
Fizika2 4. vizsga 

2021. június. 16. 

Feladatok A 

 

1. Adott két darab a oldalhosszúságú, négyzet alakú lemezből felépített síkkondenzátor. A 
fegyverzetek távolsága d. A lemezek közötti teret részben dielektrikum tölti ki az ábra szerint. Az 
anyag relatív dielektromos állandója εr=2. A dielektrikumhasáb széle az ábrán látható módon x 
távolságra van a kondenzátor közepétől.  

a) Határozza meg a kondenzátor kapacitását x függvényében! (1,5) 

b) A kondenzátort U feszültségű áramforrásra kapcsoljuk. A dielektrikum lemezt harmonikus 
rezgőmozgásra kényszerítjük úgy, hogy x az alábbi függvény szerint változik az időben: 

 𝑥(𝑡) = 𝐴𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑡)  ahol A<a/2. Írja fel a kondenzátor Q(t) töltését az idő függvényében! (1,5) 

c) Írja fel az ábrán látható árammérő által mutatott I(t) áramerősséget az idő függvényében! (1,5) 

d) Vázlatosan ábrázolja az I(t) függvényt abban az esetben, ha A>a/2 (1,5) 

 

2. Egy koordináta-rendszerben a mágneses indukció a z tengellyel párhuzamos. A mágneses indukció 
nagysága csak az y koordinátától függ az alábbi függvény szerint: Bz(y)=by   ahol b egy pozitív 
konstans.  

a) Egy pozitív q töltésű részecskét lövünk a térbe. A részecske kezdeti helye: r=[0; y0; 0] kezdeti 
sebessége: v=[v0; 0; 0]. Határozza meg a részecskére ható erő vektorát! (2) 

b) Mennyi idő múlva, és melyik pontban metszi a részecske pályája az x tengelyt? Feltételezzük, hogy 
y0 igen kicsi, így a részecske mozgása során a részecske sebességének x komponense közel állandó, y 
komponense pedig mindvégig sokkal kisebb, mint v0. (2) 

c) A b) feladat közelítései mellett milyen pályán mozog a részecske? (2)  

 

3. Egy részecske hullámfüggvénye gömbszimmetrikus, a hullám amplitúdóját az alábbi függvény adja 

meg a centrumtól mért r távolság függvényében: Ψ(𝑟) = 𝐴
/

  ahol A és λ paraméterek. 

a) Határozzuk meg A-t, ha ismert λ. (3) 

b) Mekkora annak a valószínűsége, hogy a részecske a centrumtól 2λ-nál távolabb található? (3) 

 

 



Fizika2 4. vizsga 

2021. június. 16. 

Mondatok A 

 

1. Egy R sugarú szigetelő gömb egyenletesen töltött ρ térfogati töltéssűrűséggel. A gömb sugarát 
kétszeresére növeljük úgy, hogy a gömb töltése állandó marad. A töltéssűrűség ……1/8…….-szeresére 
változik. 

2. Elektromosan töltött fémek többlettöltése a ……………felületen………….. helyezkedik el. 

3. Minél kisebb egy elektromosan töltött fémfelület görbületi sugara, annál 
………nagyobb……..térerősség mérhető a felszín közelében. 

4. Egy töltött koncentrikus gömbkondenzátor külső fegyverzetének sugara kétszer akkora, mint a 
belsőé. A fegyverzetek felületi töltéssűrűségének aránya ………4…….  

5. Egy síkkondenzátor dielektrikumát kicseréljük egy ugyanolyan dielektromos állandójú, de kétszer 
nagyobb átütési szilárdsággal rendelkező anyagra. A kondenzátorban maximálisan felhalmozható 
energia ………4………..-szeresére változik. 

6. Ha egy próbatöltést …ekvipotenciális……… felületen mozgatunk, nem történik munkavégzés. 

7. Állandó mágnest olyan ferromágneses anyagból célszerű készíteni, amelynek ………hiszterézis-
görbéje nagy…………. területet határol a H-B diagramon  

8. A …Poynting-vektor…… adott felületre vett integrálja megadja, hogy a felületen egységnyi idő alatt 
mennyi energia áramlik át. 

9. Az elektromágneses hullám intenzitása az elektromos tér amplitúdójának ……négyzetével…… 
arányos. 

10. Elektromágneses hullámban az elektromos tér és a mágneses tér energia-sűrűségének hányadosa 
…1…… 

11. Pozitív töltésű fémgömböt leföldelünk egy vezetékkel. A földelés pillanatát követően az eltolási 
áram a gömb felületére merőlegesen ………befelé….. mutat. 

12. A …foton……. energiája annál ……nagyobb…., minél kisebb a fény hullámhossza. 

13. Állandó mágnest ejtünk réztömbre. A mágnes a becsapódás előtt lelassul a rézben ……indukálódó 
örvényáramok…….. miatt. 

14. A …Young…….-féle kétréses kísérlet a fény hullámtermészetét igazolja. 

15. Kétréses interferencia kísérlet során az ernyő azon pontjaiban találunk ………konstruktív 
interferenciát……….. amely pontoktól mérve a rések távolságainak különbsége a fény 
hullámhosszának egész számú többszöröse. 

