
Fizika II. 1. zárthelyi, 2015/16 tanév 

1. feladat: Egy 2 cm x 5 cm x 8 cm oldalú, téglatest alakú tartály két legnagyobb, függőleges 
szemközti oldala fémből, a többi oldal szigetelőanyagból készült. A tartályban szigetelő anyag gőze 
van, ami egyenletesen tölti ki a tartály belsejét és εr = 2 relatív dielektromos állandó jellemzi. Az így 
nyert kondenzátort 10 V feszültségre töltjük, majd lehűtjük, emiatt a benne levő gőz lecsapódik, és 
a tartály alsó 20%-kában szigetelő folyadékot alkot, amire εr = 5 (a felső részben levegő marad). 
Hogyan változik meg emiatt a kondenzátor feszültsége és energiája, ha a folyamat közben a töltés 
állandónak tekinthető? (ε0 = 8,85∙10-12 As/Vm)      4 pont 

2. feladat: Egy feszültségforrásra 20 Ω-os ellenállást kapcsolva a kivezetésein mérhető feszültség 8 V 
lesz, míg 10 Ω-os terhelés mellett a kapocsfeszültség 7,2 V. Mekkora a telep elektromotoros ereje és 
belső ellenállása? Mekkora a telepből kivehető maximális teljesítmény? Ha 4 W teljesítményre van 
szükségünk, mekkora terhelő ellenállást alkalmazzunk?       2+1+1 pont 

3. feladat: Két deutérium atommagot 1 cm távolságból mekkora azonos kezdősebességgel kell 
„meglőni” egymás felé, hogy 5∙10-13

 méterre megközelítsék egymást? Mennyiben lenne más a 
keresett sebesség, ha csak az egyik magot lőnénk meg a másik felé? A deutérium mag tömege 
m=3,3∙10-27 kg, töltése q=1,6∙10-19 C.        2+2 pont 

Bónusz feladat (4 pont):  

Az ábrán látható áramkörben mekkora az R2 
ellenálláson a teljesítmény? Adatok: R1= 200 Ω,  
R2= 300 Ω, R3= 400 Ω, R4= 500 Ω, U1= 10 V, U2= 15 V,  
U3= 5 V. 
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