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A mozgás jellemzői: hely-idő függvény, átlagsebesség, pillanatnyi sebesség, gyorsulás, 

szögsebesség, szöggyorsulás, kerületi sebesség, kerületi sebesség és szögsebesség kapcsolata 

(tiszta gördülés), centripetális gyorsulás, analógia a haladó és a forgó mozgás mennyiségei között, 

állandó sebességű és állandó gyorsulású mozgások s(t), v(t), a(t) függvényei, ferde hajítás 

törvényei. 

Newton axiómái (I., II., III., IV.), inercia-rendszer, tehetetlenségi erő, centrifugális erő, Coriolis 

erő, Kölcsönhatások a fizikában (gravitációs, elektromágneses, erős, gyenge), Newton-féle 

gravitációs törvény (általános tömegvonzás törvénye), Cavendish kísérlet, Eötvös inga, 

erőtörvények: rugalmas-, gravitációs-, súly-, súrlódási erő törvénye.  

Lendület, lendület-megmaradás törvénye, helyzeti energia, mozgási energia, forgási energia, 

rugalmas energia. Mechanikai energia megmaradási törvénye, konzervatív és disszipatív erőterek, 

mechanikai munka (vektorok skalárszorzata), teljesítmény, munkatétel.   

Merev test, merev test egyensúlyának feltételei, tehetetlenségi nyomaték, forgatónyomaték, 

vékony rúd, tömegpont, henger, gömb tehetetlenségi nyomatéka, Steiner tétel, matematikai és 

fizikai inga, merev test mozgásegyenletei (transzlációs, rotációs), tiszta gördülés kényszerfeltétele, 

tömegközéppont, Pappus tétel, tömegközépponti tétel, perdület (impulzusmomentum) 

megmaradás, munkatétel merev testekre, forgási energia.  

Deformálható szilárd testek mechanikai tulajdonságai, Hooke-törvény, rugalmas erő ellenében 

végzett munka.  

Harmonikus rezgőmozgás, rugóra erősített tömegpont differenciálegyenlete és megoldása, 

csillapított, gerjesztett rezgések, rezonancia.  

Longitudinális és transzverzális hullám, hangintenzitás, dB skálaaz emberi fül hangtani jellemzői 

(hallásküszöb, fájdalomküszöb, frekvencia tartomány), infrahang, ultrahang, Doppler effektus, 

hanglebegés, felharmonikus, hangszín. 

 

  



Kérdések az I. zárthelyi anyagához  

(A válaszokat a zárthelyiben csak indoklással együtt fogadjuk el!) 

  

1. Az út skalár vagy vektormennyiség?  

2. Mi az elmozdulás/sebesség/gyorsulás/erő/tömeg analóg mennyisége a forgómozgás esetén? 

3. Mit nevezünk inercia-rendszernek?  

4. Mit értünk tehetetlenségi erő/centrifugális erő/Coriolis erő alatt (nagyság, irány)? 

5. Milyen kölcsönhatásokat ismer a fizikában?  

6. Miért a gravitációs kölcsönhatás szabja meg a Világegyetem szerkezetét?  

7. Milyen a hatótávolsága és erőssége az egyes kölcsönhatástípusoknak?  

8. Van-e a gravitációs erőnek ellenerő párja? Ha van, mire hat? 

9. Newton 3. törvénye szerint a lovaskocsinál amekkora erővel a ló húzza a kocsit előre, a 

kocsi ugyanakkora erővel húzza a lovat hátra. Akkor mitől megy a lovaskocsi? 

10. Egy konyhai mérlegre fél pohár vizet téve megváltozik-e a mérleg által mutatott érték, ha a 

vízbe belenyúlunk egy ceruzával (ügyelve, hogy ne érjünk a pohárhoz)? 

11. Lehet-e a súrlódási erő mozgató erő? Ha igen, adj rá példát! 

12. Egy szánkót húzni könnyebb vagy tolni (a szánkó alacsony, ezért a húzó/tolóerő nem 

vízszintes)? A válaszodat indokold!  

13. Miért nagy tömegűek a mozdonyok?  

14. Ha körpályán állandó sebességgel mozog egy tömegpont, miért van mégis centripetális 

gyorsulása?  

15. A geostacionárius pályán levő távközlési műholdak a Földhöz képest állnak (mindig 

ugyanolyan irányban látjuk őket). Miért nem esnek le (miért nem húzza le őket a Föld 

tömegvonzása)? 

16. Létezik-e inercia-rendszerben centrifugális erő?  

17. Létezik-e forgó koordinátarendszerben centripetális erő?  

18. Mit igazoltak a Foucault ingával? 

19. Miért alakulnak ki a Földön a nagy szélrendszerek örvényei, és mi határozza meg, hogy 

milyen irányban forognak? 

20. Az óramutató járásával megegyező, vagy ellentétes irányban kezd el örvényleni a 

fürdőkádból kifolyó víz - ha kihúzzuk a dugót  - az északi illetve a déli féltekén?  

21. Lehet-e a helyzeti energia értéke negatív?  

22. Lehet-e a mozgási energia értéke negatív?  

23. Lehet-e a mechanikai munka negatív? 

24. Mi a tehetetlenségi nyomaték mértékegysége?  

25. Egy merev test tehetetlenségi nyomatékát meghatározták az összes egymással párhuzamos 

tengelyre. Melyik tengelyre minimális a tehetetlenségi nyomaték?  

26. Mekkora a tehetetlenségi nyomatéka egy m tömegű, a oldalélű, négyzet alakú lemeznek a 

középpontján átmenő, a lapra merőleges tengelyre?  

27. Egy lejtő tetején elengedett, azonos tömegű és sugarú henger vagy golyó közül melyik ér 

előbb a lejtő aljára? 

