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Minden 6llitr{s esetdn jeliilje be atSblflzatban, hogy hamis,,H" vagy igaz,,I". Az iiresen hagyott mez6 nulla, a helytelen tipp minusz egy
6s a helyes tipp plusz egy pontot jelent.

1) Ha egydimenzi6s mozgasndl a gyorsulas n6, akkor a sebessdg is mindig n6 (gondoljon a gyorsuliis grafikusjelentdsere is!)
2) A sebessdgnek soha sincs a piilyiira mer6leges komponense, de a gyorsuldsnak iehet mindkett6 lerintrileges es normrilis is)
3) A kOrmozgris szOgsebessdg-vektora mindig meroleges egy adott pont ezen k6mrozgrisrib6l szlrmazo sebiss696re
4)Atehetetlentdmegesastlyos(st i lyb6l szrimolt)tdmegertekeaF0ld0nmegegvezik-deaHoldonm6rasri lyost6megakisebb,mertottagravitdci6sgyorsul i ls
is kisebb
5) Matematikai inga mozgasa soriin az ingara hat6 ercik eredoje minden pillanatban drintoirrinyri
6) A munka szempontjdb6l mindegy, azaz a munka ugyanaz az ertdk lesz, ha egy tomegpont nyugalomb6l
meg6llitunk egy egyenes mentdn - feltdve, hogy ugyanakkora utszakaszon t0rtenik mindez

v sebessdgre gyorsftunk, vagy v sebessdgrol

7) A munkatdtel nem ervdnyes, ha az enik k020ft strl6dasi er6k is vannak
8) A forg6 Foldon a vizszintesen mozg6 testre eszaki fdlteken mindig balra, delin nedig mindigjobbra irdnyul6 oldals6 elterito er6 hat
9) Merev test perdillete 6llando, ha a riihat6 er6k ered6 forgat6nyomateka nulla.
l0) Pd'rhuzamos tengelyek esetdn mindig a tOmegkOz€pponton iitmenri tengelyhez rartozo tehetetlensdgi nyomatdk a legkisebb
I I ) A Carnot-fele k0rfolyamat megfordithatd, de ekkor a hasznos munka mindig negativ, azaz munkdt kell befektetni hozzri
l2) Az entr6pia 6llapotfiiggvdny, azaz fiiggetlen att6l, hogy reverzibilis vagy ineverzibilis v6ltoziissal jutott a gaz adott rillapotriba
l3) Az elektrosaatikriban a potenci6l rilland6 femes vezet6k feliiletdn 6s a tdrer6ssdg z6rus azok belsejdben
l4) Kondenzdtorok energi6ja egyenesen ariinyos a rajtuk l6v6 fesztilts6ggel
l5) Stacion6rius riramoknril fdmes vezet6k belsejdben a terer6vonalak a feliilethez kozel a feltjletre merolesesek

Ig=9,81mls2,  c=3x108 rvs,  q, :8,35 x l0-r2As/(Vrn),  Fo=4nx l0-?Vsr lAm) I

l) Egy tdmegpont egyenes vonalu mozgtist v€gez az x tengely menten. Mozg.isdi az alabbi fiiggv6nnyel irhatjuk le: x(t) = -l + 3 ( - 213. Mekkora tomegpont
iitlagsebessdge a t=0sec indukist6l az elsri megdlltisig tekintve?

a, 9mls b, I m/s c, 3 m/s d, 5m/s e, egyik sem

2) Anyagi pontnak tekinthetd 4kg tomegii test egy vfzszintes lemezen fekszik, kozottuk a surl6dris elhanyagolhat6. A lemez kozepdn lyuk van, melyen keresztiil
zs inegetvezetunk i i tesa tes t reer6s f t juk .A tes tkezdetben0,5mt i i vo ls i ig ravanakc tzdppont to l ,sekkor4m/ssebess6gge lakoz6ppontkoru lk6rmozgasra
indftjuk. A zsineggel el6bb korpelyan tartjuk, majd lassan befele htzzuk a testet. A zsineg 600N feszitderonel szakad el. Mekkora rugur,i kordn mozgott ekkor a
test'! (Tipp: Tekintse a feladatot az impulzusmomentum, ill. perdillet szemszog|b1t.t! .t)

a, 2,4cm b, 299 cm c ,  l 2cm d,  4 l ,2cm e, egyik sem

3) Egy mr=3kg tomegii test rugalmatlanul Utkozik egy m2=7kg tomegii testtel. Hatirozzuk meg, hany sziualeka vdsz el egyuttes kinetikus energiajuknak az
0tli0z6s soriin, haazmz tdmegii test az utkozes elott nyugalomban volt!

a, 70,0%o b, 59,5yo c , 5 3 , 2 o / o d, 24.5% e, egyik sem

4) Az Eszaki-sarkon egyenesen megcelzott vizszintes irdnyrl ldv6st adunk le egy 500m-re l6v6 tArgyra, s a ldveddk sebess6ge 500m/s. Milyen iranyban 6s milyen
eltdressel csap6dik be a ldvedek a cdl mell6 - ha elso kdzelitesben feltdtelezzuk, ilogy a loveddk rovid r6pte alatt nem hagyja el a vizszintes sikot, ds a 16 hat6
elt6rft6 er6 iilland6nak vehetri?

a' balra0,036m b, jobbra0,056m c, jobbra0,036nr d, jobbra0,0l6m e, egyiksem

5) 100 kPa nyomiisti 6s 200 m3 tdrfogatri levegot (ketatomosl) rilland6 tdrfogaton rnelegitunk, amig nyomiisa 300 kPa lesz. Mennyivel v6ltozott meg a giL belso
energidja?

a, l03J b, l02J c, l08J d, l06J e, egyrk sem

6) Egy m6lnyi iderilis gria izoterm m6don l0a Pa nyomiisr6l l0 Pa nyomasra terjed l<i. Mekkora az entropia megviiltoziisa?
a, 57JK b, 255J/K c, 6523J/K d. 606J/K

b, 22,6 V

e, egyik sem

7) Mekkora munkdt kell v6geznUnk, ha egy 6'1O'eC t0lt6st egy l0-7 C toltes terdben a kezdeti l5cm-es t6volsagb6l 5cm tavolsdgra viszunk k6zelebb? (en =
8,85.10-r2 As/vm)

a, 2,4't0a J b, 7,2.t0's J c, 1,2.10-i  J d, 9,6.10-7 J e, egyik sem

8) Egymdst6l 40 cm tdvolsdgban l6vo vegtelen kiterjeddsLi piirhuzamos sikok feltileti toltessiirtisege 3.10-e C/m2 6s 7.10-e C/m2. Mekkora a sikok kdzdtti
potencidlkiil0nbsdg (abszoltt) drteke?
(eo = 8,85' l  o-r2 As/Vm)

a, 452Y

I 2 3 5 6 7 8

c. 67.8 V d, 90.4 v e, egyik sem


