
 

Fizika II         1. ZH  2007/2008 

 

1.  Mekkora munkát kell végeznünk, hogy egy 200 cm
2
 felülető, 2 mm lemeztávolságú, 100 V-ra feltöltött kondenzátor belsejébıl 

feléig kihúzzuk az eredetileg benne levı, εr = 20 relatív dielektromos állandójú szigetelıt? Mennyivel változik meg eközben a 

kondenzátor feszültsége? (ε0=8,85 10
-12
 As/Vm) 

(3 pont) 

2. Két egyenes, hosszú, párhuzamos vezetıben egyirányban I1=50 A, illetve I2=100 A áram folyik. Mekkora a mágneses 

indukcióvektor értéke az elsı vezetıtıl 80 cm, a másodiktól 60 cm távolságban levı pontban? A két vezeték 

távolsága 90 cm, µ0=4π 10
-7
 Vs/Am 

(3,5 pont) 

3. Az ábrán látható áramkörben mekkora az egyes ellenállásokon a feszültség?  

Adatok:U1 = 10 V, U2 = 20 V, R1 = 100 Ω, R2 = 200 Ω, R3 =300 Ω, 

 R4 = 400 Ω.                                                                          (3,5 pont) 
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