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Mozgások – kérdések 

 

Egyenes vonalú mozgás 

 

Egy hajó halad a Dunán felfelé, és húz maga után egy csónakot. Pontosan a 

Klatsmányi híd alatt leszakad a csónak, amely ezután a folyó sebességével fog lefelé 

sodródni. A hajó kapitánya fél órával a leszakadás után észleli, hogy elvesztették a 

csónakot és visszafordul. Lefelé haladva a hídtól 5 kilométerre megtalálja a csónakot. 

Mekkora a folyó sebessége? 

 

a) Nem lehet az adatokból megmondani 

b) A Duna sebessége 2,5 km/h 

c) A Duna sebessége 5 km/h 

d) A Duna sebessége 10 km/h 

 

Egy egyenletesen lassuló vonat ablakán kitekintve megmérjük hét oszlop 

elhaladásának idejét, amely 17,5 másodpercnek adódik. Az oszlopok távolsága ötven 

méter. A teljes megállásig még hány oszlop fog az ablakunk előtt elmenni? 

 

a) A teljes megállásig még 12 oszlop fog az ablakunk előtt elmenni, 

b) A teljes megállásig még 6 oszlop fog az ablakunk előtt elmenni, 

c) A teljes megállásig még 9 oszlop fog az ablakunk előtt elmenni, 

d) A teljes megállásig még 15 oszlop fog az ablakunk előtt elmenni. 

 

Három gyorsulás próbát végeztek egy teherautóval. Melyik esetén volt a legnagyobb 

az átlagos gyorsulás? 

 

a) A teherautó álló helyzetből 25 másodperc alatt érte el a 90 km/h sebességet, 

b) A teherautó álló helyzetből 20 másodperc alatt tett meg 300 méter távolságot, 

c) A teherautó 10 másodperc alatt gyorsított 45 km/h sebességről, 90 km/h 

sebességre. 

 

Körmozgás 

 

Egy traktor első kerekének az átmérője fele a hátsó kerekének átmérőjénél. A traktor 

egyenletes sebességgel halad. Melyik állítás igaz? 

 

a) Az első kerekének fordulatszáma fele a hátsó kerék fordulat számának. 

b) Az első kerekének fordulatszáma kétszerese a hátsó kerék fordulat számának. 

c) Az első kerekének fordulatszáma egyenlő a hátsó kerék fordulatszámával 

 

A Budapest Eye óriáskerék 60 méter magas, kilenc perc a menetideje. A London Eye 

óriáskerék 120 méter magas, harminc perc a menetideje. Számolás után add meg a 

választ! A menetidő egy kör megtételét jelenti. 

 

a) A London Eye kerületi sebessége nagyobb. 

b) A Budapest Eye kerületi sebessége nagyobb. 

 



3.A Budapest Eye óriáskerék 60 méter magas, kilenc perc a menetideje. A London 

Eye óriáskerék 120 méter magas, harminc perc a menetideje. Számolás után add meg 

a választ! A menetidő egy kör megtételét jelenti. 

 

a) A London Eye szögsebessége nagyobb 

b) A Budapest Eye szögsebessége nagyobb 

 

A mosógép dobja centrifugáláskor 1200 fordulatot tesz meg percenként. Átmérője 50 

centiméter. Mekkora a centripetális gyorsulása? 

 

a) 5921,7 m/s2 

b) 1973,9 m/s2 

c) 3158,2 m/s2 

d) 3947,8 m/s2 

 

Rezgőmozgás 

 

A játszótéri hintákat azonos hosszúságú lánccal szerelik. Az egyikbe egy 5 kg 

tömegű, a másikba három 5 kg tömegű súly helyezünk, és lengésbe hozzuk azonos 

kitéréssel. Melyik állítás igaz? 

 

a) A nagyobb tömeg nagyobb periódus időt eredményez 

b) A kisebb tömegűnek szaporább lesz a lengése 

c) Nem lesz különbség sem a lengésidőben sem a frekvenciában. 

d) A nagyobb tömeg esetén növekszik a lengésidő és a frekvencia is. 

 

Egy rugón függő test rezgésszámát szeretnénk változtatni, az alábbi állítások közül 

melyik helyes? 

a) Nagyobb kezdeti kitéréssel növekszik a periódus idő, 

b) Kétszer akkora tömegű test esetén megduplázódik a periódus idő, 

c) Négyszer akkora tömegű test esetén feleződik a frekvencia, 

d) Négy egymással párhuzamosan kapcsolt rugó esetén feleződik a periódus idő. 

 

Egy liftben elhelyezett ingaóra járására melyik állítás igaz? A lift elinduláskor gyorsít, 

majd egyenletesen halad, végül lassít és megáll. Így mozog felfelé és lefelé is! 

a) Felfelé gyorsítás közben a járása gyorsabb, 

b) Egyenletes sebességgel haladva pontosan jár, felfelé és lefelé is, 

c) Lefelé haladva fékezéskor gyorsabban jár, 

d) Felfelé lassítás közben a járása lassabb, 

 