16. Röntgen-fotonok szóródnak elektronon úgy, hogy a Röntgen-sugárzás terjedési iránya, valamint 
hullámhossza is megváltozik a kölcsönhatás után. A jelenséget …Compton-szórásnak……….. nevezzük. 
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Feladatok B 

 

1. Adott két darab a oldalhosszúságú, négyzet alakú lemezből felépített síkkondenzátor. A 
fegyverzetek távolsága d. A lemezek közötti teret részben dielektrikum tölti ki az ábra szerint. Az 
anyag relatív dielektromos állandója εr=3. A dielektrikumhasáb széle az ábrán látható módon x 
távolságra van a kondenzátor közepétől.  

a) Határozza meg a kondenzátor kapacitását x függvényében! (1,5) 

b) A kondenzátort U feszültségű áramforrásra kapcsoljuk. A dielektrikum lemezt harmonikus 
rezgőmozgásra kényszerítjük úgy, hogy x az alábbi függvény szerint változik az időben: 

 𝑥(𝑡) = 𝐴𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡)  ahol A<a/2. Írja fel a kondenzátor Q(t) töltését az idő függvényében! (1,5) 

c) Írja fel az ábrán látható árammérő által mutatott I(t) áramerősséget az idő függvényében! (1,5) 

d) Vázlatosan ábrázolja az I(t) függvényt abban az esetben, ha A>a/2 (1,5) 

 

2. Egy koordináta-rendszerben a mágneses indukció az x tengellyel párhuzamos. A mágneses 
indukció nagysága csak a z koordinátától függ az alábbi függvény szerint: Bx(z)=bz   ahol b egy pozitív 
konstans.  

a) Egy pozitív q töltésű részecskét lövünk a térbe. A részecske kezdeti helye: r=[0; 0; z0] kezdeti 
sebessége: v=[0; v0; 0]. Határozza meg a részecskére ható erő vektorát! (2) 

b) Mennyi idő múlva, és melyik pontban metszi a részecske pályája az y tengelyt? Feltételezzük, hogy 
z0 igen kicsi, így a részecske mozgása során a részecske sebességének y komponense közel állandó, z 
komponense pedig mindvégig sokkal kisebb, mint v0. (2) 

c) A b) feladat közelítései mellett milyen pályán mozog a részecske? (2)  

 

3. Egy részecske hullámfüggvénye gömbszimmetrikus, a hullám amplitúdóját az alábbi függvény adja 

meg a centrumtól mért r távolság függvényében: Ψ(𝑟) = 𝐴   ahol A és σ paraméterek. 

a) Határozzuk meg A-t, ha ismert σ. (3) 

b) Mekkora annak a valószínűsége, hogy a részecske a centrumtól 2/σ-nál távolabb található? (3) 

 

 



Fizika2 4. vizsga 

2021. június. 16. 

Mondatok B 

1. Egy R sugarú szigetelő gömb egyenletesen töltött ρ térfogati töltéssűrűséggel. A gömb sugarát 
kétszeresére növeljük úgy, hogy a gömb töltéssűrűsége állandó marad. A töltés ………8……….-
szeresére változik. 

2. Elektromosan töltött fémek többlettöltése a ………felületen……….. helyezkedik el. 

3. Minél nagyobb egy elektromosan töltött fémfelület görbületi sugara, annál 
……………kisebb………..térerősség mérhető a felszín közelében. 

4. Egy töltött koncentrikus gömbkondenzátor külső fegyverzetének sugara háromszor akkora, mint a 
belsőé. A fegyverzetek felületi töltéssűrűségének aránya ……9……….  

5. Egy síkkondenzátor dielektrikumát kicseréljük egy ugyanolyan dielektromos állandójú, de fele 
akkora átütési szilárdsággal rendelkező anyagra. A kondenzátorban maximálisan felhalmozható 
energia …………1/4……..-szeresére változik. 

6. Ha egy próbatöltést …………ekvipotenciális……… felületen mozgatunk, nem történik munkavégzés. 

7. Iránytűt olyan ferromágneses anyagból célszerű készíteni, amelynek …………hiszterézis-görbéje 
nagy………. területet határol a H-B diagramon  

8. A ……Poynting-vektor……… adott felületre vett integrálja megadja, hogy a felületen egységnyi idő 
alatt mennyi energia áramlik át. 

9. Az elektromágneses hullám energiasűrűsége az ………elektromos tér 
amplitúdójának………négyzetével arányos. 

10. Elektromágneses hullámban az elektromos tér és a mágneses tér energia-sűrűségének hányadosa 
……………1………… 

11. Negatív töltésű fémgömböt leföldelünk egy vezetékkel. A földelés pillanatát követően az eltolási 
áram a gömb felületére merőlegesen ……kifelé……….. mutat. 

12. A ……foton……. energiája annál …kisebb……., minél kisebb a fény frekvenciája. 

13. Állandó mágnest ejtünk alumíniumtömbre. A mágnes a becsapódás előtt lelassul az 
alumíniumban ……indukálódó örvényáramok……….. miatt. 

14. A Bohr-féle atommodell segítségével jól magyarázható a hidrogén atom ………vonalas……… 
színképe. 

15. Kétréses interferencia kísérlet során az ernyő azon pontjaiban ……kioltást………..találunk, amely 
pontoktól mérve a rések távolságainak különbsége a fény hullámhosszának fele. 

16. Röntgen-fotonok szóródnak elektronon úgy, hogy a Röntgen-sugárzás terjedési iránya, valamint 
hullámhossza is megváltozik a kölcsönhatás után. A jelenséget …………Compton-szórásnak…………….. 
nevezzük. 

 



 



 



 


