
Bevezető fizika – 2. gyakorlat 
1. Egy körhintán a hinták 𝑙𝑙= 8m hosszú kötelei egy 𝑟𝑟 = 5m sugarú forgó keretre vannak rögzítve. 
Amikor a körhinta egyenletes sebességgel forog, a hinták kötele a függőlegessel α= 30°-os 
szöget zár be. 
Mekkora a körhinta ω szögsebessége? 
Mekkora a körhintában ülő m = 60 kg tömegű ember súlya (azaz mekkora erő feszíti a kötelet, ha 
a szék tömegét elhanyagoljuk)? 

 
 
2. Egy testet 𝐹𝐹1 = 10N erővel 𝑡𝑡1 = 3 s alatt lehet felgyorsítani nyugalmi helyzetből 𝑣𝑣 = 15m/s 
sebességre. 
Mennyi ideig tart ugyanennek a testnek nyugalmi helyzetből ugyanerre a sebességre 
való felgyorsítása, ha az erő 𝐹𝐹2 = 2N? 
 
3. Vízszintes légpárnás sínen két kis test mozoghat súrlódásmentesen. A testek tömege 𝑚𝑚1= 0,2 
kg és 𝑚𝑚2 = 0;3 kg, sebessége 𝑣𝑣1 = 2m=s illetve 𝑣𝑣2 = 1,5m/s. Mekkora lesz a testek sebessége, ha 
a) tökéletesen rugalmatlanul ütköznek? 
 
4. Egy 𝑙𝑙 hosszúságú, 𝑚𝑚 tömegű palló a két végén van alátámasztva. A pallón végigmegy egy 𝑚𝑚1 
tömegű ember. 
Határozza meg az egyes alátámasztásokban fellépő erőket az embernek a palló egyik végétől 
mért 𝑥𝑥 távolságának függvényében! 
 
5. Egy biciklin az éppen használt áttételben az első lánckerék 𝑛𝑛1 = 42 fogú, a hátsó lánckerék 𝑛𝑛2 
= 28 fogú. A pedálkar hossza 𝑙𝑙 = 17 cm, a kerék átmérője d = 28" ≈ 71 cm. 
A biciklis és a bicikli együttes tömege 𝑚𝑚 = 80 kg. 
Mekkora erővel kell nyomnia a pedált a biciklisnek, ha egy 14%-os emelkedőn egyenletes 
sebességgel akar felfelé haladni? 
Segítség: Egy α hajlásszögű lejtő 100 · tg α %-os. A légellenállástól és a gördülési ellenállástól 
tekintsen el! 
 
6. VP 8. gyak 4. feladat/ Egy tömör, homogén 𝑚𝑚 tömegű és 𝑟𝑟 sugarú henger a rögzített, 
vízszintes helyzetű tengelye körül szabadon foroghat. A henger palástjára 
vékony, nyújthatatlan fonalat tekerünk, amelynek egyik vége a henger palástjára van rögzítve, a 
másik végére pedig 𝑚𝑚1 tömegű testet rögzítünk. 
Mekkora gyorsulással mozog a test, ha elengedjük? 

Segítség: A homogén henger tehetetlenségi nyomatéka θ = 1
2
𝑚𝑚𝑟𝑟2.  


