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2. fejezet - Fizika feladatgyűjtemény 

1. 2.1 Bevezetés 

A „Fizika feladatgyűjtemény” második, Mechanika I. modulja a Nyugat-magyarországi Egyetem 

Geoinformatikai Kar Fizika tantárgyának tananyaga alapján készült. 

A modul feladatgyűjtemény jellegűen, a földmérő-földrendező nappali és levelező tagozatos hallgatók 

mechanika tananyagát feladatok segítségével dolgozza fel. Ezeknek a feladatoknak egy része más 

feladatgyűjteményekben, esetenként érettségi vagy versenyfeladatok között is megtalálható, de olyan speciális 

feladatokat is közlünk, amelyeket a karon szerzett több éves oktatói tapasztalataink alapján megoldásra 

érdemesnek és hasznosnak találtunk. Javasoljuk, hogy azok az érdeklődő Olvasók, akik még többet szeretnének 

gyakorolni, használják az irodalomjegyzékben felsorolt könyveket és példatárakat is. 

A feladatgyűjtemény második fejezetének első része a mozgások kinematikai és dinamikai leírásával 

foglalkozik. Részletesen tárgyaljuk a Newton törvényeket, pontszerű testek mozgását lejtőn és a pontrendszerek 

mozgását. A modul második részében a munka, a munkatétel, az energia, a potenciál fogalmak megértésének és 

elsajátításának segítéséhez találhatunk feladatokat. A megszerzett ismeretek ellenőrzése tesztkérdések 

megoldásával történik. 

A feladatgyűjtemény elméleti összefoglalást nem tartalmaz, mert erre külön tankönyv áll a hallgatók 

rendelkezésére. Ugyanakkor szinte minden feladat részletes kidolgozása során ismertetjük azokat a lényeges 

fogalmakat, törvényeket, amelyeknek az ismerete a megoldáshoz nélkülözhetetlenül szükségesek. 

A feladatok válogatása, szerkesztése, megoldása során több szempontot kellett figyelembe venni. Elsődlegesen 

azt, hogy a hallgatók különböző szintű tudással rendelkeznek. Ugyanakkor a műszaki, szakmai tantárgyak, 

amelyeket sokszor a Fizika tantárggyal párhuzamosan tanulnak hallgatóink, gyors előrehaladást követelnek 

tőlünk. Ezért az egyes fejezetek, alfejezetek egyszerű feladatokkal indulnak, és egyre magasabb szintű, 

összetettebb feladatokhoz jutunk el. A nehezebb feladatok igénylik a felsőfokú matematikai ismeretek 

készségszintű alkalmazását is. 

2. 2.2 Kinematika 

2.1. 2.2.1 Egyenes vonalú egyenletes mozgás 

1. Ugyanazon a vonaton két utas méri a vonat sebességét. Az egyik akkor indítja az óráját, amikor a vonat 

kereke a sínszálak érintkezésénél csattan, és a 156. csattanásnál állítja meg. A mért időtartam 3 perc. Abból, 

hogy a sínszálak hossza 10 m, az utas a vonat sebességét 31,2 km/h–nak találja. A másik utas akkor indítja a 

stopperóráját, amikor a vonat éppen egy telefonoszlop előtt halad el, és a 32. telefonoszlopnál állítja meg. Ez 

az utas is 3 perc időtartamot mér. Abból, hogy a telefonoszlopok távolsága 50 m, 32 km/h sebességértéket 

számít. Mennyi ténylegesen a vonat sebessége, és milyen hibát követtek el az utasok? 

2. Egy jármű az s1 útszakaszt v1, az utána következő s2 útszakaszt v2 sebességgel teszi meg. mekkora a teljes 

s1+s2 útra számított átlagsebessége? 

3. Egyenes pályán vonat, a sínpályával párhuzamosan futó műúton személyautó halad. Adott pillanatban a 

vonat 2,4 km-rel jár az autó előtt. Mennyi idő múlva éri utol az autó a vonatot, ha az autó sebessége v1=64,8 

km/h, a vonat sebessége v2=54 km/h? 

4. Egymástól 35 km-re lévő A és B állomásról egyszerre indul kettős vágányú pályán egymással szemben 

személy és gyorsvonat. 

a. A pálya mely pontján találkoznak, ha a személyvonat sebessége v1=45 km/h, a gyorsvonat sebessége 

v2=60 km/h? 

b. Mennyivel később indult a gyorsvonat, ha a két vonat éppen a távolság felénél találkozik? 

5. Sötétben, vagy ködben egyenes vonalban állandó sebességgel haladó hajó rövid hangjeleket bocsát ki, amely 

az egyenes meredek partról visszaverődve t1=5 s múlva érkezik vissza a hajóra. t=35 s múlva újabb 
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hangjeleket bocsát ki, amely a partról visszaverődve t2=3 s múlva érkezik vissza. Milyen messze van a hajó a 

parttól, és mekkora sebességgel közeledik a part felé? A hang terjedési sebességét vegyük c=340 m/s-nak. 

6. Az előző feladatban a hajó sebessége 54 km/h. Mekkora utat tesz meg a második hangjel kibocsátásától a 

parthoz érésig? 

7. Egyenletes sebességgel haladó gépkocsioszlop mellett egy motoros rendőr halad. A rendőr t1=2 perc alatt ér 

az oszlop elejétől a végéig. Az oszlop végétől az oszloppal egy irányban haladva t2=8 perc alatt jut el az 

oszlop elejéig. Milyen hosszú, és mekkora sebességgel halad a gépkocsioszlop, ha a motoros sebessége v1=60 

km/h? 

Megoldások: 

1. Mindkét utas azt a hibát követte el, hogy az óra megindításakor a számolást a csattanásoknál, illetve a 

telefonoszlopoknál egyessel kezdte, holott nullával kellett volna kezdenie. Az első utas így csak 155 

csattanást számolt volna, akkor a vonat által megtett út  

A vonat átlagsebessége:  

A második utasnak helyesen csak 31 telefonoszlopot kellett volna számolnia, akkor . Így az 

átlagsebesség ugyancsak -nak adódna. 

1. A jármű az  útszakaszt , az  útszakaszt  a teljes utat  pedig 

 idő alatt teszi meg. A teljes úton számított átlagsebesség: 

 

1. Ha az autó a vonatot 

 

idő alatt éri utol, akkor ez alatt a vonat  az autó pedig  utat tesz meg. Az autónak azonban 

-

lel hosszabb utat kell megtennie. 

 

Ez idő alatt az autó utat, a vonat  utat tett meg. 

1. a) Ha a vonatok találkozása 

 

idő múlva történik, akkor a találkozásig a személyvonat  a gyorsvonat  utat tesz meg. 

