
Fizika II tárgy I. zárthelyi feladatsor 

Nappali tagozat, 2009/10 tanév 

1. feladat: Egy folyadéktartály alaplapja 5 cm x 0,5 cm mérető, a tartály magassága 6 cm. A 

tartály egymással szemben levı nagyobb függıleges oldalai egy síkkondenzátor 

fegyverzetei. A tartály kezdetben üres (levegı van benne), ekkor a fegyverzetekre 12 V 

feszültséget kapcsolunk, majd a feszültségforrást leválasztjuk róla. Hogyan változik meg a 

lemezek feszültsége, ha a tartályba 10 cm
3
 térfogatú, εr = 5 relatív dielektromos állandójú 

szigetelı folyadékot öntünk? Mennyivel változik eközben a kondenzátor energiája?  

(ε0 = 8,85·10
-12

 As/Vm) 

4 pont 

2. feladat: Az ábrán látható áramkörben mekkora az R2 

ellenállás teljesítménye? Adatok: U1 = 9 V, U2 = 12 V, U3 = 

24 V, R1 = 100 Ω, R2 = 200 Ω, R3 = 300 Ω, R4 = 400 Ω, 

3 pont 

3. feladat: Az ábrán látható elrendezésben I=5 A áramot hordozó 

hosszú egyenes vezetıvel egy síkban, tıle 5 cm távolságban egy 

téglalap alakú vezetı keretet helyeztünk el. A keret oldalai a=20 cm, 

b = 40 cm, a keretben az ábrán látható irányban I1 = 10 A áram 

folyik. Mekkora és milyen irányú erı hat a keret egyes szakaszaira?  

(µ0 = 4π·10
-7 

Vs/Am)
 

3 pont 
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