
Elektrosztatika – tesztek 

 

1. A megdörzsölt ebonitrúd az asztalon külön-külön heverő kis papírdarabkákat messziről magához 

vonzza. A jelenségnek mi az oka? 

a) A papírdarabok nem voltak semlegesek. 

b) A semleges papírdarabokon megosztás jött létre. 

c) A megdörzsölt ebonitrúd a semleges tárgyakat is vonzza. 

d) A megdörzsölt ebonitrúd távolról is fel tudta tölteni a papírdarabokat. 

 

2. A megdörzsölt ebonitrúd a kis papírdarabkákat magához vonzza. Később a papírdarabok 

többsége leröpül a rúdról. Ez utóbbi jelenségnek mi az oka? 

a) A megdörzsölt ebonitrúd a semleges tárgyakat taszítja. 

b) A megdörzsölt ebonitrúd a papírdarabokat a sajátjával ellenkező töltésűre töltötte. 

c) A megdörzsölt ebonitrúd a papírdarabokat a sajátjával azonos töltésűre töltötte. 

d) A megdörzsölt ebonitrúd az érintkezéskor a papírdarabokon elektromos megosztást hozott létre. 

 

3. Egy ebonitrudat szőrmével való dörzsöléssel elektromos állapotba hozunk. Ezek után melyik 

állítás lesz igaz? 

a) A szőrme és az ebonitrúd vonzza egymást. 

b) A szőrme és az ebonitrúd nincs hatással egymásra. 

c) A szőrme és az ebonitrúd taszítja egymást. 

d) Csak az ebonitrúd került elektromos állapotba, a szőrme nem. 

 

4. Melyik állítás igaz? 

a) Egy semleges testen nincsenek töltések. 

b) A semlegesség a harmadik fajta elektromos töltés. 

c) Egy semleges testen mindkét töltés azonos számban található. 

d) Egy test akkor semleges, ha a töltések erősen atomhoz kötöttek. 

 

5. Mi az eletroszkóp? 

a) Elektromosan töltött állapotot jelző készülék. 

b) Az elektromos töltést mérő készülék. 

c) Az elektromos áramot mérő készülék. 

d) Az elektromos vonzóerőt mérő készülék. 

 

6. Melyik nem elektromosan szigetelő anyag? 

a) üveg 

b) műanyag 

c) porcelán 

d) grafit 

 

7. Melyik nem jó elektromos vezető? 

a) emberi test 

b) platina 

c) föld 

d) gumi 
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10. Két proton között az elektromos taszítóerő hányszorosa a tömegvonzásból származó erőnek? A 
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11. Melyik állítás igaz? 

a) A fémekben az elektronok egy része nem atomhoz, hanem a rácshoz tartozik. 

b) A szigetelő anyagok soha nem rácsszerkezetűek. 

c) A szigetelőkben az elektronok kis erő hatására elszakíthatók az atomoktól. 

d) A fémekben több az elektron, mint a proton, ezért jó vezetők. 

 

12. Melyik állítás nem igaz? 

a) A szilárd testek általában – akár szigetelők, akár vezetők – kristályosak, tehát rácsszerkezettel 

rendelkeznek. 

b) A szigetelőkben az elektronok egy-egy atomhoz kötöttek, kis erő hatására szabadon nem 

mozoghatnak. 

c) A vezetőkben az elektronok a rácshoz tartoznak, az atomok pozitív magjai nem vonzzák őket, 

ezért kis erő hatására a rácson belül szabadon elmozdulhatnak. 

d) A fémek jó vezetőképességét az úgynevezett vezetési elektronok eredményezik. 

 

13. Melyik állítás nem igaz? 

a) A szilárd testek általában rácsszerkezettel rendelkeznek, az atomok magjai közel állandó 

távolságban vannak egymástól. 

b) A szigetelőkben még nagy elektromos tér sem tudja elszakítani az elektront az atommagtól. 

c) A vezetőkben kis elektromos tér is elmozdíthatja a vezetési elektronokat. 

d) A legjobb vezetők 10
25

-szer jobban vezetik az elektromosságot, mint a legjobb szigetelők. 

