
Bevezető fizika villamosmérnököknek - 1. zárthelyi (2018. október 9.) 

Név:                                                        Neptun-kód:                               Kurzus: 

A feladatok megoldására 90 perc áll rendelkezésére. Csak írószer és számológép használható. A feladatok 

megoldását e lapon kezdje el, majd a lap túloldalán, és ha szükséges, új lapokon folytassa. Az utóbbi 

esetben a nevét és Neptun-kódját minden lapra írja fel! 

 

1. Egy autó a 170 km-es út egy részét 70 km/h sebességgel, a maradékát 130 km/h sebességgel tette 

meg. Az egész útra vonatkoztatott átlagsebessége 90 km/h. Hány km-t tett meg 70 km/h sebességgel?  

(8 pont) 

 

2. Az ábrán a csigák súrlódásmentesek, a kötelek könnyűek. A rendszer egyensúlyban van. Mekkora a 

ferde kötelek által bezárt α szög, ha a két szélső test azonos tömegű, míg a középső test másfélszer 

nagyobb tömegű, mint a szélsők egyike? (8 pont) 

 
 

3. Egy ℎ0 = 1.2m  magas, α = 270-os lejtő tetejéről nyugvó helyzetből elengedünk egy m = 1,3 kg 

tömegű testet. A test és a lejtő között a csúszási és a tapadási súrlódási együttható is µ = 0,12. 

 
Mekkora v sebességgel érkezik a test a lejtő aljára? A lejtő alján lévő rugalmas ütközőről a test 

változatlan nagyságú sebességgel visszapattan. Mekkora h magasságra jut fel, amikor megáll? A 

feladatot a mozgásegyenletek felhasználásával oldja meg! (20 pont) 

 

4. Az ábrán látható két tömegpontot egyszerre indítjuk úgy, hogy miközben a 2. 

tömegpontot elengedjük, az 1. tömegpontot a 2. tömegpont kezdeti helyzetének  

irányába lőjük 0 kezdeti sebességgel. A két test vízszintes távolsága L. Az (L, , 

0) adatokkal: 

a.) A fenti adatokkal fejezzük ki a 2. test kezdeti y0 magasságát!  

b.) Bizonyítsuk be, hogy ha a két test mozgása egy síkban van, akkor a két 

test mindig találkozik a pályák (L, y1) metszéspontjában! 

c.) Fejezzük ki a találkozás t időpontját! 

d.) Milyen magasan (y1=?) találkozik a két test? (14 pont)  

 

 

Megoldások:  
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