
Newton törvények, lendület, lendület-megmaradás 
 

 
1. Egy repülőgép tömege 60 t. Induláskor 20 s alatt gyorsul fel 225 km/h 

sebességre. Mekkora eredő erő hat rá?  (187500N) 
 
2. Mekkora eredő erő hat a 2,5 kg tömegű testre, ha 2 m utat 1 s alatt tesz 

meg álló helyzetből indulva? (10 N) 
 

3. Vízszintes síkon lévő 10 kg tömegű testet, vízszintes irányú 10 N 
nagyságú erő gyorsít. Mekkora utat tesz meg a test az indulástól számított 
10 s alatt? (50 m) 

 
4. Mekkora erő hatására áll meg 0,15 kg tömegű, 6 m/s sebességű test 20 s 

alatt? (0,045N) 
 

5. Egy 450 t tömegű vonatnak egyenletesen lassulva 25 s alatt csökken a 
sebessége 72 km/h-ról 54 km/h-ra.  
 Mekkora utat tesz meg ezalatt? (437,5 m) 
 Mekkora a fékezőerő? (90 000 N) 

 
6. Egy autót 18,75 m úton, 2450 N eredő erő 6 m/s2 gyorsulással fékez le.  

 Mekkora volt az autó sebessége? (15 m/s) 
 Mekkora az autó tömege? (408,3 kg) 

 
7. 24 kg tömegű, 500 m/s sebességű ágyúlövedéket 0,05 s alatt állít meg egy akadály. 

Mekkora a fékezőerő? ( N5104,2  ) 
 
8. 1500 kg tömegű gépkocsi sebessége 5 s alatt nulláról 12,6 km/h-ra nőtt. Mennyi a 

kocsira ható eredőerő? 
 

9. 50 g tömegű és 600 m/s sebességű lövedék fába fúródik. A fékezőerő 15 000 N. 
Mekkora utat tesz meg a lövedék a fában a megállásig, és mennyi ideig tart a fékezés? 
(60 cm; 0,002s) 

 
10. 2 dm élhosszúságú 2,5 310  kg/m3 sűrűségű kockán mekkora sebességváltozást hoz 

létre 60 N erő 3 s alatt? (9 m/s) 
 

11. Egy rugó állandó 15 N erővel lök szét 0,3 s alatt két golyót, amelyeknek tömege 
m1=m2=0,2 kg. Mekkora sebességgel futnak szét a golyók? (22,5 m/s) 

 
12. Álló csónakból 60 kg tömegű ember 10 m/s sebességgel ugrik ki. Mekkora lesz a 

csónak sebessége, ha tömege 240 kg? (2,5 m/s) 
 

13. Egy tavon a 240 kg tömegű csónak 2 m/s sebességgel halad. Mekkora sebességgel  
ugrott ki a 60 kg tömegű ember, ha emiatt a csónak éppen megállt? (10 m/s9 

 



14. Terheléssel együtt 150 kg tömegű kocsi 10 m/s sebességgel halad. A kocsiból a 
menetirányba kidobunk egy 30 kg tömegű ládát a talajhoz viszonyított 115 m/s 
sebességgel. Mekkora lesz a kocsi sebessége a láda kidobása után? (8,75 m/s) 

 
15. Vízszintes talajon az m1 és az m2 tömegű golyók egymás felé mozognak 1 m/s és 4 

m/s sebességgel. Tökéletesen rugalmas ütközés után az m2 tömegű golyó megáll.  
 Mekkora lesz az m1 tömegű golyó sebessége? (-5m/s) 

m1=2 kg; m2=18 kg 
 

16. Egy 150 kg tömegű kiskocsi 15 m/s nagyságú sebességgel mozog. A kocsiból a 
menetirányban kidobunk a talajhoz képest 25 m/s vízszintes irányú sebességgel egy 30 
kg tömegű testet. Mekkora sebességgel mozog a kocsi tovább? 

 
17. Egy 150 kg tömegű kiskocsi 15 m/s nagyságú sebességgel mozog. A kocsiból a 

menetiránnyal ellentétes irányban kidobunk a talajhoz képest 25 m/s vízszintes irányú 
sebességgel egy 30 kg tömegű testet. Mekkora sebességgel mozog a kocsi tovább? 

 
18. A v0=100 m/s sebességgel vízszintesen kelet felé repülő lövedék két darabra robban. 

Az m1=1,5 kg tömegű rész továbbra is kelet felé mozog, de sebessége v1=250 m/s-ra 
növekedett. Mekkora és milyen irányú a másik m2=1kg tömegű darab sebessége?  

 
19. Egy rakéta hajtóművéből másodpercenként 50 kg tömegű gáz áramlik ki 4500km/h 

sebességgel. Mekkora a tolóerő nagysága? 
 

20. Az egyenes vonalú mozgást végző test lendülete egy adott pillanatban 50 kg m/s, 3 s 
múlva 120 kg m/s.  
 Mekkora a testre ható átlagerő? 
 Mekkora a 3 s alatt megtett út, ha a kezdősebesség 2 m/s volt? 

 
 


