
Fizika II. 1. zárthelyi, 2016/17 tanév 
(minden feladat 4 pontot ér) 

1. feladat: Két párhuzamos vezető távolsága 80 cm, bennük ellentétes irányban 5 A és 8 A 
áram folyik. Mekkora lesz az eredő mágneses indukció abban a pontban, amely az % A-es 
vezetéktől 60 cm-re, míg a másiktól 70 cm-re van (µ0 = 4π·10-7 Vs/Am)?   

2. feladat: Egy telepből 1 W teljesítményt vehetünk ki akkor is, ha 1 Ω, és akkor is ha 16 Ω 
nagyságú ellenállást kapcsolunk rá. Mekkora a telep elektromotoros ereje és belső 
ellenállása? Mekkora maximális teljesítmény vehető ki ebből a telepből?  

3. feladat: (gyorsulásmérő) Egy 5 cm x 5 cm x 1 cm oldalú, vízszintes helyzetű 
kondenzátorban 1 dkg tömegű, εr = 4 relatív dielektromos állandójú 
szigetelő anyag tölti ki a lemezek közötti teret. A szigetelő D=2,5 N/m 
rugalmassági állandójú rugalmas anyaggal van rögzítve. Mennyivel változik meg a 10 V 
feszültségre feltöltött kondenzátor feszültsége, ha a kondenzátort az 1 cm x 5 cm-es oldalára 
merőlegesen 5 m/s2 gyorsulással mozgatjuk, és emiatt a szigetelő részben kicsúszik 
belőle?(ε0 = 8,85·10-12 As/Vm)  

Bónusz feladat (4 pont):  

Az ábrán látható áramkörben mekkora az R2 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. 
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