 

14. Melyik állítás nem igaz? 

a) A töltések elnevezése (pozitív és negatív) Benjamin Franklintól származik, aki egyetlen 

mozgásra képes töltést képzelt el, s ennek többletét nevezte pozitív töltésnek. 

b) A pozitív töltött állapot azt jelenti, hogy a testben elektronhiány jelenik meg. 

c) A negatív töltött állapot azt jelenti, hogy a testben elektrontöbblet jelenik meg. 

d) Az elektromos áram során a negatív töltéshordozók az egyik irányba, a pozitív töltéshordozók az 

ellenkező irányba mozognak. 

 

15. Melyik állítás igaz? 

a) Az elektroszkóp állványa és mutatója ellenkező töltésű működés közben. 

b) Az elektroszkóp állványa semleges, csak a két mutató lesz azonos töltésű működés közben. 

c) Az elektroszkóp két mutatója működés közben ellenkező töltésű lesz a megosztás miatt. 

d) Az elektroszkóp állványa és mutatói azonos töltésűek lesznek működés közben. 

 

16. Melyik állítás igaz? 

a) Az azonos töltésű fémgolyók közelről jobban vonzzák egymást, mint távolról. 

b) Az ellenkező töltésű fémgolyók távolról gyengébb hatással vannak egymásra, mint közelről. 

c) A nagyobb töltés nagyobb erőt fejt ki a kisebb töltésre, mint fordítva. 



d) Azonos tömegű fémgolyók közül a kisebb töltésű jobban gyorsul a nagyobb töltésű felé, mint 

fordítva. 

 

17. Melyik állítás nem igaz? 

a) A töltések közötti vonzó- vagy taszítóerő a távolsággal fordítottan arányos. 

b) A töltések közötti vonzó- vagy taszítóerő arányos a nagyobb töltéssel. 

c) A töltések közötti erő iránya függ a töltések előjelétől. 

d) A töltések közötti vonzó- vagy taszítóerő arányos mindkét töltéssel. 

 

18. Melyik állítás nem igaz? 

a) Az elektron és a proton töltésének abszolút értéke azonos. 

b) A pontszerű testnek 1 C a töltése, ha egy másik ugyanakkora töltésű pontszerű testet 1 m 

távolságból 9
.
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9
 N erővel taszít. 

c) A coulomb az SI mértékegységrendszerben származtatott mértékegység, 1 C = 1 As. 

d) A tömegvonzás törvénye nagyon hasonlít a Coulomb-törvényhez, de a tömegvonzásból származó 

erő nagyságrendekkel erősebb, mint a töltésektől származó erő. 

 

19. Melyik eszköz működése nem függ össze a töltések közötti erőhatásokkal? 

a) Videomagnó 

b) Lézernyomtató 

c) Fénymásoló 

 

20. Melyik állítás nem igaz? 

a) Bármely elektromos töltés maga körül elektromos erőteret hoz létre. 

b) Az elektromos térerősség az egységnyi, pozitív töltésre ható erő nagyságát fejezi ki. 

c) Az elektromos térerősség definíciója E = F/Q. 

d) Az elektromos térerősség mértékegysége N/m. 

 

21. Melyik állítás nem igaz? A Q pontszerű töltéstől r távolságra a térerősség 

a) arányos a Q töltéssel. 

b) arányos az oda helyezett q töltéssel. 

c) fordítottan arányos a távolság négyzetével. 

d) iránya a Q töltés előjelétől függ. 

 

22. Melyik állítás nem igaz? 

a) Elektromos kölcsönhatásokban is érvényes az erőhatások függetlenségének elve. 

b) Két vagy több töltés által létrehozott térerősség egy adott pontban úgy számítható, hogy az egyes 

töltések térerősségeit vektoriálisan összeadjuk. 

c) Két ellenkező előjelű, különböző nagyságú, pontszerű töltés egyenesén nem létezik olyan pont, 

ahol a térerősség nulla. 

d) Az elektromos tér homogén, ha a térerősség minden pontban azonos irányú és nagyságú. 

