
3. gyakorlat példái 

Órai munkához: 

  

 

 

 

 

2. Egy 120 méter átmérőjű nagy, kerék alakú űrállomás a peremén lévő személyek 3 m/s
2 

„mesterséges gravitációval" való ellátása céljából forgásban van. Határozzuk meg, mekkora (fordulat 

per perc egységben mért) fordulatszámmal lehet ezt a hatást elérni! 

3. Átlagosan milyen magasságban halad a Föld felszíne felett az űrhajó, ha átlagsebessége 28 000 

km/h? (Adatok: A Föld átlagos sugara 6370 km, a gravitációs állandó: G=6,67·10
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4. Az asztalon 0,5m  hosszúságú hajlékony kötél fekszik. A végét egy kicsit meghúzva, a kötél 

súrlódás nélkül lecsúszik az asztalról. Mennyi a sebessége, amikor a felső vége éppen elhagyja az 

asztalt? 

5. Függőleges irányú harmonikus rezgéseket végző vízszintes fémlapon egy pénzdarab helyezkedik el. 

Megfigyelték, hogy első ízben akkor sikerült becsúsztatni egy vékony papírlapot, a pénzdarab és a 

fémlap közé, amikor a rezgésszám elérte a 18-at másodpercenként. Mennyi volt a fémlap rezgésének 

amplitúdója? 

 

 

 

  



Otthoni gyakorlásra: 

  

 

1.  Az ábrán látható felfüggesztett test tömege 200kg.  

A rúd súlya elhanyagolható.  

Határozzuk meg a kötélben ébredő erőt! 

 

5. Az ábra szerinti elrendezésben a felső és az alsó hasáb között a 

tapadási súrlódási együttható 0,3. A vízszintes sík súrlódásmentes. 

Mekkora maximális vízszintes F erővel húzhatjuk az alsó testet, ha azt 

akarjuk, hogy a felső test ne csússzon meg rajta? (m1 = 2,5 kg, m2 = 3,7 

kg) 

3. Egy vízszintes síkon fekvő 3 kg-os hasáb és a sík 

közötti súrlódási együttható 0,26. 

Mekkora F erő szükséges ahhoz, hogy a hasáb 1,2 m/s
2
 

gyorsulással mozogjon, ha a kötelet, melyhez hozzá 

van kötve a test egy rögzítetlen tengelyű csigán átvetve 

egy falhoz kötjük, és a testet a csigához rögzített kötél 

segítségével húzzuk? (A csiga tömege és a 

tengelysúrlódás elhanyagolható) 

 

4.Két kiskocsit vizsgálunk. Az egyikre kötött, csigán 

átvetett fonalat 20 N erővel húzzuk, a másikra 2 kg 

tömegű testet akasztottunk. A kocsik tömege egyenlő 

(1kg), g =10 m/s
2
. Egyszerre érik el az asztal szélét? 

5. Egy 30
0
-os hajlásszögű súrlódásmentes lejtőn egy testet indítunk felfelé 8m/s nagyságú sebességgel. 

A visszaérkezésig összesen mennyi utat tesz meg a test? 

 

  



  