 

Az A-tól való távolság:  és a B-től való távolság:  

b) Tegyük fel, hogy a gyorsvonat  idővel később indul, és a találkozásig 
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 idő 

telik el. A személyvonat  utat, a gyorsvonat  utat tesz meg. Ekkor 

 . Mivel tudjuk, hogy a vonatok pont félúton találkoznak, ezért . A két egyenlet 

felhasználásával: 

 

1. A hajó az első hangjel kibocsátásakor  a második hangjel kibocsátásakor  távolságra volt a parttól. A 

hajó olyan egyenes mentén közlekedik, amely a parttal 

 

szöget zár be. Sebességének a partra merőleges összetevőjét jelöljük -mel. Ekkor: 

 

 

 

Az (1) és (2) egyenletet kivonjuk egymásból: 

 

Ha az így kapott összefüggésbe a (3) egyenletet helyettesítjük, akkor: 

 egyenletet kapjuk, amelyből 

  

A hajó sebességének a partra merőleges összetevője: 10 m/s. 

Az (1) egyenlet felhasználásával:  

Az (2) egyenlet felhasználásával:  

A hajó az első hangjel kibocsátásakor 875 m-re, a második hangjel kibocsátásakor 525 m-re volt a parttól. 

1. Ismerjük a hajó sebességét, és az előző feladat alapján a hajó sebességének a partra merőleges összetevőjét. 

Az 1. ábra felhasználásával: 

 
1. ábra 

 és Ennek felhasználásával: . 
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A hajó a második hangjel kibocsátását követően 787,5 métert tesz meg a parthoz érésig. 

1. Ha az oszlop hossza 

 és 

a motoros 

 
sebességgel halad, akkor 

 

 

amely egyenletekből kifejezhető, hogy . 

A kocsisor hossza:  

2.2. 2.2.2 Változó mozgások kinematikai leírása 

1. Egy mozgás helyvektorának a komponensei: . Határozzuk meg a sebesség és gyorsulás 

vektorokat! Mekkora a gyorsulás, a sebesség és a megtett út nagysága, ha  

2. Egy szánkón csúszó, nagy gyorsulási hatások vizsgálatára szolgáló rakéta az  összefüggés 

szerint gyorsul. Határozzuk meg a sebesség és elmozdulás vektorokat! Mekkora a gyorsulás, a sebesség és a 

megtett út nagysága, ha  

3. Egy gépkocsi 15 s alatt gyorsult fel 108 km/h sebességre. 

a. Mekkora volt a gépkocsi gyorsulása? 

b. Milyen hosszú úton gyorsult fel a gépkocsi? 

4. Egy gépkocsi 50 m-es úton 4 s-ig gyorsul és 12,8 m/s sebességet ér el. Mekkora volt a kezdősebessége és a 

gyorsulása? 

5. Egy gépkocsi sebessége 54 km/h-ról 90 km/h-ra növekedett, miközben a gyorsulása 1,6  volt. Mennyi ideig 

gyorsult, és mekkora utat tett meg ezalatt? 

6. Egy 54 m/s sebességgel haladó versenyautó 1,8 s-ig fékezett. 

a. Mekkora a sebessége a lassulás után? 

b. Mekkora utat tett meg a lassítás alatt, ha gyorsulása ? 

7. Gépkocsi fékútja 72 km/h sebességnél 50 m. Mekkora a gyorsulása? Ha a vezető reakcióideje 1 s, akkor 

mekkora a féktávolság? 

8. Egy gépkocsi fékútja hányszoros sebességnövekedés után nő n-szeresére? 

9. Egy autóbusz menetideje két megálló között 60 s. Induláskor 10 s alatt gyorsul fel 20 m/s sebességre. Az 

elért sebességgel 30 s-ig egyenletesen halad, majd egyenletesen lassulva megáll. Mekkora a két megálló 

közötti távolság? 
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10. Álló helyzetből induló, egyenletesen gyorsuló test mozgásának nyolcadik másodpercében 60 cm utat 

tesz meg. Mekkora utat tesz meg mozgásának kilencedik másodpercében? 

11. Egyenes országúton két gépkocsi ugyanarról a helyről ellenkező irányba indul el  illetve 

 állandó gyorsulással. 20 s-ig tartó gyorsítás után mindkettő állandó sebességgel halad tovább. 

a. Mekkora a két gépkocsi egymáshoz viszonyított sebessége a gyorsítás után? 

b. Mekkora a távolság a két gépkocsi között az indulástól számított 30. másodperc végén? 

Megoldások: 

1. Anyagi pont kinematikai leírása alatt azt értjük, hogy meghatározzuk a pont helyét, sebességét és gyorsulását, 

mint az idő függvényét. Derékszögű koordináta rendszerben valamely P pont helyét O pontból (az origóból) 

a P pontba húzott helyvektor segítségével adhatjuk meg. A P pont mozgását kinematikailag az 

 

 

 

összefüggések írják le. 

A fenti összefüggések lényegében az egyenes vonalú egyenletes mozgás jól ismert összefüggéseit takarják. 

Tegyük fel, hogy a test állandó gyorsulással mozog. 

Akkor . Ha a testnek nincs kezdősebessége, akkor , tehát  

A test által megtett út: . 

Ha a test az origóból indul, akkor  

Ha testnek van kezdősebessége, akkor , tehát  

Ekkor, ha a test továbbra is az origóból indul, akkor 

, , tehát . 

Az első feladat megoldásához készítsünk egy táblázatot: 

 

Látható, hogy az anyagi pont az 

 
tengely mentén egyenes vonalú egyenletes mozgást végez. A  időpillanatban a test az  

koordinátájú pontban van, és sebessége , tehát a test kezdősebessége  A test gyorsulása állandó: 

, tehát az anyagi pont az 
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tengely mentén  gyorsulással mozog. 

Ha  akkor: . Mivel a pont nem az origóból 

indult, a megtett út ténylegesen . 

A test sebessége:  

A test gyorsulása: . 

1. A feladatot az előzőhöz hasonlóan oldjuk meg: 

 

. Mivel nincs kezdősebesség, ezért . 

A  alatt megtett út: . 

1. A gépkocsinak van kezdősebessége, ezért 

 

 

Az első egyenletből fejezzük ki a gyorsulást: . A kapott kifejezést helyettesítsük a második 

egyenletbe: 

 

Adatokkal:  és . 

1. A gyorsítás ideje:  és a megtett út . 

2. a) A versenyautó sebessége a lassítás után: . 

b) A lassítás alatt megtett út: . 
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1. a) A gépkocsi a fékezést követően megáll, ezért a végsebessége  lesz. Az 4. feladat megoldása 

alapján , ezért . 

