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Kinematika  

1, Mekkora és milyen irányú gyorsulással mozog az x(t) = 0,4·cos(15t), y(t) = 0,4·sin(15t) egyenletekkel 

megadott test a t=0,2 s pillanatban? 

2, Egy tömegpont kétdimenziós mozgást végez, a hely-idő függvényét az alábbi koordináta- függvények adják 

meg: Az x(t) = 0,1∙2-t·cos(10t), y(t)= 0,3·sin(10t). Milyen pályán mozog a test? Mennyi lesz a sebessége és a 

gyorsulása a t=0,7 s pillanatban? 

Nem inercia-rendszerbeli mozgások  

1, Mekkora gyorsulással mozgassunk egy 40 cm magas,30 fokos hajlásszögű lejtőt, hogy a rajta levő test álló 

helyzetből indulva 2 másodperc alatt felcsússzon rajta? (µ=0,2)  

2, Egy 1 kg tömegű deszka bal oldali szélénél mekkora sebességgel lökhetünk meg egy 0,5 kg-os, 

pontszerűnek tekinthető testet, hogy ne csússzon le a 80 cm-es deszka másik oldalán (a deszka és a test 

között µ=0,3, míg a deszka súrlódásmentesen mozog)? 

Forgómozgás  

1, Egy 2 kg tömegű, 20 cm sugarú hengert a vízszintes helyzetű forgástengelye körül forgatva 10 1/s 

fordulatszámra felpörgetünk, majd letesszük az asztalra, ahol a csúszási súrlódási együttható 0,2. Mekkora 

sebességre gyorsul fel a henger?  

2, Egy 5 cm sugarú, 2 kg tömegű hengert vízszintes,4 m/s sebességgel mozgatva ráeresztünk egy asztal 

felszínére (a henger kezdetben nem forog,  µ= 0,2). Mekkora fordulatszámmal forog a henger, mikor már 

gurul?  

3, függőleges szimmetriatengelyű, 2 kg tömegű, 20 cm sugarú hengert 10 1/s fordulatszámra felpörgetünk, 

majd az alaplapjára állítva letesszük az asztalra, ahol a csúszási súrlódási együttható 0,2. Mennyi idő alatt áll 

meg a henger?  

4, Egy 12 kg tömegű, 10 cm sugarú, 300 1/perc fordulatszámmal forgó lendkerékkel közös forgástengelyen 

van egy, az elsőtől független mozgásra képes 20 kg tömegű, 20 cm sugarú másik lendkerék, ami kezdetben 

áll. Mekkora közös fordulatszámmal rendelkeznek, ha összekapcsoljuk őket?  

Tömeg, tömegközéppont, tehetetlenségi nyomaték  

1, Egy gömböt forgatás közben szilárdítottak meg, emiatt a sűrűsége nem homogén, hanem a 𝜌(𝑥, 𝑦, 𝑧) =

𝜌0 ∙ √𝑥
2 + 𝑦2 + 𝑧2 függvény szerint változik. Mekkora a tömege, ha ρ0 = 2000 k/m3, és R = 0,2 m?  

2, Egy m= 0,5 m magasságú, R=20 cm alapsugarú kúp sűrűsége a szimmetriatengelytől mért távolsággal a ρ(r) 

= 1000- 2000*r függvény szerint csökken. Mennyi a tehetetlenségi nyomatéka a szimmetriatengelyére 

nézve? 

  



Ideális folyadék 

1, Mekkora nyomóerő hat egy fekvő félhenger alakú vályú függőleges, félkör alakú végére, aminek a sugara 

20 cm? 

2, Menyi idő alatt folyik ki egy felül lyukas henger/kúp/gömb alakú tartályból a benne levő víz fele az alján 

levő 1 cm2 keresztmetszetű lyukon, ha a tartály kezdetben tele van vízzel? A henger/kúp/gömb sugara 30 cm, 

a henger/kúp magassága 50 cm. 

Viszkózus folyadék 

1, Egy hosszú, 1 m széles hűtőlemezen 0,5 Pas viszkozitású, 800 kg/m3 sűrűségű folyadékot folyatnak le 10 

liter/perc térfogatárammal. Mekkora lesz a kialakuló folyadékréteg vastagsága?  

2, Egy rotációs viszkoziméter álló külső hengerének5 cm a belső átmérője. A bele illesztett, forgatott henger 

4,8 cm átmérőjű, és a két henger fala között 8 cm magasan η= 0,9 Pas viszkozitású newtoni folyadék van. 

Mekkora forgatónyomatékra van szükség a belső hengernek 20 1/perces fordulatszámmal való forgatásához?  

3, Egy 1 cm átmérőjű, 20 cm hosszú sima falú csőben 0,9 Pas viszkozitású, 800 kg/m3 sűrűségű olaj folyik a 

gravitációs tér hatására. Mekkora a cső középvonalán kialakuló maximális áramlási sebesség? 

 

 


