
Fizika II. 2. zárthelyi, 2015/16 tanév 

1. feladat: Mekkora az ábrán látható függvénnyel 
jellemezhető váltakozó feszültség effektív értéke? 
Adatok: U1 = 50 V, U2= - 30 V, f = 100 Hz 4 pont 

2. feladat: Egy reggel 8 órakor elkészített radioaktív minta aktivitása 10 órakor 
100 kBq (100 000 bomlás/s) volt, ami 11 órára 85 kBq értékre csökkent. 
Mekkora az adott minta felezési ideje? Mennyi volt az aktivitása az 
elkészítésekor?     2 + 2 = 4 pont 

3. feladat: Egy 5 A árammal átjárt hosszú egyenes vezetőtől 1 cm 
távolságban, vele egy síkban egy 5 x 20 cm oldalélű, téglalap alakú 
vezető keret van, amiben az ábrán jelölt irányban 8 A áramerősségű 
áram folyik. Mekkora erővel hat a hosszú egyenes vezető a keret egyes 
oldalaira? (µ0=4π∙10-7 Vs/Am)  4 pont 

Bónusz feladat (4 pont): Egy 20 mm vastag ablaküvegen 1,1∙10-10 s alatt megy 
át a ferdén ráeső fény (n= 1,5). Mekkora volt a beesési szög? Mennyivel térül el 
a fény oldalirányban az üvegen való áthaladás során? (c=3∙108 m/s) 
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