A gyorsulás pedig , ahol a negatív előjel a lassulást fejezi ki. 

b) Ha a vezető reakcióideje 1 s, akkor még mielőtt a fékezést el tudná kezdeni  utat megtesz. Így a 

megálláshoz szükséges távolság ún. féktávolság: 70 m. 

1. A fékút a sebesség és gyorsulás segítségével  alakban fejezhető ki, ahol a gépkocsi lassulása 

állandó. A kifejezésből látható, hogy a fékút egyenesen arányos a sebesség négyzetével. Tehát, ha a 

sebességet -szeresével növeltük, akkor a fékút 

-

szeresére növekszik. Gondolkozzunk úgy, ha például a sebességünket kétszeresére növeljük, akkor 

gépkocsink fékútja négyszeresére nő. 

2. Készítsük el a mozgás sebesség-idő grafikonját: 

 
2. ábra 

A megtett út  

Megjegyzés: A számítás során a határozott integrálnak azt a mértékelméleti definícióját használtuk fel, hogy a 

határozott integrál értéke azonos a szubgráf (nem precízen fogalmazva a függvény görbe „alatti” területének) 

mértékével. Mivel itt háromszögeknek, illetve egy téglalapnak a területét kell meghatározni, ez nyílván 

lényegesen gyorsabb és egyszerűbb, mint a függvényekkel történő felírás. 

1. Egyszerűbb a feladatot az előzőekhez hasonlóan grafikusan megoldani: 
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3. ábra 

A nyolcadik másodpercben megtett út:  Ennek felhasználásával fejezzük ki a gyorsulást (lásd 3. 

ábra): 

 

 

A kilencedik másodpercben megtett út:  

1. a) Az egyik gépkocsi sebessége: . 

A gépkocsival ellentétes irányba haladó másik jármű sebessége: . 

Mivel a kocsik ellentétes irányban haladnak az egymáshoz viszonyított relatív sebességük . 

b)  és . 

A két kocsi távolsága: . 

2.3. 2.2.3 Szabadesés, hajítások 

A feladatokban  és a közegellenállástól eltekintünk. 

1. Egy lift 8 m/s sebességgel süllyed. Abban a pillanatban, amikor elhalad mellettünk leejtünk egy követ. 

a. Mennyi idő múlva lesz egyenlő a lift és a kő sebessége? 

b. Hol van ebben a pillanatban a lift és a kő? 

2. Egy lift 4,5 m/s sebességgel emelkedik. A lift felett 28,6 m magasról leejtünk egy követ. Mennyi idő múlva, 

és hol találkozik a lift a kővel? 

3. Egy 180 m magasból eső test útját osszuk fel három olyan szakaszra, amelyet a test egyenlő időközök alatt 

tesz meg! 

4. Szabadon eső test az esés utolsó másodpercében kétszer akkora utat tesz meg, mint az utolsó előtti 

másodpercben. Milyen magasról esett a test? 

5. Egy 7,5 m hosszú zsineg egyik végére, és ettől a végétől 3 méterre egy követ erősítettünk. A zsineg másik 

végét megfogva, majd elengedve a köveket a hídról egy folyóba ejtetjük. A két kő csobbanása között 0,15 s 

időt mérünk. Milyen magasan van a híd a folyó felett? 

6. 20 m/s kezdősebességgel függőlegesen lefelé hajított test mennyi idő alatt, és mekkora úton éri el 

kezdősebességének a háromszorosát? 

7. Egy követ függőlegesen felfelé hajítunk 50 m/s kezdősebességgel. Hol van a kő 8 s múlva, mekkora utat tett 

meg ezalatt, és mekkora a sebessége? 

8. Egy test sebessége . Határozzuk meg a pálya egyenletét, a test gyorsulását, és sebességét az első 

másodperc végén! A test az origóból indul. 

9. Egy testet gravitációs térben vízszintes 5 m/s sebességgel indítunk. Határozzuk meg a pálya egyenletét, és a 

test sebességét 2 s múlva. 
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10. Követ vízszintesen elhajítunk 80 m/s kezdősebességgel. Hol van a test 5 s múlva? 

11. 200 m magasságban 180 km/h sebességgel haladó repülőgépről a cél előtt milyen távolságban kell 

kiejteni a segélycsomagot ahhoz, hogy célba érhessen? (A közegellenállástól eltekintünk.) 

12. 1 méter magasságból mekkora sebességgel kell egy testet vízszintesen elhajítanunk ahhoz, hogy 8 m/s 

sebességgel érjen földet? 

13. Egy testet 60°–os szögben 25 m/s kezdősebességgel ferdén elhajítunk. 

a. Határozzuk meg a pálya egyenletét! 

b. Mikor ér a test a pálya tetőpontjára? 

i. Milyen magasan van a tetőpont? 

a. Mikor ér újra a földre? 

b. Milyen távolra repül? 

c. Ugyanilyen kezdősebesség esetén milyen hajítási szög esetén repülne a legmesszebbre a test? 

1. Mekkora szög alatt kell v0=100 m/s kezdősebességgel egy lövedéket kilőni, hogy a kilövés helyétől 400 m 

távolságban és a kilövés helye fölött 160 m magasságban lévő célt eltalálja? Mennyi ideig tart a lövedék 

mozgása? 

2. Egy 30°–os szögben történő ferde hajítás távolsága 100 m. Mennyi volt a kezdősebesség, és az emelkedés 

magassága? 

Megoldások: 

1. A lift sebessége állandó. A kő a  múlva éri el a lift sebességét. Ez idő alatt a 

lift  métert süllyedt, a kő pedig  métert esett. 

2. Az egyenletes sebességgel emelkedő lift és a szabadon eső kő találkozásáig ugyanannyi idő telik el. Jelöljük 

ezt 

-

vel. 

A kő és a lift útja együttesen . Ennek felhasználásával a következő egyenletet írhatjuk fel: 

 

Adatokkal: . 

A másodfokú egyenlet helyes gyöke: . 

A lift a találkozásig métert haladt felfelé, a kő eközben métert zuhant lefelé. 

1. A 180 m megtételéhez szükséges idő: . 

Az első szakaszt  alatt teszi meg a test, így  

A második szakaszt ugyancsak 2 s alatt megtett szakasz: 
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A harmadik szakasz  

1. Az esés teljes idejét jelöljük -gyel. Ekkor az esés utolsó előtti másodpercéig megtett út: 

. Az esés utolsó másodpercében megtett út: . Mivel a feladat 

feltétele szerint  ezért: 

 

 

 

 

A másodfokú egyenlet helyes gyöke: , tehát az esés ideje: 

. 

Ez idő alatt a test 28 métert tett meg. 

