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2. forduló 

Beküldési határidő: 2019. február 5. 

3. kategória 

3.2.1. Egy húzni és nyomni egyaránt képes rugó végeire egy 10 g és egy 20 g tömegű testet 

erősítünk. Ha a kisebbik testet fogjuk és nagyobbik lóg a rugón, akkor a rugó hossza 16 cm. 

Ha a nagyobbikat tesszük egy asztalra, akkor a rugó 12 cm-re összenyomódva tartja  

függőlegesen a kisebbiket.  

a) Mekkora a rugó nyugalmi hossza? 

b) Mekkora a rugóállandó? 

3.2.2. Két golyó mozog szemben egymással. Az egyik tömege 2 kg, a másiké 3 kg, az egyik 

sebessége 3 m/s, a másiké 4 m/s. Centrális ütközésük után a nagyobb tömegű golyó 1 m/s 

sebességgel gurul tovább. 

a) Mekkora lesz a másik golyó sebessége? 

b) Számolás után mondj véleményt az ütközésről! 

3.2.3. Felhőszakadás volt, fél óra alatt 50 mm eső esett, ezalatt szélcsend volt, az esőcseppek 

8 m/s-os sebességgel estek. Tételezzük fel, hogy az eső egyenletes intenzitással esik. 

a) Mekkora nyomást fejtett ki az eső arra a tetőre, amely a vízszintessel 30º-os szöget zár be?  

b) Milyen vastag vízfüggöny hagyja el a tetőt, ha a víz sebessége a tető szélénél 1 m/s, a tető 

területe 60 m2 és a tető vízszintes hossza 10 m? 

3.2.4. Egy bizonyos magasságból 20 m/s kezdősebességgel vízszintes irányban elhajítunk egy 

pontszerű testet. A test sebességének nagysága a talajra érkezéskor a kezdősebesség 

háromszorosa. 

a) Milyen magasról dobtuk a testet? 

b) A magasság felénél mennyi a test sebességének nagysága? 

c) Mennyi a test elmozdulásának vízszintes komponense?  

3.2.5. Egy vékony, súlytalannak tekinthető l hosszúságú pálcát közepére kötött fonál segítségéve l 

felfüggesztünk, hogy helyzete vízszintes legyen. Ezután a következő mérést végezzük: a pálca 

bal oldali végére egy m tömeget akasztunk, a jobb oldali rész közepére pedig mx tömeget. 

Ekkor a pálca helyzete vízvízszintes. Ha az ismeretlen tömeget teljesen vízbe lógatjuk – 

miközben az m tömeg helyzete változatlan –, az egyensúlyt úgy állíthatjuk helyre, hogy az 

mx-et a felfüggesztési ponttól 50%-kal távolítjuk. Ezek alapján határozzuk meg az ismeretlen 

tömegű test sűrűségét! 

3.2.6. Egy tömegpont gyorsulásának nagysága állandó – 2 m/s2  –, sebességének megváltozása 2 s 

alatt éppen zérus. 

a) Milyen mozgásról van szó? 

b) Mekkora nagyságú a tömegpont sebessége? 

c) Mekkora nagyságú a tömegpont elmozdulásának nagysága 1,5 s alatt? 


