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l] l Az aut6busz, mely Valjev6 es Belgrdd kozott kozlekedik, menetrend szerint a Belgr6di br"rszmeg6llora 18li-lior'
drkezik.  Amikor nincs nagy forgalom az i ton az autobusz a meg6l loba 17h 54rnin-kor erkezik.dt lagosan
'r,,,, =60 km/h drtlagsebesseggel haladva azeg6sz rit mentdn. Ha nagy a forgalorn azaut6busz az dllomiisba l8h

24min-kor erkezik v,,, =45 km/h -es 6tlagos sebessdggel azegdsz it ment6n. Hat6rozd meg a tdvolsdgot Veljevo

ds Belgr6d kozott. Mindh6rom esetben az aut6busz a Valjev6i 6llom6sb6l ugyanabban az idoben indul
ugyanazon rit ment6n haladva Beldr6d fel6.

p! Vesna azt afeladatot kapta, hogy a tdbl6n egy negyzetet rajzoljon ds rnellete egy egyenl6oldalir h6romszoget a
kovetkezo m6don. A krdt6t nem emelve fel eloszor rnegrajzolja a ndgyzetet, ezutan felemeli a krdtrit ds ut6na az
egyenl6 oldalu hiiromszdg rajzol6saba fog szint6n nem felemelve a kret6t nigazt le nem rajzolja. Az ido, amely
eltelik att6l a pillanatt6l amikor Vesna befelyezte a negyzet rajzolilsit addig a pillanatig amikor a hdronrszog
rajzol6sdt elkezdi, A/ = 1s-et tesz ki. A kr6ta hegy6nek 6tlagos sebessdge amikor vfzszintes illetve fiiggoleges
vonalakat h(rz a tftblithoz kdpest ilr =100mrn/s, amikor viszont ferde vonalakat huz a tdbldhoz kdpest

tu, - 50 mm/s . Hat6rozd meg a minirn6lis 6s maxim6lis id6t amely alatt Vesna telyesftheti a feladat6t. att6l

fi"igg6en lrogyan igazitja a ndgyzetet 6s a h6romszoget a t6bl6n. A n6gyzet ds a h6romszog oldalainak hossza
a  = 2 d t n  .

S A ,r.nr.lyaut6 es aut6busz pdrhuzamos rits6vkon haladhatnak. Az auto dlland6 v,

Iralad, hossza pedig d, = 4 m. Az aut6buSZ v. = 54 krn/h dlland6 sebesseggel halad.

hossza d. =16 m. Ha az atJto 6s az aLrt6busz ugyanabba az iritnyba halad. ltat6rozd

Sziiksege az autonak. hogy elkerlil je az aut6buszt.

f, eiryu ofthonr6l a park fel6 halad vr = 4 km/h sebessdggel. A parkig levo trivols6g harmadat rnegtdve az

tizletn€l megdll 6s itt r, =10 min idot idozik. A parkig h6tramaradt utat 1, =20 min alaft teszi rneg. Egy'or6s

tart6zkod6,s ut6n (/+ =l h ) Bilja a parkb6l hazafele halad ugyanazon az irton v, =1,5 km/h sebesseggel. A

parkba indulAs pillanatdt6l T =3lt ido ut6n 6,r haza. Hathrozd meg: a) az otthon es a park kozotti tdvolsdgot.
b) Bilja halad6si sebessdget az ft szakaszhn az iizlet ds a park kozott, c) Bilja halad6s6nak 6tlagos sebessdget az
otthon es park kozotti szakaszon.

f At n , = 0,5 kg tomegri test elasztikus rug6n fugg, mikdzben a rug6 A/, = 1 cm -rel rryfr lt meg. Ezutii.rt a testtel

terhelt rug6t meg egy testtel terheljtik, rnelynek m, tomege ismeretlen 6s ekozben a rug6 tov6bbi A/. = 2 cm -rel

nyfrlt meg. Hathroz meg a m6sodik test m) tdmegdt.

Minden feladat 20 pont.
Minden versenyzdnek sikeres munkit kivdnunk!
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=72 knlh sebesseggel

mikozben az aut6bLrsz

meg r-neun)'i idore van