1. A híd 26,03 m magasan van a víz felett. 

2. 8 s alatt, és 200 m út megtétele után. 

3. Függőleges hajításnál az elmozdulás és a megtett út nem mindig egyezik meg, ezért a feladat megoldásánál 

körültekintően kell eljárnunk. A kezdősebességgel feldobott kő, 

 
magasságig emelkedik, utána pedig szabadon esik. Készítsünk egy részletes táblázatot, és tekintsük a 4. 

ábrát: 

 

Sebesség:  

Elmozdulás:  

Út: Abban a szakaszban, amikor a test emelkedik, az út és az elmozdulás megegyezik. 

Az esési szakaszban az út és az elmozdulás nem azonos. Az utat úgy számoljuk ki, hogy a maximális 

emelkedési magasság kétszereséből kivonjuk az elmozdulás nagyságát. 
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4. ábra 

1. Célszerű a feladat adatait és megoldását az előzőekhez hasonlóan egy táblázat segítségével megadni: 

4. táblázat 

 

Mivel a test az origóból indul, ezért . 

A test gravitációs térben mozog mivel  A negatív előjel a mozgás lefelé irányulását jelzi. 

A test vízszintes irányú  kezdősebességgel rendelkezik. A mozgás tehát vízszintes hajítás. 

A pálya egyenlete: , amelyből kifejezhető:  Az időre kapott kifejezést helyettesítsük a 

-be, így a pálya egyenletét kapjuk: 

 

Ha  akkor az elmozdulásvektor:  az elmozdulásvektor nagysága: 

. 

A sebességvektor: , így a test sebessége  

A gyorsulás  

1. Célszerű a feladat adatait és megoldását az előzőekhez hasonlóan egy táblázat segítségével megadni. Mivel a 

test gravitációs térben mozog, ezért  

 

Az integrálás során kapott konstansokat a feladatban megfogalmazott kezdeti feltételekből határozhatjuk meg. 

Mivel a testet  kezdősebességgel indítjuk, ezért  és . A feladat szövege nem rendelkezik arról, 

hogy  időpillanatban hol van a test, ezért ezt a számunkra a legkényelmesebb módon választhatjuk. Legyen 

a test a  időpillanatban az origóban. 
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Ezért . 

A konstansok figyelembe vételével a táblázat: 

 

A mozgás vízszintes hajítás. 

A pálya egyenlete: . 

A test sebessége  múlva:  

1. A kő az eldobás helye alatt van 125 m mélyen, és 400 m távol. 

2. A cél előtt 316 m-re kell kiejteni a segélycsomagot. 

3. A kezdősebesség:  

4. A vízszintes hajítás egy összetett síkmozgás, ezért a konkrét feladat megoldását megelőzően foglaljuk össze a 

feladat elméleti hátterét. 

A test induljon az origóból. 

 
5. ábra 

 

a. A pálya egyenlete:  

A kapott kifejezést a  összefüggésbe helyettesítve a pálya egyenletét kapjuk: 
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Adatokkal:  

a. A test abban az időpillanatban ér a pálya maximális pontjára, amikor sebességének függőleges irányú 

komponense nullává válik. Nevezzük ezt az időt az emelkedés idejének, és jelöljük -vel 

 

 

Adatokkal:  

i. A test 

 
magasságra emelkedik, amely a pályát leíró függvény maximuma: 

 

Adatokkal:  

a. A hajítás teljes időtartamát jelöljük -val. A test akkor ér a kiinduló helyzettel azonos magasságba, ( lásd az 5. 

ábra A pontja), ha . 

 

 

A  megoldás a mozgás kezdő pillanata. 

A hajítás ideje: , tehát . 

Adatokkal: . 

a. A hajítás távolságát úgy tudjuk meghatározni, hogy az  kifejezésbe, azaz az elmozdulásvektor 

 
komponensébe a hajítás idejét helyettesítjük: 

 

Adatokkal: . 

a. A test akkor repül a legmesszebbre ha az  maximális. Ez a  estén teljesül, ekkor 

. 
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14.  és , vagy  és . 

15. A hajítás kezdősebessége: , az emelkedés magassága: 

. 

3. 2.3 Newton törvények, mozgás lejtőn, 
pontrendszerek 

1. Egy repülőgép tömege 60 tonna. Induláskor 20 s alatt gyorsul fel 225 km/h sebességre. Mekkora eredő erő 

hat rá? 

2. Mekkora erő hatására áll meg 0,15 kg tömegű, 6 m/s sebességű test 20 s alatt? 

3. Egy 450 t tömegű vonatnak egyenletesen lassulva 25 s alatt csökken a sebessége 72 km/h-ról 54 km/h-ra. 

a. Mekkora utat tesz meg ezalatt? 

b. Mekkora a fékezőerő? 

4. Az me=9,1·10-31 kg tömegű elektront az elektroncsőben 4 mm hosszú úton 10-14 N erő gyorsítja. Mekkora 

végsebességgel és mennyi idő alatt érkezik az anódra? 

5. Mekkora testet emelhetünk függőlegesen felfelé 2 m/s2 gyorsulással, olyan kötéllel, amely 100 N erő hatására 

elszakad? 

6. Mekkora a kötélben fellépő húzóerő, ha egy 10 kg tömegű testet 2 m/s2 gyorsulással süllyesztünk? 

7. Egy mérlegen álló ember hirtelen 

 
gyorsulással leguggol, majd feláll. Változik-e a mérleg kijelzése? 

8. Mekkora a súrlódási együttható, ha 100 N súlyú testet vízszintes asztalon vízszintes hatásvonalú 50 N erő 

gyorsít 2 m/s2 gyorsulással? 

9. Egy gépkocsin láda van. A gépkocsi 1 m/s2 gyorsulással fékez. . megcsúszik-e a láda fékezéskor? 

10. Teherautó rakfelülete és a felületen nyugvó láda között a súrlódási együttható . Az autó 

induláskor 4,8 s alatt éri el a 15 m/s sebességet. Mennyivel csúszik hátra a láda a rakfelületen fékezéskor? 

11. A 30°-os lejtőn egy test mozog lefelé. Mekkora a gyorsulása, ha a súrlódás elhanyagolható, és mekkora 

a ha ? 

12. Mérleg egyik serpenyőjében 1 kg tömegű 45°-os hajlásszögű lejtő található, és ennek legfelső pontjában 

egy 1 kg tömegű, pillanatnyilag helyhez rögzített test. A másik serpenyőben 2 kg tömegű „mérősúly” 

biztosítja a mérleg egyensúlyát. ha a lejtőre helyezett test rögzítését megszüntetjük, az súrlódás nélkül 

lecsúszik a lejtőn. A test lecsúszása közben mekkora „mérősúllyal” tudjuk egyensúlyban tartani a mérleget? 

