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feleletválasztós  és numerikus feladatok az alábbi témakörökben: 

 

 

                                             Gyakorlófeladatok 

1.Egy autó az 50 km-es útjából 10 km-t lakott területen 20km/h sebességgel, a többit autópályán 100 km/h 

sebességgel tesz meg. Mekkora az egész útra számított átlagsebessége? 

 

2.  
Az ábra egy jármű mozgásának sebesség-idő diagramja,                           
a mozgás kezdetétől eltelt 3. és 7. másodperc között.  
 
Mekkora a vizsgált intervallumban a jármű 

a. által megtett út 
b. átlagsebessége 
c. gyorsulása? 

  

 

3. Egy 0,8 m hosszú fonálinga szabad végére 0,2 kg tömegű, elhanyagolható méretű golyót 
rögzítettünk. Az ingát vízszintes helyzetbe kitérítjük és a testet lökés nélkül elengedjük.                                                                                                                                                                        
A fonál függőleges helyzetében 

a. mekkora a golyó sebessége? 
b. mekkora és milyen irányú a golyó gyorsulása? 
c. mekkora erő feszíti a fonalat? 

 

1.Kinematika 

 

2.Lendület 
 

3.Newton törvények 

 

4.Körmozgás 

 

6. Statika 

 

7. Munka, energia, teljesítmény 

 

9.Rezgőmozgás 

 

14.Elektrosztatika 

 

15.Egyenáramok 
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4. Egyik végénél felfüggesztett függőleges helyzetű rugóra 2 kg tömegű testet erősítünk.                                                                   
A test súlyának hatására a rugó megnyúlása 10 cm.  
Mekkora a rugó rugóállandója? 

 

 

5. Egy varrógéptű varrás közben függőleges egyenes mentén harmonikus rezgőmozgást végez. 
Mozgása legalsó és legfelső pontja között 7 cm a távolság.  A gép 4 másodperc alatt 10 öltést ejt.                                                                                            
(Periódusonként egy öltést).                                                                                                 

a. Mekkora frekvenciával rezeg a tű?                              
b. Mekkora a tű legnagyobb sebessége? 
c. Mennyi idő alatt teszi meg a tű a két szélső helyzete közötti utat? 

6. Egy 2m tömegű test 3 m/s sebességgel tökéletesen rugalmatlanul ütközik egy kezdetben álló m 

tömegű testtel. Hány százalékos a mechanikai energiaveszteség az ütközés során? 

 

7. három darab egyenként 1N nagyságú erő eredőjének a nagysága milyen határok között változhat 

8. A mennyezetre egy fonálon 2 kg tömegű 

testet függesztünk. Erre a testre az ábra szerint 

egy 1 kg-os és egy 0,5 kg-os testet rögzítünk 

súlytalannak tekinthető fonál segítségével. A 

testek nyugalomban vannak. Mekkora az egyes 

fonalakban ébredő erő? Mekkora a 2kg-os testre 

ható erők eredője? 

 

 

9. Egy téglalap alakú homogén lemez méretei: a és b=2a.           
A lemezt az egyik csúcsánál egy szöggel felfüggesztjük;              
a szög körül a lemez könnyen elfordulhat.                                                                        
A lemezt a felfüggesztéssel átellenes csúcsánál vízszintes 
irányban 6 N erővel húzzuk.                                                            
Ekkor a lemez b oldala vízszintes lesz. 

a. Mekkora a lemez tömege? 
b. Mekkora és milyen irányú a felfüggesztési pontban 

fellépő kényszererő? 

 

 

10. Az y tengellyel párhuzamos irányú E térerősségű homogén elektromos mezőbe lövünk be egy m tömegű 

q töltésű részecskét az x tengellyel párhuzamos irányú v sebességgel. T idő alatt mekkora a részecske x 

illetve y irányú sebessége 

 

 

 

 

 



11.     

23 és 30 ohm ellenállású fogyasztókat 

a. sorosan                         b. párhuzamosan 

kapcsolunk 24 V feszültégű áramforrásra. 

 Mekkora erősségű áram folyik a körben az egyes esetekben, és mekkora a kapcsolások teljesítménye?  

 

12. Az ábrán látható áramkörben egy kapcsoló szakítja meg az 
egyik vezetéket.                                                                                   
Mekkora az áramkör eredő ellenállása, ha a K kapcsoló                            
a. nyitva van?                 b. zárva van?                                               

Mekkora az 2R ellenálláson percenként keletkező hő,                          

ha a K kapcsoló                                                                                             
c.  nyitva van?                 d.  zárva van?  

, U=12V.    

13. Mit mutat a feszültségmérő az alábbi áramkörben a 

kapcsoló nyitott, illetve zárt állása esetén? (A feszültségmérő 

ideálisnak tekinthető.) 

 

  

14. 
Mit mutatnak az ábrán feltüntetett 9V-os áramforrást és 
50 -os izzót tartalmazó áramkörbe kapcsolt, ideálisnak 
tekinthető műszerek a kapcsoló nyitott és zárt 
állapotában? 

 
 

 
                 

A kapcsoló nyitva  
 
 

          
 

A kapcsoló zárva                   
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