 

23. Melyik állítás igaz? 

a) Pontszerű töltés elektromos tere homogén. 

b) Egy pontszerű pozitív és egy ugyanolyan abszolút értékű, pontszerű negatív töltés közös tere 

homogén. 

c) Nagy kiterjedésű, töltött fémlap közelében az elektromos tér homogén. 

d) A villámhárító csúcsának közelében az elektromos tér homogén. 

 

24. Melyik állítás nem igaz? 

a) Pozitív, pontszerű töltés elektromos tere sugárirányú és a töltéstől kifelé mutat. 

b) Negatív, pontszerű töltés elektromos tere sugárirányú és a töltés felé mutat. 

c) Két egymáshoz közeli, azonos nagyságú, pontszerű, pozitív töltés elektromos tere homogén és a 

töltésektől kifelé mutat. 



d) Pozitív és egy azonos nagyságú negatív töltésű, egymáshoz közeli két fémlap között az 

elektromos tér homogén, és a pozitív lemeztől a negatív lemez felé mutat. 

 

25. Melyik állítás nem tartozik az elektromos erővonalrendszer általános tulajdonságai közé? 

a) Az elektromos erővonalak a pozitív töltésből indulnak és a negatív töltésbe érkeznek. 

b) A homogén térben az elektromos erővonalak párhuzamosak. 

c) Az elektromos erővonalak nem metszik egymást. 

d) Az elektromos erővonalak érintője minden pontban az ott érvényes térerősség vektor. 

 

26. Melyik állítás nem következik az erővonalak definíciójából? 

a) Végtelen sok erővonal létezik egy töltés körül. 

b) Az erővonalak nem metszik egymást. 

c) Az erővonalak sűrűsége jellemzi a térerősség nagyságát. 

d) Az erővonalak a pozitív töltésből indulnak és a negatív töltésbe érkeznek. 

 

27. Melyik állítás nem igaz? 

a) Elektrosztatikus térben a munkavégzés független az útvonaltól. 

b) Elektrosztatikus térben csak az erővonalak mentén történik munkavégzés. 

c) Az elektromos tér pozitív töltésen végzett munkája mindig pozitív. 

d) Ha negatív töltést mozgatunk a térerősség irányában, akkor munkánk pozitív. 

 

28. Melyik állítás nem igaz? 

a) Ha pozitív töltést mozgatunk a térerősséggel szemben, akkor munkánk negatív. 

b) Ha negatív töltést mozgat a tér a térerősséggel szemben, akkor a tér munkája pozitív. 

c) Ha pozitív töltést mozgat a tér a negatív töltés felé, akkor a tér munkája pozitív. 

d) Ha negatív töltést mozgatunk a negatív töltés felé, akkor munkánk pozitív. 

 

29. Melyik állítás nem igaz? 

a) Homogén térben a munkavégzés független a mozgás irányától, csak az elmozdulás nagyságától 

függ. 

b) Ha egy tetszőleges töltéssel körbejárunk egy pontszerű töltést és visszatérünk a kiindulási pontba, 

akkor az összes munkavégzés nulla. 

c) Ha a pontszerű töltés köré körívet rajzolunk, s ennek valamely ívén mozgatunk egy töltést, akkor 

a munkavégzés nulla. 

d) Valamely elektrosztatikus térben adott töltés mozgatásakor a munkavégzés csak a kezdő és 

végponttól függ. 

 

30. Melyik állítás nem helyes? 

a) Elektrosztatikus mezőben zárt útvonalon a munkavégzés nulla. 

b) A tér konzervatív, ha a munkavégzés a pálya alakjától független. 

c) A feszültség az egységnyi pozitív töltésen végzett munka nagyságát adja meg. 

d) Konzervatív térben a feszültség mindig pozitív. 