13. Egy 30°-os lejtőn a lejtő tetejéről egy test lecsúszik a lejtő aljára. Fele akkora sebességgel érkezik le, 

mintha súrlódásmentes lejtőn csúszott volna le. Mekkora a súrlódási együttható a lejtő és a test között? 

14. Mekkora a 6. ábrán látható rendszer gyorsulása, és mekkora a kötelekben ébredő erő, ha 

a. a súrlódástól eltekintünk, 
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ha a súrlódási együttható ? 

1. Mekkora gyorsulással mozognak az egyes testek a 7. ábrán látható elrendezésben? A súrlódás 

elhanyagolható, a kötelek és a csiga tömegét zérusnak tekintjük. (m1=4 kg, m2=6 kg, m3=3 kg ) 

 
7. ábra 

1. Vízszintes sínen szorosan egymás mellett áll két kiskocsi. Az egyik 100 gramm, a másik 150 gramm tömegű. 

A kocsik a sínen súrlódás nélkül mozoghatnak. A kisebb tömegű kocsival megtoljuk a nagyobbat úgy, hogy a 

kisebbikre 0,5 N erőt fejtünk ki vízszintes irányban az ábra szerint. 

 
8. ábra 

a. Mekkora a kiskocsik közös gyorsulása? 

b. Mekkora nyomóerő lép fel a kiskocsik között? 

i. Módosul-e a fenti kérdésekre adott válasz, ha a nagyobb kiskocsira fejtünk ki a másik felé irányuló, 

ugyancsak 0,5 N nagyságú vízszintes irányú erőt? 

1. Határozza meg az ábrán látható testek gyorsulását és az egyes köteleket feszítő erőket, ha a lejtőn van 

súrlódás, és a súrlódási együttható μ! (A kötelek nyújthatatlanok, a csigák és kötelek tömege 

elhanyagolható.) 

 
9. ábra 

Megoldások 
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1. A repülőgép sebessége: . A repülőgép gyorsulása: . 

A gyorsító erő:  

2. . 

3. A vonat sebességváltozása . A vonat gyorsulása: . 

a. A lassulás alatt megtett út: 

 

b. A lassító erő:  

4. Az elektron gyorsulása: . 

Mivel  így . 

Az elektron végsebessége: 

. 

1. A 10. ábra jelölései alapján a kötelet feszítő erőt jelöljük 

-

val. Ekkor 

, amelyből . Mivel a kötél csak 100 N erővel terhelhető, ezért 

. 

 
10. ábra 

1. A 11. ábra alapján , amelyből  
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11. ábra 

1. Az ember lefelé gyorsulva  erővel nyomja a mérleget, a súlya tehát kevesebb lesz. Szélsőséges esetben, 

ha az ember 

 
gyorsulással mozogna, −például szabadon esne− akkor súlya nulla lenne. 

Felfelé gyorsuláskor  erővel nyomja a mérleget, a kijelző, tehát most többet mutat. 

1. Mivel a test vízszintes asztalon mozog, ezért . A test tömege: 

. A súrlódási erő: . 

A mozgásegyenlet: , melyből  

1. Nem csúszik meg, sőt a gépkocsi még jobban is gyorsulhat. A lehetséges maximális gyorsulás . 

2. A láda a rakfelületen 1,44 méterrel csúszik hátrébb. 

3. Először tekintsük azt az esetet, amikor nincs súrlódás, ekkor csak a lejtővel párhuzamos ún. mozgatóerő 

gyorsítja a testet. A 12. ábra jelöléseinek felhasználásával a lejtőkön mozgó testek fontos mozgásegyenleteit 

kapjuk: A mozgatóerő, amelynek hatására csúszik le a test a lejtőn: 

 

 
12. ábra 

A nyomóerő:  

A súrlódási erő: . 

Első esetben, ha nincs súrlódás, akkor , így . 
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Adatokkal: . 

Ha van súrlódás, akkor , tehát . 

Adatokkal: . 

1. Definíció szerint a súly az az erő, amellyel egy test a vízszintes alátámasztást nyomja, vagy a függőleges 

felfüggesztést húzza. A lejtőn lecsúszó test gyorsulása , ennek a gyorsulásnak a függőleges komponense a 

13. ábra alapján, . A lecsúszó test így (a 7. feladat megoldását figyelembe véve) 

 erővel nyomja az alátámasztási felületet, súlya tehát 5 N. Így a mérleg serpenyőjébe 

elég az eredeti 2 kg helyett 1,5 kg mérősúlyt helyezni. 

 
13. ábra 

1. Ha a test súrlódás nélkül csúszik le a lejtőn, akkor sebessége  lenne. Mivel a lejtőn 

súrlódásmentesen lefelé mozgó test gyorsulása , így a lejtő alján elért sebesség:

. 

Ha a lejtőn van súrlódás, akkor a test gyorsulása: , tehát a lejtő aljára érkező test sebessége: 

. A feladat szövege szerint . A kapott egyenlet: 

 

 

 

 

1. Mivel a testek azonos gyorsulással mozognak, gondolatban egyetlen 3 kg tömegű testként kezelhetjük őket, 

amelyet közös izolációs határ vesz körbe. Ekkor a fonálerő nem jelenik meg az egyenletekben, mert a fonal a 

rendszert kijelölő képzeletbeli felületen belül van, és a vektorábrában csak azokat az erőket kell feltüntetni, 

amelyek átmennek a rendszert burkoló felületen. 

 
14. ábra 

Alkalmazzuk Newton II. törvényét:  

A köteleket feszítő erő meghatározásához más rendszert kell választanunk. Olyan részrendszereket kell 

vizsgálnunk, ahol az izolációs határon a kötélerő átmegy: 
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15. ábra 

A három izolációs rendszerre külön-külön mozgásegyenleteket írhatunk fel: 

 

 

 

Az egyenletekből azonnal adódik, hogy  és . 

b) Ha van súrlódás, akkor a gyorsulás: . 

A köteleket feszítő erők meghatározásánál a súrlódási erőt is figyelembe kell vegyük: 

 
16. ábra Mivel a mozgásegyenletek segítségével a kötélerők meghatározhatóak: 

 
  

 

 

Az egyenletrendszer megoldása:  és . 

1. A rendszer gyorsulása: . 

A köteleket feszítő erő:  és . 

1. a) A kocsik azonos nagyságú gyorsulással mozognak: . 