28. Egy lejtő tetején elengedett, azonos tömegű és sugarú henger vagy golyó közül melyik ér 

nagyobb sebességgel a lejtő aljára? 

29. Azonos tömegű, sugarú és fordulatszámú henger és golyó közül melyiknek nagyobb a 

forgási energája? 

30. Egy m tömegű R sugarú, és 2m tömegű R/2 sugarú lendkerék azonos fordulatszámmal forog. 

Azonos–e a forgási energiájuk, ha nem melyiké a nagyobb? 

31. Mit nevezünk merev testnek?  

32. A tömegközéppont mindig a test egy pontja-e?  

33. Számolja ki egy félkörlap tömegközéppontjának a kör középponttól mért távolságát!  



34. Mi az impulzusmomentum szó magyar megfelelője?  

35. Miért változik meg a korcsolya hegyén állva forgó jégtáncos forgási sebessége, ha 

kinyújtja/behúzza a kezét? 

36. Miért áll fel a jégtáncos a korcsolya hegyére, mikor forgásba kezd?  

37. Mi az a pulzár, és mi a köze perdület-megmaradáshoz (miért forog gyorsan)? 

38. Miért ne dől el a gyorsan forgó pörgettyű akkor sem, ha a tengelye nem függőleges? 

39. Mi az a precesszió? 

40. Miért tudunk elengedett kormányú kerékpárral haladni (miért nem esünk el)? 

41. Miért könnyebb a haladó kerékpárral egyensúlyozni, mint az állóval? 

42. Harmonikus rezgőmozgásnál milyen kapcsolat van a frekvencia és az periódusidő alatt? 

43. Harmonikus rezgőmozgásnál milyen kapcsolat van a frekvencia és az amplitúdó között? 

44. Mit határoz meg a harmonikus rezgőmozgásnál a kezdőfázis? 

45. Milyen függvény szerint csökken a csillapodó rezgőmozgás esetén az amplitúdó? 

46. Említs egy (hasznos) példát a kényszerrezgésre! 

47. Milyen adatoktól és hogyan függ egy rugón rezgő test periódusideje? 

48. Hogyan mérik az ISS-en (nemzetközi űrállomás) az űrhajósok testtömegét? 

49. Mekkora egy harmonikus rezgést végző test kitérésének/sebességének/gyorsulásának 

maximuma? 

50. Mi a rezonancia?  

51. Rajzold le egy gerjesztett, csillapított oszcillátor amplitúdóját a gerjesztési frekvencia 

függvényében!  

52. Miért szakadt le a Takoma híd?  

53. Ha egy üresjáratban működő autóban egy karosszériaelem elkezd rezegni, akkor a 

gázpedálra lépve a rezgés lecsökken. Miért?  

54. Mekkora a hossza annak a matematikai ingának, aminek a periódusideje 2 másodperc?  

55. Mekkora szögig alkalmazható az az összefüggés, hogy egy kis szög radiánban vett értékével 

közelíthető a szinuszának és tangensének értéke?  

56. Függ-e az ingaóra pontossága a szoba hőmérsékletétől? 

57. Ha egy ingaóra késik, „lefele” vagy „felfele” kell elmozdítani az ingarúdra erősített súlyt a 

késés megszüntetéséhez? 

58. Az olajkutatásnál hosszú időn át használták az Eötvös ingát. Mi volt a működésének 

lényege?  

59. A fény transzverzális vagy longitudinális hullám-e?  

60. A hang transzverzális vagy longitudinális hullám-e?  

61. Miért mélyebb egy dobermann kutya hangja, mint egy palotapincsié? 

62. Mi a Galton síp?  

63. Milyen frekvenciatartományban hall az ember? 

64. A rezgőmozgás melyik jellemzőjével van kapcsolatban a hang erőssége? 

65. A rezgőmozgás melyik jellemzőjével van kapcsolatban a hang magassága? 

66. Miért nagyobb a mély hangokat kiadó hangszóró (mélynyomó) a magas hangokat kiadónál? 

67. Milyen kapcsolat van a hang frekvenciája és a hangmagasság között? 

68. Milyen frekvenciájú alaphang alakul ki egy L hosszúságú, mindkét végén rögzített húron? 

69. Mi értünk felharmonikus alatt? 

70. Mi szabja meg egy hang hangszínét? 

71. Egy hangszer hangját hallva (általában) felismerjük, hogy milyen hangszerről van szó. A 

hallott hang melyik jellemzőse alapján tesszük ezt? 

72. Egy mindkét végén rögzített húron milyen felharmonikusok keletkeznek? 

73. Miért hangolnak a zenészek közvetlenül a koncert előtt? / Mi a hanglebegés? 

74. Hány dB a fájdalomküszöb értéke 1000 Hz-es hang esetén? 

75. Ha egy hangforrás közeledik hozzánk magasabb vagy mélyebb hangot hallunk? 



76. Egy hangforrás és a megfigyelő is áll. Van-e ekkor Doppler effektus? És ha fújni közben a 

szél? 

77. Megváltoztatja-e a Doppler hatás mértékét egy hozzánk közeledő autó hangja esetén, ha az 

autó haladási irányába fújni kezd a szél? 

78. Mondj egy gyakorlati alkalmazást a Doppler effektushoz! 

79. Mi a traffipax működési elve?  

80. Mi a vörös-eltolódás?  

81. Mi volt az ősrobbanás, és mi a köze ennek a vörös-eltolódáshoz? 

82. Mennyi idős a Világegyetem?  

83. Mi az infrahang és hol találkozhatunk vele? 

84. Mi az ultrahang, és mire használják?  

 


