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flpyurrno Suru.rapa Cp6uje

MuHucrapcrBo rrpocBere, HayKe H TexHoJrorrrKor
parnoja Peny6.rrure Cp6nje

FELADATOK

[rJA testet az alaphoz kepest H =270 m magass6grol szabadon hagyjuk esni. Oszd el a H magassd:got lrhrom
rdszre H,.H" es H.,  azazhathroz meg azok 6rt6keit  igy, hogv a test halad6si ideje minden rdszerr egl ,enlo

legyen. (Kis f iz ikus 57 sz.)

fl A vonat egyenletes egyenes vonalit rnozgdst vdgezve drkezik az rll lom6sba. A vasfrt6llornds peronjdn a
diszpdcser 6ll. Abban a pillanatban amikor az els6 vagon eleje a diszpecserel egyvorralban van, a vonat
egyenletesen lassulni kezd. A diszpdcser meghat6rozta, hogy az elso vagon mellette /r = 4 s ido alatt lralad el. a

rn6sodik vagon pedig /, = 5 s ido alatt, nigaz elso vagon eleje t6le s = 75 m trivols6gon 6ll meg. HatArozd meg:

a) a vonat lassul6s6t, b) milyen sebesseggel drkezett a vonat az 6llorn6sba, c) a vagon hossz6t. Elhanyagolni a
vagonok kozotti t6vols6got. Minden vagon egyenl6 ltosszti.

fl A test ket egym6s ut6rii egyenl6 hasszrisiigri ritszakasa tesz rneg, mialatt az elso szakaszt r,,,r =36 km/h

6tlagos sebessdggel teszi meg, a rn6sik r6szt pedig v,,z =54 km/h 6tlagsebess6ggel. Hat6rozd meg a'test

sebessdgdnek irrtenzit6si$ az adott kdt frtszakasz kozotti 6tmenetkor. A test egesz ido alatt ugyanolvan
gyorsLrl6ssalhalad.

lL)At l .  kepen l6that6 rendszerben a testek tomegei sorban mt=10kg. nt"  =5 kg 6s nt,=2kg. Az r i t ,  testre

,p=300 N intenzit6sir er5 lrat a megjelolt irdnyban ds ir6nyitotts6ggal. Hatdroz meg minden test gyorsukisdt a
nrozdulatlan alaphoz kdpest, valamint a fonalak feszitdsi erejdt. A nyirjthatatlari fonalak tornegeit, r,alamint ir
sLrrl6d6si eloket ds ellen6ll6sokat elhanyagolni. A forralak minden pillanatban fiigg6legesen 6llnak.

f nnnor, hog,"- rnegh atirozzSk a ldgkori nyom6st az iskoldban a di6kok ot oszt6lyban mertek azt. Az 1
Thblinatban l6that6k a mdrdsek eredmdnyei. Mekkora nyom6st mdrtek ki? Az eredmdnyeket abszol[rt merdsi
hib6val fejezni ki. Hatrirozd meg a nyom6s mdrdsenek relativ hibdjrit.
Megjegyz6s: Gondoskodjatok a rn6r6si eredmdnyek megfelel6 formdtumban val6 kifejez6s6rol. lrjatok le minden
egyes sz6rnit6si l6pdst.

meres p IkPa]
100 ,9

2 99.1
3 100,2
4 99.9
5 r 00.6
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Minden feladat 20 pont.
Minden versenyz6nek sikeres munkdt kivinunk!
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