 

b) Az tömegű testet a nyomóerő gyorsítja 

 

gyorsulással: . 

c) A gyorsulás nem változik, de a nyomóerőnek most az  tömegű kocsit kell 

 
gyorsulással gyorsítania, ezért . 
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17. ábra 

A 17. ábra alapján az alábbi mozgásegyenletek írhatóak fel:  

 

A két egyenlet összeadásával az: 

 

egyenletet kapjuk, amelyből a gyorsulás kifejezhető: 

 

4. 2.3 Munka, energia, teljesítmény, hatásfok 

1. A fűnyírót a vízszinteshez képest 60°-os szögben álló nyelénél fogva állandó 150 N nagyságú erővel toljuk. 

Határozzuk meg, hogy mennyi munkát végzünk, amíg a ház előtti 50 m hosszú szakaszon végigtoljuk. 

2. Egy 80 N súlyú gyerek csúszik le egy 2,5 m magas játszótéri csúszdán. Mekkora munkát végez a gravitációs 

erő a gyereken? 

3. Egy 200 m hosszú aknából méterenként 5 kg tömegű acélsodronnyal egy 150 kg tömegű terhet emelünk ki. 

Mennyi munkát végzünk, míg a terhet kiemeljük? 

4. Az eredetileg az asztal mellett lógó 

 
hosszúságú, 

 
tömegű hajszálvékony láncot állandó sebességgel húzzuk fel az asztal szélén. A láncot a végénél fogva a 17. 

ábrán látható módon az asztal lapjával párhuzamosan  erővel húzzuk. Határozzuk meg, hogy mennyi 

munkát végzünk, míg a teljes lánc fele az asztalra kerül? A lánc és az asztal közötti súrlódás elhanyagolható. 

 
18. ábra 

1. Egy 4 kg tömegű test 2 m/s kezdeti sebességgel mozog egy súrlódásmentes, vízszintes felületen. 
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a. Mekkora munkavégzéssel növelhető a test sebessége kétszeresére? 

b. Határozzuk meg az ehhez szükséges eredő erőt, ha a sebességváltozás 6 méter hosszú úton következik be! 

2. Kezdetben nyugalomban lévő 

 

tömegű tégla pusztán a gravitációs erő hatására szabadon esik. Mekkora a tégla sebessége  távolság 

megtétele után? 

3. Egy 2 g tömegű vattapamacsot 15 m/s sebességgel feldobunk. A vattapamacs 10 méter magasra emelkedik. 

Mennyi munkát végzett a légellenállás? 

4. A 18. ábrának megfelelően egy 500 kg tömegű hullámvasúti kocsi elhanyagolható súrlódású görbe vonalú 

pályán mozog. Sebessége az A pontban 3 m/s. Mekkora sebességgel érkezik a kocsi a pálya C tetőpontjára? 

 
19. ábra 

1. Egy medence mellett egy 45°-os hajlásszögű, 5 méter magas csúszda áll. A csúszda vége − a 19. ábra szerint 

− 2 méterrel van a víz szintje felett. A csúszda és a lecsúszó test közötti súrlódási együttható . A lejtő 

aljától mekkora vízszintes távolságban csapódik a vízbe a fürdőző? 

 
20. ábra 

1. Egy 2 kg-os tömegpont az ábrán látható helytől függő  erő hatására mozog. 

a. Mennyi munkát végez az erő, amíg a test az  helyről -re jut? 

b. Mekkora munkát végez az erő az -től az -ig terjedő szakaszon? 

i. A munkatétel segítségével határozzuk meg a test sebességét az  pontban! 
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21. ábra 

1. Egy 4 kg tömegű csillár 50 cm hosszú láncon lóg a 3,6 méter magas mennyezetről. Mekkora helyzeti 

energiája van a csillárnak a padlóhoz, és az 1,2 méter magas asztal lapjához képest? 

2. Fürdőszobai mérleg lapja egy 780 N súlyú ember alatt 8 mm-t süllyed. 

a. Mekkora a mérleg rugójának rugóállandója? 

b. Mekkora az összenyomott rugóban tárolt potenciális energia? 

3. Egy farmotoros csónak 16 km/h állandó sebességgel mozog. A víz ellenállása 70 N. Mekkora teljesítményt 

ad le a motor? 

4. Egy 70 kg tömegű fiú 3 s alatt rohan fel az 5 méter magasan lévő emeletre. Mekkora átlagos teljesítményt fejt 

ki? 

Megoldások: 

1. A munka az erő és az elmozdulás skalárszorzatával meghatározott fizikai mennyiség. Mivel a feladatban −és 

ez általában a gyakorlatban is így van−, az elmozdulás és az erő vektorok hatásvonalai nem párhuzamosak, 

ezért 

J. 

Megjegyzések: 

• Speciális esetben, ha az erő és az elmozdulás egymásra merőlegesek, akkor nincs munkavégzés, mert 

. 

• A definícióban az erő nagysága állandó. Változó erő munkáját másképp határozzuk meg. (lásd továbbiakban.) 

1. A gravitációs erő, és a függőleges elmozdulás ugyanabba az irányba mutat, ezért a munkavégzés: 

 J. 

2. A természetben fellépő erők között vannak olyanok, amelyek időben és térben, vagy mindkettőben változnak. 

A feladatban nemcsak a terhet kell felemelni, hanem a teherrel együtt az acélsodronyt is. Nyilván nem 

hanyagolható el az acélsodrony súlya, mert ilyen nehéz teher felemelése nem történhet súlytalannak 

tekinthető kötéllel, ugyanis az elszakadna a teher emelése során. A feladat két részre bontható. A teher 

emelése állandó erővel történik, hiszen magának a tehernek a súlya nem változik az emelés során. 

Tehát  J. 

A kötél felemeléséhez szükséges erő a hely függvényében egy egyenes mentén változik. Az eredetileg az 

aknában lógó 
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hosszúságú, 

 
tömegű sodronyt állandó sebességgel húzzuk ki az aknából. A lánc az emelés során feltekeredik egy hengerre, 

így hossza, tehát ezzel együtt a súlya is változik, egyre kisebb lesz, így egyre kevesebb erőre van szükség, tehát 

egyre kevesebb lesz a munkavégzés. A változó erő munkáját a  határozott integrál segítségével 

határozhatjuk meg. Szemléletes, (de matematikai szempontból nem helytálló), ha azt mondjuk, hogy a munka 

geometriai jelentése, az  függvénygörbe alatti terület, melyet az 

 és  

határokhoz tartozó ordináták határolnak. Így, például, ha  lineáris függvény a munka könnyen meghatározható. 

Más, bonyolultabb esetben az integrálszámítást kell segítségül hívni. 

Példánkban a kötél teljes súlya 200 méteren egyenletesen oszlik el, ezért . 

A kötél kiemelésekor végzett munka: 

. 

Adatokkal:  J. 

A teher kiemelése során végzett munka: 

J. 

