
Energia 
 

1. Vízszintes talajon csúszó 12 kg tömegű láda mozgási energiája a megfigyelés 
kezdetekor 408 J. A láda és a talaj között a súrlódási együttható 0,2.  
 Mekkora út megtétele után áll meg a  láda? (17 m) 
 Mekkora a láda gyorsulása? (-2 m/s2) 

 
2. Egy 220 V-os egyenáramú villamos motor az 1,2 tonnás liftet 0,5 perc alatt 15 m-re 

emeli.  
 Mekkora a motor leadott teljesítménye, ha a hatásfok 90%? (6,66 kW) 
 Mekkora az energiafogyasztás egyszeri felemeléskor? (0,2 MJ) 

 
3. Egy 5 kg tömegű lövedék 1,5 m hosszú csövön átfutva egyenletes gyorsulással 400 

m/s sebességre tesz szert.  
 Mekkora a mozgási energiája a cső elhagyásának pillanatában? (0,4 MJ) 
 Mekkora a ráható erő a cső belsejében? (0,266 MN) 

 
4. Vízszintes síkon fekvő 5 kg tömegű testet 5 s alatt gyorsítunk fel állandó gyorsulással 

36 km/h sebességre. 
 Mekkora munkát végeztünk? (250 J) 
 Mekkora a teljesítmény? (50 W) 
 Mekkora a gyorsulás és az elmozdulás? (2 m/s2 ; 25 m) 

 
5. 12 kg tömegű testet 24 N erő gyorsít 8 s-ig, egyenes vonalú pályán, ahol a súrlódás 

elhanyagolható. 
 Mekkora a gyorsulás?  (2 m/s2) 
 Mekkora lesz a mozgási energia a gyorsítás végén, ha 8 m/s a kezdősebesség? 

(3456 J) 
 Hányszorosára változott a mozgási energia a gyorsítás közben? 

(kilencszeresére) 
 

6. 1200 kg tömegű testet 2400 N erő gyorsit egyenes vonalú pályán 8 s-ig.  
 Mekkora a gyorsulás?  (2 m/s2) 
 Mekkora a végsebesség, ha a kezdősebesség nulla volt? (16 m/s) 
 Mekkora a mozgási energia a gyorsulás végén? (0,153 MJ) 

 
7. Mekkora utat tesz meg vízszintes talajon a 8 m/s sebességgel ellökött test, ha a 

csúszási súrlódási együttható 0,25?  (12,8 m) 
 

8. Mekkora a test sebessége 3 m megtétele után, ha 8 m/s sebességgel indítjuk el, és 0,25 
a súrlódási együttható? (7 m/s) 

 
9. Egy 5 kg tömegű golyót 12 m magasról leejtünk.  

 Mekkora a sebessége 0,5 s esés után?  (5 m/s) 
 Milyen magasan lesz az energiája 450 J?  (3 m) 

 
10. Ferdén eldobott 0,5 kg tömegű kő kezdeti mozgási energiája 87 J. A kő 30 m messze 

esik le a vízszintes talajra. Milyen szög alatt hajítottuk el ( 300) 
 



11. Egy 2000 kg tömegű, vízszintes egyenes pályán mozgó kocsit 1000 N nagyságú 
vízszintes, a sebességgel ellentétes irányú állandó erő lassít.  
 Mekkora volt a lassítás kezdetekor a kocsi sebessége, ha a kocsi 100 m út 

befutása után áll meg? (10 m/s) 
 Mennyit csökkent a kocsi mozgási energiája a lassítás első méterén? (1000 J) 

 
12. Határozzuk meg, hogy mekkora magasságban lesz egy 8 m/s kezdősebességgel 

feldobott kő helyzeti és mozgási energiája egyenlő? (1,6  m) 
 

13. 20 N súlyú test 45 m magasból szabadon esik. Mekkora a test sebessége és mozgási 
energiája a földet érés pillanatában?  (30 m/s; 900J) 

 
14. 84 J mozgási energiával érkező labda rugalmasan, eredeti sebességgel pattan vissza a 

faltól. A labda és a fal között állandó 200 N nagyságú erő hat. Mekkora úton 
fékeződött le a labda az ütközés első szakaszában? (42 cm) 

 
15. 0,1 kg tömegű labda vízszintes lapra ejtve indítási magasságának csak háromnegyed 

részéig pattan vissza. Milyen magasról kell leejteni a labdát, hogy a mechanikai 
energiaveszteség az első visszapattanás folyamán legalább 0,5 J legyen? (2 m) 

 
16. Álló helyzetből induló gépkocsi tömege 800 kg, gyorsulása  3 m/s2 . 

