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TANTÁRGY CÉLKITŰZÉSE  

A tantárgy célja a hallgatók bevezetése a következő témakörökbe: anyagi pont 

kinematikája és kinetikája, merev test kinematikája és kinetikája, elemi és véges mozgások, 

munka és teljesítménytételek, kinetikus és potenciális energia, centrikus ütközés, Maxwell 

ábra. 

Az Előadás az elméleti alapok, definíciók, formulák, folyamatok megismerésével, a 

Gyakorlat az elméleti órákon tanult ismertek alkalmazásával, elsősorban 

feladatmegoldással foglalkozik. 

TARTALMA  

 

Bevezetés a dinamika alapjaiba, amely magába foglalja a kinematikát és kinetikát anyagi 

pontra és merev testre valamint a centrikus ütközést, mint a rezgések kiinduló eseményét. 

Az anyagi pont és merev test mozgásának „hogyan”-jával illetve „miért”-jével foglalkozik. 

 

Előadás 

1. Konzultáció: Bevezetés. Anyagi pont kinematikája (bevezetés, alapfogalmak, 

speciális mozgástípusok). Anyagi pont kinematikája   (befutási törvény, 

egységvektorok, pálya, görbület, pályasebesség, gyorsulás, foronómiai görbék) 

2. Konzultáció: Merev test kinematikája (alapfogalmak, mozgások kategorizálása, 

pillanatnyi mozgások, véges mozgások) 
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3. Konzultáció: Anyagi pont kinetikája (bevezetés, Newton axiómái, dinamikai 

mennyiségek, dinamikai mennyiségek nyomatékai) 

4. Konzultáció: Anyagi pont kinetikája (dinamika alaptörvénye, megmaradási 

törvények, kényszermozgás). Merev test kinetikája (meghatározások, Newton axiómái, 

perdület, kinetikus energia, síkmozgás) 

5. Konzultáció: Ütközések (bevezetés, centrikus ütközés, Maxwell ábra, centrikus 

ütközésre való visszavezetés) 

 

Gyakorlat 

A gyakorlatok az elméleti előadások anyagához kapcsolódó gyakorlatokat tartalmaznak, 

elsősorban feladatmegoldást. 

SZÁMONKÉRÉSI ÉS ÉRTÉKELÉSI RENDSZERE 

 

A gyakorlatokon és előadásokon való részvétel kötelező (vagy jelenléti vagy on-line 

formában, a COVID körülményektől függően). 

  

Vizsga követelmények:  

A COVID körülményektől függően a vizsga jelenléti vagy on-line, írásbeli vagy szóbeli 

módon fog lezajlani az előadások és gyakorlatok anyaga alapján. A sikeres vizsgához a 

maximálisan megszerezhető pontok 50 %-át kötelező elérni.  

 

A félévvégi vizsgajegy kialakításának módja: 50% ZH + 50% vizsga 

 

  0 % - 49 % = elégtelen (1) 

50 % - 62 % = elégséges (2) 

63 % - 73 % = közepes (3) 

74 % - 84 % = jó (4) 

85 % - 100 % = jeles (5) 
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