1. Egy falhoz rögzített, vízszintes helyzetű rugónak szalad egy 3 m/s sebességű
kiskocsi. A kocsi a rugót összenyomja, majd visszalökődik. A rugóállandó 400
N/m, a kiskocsi tömege 0,25 kg.

a) Mekkora a rugó maximális összenyomódása?
b) Határozza meg a kiskocsi maximális gyorsulását!
c) Mennyi ideig érintkezik a kiskocsi a rugóval?
(Mindenféle súrlódás elhanyagolható, a mechanikai energiaveszteségtől
eltekinthetünk.)
(2006. május id.)
Megoldás:

2. Tarzan egy 10 m magasan lévő faágon ül. Észreveszi, hogy kedvesét egy oroszlán
fenyegeti. Megfeszít egy 10 méter hosszú liánt az ábrának megfelelően, amely épp
a kedvese felett rögzül. Tarzan a liánt fogva, kezdősebesség nélkül elindul a fáról.
Körívének legalsó pontján magához öleli kedvesét, majd együtt fellendülnek egy
közelben álló fa ágára. Tarzan 80 kg, kedvese 60 kg tömegű. (A szereplőket
tekintsük pontszerűeknek. A lián tömege és a megnyúlása elhanyagolható.)

a) Mekkora Tarzan sebessége a kedvese elkapása előtti pillanatban?
b) Mekkora a sebessége közvetlenül az elkapás utáni pillanatban?
c) Legfeljebb milyen magas faágra jutnak fel együtt?
(2006. október)
Megoldás:

3. Egy testet 5 N állandó erővel tudunk egyenletesen felfelé húzni egy α = 30°
hajlásszögű lejtőn. Ugyanezen a lejtőn lefelé szabadon csúszva a test 5 m/s
sebességről 5 m hosszú úton áll meg. Mekkora a test tömege és mekkora a
súrlódási együttható?
(2007. május)
Megoldás:

4. Álló helyzetből elengedett pontszerű test csúszik le egy 1 m magas, 30 fokos
hajlásszögű lejtőn. Ezután egy ismeretlen magasságú, 60 fokos hajlásszögű lejtőn
engedjük le a testet. Azt tapasztaljuk, hogy a lecsúszás ideje a két esetben azonos
volt. (A súrlódás elhanyagolható.)
a) Mekkora a 60 fokos hajlásszögű lejtő hossza?
b) Mekkora sebességgel érkezik le a test a lejtők aljára az első és a második
esetben?
(g= 10 m/s2)
(2011. október)
Megoldás:

5. Egy gőzgép hengerében a dugattyú d = 15 cm átmérőjű, a gőz a dugattyút s = 20
cm-es úton tolja fel. A hengerben a nyomás a táguláskor átlagosan p = 2,5⋅105 Pa.
A külső légköri nyomás pk = 105 Pa! Mennyi ideig mozog a dugattyú, ha tágulás
közben a gőzgép teljesítménye P = 2,7 kW? (A súrlódási veszteségektől és a
dugattyú súlyától tekintsünk el!)

(2013. október)
Megoldás:

6.