A teljes munkavégzés:  J. 

Megjegyzések: 

A természetben előforduló erők többsége nem egy egyenes mentén változik, hanem „görbe” mentén. (Most nem 

térünk ki a görbe pontos matematikai meghatározására). Ilyenkor a munkavégzés egy görbe menti integrál 

segítségével határozható meg. 

A feladat egyszerű megoldása, ha úgy gondolkozunk, hogy a kötél felhúzása során a súlypont emelkedése  

így a munka: . 

Ez a megoldás csak akkor alkalmazható, ha a kötél egészét kiemeljük. Ha csak a kötél felét húzzuk fel, akkor: 

 integrál segítségével oldjuk meg a feladatot. 

1. A lánc felhúzásához szükséges erő a hely függvényében változik. Az előző feladat meggondolásai szerint 

. Nem a teljes láncot, csak a lánc felét húzzuk fel az asztalra, ezért 
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1. A feladatot a munkatétellel oldjuk meg: 

Az eredő erő munkája . 

Az adatok behelyettesítése után: 

J. 

Mivel a sebességváltozás 6m-es úton következett be: . 

1. Esés közben csak a gravitációs erő hat a téglára. A munkatétel szerint a test mozgási energiájának a 

megváltozása egyenlő az eredő erő munkájával: 

 

 

1. A feladatot munkatétellel megoldva J. 

2. A kocsin csak a gravitációs erő végez munkát. A pálya által kifejtett kényszererő merőleges a mozgás 

irányára, ezért munkát nem végez. Alkalmazzuk a munkatételt a gravitációs erő munkájára: 

 

 

A teljes függőleges elmozdulás , ezért . 

1. Munkatétellel határozzuk meg a lejtő aljára érkező test sebességét: 

 

 

 

A csúszda végén van egy kis vízszintes szakasz, ezért az ember vízszintes irányú kezdősebességgel hagyja el a 

csúszdát, és a mozgása a továbbiakban vízszintes hajítás. 

A hajítás ideje: . 

A vízbe való csobbanás távolsága: . 

1. a) A test J munkát végez. 

b) J. 

c) Amennyiben  esetén a test nyugalomban volt, akkor a munkatétel szerint 
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1. A padlóhoz képest 124 J helyzeti energiája van. 

Az asztallaphoz képest 76 J helyzeti energiája van. 

1. A mérleg rugóállandója: . 

A rugó potenciális energiája:  J. 

1. . 

2. . 

5. 2.4 Konzervatív erők és az energiamegmaradás 

1. Tekintsünk egy olyan párhuzamos erőrendszert, amelyben az erő nagysága az irányára merőleges irányban 

mért távolságától függ. Tehát az 

 

síkban legyen  tehát az erő nagysága egyenesen arányos az 

 
koordináta nagyságával, (tehát, ahogy távolodunk az 

 
tengelytől, annál nagyobb az erő nagysága), iránya pedig mindig az 

 
tengely irányába mutat. Bizonyítsuk be, hogy ez az erőrendszer nem konzervatív. 

A 21. ábra magyarázata: Az  egyenes mentén nincs erőhatás. 

Az egyenes mentén  nagyságú erő hat, az erő hatásvonala párhuzamos az 

 
tengellyel. Az  egyenes mentén  nagyságú erő hat, hatásvonala párhuzamos az 

 
tengellyel és így tovább. 

 
22. ábra 

1. Egy 
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tömegű test  kezdősebességgel csúszik le egy görbe vonalú súrlódásmentes pályán. 

 
sebességgel érkezik a test a pálya aljára. Milyen magasról indítottuk a testet. 

2. Oldjuk meg a 2.3 fejezet 8. feladatát (18. ábra) az energiamegmaradás tételének a felhasználásával! 

3. Egy  hosszúságú kötélre felfüggesztett ingatestet oldalra kitérítünk úgy, hogy a függőlegessel 60°-os 

szöget zárjon be. Mekkora az ingatest sebessége amikor az a legmélyebben van? (22. ábra) 

 
23. ábra 

1. Legyenek a 23. ábra hullámvasútjának adatai: a kocsi és az utasok tömege 1000 kg, a kezdeti sebesség a 

pálya tetején 5 m/s a pálya magassága 10 m. 

a. Feltéve, hogy a súrlódás elhanyagolható, határozzuk meg a kocsi sebességét a pálya alján! 

a. Ha a súrlódást is figyelembe vesszük, akkor a kocsi sebessége a pálya alján 12 m/s-nak adódik. Határozzuk 

meg a lecsúszás közben fejlődő hőt! 

 
24. ábra 

1. Egy 1 kg tömegű test  irányban mozoghat egy olyan erő hatására, amelynek potenciális energiája 

alakban írható, ahol 

 az 

origótól mért távolság méterben. A test teljes energiája 20 J. 

a. Állapítsuk meg, hogy milyen messzire juthat a test az origótól! 

b. Mekkora a test maximális sebessége? 

2. Határozzuk meg az  erőt, ha a potenciálfüggvény . 

Az 

 és 

 
konstansok segítségével fejezzük ki  zérushelyét! 
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1. A 23. ábrán az  konzervatív erő hatására 

 
irányban mozgó részecskére ható erőt ábrázolja. Adjuk meg az  potenciális energiát az 

 

kitérés függvényében a intervallumban. Legyen a potenciális energia értéke . 

Állapítsuk meg  értékét! 

 
25. ábra 

Megoldások: 

1. Annak belátásához, hogy az erőtér nem konzervatív számítsuk ki a végzett munkát, ha a test A pontból C 

pontba jut két különböző úton. 

Az első lehetőség, ha a test először A-ból B-be, majd B-ből C-be jut. Ekkor a munkavégzés: , mert az 

AB szakaszon az erő nulla, így a munkavégzés is az. , mert az erő merőleges az elmozdulásra. Tehát 

 

 
26. ábra 

Másodszor úgy juttatjuk el a testet a C pontba, hogy A-ból D-be, majd D-ből C-be visszük. Ekkor a 

munkavégzés: , mert az erő merőleges az elmozdulásra, és , mert az erő  , az 

elmozdulás nem nulla, és párhuzamos az erővel. 

Mivel ugyanabba a pontba, két különböző úton, nem ugyanakkora munkavégzéssel jutott el a test, az erőtér nem 

konzervatív. 

Általában elmondhatjuk, hogy a sebességtől, helytől, vagy időtől függő erők nem konzervatívak. A súrlódási 

erő, a közegellenállásból származó erő nem konzervatív. 

Fontos, hogy a gravitációs erő konzervatív. 

