
Fizika II. 1. zárthelyi, 2014/15 tanév 

(ε0 = 8,85∙10-12 As/Vm, 0 = 4π∙10-7 Vs/Am) 

1. feladat: Egy 10 cm * 10 cm * 0,5 cm oldalakkal rendelkező téglatest alakú 
tartály két legnagyobb szemközti oldala fémlemez, a többi oldal 
szigetelőanyagból készült. Az edény belsejében 30 cm3 térfogatú, εr=2 relatív 
dielektromos állandójú folyadék van. Kezdetben a fémlemezek függőlegesen 
állnak, és ekkor (mint kondenzátort) feltöltjük a lemezeket 10 V feszültségre. 
Mekkora lesz a kondenzátor feszültsége, ha az alakzatot feldöntjük (a fémlemezek vízszintesen 
állnak), feltételezve, hogy a töltés közben nem változik?      3 pont 

2. feladat: Az ábrán látható áramkörben mekkora az R3 
ellenálláson a teljesítmény? Adatok: R1= 100 Ω,  
R2= 200 Ω, R3= 300 Ω, R4= 400 Ω, U1= 5 V, U2= 10 V,  
U3= 15 V.      3 pont 

3. feladat: Egy hosszú egyenes vezetőben I=I0∙sin(ωt) függvénnyel megadott  
áramerősségű áram folyik. Írd fel az indukált feszültség függvényt az ábrán látható, a 
vezetékkel egy síkban levő, téglalap alakú vezető keretben, ha a keret közelebbi oldala 
d távolságban van a vezetőtől! Mennyi lesz a feszültség értéke t=2 s pillanatban? 
Adatok: I0= 5 A, ω=1000 1/s, a=30 cm, b=20 cm, d = 2 cm.  4 pont 

Bónusz feladat: Két, egymással párhuzamos vezető távolsága 90 cm, bennük, ellentétes irányban 5A 
illetve 8A áram folyik. Mekkora abban a pontban a mágneses indukcióvektor nagysága, amely az 5A-
es vezetőtől 80 cm-re, a másik vezetőtől 70 cm-re van?     3 pont 
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