
Fizika feladatok megoldása 1.

7. témakör

Szükséges előismeretek: Lendület fogalma, lendülettétel, lendületmegmaradás, ütközések.

Feladatok órai munkára

F1. Egy 150 g tömegű hógolyó 20 m/s sebesség-
gel az ablaküveghez csapódik és 0,01 s alatt megáll.
Betörik-e az abalküveg, ha az üveg a találat helyén
300 N nyomóerőt bír ki?

F2. Két egyforma kiskocsi egyikén m = 0,1 kg
tömegű, rögzített teher van, a másik üres. A v sebes-
séggel érkező üres kocsi nekiütközik az álló másiknak
és −v/3 sebességgel pattan vissza. Az ütközés rugal-
mas. Mekkora egy kocsi tömege?

F3. Egy 0,2 kg tömegű álló kocsinak ütközik egy
0,1 kg tömegű másik kocsi 2,1 m/s sebességgel, és 1,4
m/s nagyságú sebességgel pattan vissza. Mekkora a
tömegközéppont sebessége? Mekkora a kocsik tömeg-
középponthoz viszonyított sebessége?

F4. Egy 5 kg tömegű, 1 m hosszú fonálon függő
hasábba vízszintesen egy 0,2 kg tömegű lövedéket lö-
vünk, ami a hasábban megáll. Mekkora szöggel lendül
ki a fonál, ha a lövedék sebessége 50 m/s? Az ütközés
során a kezdeti energia hány százaléka alakult hővé?

F5. Egy kelet-nyugat és egy észak-dél irányú út
kereszteződésénél karambol történt. A nyugatról ér-
kező, m1 = 1000 kg tömegű autó ütközött a délről
jövő, m2 = 2000 kg tömegű autóval. Az összeakadt

roncs északkeleti irányba csúszott a csúszás nyomá-
ból megállapíthatóan 50 km/h sebességgel. Mekkora
sebességgel érkeztek az autók?

További feladatok

H1. Egy 0,15 kg tömegű labdát a talajtól mér-
ve 1,25 m magasból elengedünk. A labda a talajról
visszapattan és 0,96 m magasra jut. Mennyivel válto-
zott meg a labda impulzusa az ütközés során?

H2. Egy 3 kg tömegű test sebességvektora
(5 m/s,0). Ez a test összeütközik egy 2 kg tömegű,
(0,−3 m/s) sebességvektorú testtel. Az ütközés után
a testek összetapadnak. Számítsuk ki az ütközés kö-
vetkeztében fellépő energiaveszteséget!

H3. Biliárdasztalon a fehér golyót az álló kék go-
lyó felé irányítjuk úgy, hogy az ütközés után a kék
golyó a fehér golyó mozgási irányához képest 35

◦-os
szög alatt lévő lyukba kerüljön. Mekkora szöggel térül
el a fehér golyó az ütközést követően? A golyók azonos
tömegűek.

H4. Egy 45 kg tömegű ember egy 150 kg töme-
gű hasábon áll. A hasáb egy súrlódásmentes felületen
nyugszik. Egy adott pillanatban az ember elindul a
hasábon és a hasábhoz képest állandó 1,5 m/s sebes-
séggel halad. Mekkora a hasáb talajhoz képesti sebes-
sége?


