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1. Síkkondenzátort készítünk egymástól 2 mm távolságban levő 20 cm x 20 cm-es 

lemezekből. A kondenzátort teljesen kitölti az r = 20 relatív dielektromos állandójú 

szilárd szigetelő. A kondenzátort kezdetben 75 V-ra feltöltjük és lekapcsoljuk a 

feltöltő telepről. Mekkora munkát kell végeznünk, hogy a síkkondenzátor belsejéből  

kihúzzuk a szigetelő negyedét? Mennyi lesz a kihúzás után a kondenzátor feszültsége? 

(ε0=8,85 10
-12

 As/Vm) (2+1 pont) 

2. Egy a=60 cm oldalú négyzet csúcspontjaiba azonos nagyságú Q=5·10
-5

 C nagyságú 

ponttöltéseket helyezünk. Mekkora az elektromos térerősség és elektromos potenciál 

értéke a négyzet egyik oldalharmadoló pontjában? (1+1 pont) 

3. A levegőhöz képest 1,5 relatív törésmutatójú ablaküveg vastagsága 10 mm. Mennyivel 

tolódik el az 50 fokos beesési szöggel ráeső fénysugár az üvegen való áthaladás 

közben? Mennyi ideig halad a fény az üvegben?    (1+1 pont) 

 

4. Mekkora az R3 ellenálláson a feszültség? Mennyi hő 

fejlődik 5 óra alatt 

az R4 ellenálláson? 

Adatok: U1 = 40 V, U2 = 60 V, R1 = 100 , R2 = 200 

 R3 =300 , 

 R4 = 400 1,5+1,5 pont) 

 

 

 

 

Fizika II  1. ZH  2013/2014 

 

1. Síkkondenzátort készítünk egymástól 2 mm távolságban levő 20 cm x 20 cm-es 

lemezekből. A kondenzátort teljesen kitölti az r = 20 relatív dielektromos állandójú 

szilárd szigetelő. A kondenzátort kezdetben 75 V-ra feltöltjük és lekapcsoljuk a 

feltöltő telepről. Mekkora munkát kell végeznünk, hogy a síkkondenzátor belsejéből  

kihúzzuk a szigetelő negyedét? Mennyi lesz a kihúzás után a kondenzátor feszültsége? 

(ε0=8,85 10
-12

 As/Vm) (2+1 pont) 

2. Egy a=60 cm oldalú négyzet csúcspontjaiba azonos nagyságú Q=5·10
-5

 C nagyságú 

ponttöltéseket helyezünk. Mekkora az elektromos térerősség és elektromos potenciál 

értéke a négyzet egyik oldalharmadoló pontjában? (1+1 pont) 

3. A levegőhöz képest 1,5 relatív törésmutatójú ablaküveg vastagsága 10 mm. Mennyivel 

tolódik el az 50 fokos beesési szöggel ráeső fénysugár az üvegen való áthaladás 

közben? Mennyi ideig halad a fény az üvegben?    (1+1 pont) 

 

4. Mekkora az R3 ellenálláson a feszültség? Mennyi hő 

fejlődik 5 óra alatt 

az R4 ellenálláson? 

Adatok: U1 = 40 V, U2 = 60 V, R1 = 100 , R2 = 200 , 

 R3 =300 , R4 = 400 1,5+1,5 pont) 

 

 

           R1         R2 

 

      U1   R3              R4 

    U2 

           R1         R2 

 

      U1   R3              R4 

    U2 


