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szabadonhagyjukesni.Oszd el a H magassd:got
lrhrom
[rJA testetaz alaphozkepestH =270 m magass6grol
igy,
hogv
test
azazhathroz
meg
azok
6rt6keit
a
halad6si
ideje
minden
rdszerr
egl,enlo
rdszreH,.H" es H.,
legyen.(Kis fizikus57 sz.)
peronjdna
fl A vonat egyenletesegyenesvonalit rnozgdstvdgezvedrkezik az rlllom6sba.A vasfrt6llornds
diszpdcser6ll. Abban a pillanatbanamikor az els6 vagon eleje a diszpecserelegyvorralbanvan, a vonat
hogy az elso vagonmellette/r = 4 s ido alatt lraladel. a
lassulnikezd.A diszpdcser
meghat6rozta,
egyenletesen
rn6sodikvagonpedig /, = 5 s ido alatt,nigaz elsovagonelejet6le s = 75 m trivols6gon6ll meg.HatArozdmeg:
drkezetta vonat az 6llorn6sba,c) a vagon hossz6t.Elhanyagolnia
b) milyen sebesseggel
a) a vonat lassul6s6t,
vagonokkozottit6vols6got.Mindenvagonegyenl6ltosszti.
fl A test ket egym6s ut6rii egyenl6 hasszrisiigriritszakasatesz rneg, mialatt az elso szakasztr,,,r=36 km/h
Hat6rozd meg a'test
teszi meg, a rn6sik r6szt pedig v,,z=54 km/h 6tlagsebess6ggel.
6tlagossebessdggel
kdt
frtszakasz
kozotti
6tmenetkor.
A
test
egesz
ido alatt ugyanolvan
irrtenzit6si$
az
adott
sebessdgdnek
gyorsLrl6ssalhalad.
a testektomegeisorbanmt=10kg. nt"=5 kg 6s nt,=2kg. Az rit, testre
lL)At l. kepenl6that6rendszerben
Hatdrozmeg minden test gyorsukisdta
,p=300 N intenzit6sirer5 lrat a megjeloltirdnybands ir6nyitotts6ggal.
fonalak tornegeit,r,alamintir
nrozdulatlanalaphozkdpest,valamint a fonalak feszitdsierejdt.A nyirjthatatlari
A forralakmindenpillanatbanfiigg6legesen
6llnak.
eloketds ellen6ll6sokat
elhanyagolni.
sLrrl6d6si
f nnnor, hog,"-rneghatirozzSk a ldgkori nyom6st az iskoldban a di6kok ot oszt6lyban mertek azt. Az 1
Thblinatban l6that6k a mdrdsekeredmdnyei.Mekkora nyom6st mdrtek ki? Az eredmdnyeketabszol[rtmerdsi
relativhibdjrit.
hib6valfejezniki. Hatrirozdmeg a nyom6smdrdsenek
lrjatok le minden
a rn6r6sieredmdnyek
megfelel6formdtumbanval6 kifejez6s6rol.
Megjegyz6s:Gondoskodjatok
l6pdst.
sz6rnit6si
egyes
meres
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Minden feladat20 pont.
Minden versenyz6neksikeresmunkdt kivinunk!
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