 Mekkora a sebessége a 6. s végén?  (18 m/s) 
 Mennyi a mozgási energia változása a 6. s-ban?  (39,6 kJ) 
 

17. Vízszintes talajon 3 kg tömegű test  5 m/s kezdősebességgel indul.  
 Mekkora a test mozgási energiája induláskor? (37, J) 
 Mekkora út megtétele után áll meg a test, ha a súrlódási tényező 0,4?        

(3,125 m) 
18. Egy test sebessége 8 m/s-ról 3 m/s-ra csökken. Hány százalékkal csökkent a mozgási 

energiája?  (85,9%) 
 

19. Függőlegesen lefelé hajítunk 3 m magasról egy labdát, amely a földről 5 m 
magasságba pattan vissza. Mekkora sebességgel dobtuk le a labdát, ha a 
közegellenállástól eltekintünk, és az ütközésnél a mechanikai energia 10 %-a vész el?  
(7,14 m/s) 

 

20. Egy vasgolyó, amelynek hőkapacitása 464,7 
Ckg

J
0

, 4 m magasból puha homokba 

esik, és 50 cm mélyen belefúródik.  
 Mekkora a golyó gyorsulása a homokban, ha feltételezzük, hogy a golyó 

gyorsulása állandó?  (-80 m/s2) 
 Hány fokkal lesz melegebb a  golyó, ha feltételezzük, hogy a teljes mechanikai 

energia fele fordítódik a melegítésre?  (0,048 0C) 
 

21. Ejtőernyős kiugrik egy 2000 m magasan szálló repülőgépből. A gép vízszintes 
sebessége 100 m/s. Az ejtőernyős sebessége a földet éréskor 5 m/s, tömege az 
ernyővel együtt 100 kg. Mennyi munkát végzett a közegellenállás? (-2,5 MJ) 

 



22. A vízszintessel 200-os szöget bezáró lejtőn 2 m/s sebességgel csúszik lefelé egy láda. 
Egy adott helytől kezdődően a lejtő felülete érdessé válik. Ezen a szakaszon a láda 3 m 
utat tesz meg a megállásig.  
 Mekkora a súrlódási együttható a pálya felső szakaszán? (0,36) 
 Mekkora a súrlódási együttható a pálya alsó szakaszán:? (0,434) 

 
23. Egy 0,2 t tömegű ládát vízszintes talajon, állandó sebességgel vontatunk. A húzóerő 

iránya megegyezik a sebesség irányával. A vontatáshoz 1,2 kW teljesítmény 
szükséges. A láda mozgási energiája 400 J.  
 Mekkora a láda sebessége?  (2 m/s) 
 Mekkora a láda és a talaj között a súrlódási tényező? 

 
24. Súrlódásmentes 300-os lejtő aljára 10 kg tömegű testet helyezünk. A testet állandó 

nagyságú, a lejtővel párhuzamos irányú erővel húzzuk fel a lejtőn. A húzóerő akkora, 
hogy a test mozgási energiája minden pillanatban a helyzeti energia növekedésének 
felével egyezik meg.  
 Mekkora a test sebessége akkor, amikor az indulási helyzethez képest 5 m-rel 

magasabban van? (7,07 m/s) 
 Mekkora a húzóerő?  (75 N) 

 
25. Vízszintes egyenes pályán egyenletesen gyorsuló 1200 kg tömegű jármű sebessége 1 

perc alatt háromszorosára nő, miközben 600 m utat tesz meg.  
 Mekkora a kezdeti sebessége?  (5 m/s) 
 Mekkora a mozgási energiájának megváltozása? (0,12 MJ) 

 
 
 

 
 
 