1. A kényszererő mindig a felület normálisával egyirányú, ezért merőleges az elmozdulásra, tehát nem végez 

munkát. A konzervatív gravitációs erő az egyetlen ható erő, így érvényesül az energiamegmaradás tétele: 
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1. Az előző fejezetben ezt a feladatot a munkatétellel oldottuk meg, most használjuk az energiamegmaradás 

tételét: 

 
27. ábra 

 

A test sebessége a C pontban:  

1. Ezt a feladatot is az előzőekhez hasonlóan, az energiamegmaradás tételével oldjuk meg. Először határozzuk 

meg, hogy a 60°-kal kitérített test a pálya alsó pontjához képest mennyivel van magasabban: 

 
28. ábra 

 

Az energiamegmaradás tétele szerint:  

1. a) . 

b) Az energiamegmaradás tételét kiterjeszthetjük nem-konzervatív rendszerekre is. A lejtő alján most 12 m/s a 

test sebessége, amely kevesebb, mint az a) feladatban kapott érték. A „hiányzó” kinetikus energia a súrlódás 

miatt bekövetkező hőfejlődésben, illetve a belső energia növekedésében jelentkezik. Most az 

energiamegmaradás tételét az  belső energiaváltozás figyelembe vételével írjuk fel: 

 

Adatokkal: J. 

1. a) Jelöljük a potenciális energiát 

-

val, a kinetikai energiát 

-

val. Mivel a test csak potenciális és kinetikai energiával rendelkezik, és a rendszer zárt, ezért:  



 Fizika feladatgyűjtemény  

 29  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

ahol 

 
állandó. A fordulópontban a kinetikus energia zérus, ezért 

 

 

 

Tehát a test az origótól  egység távolságra juthat. 

b) A sebesség akkor maximális, ha a potenciális energiai nulla: 

J, a kinetikus energia  A két egyenlet felhasználásával: 

. 

1. Mivel  ezért . 

Az  függvény szélsőérték létezésének szükséges feltétele, hogy  legyen, ezért oldjuk meg a 

 egyenletet. 

Ha  és  akkor a függvénynek szélsőértéke van. 

Ha  vagy  akkor  tehát a függvénynek minimuma van. 

Ha  vagy  akkor  tehát a függvénynek maximuma van. 

1. A grafikonról leolvasható, hogy 

 

A potenciál az  függvény integrálfüggvénye. 

Ha  akkor  

Ha  akkor: 

 

 és  

Grafikonon: 
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29. ábra 

Az  szemléletesen azt fejezi ki, hogy  függvénynél a  intervallumban a „görbe 

alatti terület” 4 egység. 

Ha  akkor: 

 

 és  

 
30. ábra 

Az  szemléletesen azt fejezi ki, hogy  függvénynél a  intervallumban a „görbe 

alatti terület” 12 egység. 

Ha  akkor 

 

 és  

 
31. ábra 
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Az  szemléletesen azt fejezi ki, hogy  függvénynél a  intervallumban a „görbe 

alatti terület” 12 egység. 

Összefoglalva: 

 

6. 2.5 Összefoglalás 

1. Arisztid és Tasziló egy sétabot alakú nyalókát vesznek közösen, és azt az ábra szerint felfüggesztik, úgy, 

hogy a nyalóka felfüggesztve pontosan vízszintesen lesz. ezután a nyalókát a felfüggesztési pontnál 

kettétörik. Igazságosan osztották-e el a nyalókát? 

 

a. Igen, mert a két nyalókadarab pontosan egyenlő tömegű. 

b. Nem, mert a nyalóka görbe részének nagyobb a tömege. 

i. Nem, mert a nyalóka egyenes részének nagyobb a tömege. 

1. Melyik mértékegység lehet a gyorsulás mértékegysége? 

a. N/kg 

b. W/J 

i. J/kg 

2. Melyik nem az energia mértékegysége? 

a. J 

b. Nm 

i. W 

a. Ws 

3. Melyik bolygóhoz ér körülbelül 12 perc alatt a Napból a fény? (A Földre 8 perc alatt ér a fény.) 

a. A Vénuszhoz. 

b. A Marshoz. 

i. A Neptunuszhoz. 

4. Egy rugó nyújtatlan állapotból való 5 cm-rel történő megnyújtásához 20 J energiára van szükség. Ha a rugót 

ebből az 5 cm-re már megnyújtott állapotából ugyancsak 5 cm-rel tovább nyújtjuk, akkor 

a. 20 J energiára van szükségünk. 

b. 20 J energiánál többre van szükségünk. 

i. 20 J energiánál kevesebbre van szükségünk. 

5. Egy liftben elhelyezett fürdőszobamérlegen egy 60 kg tömegű ember áll. A lift mozgásban van, és a mérleg 

70 kg-ot jelez. Mire következtethet ebből a mérlegen álló ember? 
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a. A lift felfelé gyorsul. 

b. A lift lefelé halad. 

i. A lift lefelé gyorsul. 

a. A lift lefelé halad. 

1. Egy távoli bolygóra leszállva az asztronauták rugós erőmérőre felfüggesztenek egy 4 kg tömegű testet, és úgy 

találják, hogy 20 N súlyú. Ha ezen a légkörrel nem rendelkező bolygón 10 méter magasságból leejtenek egy 

testet, akkor a gyorsulása 

a. 4  lesz. 

b. 0,25  lesz. 

i. 5  lesz. 

2. Egy szánkójával együtt 60 kg tömegű gyerek nyugalomból indulva lecsúszik a 10 méter magas dombról, és a 

domb aljában éppen megáll. Mekkora munkát végzett lecsúszás közben a súrlódási erő? 

a. -6000 J 

b. -12000 J 

i. A lejtő hajlásszögének ismerete nélkül nem állapítható meg. 

3. Papírlapot helyezünk két tégla közé. A papírlapot nem tudjuk kihúzni. Elejtjük a téglákat és az esésük közben 

ismét megpróbáljuk kihúzni a papírlapot. Sikerülni fog? 

a. Nem, mert a két tégla esés közben is szorítja a papírlapot. 

b. Sikerül, mert esés közben nem nyomják a téglák a papírlapot. 

i. Ez csak az ügyességünktől függ. 

4. Növelheti-e a test sebességét a testre ható súrlódási erő? 

a. Nem, mert a súrlósási erő mindig ellentétes az elmozdulással, ezért a testek egymáshoz viszonyított 

sebességét csökkenti. 

b. Nem, mert a súrlódás mindig fékezi a mozgást. 

i. Igen, mert ha a földhöz viszonyítjuk a mozgást, akkor például a teherautó rakterében lévő ládát a súrlódási 

erő együtt mozgatja az autóval. 

a. Igen, mert a súrlódási erő növeli a testre ható erők eredőjét. 
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