
Fizika II. 1. pót-zárthelyi, 2017/18 tanév, (V2)  (minden feladat 4 pont) 

1. feladat: Egy I1=3A árammal átjárt hosszú egyenes vezetőtől d=60cm távolságban van 
egy rá merőleges, I2=5A árammal átjárt hosszú egyenes vezető. Milyen erős lesz a 
mágneses tér abban a pontban, amely mindét vezetőtől 80cm távolságban van? (µ0 = 
4π·10-7 Vs/Am) 

2. feladat: Egy téglatest alakú tartály oldallapjai 10 cm x 10 cm 
fémlemezek, amelyeket 0,5 cm vastag szigetelő lemezek választanak 
el egymástól. A tartályban 20 cm3 térfogatú, porszerű szigetelőanyag 
van, amelyre a relatív dielektromos állandó εr = 4. A tartály kezdetben 
az egyik 10x10 cm-es oldalán fekszik, a fémlapokat feltöltöttük, 
közöttük 10 V feszültség van. Hogyan változik meg a fémlapok közötti 
feszültség, ha a tartályt felállítjuk (a lemezek töltése nem változik, ε0 = 
8,85·10-12 As/Vm)? 

3. feladat: Egy M = 0,2 g tömegű, pontszerű golyóra Q=10-8 C nagyságú pozitív töltést viszünk. A golyó fele, 
tőle 5 cm távolságra meglövünk egy m= 0,1 g tömegű, q=10-9 C töltésű kisméretű golyót 10 m/s 
kezdősebességgel. A golyók súrlódásmentesen mozognak egy vízszintes felületen. Mekkora lesz a két golyó 
középpontja között a legkisebb távolság a mozgásuk során? (k = 9·109 N·m2/C2)  

Bónusz feladat: Mekkora a mellékelt kapcsolási rajzon 
megadott áramkörben az R1 ellenállásra jutó feszültség, 
illetve az R5 ellenálláson a teljesítmény? 

Adatok: R1= 1k, R2= 2k, R3= 3k, R4= 4k, 

R5= 5k, U1= 5 V, U2= 9V, U3= 12V.  
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