
Név: Fizika II. 2017, 2. zárthelyi dolgozat, A Válaszok:

Szabályok:
A rendelkezésre álló id® 45 perc. A ZH-n zsebszámológép és íróeszköz használható!

Pontozás:
helyes válasz: 1 pont; helytelen válasz: 0 pont; üresen hagyott kérdés: 0 pont

Értékelés:
0 � 5 pont: elégtelen (1) 6 pont: elégséges (2) 7 pont: közepes (3)
8 pont: jó (4) 9-10 pont: jeles (5)

1. Számoljuk ki a következ® vektorm¶velet eredményét! (a×b)c, ahol a = (1, 1, 0),
b = (0, 1, 1) és c = (−1, 1, 1).

A) -1 B) 0 C) 1 D) 2 E) 3

2. Homogén B mágneses térbe arra mer®legesen különböz® v sebességgel elektro-
nokat lövünk be. Hogyan függ a kialakuló körmozgások körfrekvenciája a belövés v
sebességét®l?

A) lineárisan B) gyökösen C) négyzetesen
D) reciprokosan E) nem függ t®le

3. Egy N menetes, hosszú szolenoidot kör alakúvá hajlítunk úgy, hogy a szolenid
tengelye egy R sugarú körre (tórusz középvonala) kerüljön. A menets¶r¶ség a kör
kerülete mentén konstans. Határozzuk meg a mágneses indukció vektor nagyságát a
tóruszra tekert tekercs középvonalában, ha az áthaladó áramer®sség I!
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4. Egy hosszú, egyenes vezetékben 1 A er®sség¶ áram folyik. Mekkora a mágne-
ses indukció vektor nagysága a vezetékt®l 5 cm távolságra? A vákuum permeabilitása
µ0 = 4π · 10−7 H

m
.

A) 0,2 µT B) 2 µT C) 4 µT D) 20 µT E) 40 µT

5. Egy négyzet alakú vezet® keretet a keret síkjára mer®leges homogén mágneses
térbe helyezünk. Mekkora maximális feszültség indukálódik a vezet® keretben, ha a
mágneses tér nagysága B(t) = B0 cosωt alakban változik? Adatok: B0=1 T, a keret
oldala a=10 cm hosszúságú, ω=10 1/s.

A) 100 µV B) 1 mV C) 10 mV D) 100 mV E) 1 V

6. 1 mH indukciójú tekercs végei között mért feszültségkülönbség U(t) = c
√
t

alakban változik, ahol c=1 V/
√
s. Határozzuk meg a tekercsen átfolyó áram értékét

t = 10 s id®pontban! t=0 s id®pontban nem folyik áram a tekercsen keresztül.

A) 1 kA B) 2 kA C) 3 kA D) 21 kA E) 32 kA

7. Térdig vízben állok, és meglátok magam el®tt a tóban egy nagyon lassan felém
úszó halat. Hova célozzak a szigonyommal, ha szeretném eltalálni a halat?

A) Oda ahol látom a halat B) A hal képe elé
C) A hal képe mögé D) A hal képének bal oldalára
E) A hal képének jobb oldalára

8. Egy tárgy 1 méterre helyezkedik el egy erny®t®l. Hova helyezzünk egy 16 cm
fókusztávolságú gy¶jt®lencsét, hogy az a tárgy képét éppen az erny®re képezze le? Az
egyszer¶ség kedvéért az optikai tengelyt az erny®re mer®legesen válasszuk!

A) Az erny®t®l 10 cm vagy 90 cm távolságra
B) Az erny®t®l 20 cm vagy 80 cm távolságra
C) Az erny®t®l 30 cm vagy 70 cm távolságra
D) Az erny®t®l 40 cm vagy 60 cm távolságra
E) Az erny®t®l 50 cm távolságra

9. Becsüljük meg egy 5 mm sugarú és 1 km hosszú réz távvezeték ellenállását! A
réz vezet®képessége σ = 6 · 107 1

Ωm .

A) 0,21 Ω B) 0,67 Ω C) 1,27 Ω D) 210 Ω E) 670 Ω
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10. Az alábbi áramkörben U1 = 1, 5 V , R1 = 10 Ω és

R2 = 20 Ω. Mekkora legyen az U2 telep feszültsége, hogy
az R1 ellenálláson az átfolyó áram értéke nulla legyen?

A) 0,15 V B) 0,3 V C) 0,5 V D) 1V E) 1,5 V


