
2. fizika beszámoló 
 

Kérem a kitöltött feladatlapokat március 22-ig beadni, illetve a karagity@bajabela.hu email-

címre elküldeni. A beszkennelt/lefényképezett lapokat lehetőleg pdf fájlként mentsék és 

úgy küldjék el! 
 

I, tesztek Karikázza be a megfelelő válasz betűjelét! (Minden feladatnál csak egy választ jelölhet be!) 
 

1,A vízszintes egyenesen van rögzítve egy pozitív Q1 (2·10-5 C) és egy 

negatív Q2 (-5·10-5 C) töltés. Figyelembe véve a két rögzített töltés 

nagyságát és előjelét, valamint azt, hogy az elektromos erőhatás 

nagysága hogyan függ a távolságoktól, hol lehet egyensúlyban egy 

      harmadik pozitív q töltés? 

a, az A pontban  b, a B pontban  c, a C pontban  d, a D pontban 

 
2, Ha összedörzsölünk két különböző fajta szigetelő anyagot, mi fog történni? 

a, Semmi, mert a szigetelők nem hatnak egymásra. 

b, Amelyiknek nagyobb az elektronvonzó képessége, az negatív töltésű lesz, mert elektronokat vesz át a másiktól. 

c, Amelyiknek kisebb az elektronvonzó képessége, az negatív töltésű lesz, mert protonokat ad át a másiknak. 

d, Amelyiknek nagyobb az elektronvonzó képessége, az pozitív töltésű lesz, mert elektronokat ad át a másiknak. 

 

3, Ha egy megdörzsölt műanyag vonalzó negatív töltésű, akkor 

a, taszítja a pozitív töltésű kis testeket.  b, vonzza a negatív töltésű kis testeket. 

c, taszítja a semleges kis testeket.   d, vonzza a semleges kis testeket. 

 

4, Ha két pozitív pontszerű töltés között a távolságot harmadrészére csökkentjük, akkor 

a, a közöttük fellépő vonzó hatás erőssége is a harmadrészére csökken. 

b, a közöttük fellépő vonzó hatás erőssége a háromszorosára nő. 

c, a közöttük fellépő taszító hatás erőssége a kilenced részére csökken. 

d, a közöttük fellépő taszító hatás erőssége a kilencszeresére nő. 

 

5, Mi nem igaz a Coulomb-törvénnyel kapcsolatban? 

a, A töltések közötti erő fordítottan arányos a töltések nagyságával. 

b, A töltések közötti erő fordítottan arányos a köztük levő távolság négyzetével. 

c, A töltések közötti erő nagysága nem függ a töltések előjelétől, csak a töltések nagyságától. 

d, A töltések közötti erő iránya a töltések előjelétől függ, a nagyságuktól viszont nem. 

 

6, Mi igaz az elektromos mezőben két pont közötti feszültséggel kapcsolatban? 

a, A feszültség annál nagyobb, minél nagyobb a térerősség és minél kisebb a két pont távolsága. 

b, Két pont között a feszültség mindig a térerősségre merőleges irányban mérve a legnagyobb. 

c, A feszültség mindig a két pont elektromos potenciáljainak különbségével egyenlő. 

d, A feszültség nincsen semmilyen kapcsolatban a két pont potenciáljaival. 

 

7, Mi igaz a feltöltött fémtestekre vonatkozóan? 

a, A többlettöltések a fémtest belsejébe, a test súlypontjába gyűlnek össze. 

b, A töltések által okozott térerősség mindig a csúcsoknál a leggyengébb. 

c, Az elektromos erővonalak mindenhol merőlegesen „lépnek ki” a fémfelületből. 

d, A fémtest belsejében, a súlypontban a legnagyobb a térerősség. 

 

8, Mi nem igaz a kondenzátorokkal kapcsolatban? 

a, A kapacitásuk annál kisebb, minél több töltést képesek tárolni adott nagyságú feszültség mellett. 

b, A kapacitásuk adott lemeztávolság mellett egyenesen arányos a lemezek (fegyverzetek) területével. 

c, A fegyverzetek között igen jó közelítéssel homogén az elektromos mező. 

d, Ha a fegyverzetek közötti teret szigetelővel (pl. műanyaggal) töltjük ki, nagyobb lesz a kapacitás. 

 

 

mailto:karagity@bajabela.hu


II, Elmélet Válaszolja meg a két feladat kérdéseit és az 1. feladatnál indokolja is meg a válaszait! 
 

 
 

 

Válaszok: 
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III, Számítási feladatok 
 

1,  Ha két pontszerű töltés 2 méter távolságból 45 newton taszítóerővel hat egymásra úgy, 

hogy az egyik töltés pozitív és a nagysága 4·10-6 coulomb. 

Mekkora a másik töltés nagysága és milyen az előjele? (k = 9·109) 

 

2,  Homogén elektromos mezőben a mező 70 joule elektromos munkát végez, miközben egy 

  3,5·10-3 coulomb töltést mozgat A-ból B pontba. 

a, Mekkora a feszültség a két pont között? 

  b, Mekkora az A pont potenciálja (UA), ha a B pont 4000 volt potenciálú? 

 

3,  Egy kondenzátor töltése 6,4·10-6 coulomb nagyságú, ha 400 volt feszültséget kapcsolunk rá. 

  a, Mekkora a kondenzátor kapacitása? 

  b, Mekkora a kondenzátor töltése és energiája, ha 150 volt feszültségre kapcsoljuk? 


