
Fizika 2 
Ajánlott feladatok az 1. zh-hoz 

Elektrosztatika (1-2. hét) 

1, Egy Q=10-7 C nagyságú, rögzített helyzetű, pozitív töltéstől d1 = 3 m távolságra elhelyezünk egy  
q=-10-8 C-os, 0,1 g tömegű negatív töltést, és magára hagyjuk. Mekkora lesz q sebessége, ha már 
csak 10 cm-re van Q-tól? 

2, Az ábrán látható függőleges rúd aljára Q = 2·10-6 C nagyságú pozitív töltést rögzítettünk, 
míg a rúd mentén elhanyagolható súrlódással mozgatható, m = 9 dkg tömegű gyűrűnek 
szintén pozitív q töltést adtunk. 
a, Mekkora q értéke, ha a gyűrű Q felett h=10 cm magasan egyensúlyban van ? 
b, Mennyi lesz Q és q között a legkisebb távolság, ha az egyensúlyi helyzetében a gyűrűt lefele 
meglökjük 2 m/s sebességgel? 
 

3, Egy nyugalomban levő, 2 cg tömegű, 10-7 C töltésű részecske felé, tőle 10 cm távolságban 100 m/s 
kezdősebességgel elindítunk egy 1 cg tömegű, 10-8 C töltésű részecskét. mennyi lesz közöttük a 
minimális távolság a mozgásuk során? 

4, Egy hosszú egyenes vezetőn ρ=10-7 C/m töltéssűrűségű egyenletes töltéseloszlás van. Mekkora erő 
hat egy elektronra a vezetőtől 10 cm távolságra? Mekkora sebességre gyorsul fel az elektron 
miközben ebből a pontból álló helyzetből indulva 5 cm-rel közelebb megy a vezetőhöz?  

5, Egy R=20 cm sugarú, elhanyagolható vastagságú fém gömbhéjra 10-8 C töltést viszünk. Mekkora az 
elektromos térerősség a gömbhéj középpontjától r=15 cm illetve 

r = 30 cm távolságra? Ábrázoljuk az E(r) függvényt a (0,) intervallumon! 

6, Egy R=20 cm sugarú szigetelő gömb belsejében 10-8 C töltés van egyenletesen elosztva. Mekkora az 
elektromos térerősség a gömbhéj középpontjától r=15 cm illetve r = 30 cm távolságra? Ábrázoljuk 

az E(r) függvényt a (0,) intervallumon ! 

7, Egy 10 cm sugarú félkört alkotó, elhanyagolható vastagságú fémdrótra 10-8 C töltést viszünk. 
Mekkora és milyen irányú lesz az elektromos térerősség a félkör középpontjában? 

8, Mekkora munkát kell elvégezni egy vákuum-síkkondenzátor lemezei közti d távolság 1 cm-rel való 
növeléséhez? A kondenzátoron Q = 4,10-9 C töltés van, felülete A = 40 cm2. 

9, Mekkora munkát kell végeznünk, hogy egy 100 cm2 felületű, 1 mm lemeztávolságú, 10 V-ra feltöltött 
kondenzátor belsejéből félig kihúzzuk az eredetileg benne levő, εr = 10 relatív dielektromos 
állandójú szigetelőt? 

10, Mekkora lesz az ábrán látható kondenzátorok 
feszültsége, ha A = 100 cm2, d=1 mm, A1 = 40 cm2, A2 = 
60 cm2, d1 = 1 mm, d2 = 2 mm, 
εr1 = 5 és εr2 = 10 ? A kondenzátoron mindkét esetben  
10-6 C a töltés. 

 

11, Mekkora lesz az ábrán látható kondenzátor feszültsége, ha 
d=1 mm, A1 = 40 cm2, A2 = 60 cm2, d1 = 1 mm, d2 = 2 mm, εr1 = 5 
és εr2 = 10 ? A kondenzátoron 10-6 C töltés van. 
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12, Egy folyadéktartály alaplapja 5 cm x 0,5 cm méretű, a magassága 6 cm. A tartály egymással szemben 
levő nagyobb függőleges oldalai egy síkkondenzátor fegyverzetei. A tartály kezdetben üres (levegő 
van benne), ekkor a fegyverzetekre 12 V feszültséget kapcsolunk, majd a feszültségforrást 
leválasztjuk róla. Hogyan változik meg a lemezek feszültsége, ha a tartályba 10 cm3 térfogatú,  
εr = 5 relatív dielektromos állandójú szigetelő folyadékot öntünk? Mennyivel változik eközben a 
kondenzátor energiája? (ε0 = 8,85·10-12 As/Vm)  

 
13, Mekkora annak a síkkondenzátornak a kapacitása, amelynek a 100 cm2 oldalai 2 mm távolságban 

vannak egymástól, és a benne levő szigetelő anyag relatív dielektromos állandója a két lemez között 
10 és 30 között lineárisan változik (az egyik lemez mellett 10, a másik lemez mellett 30 az értéke)? 

 
14, (katódsugárcső működése) Egy 10 cm hosszúságú, vízszintes helyzetű, 1 cm lemeztávolságú, 

síkkondenzátor sarkai közé a lemezekkel párhuzamosan, a lemezektől azonos távolságban belövünk 
egy 2 V feszültséggel felgyorsított elektront. Mekkora a kondenzátor feszültsége, ha az elektron a 
kondenzátor belsejében haladva 3 mm-rel megy közelebb a pozitív töltésű fegyverzethez? Hol fog 
az elektron becsapódni a kondenzátortól (az elektron eredet haladási irányában) 20 cm-re 
elhelyezett, merőleges ernyőn? (Hanyagoljuk el a gravitációs tér hatását!)  