 

31. Melyik állítás nem helyes? 

a) A potenciál két pont feszültségkülönbsége. 

b) Homogén elektrosztatikus térben a munkavégzés: W = E
.
q

.
d 

c) A feszültség két pont potenciáljának különbsége. 

d) Homogén elektrosztatikus térben a feszültség: U = E
.
d 

 

32. Melyik helyes? A feszültség mértékegysége 

a) J/C 

b) N/C 

c) N/m 

d) J/m 



33. Melyik állítás nem igaz? 

a) Fémtest belsejében a térerősség mindig nulla. 

b) Fémtest belsejében a potenciál mindig állandó. 

c) Fémtest belsejében a töltések egyenletesen oszlanak el. 

d) Elektrosztatikus helyzetben a fémtest felszínén az erővonalak mindig merőlegesek a felületre. 

 

34. Tömör fémgolyót feltöltöttünk. Melyik állítás nem igaz? 

a) A golyó belsejében a térerősség nulla. 

b) A golyó belsejében a potenciál nulla. 

c) A golyó felszínén a térerősség a felszínre merőleges. 

d) A golyó felszínén a térerősség mindenhol egyforma nagyságú. 

 

35. Tömör, kiterjedt fémgolyót feltöltöttünk. Melyik állítás nem igaz? 

a) A többlettöltés a golyó felszínén egyenletesen helyezkedik el. 

b) A potenciál a golyó belsejében ugyanannyi, mint a felszínén. 

c) A golyó elektromos tere kívül olyan szerkezetű, mintha pontszerű töltés hozta volna létre. 

d) A golyó belsejében a térerősség a sugár négyzetével fordítottan arányos. 

 

36. A pontszerű, pozitív töltést koncentrikusan körbevesszük egy semleges, fém gömbhéjjal. 

Melyik állítás nem igaz? 

a) A gömbhéj külső felszínén ugyanannyi pozitív többlettöltés lesz, mint a pontszerű töltés 

nagysága. 

b) A gömbhéj anyagában a térerősség nulla. 

c) A gömbhéjon kívül a tér szerkezete olyan, mintha a gömbhéj nem lenne jelen. 

d) A pontszerű töltés és a gömbhéj között a tér homogén. 

 

37. A pontszerű, pozitív töltést koncentrikusan körbevesszük egy semleges, fém gömbhéjjal. 

Melyik állítás nem igaz? 

a) A gömbhéj belső felszínén ugyanannyi negatív többlettöltés lesz, mint a pontszerű töltés 

nagysága. 

b) A gömbhéjon keresztülmennek az erővonalak. 

c) A gömbhéjon belül és kívül a tér sugárirányú. 

d) A gömbhéj külső felszínén a térerősség gyengébb, mint a pontszerű töltés közvetlen közelében. 

 

38. Az eredetileg semleges, kiterjedt fémtest elektromos térbe kerül. Melyik állítás nem igaz? 

a) A fémtest ekvipotenciális lesz. 

b) A fémtestben megosztás jön létre. 

c) A fémtest belsejében a térerősség azonos a külső térerősséggel. 

d) A fémtest felszínén a térerősség merőleges a felszínre. 

 

39. Az eredetileg semleges, kiterjedt fémtest elektromos térbe kerül. Melyik állítás nem igaz? 

a) A fémtest belsejében a térerősség nulla lesz. 

b) A fémtest a külső tér szerkezetét nem befolyásolja. 

c) A fémtest egyik fele pozitív, másik fele negatív töltésű lesz. 

d) A fémtest belsejében a potenciál állandó. 

 

40. A pozitív töltésű, nagyméretű fémlap közelébe semleges, nem pontszerű fémgolyót helyezünk. 

Mi történik? 

a) A fémgolyó töltései változatlan helyen maradnak. 

b) A fémgolyó nem befolyásolja a fémlap elektromos terének szerkezetét. 

c) A fémgolyó belsejében is csak a fémlap tere érvényesül. 

d) A fémgolyót vonzza a fémlap. 

 



41. Két r sugarú fémgolyó középpontja egymástól 3r távolságra van. Az egyiket feltöltjük. Mit 

tapasztalunk? 

a) A két golyó vonzza egymást. 

b) A két golyó taszítja egymást. 

c) A két golyó nincs egymásra hatással. 

 

42. Egy fémpoharat feltöltünk. Hogyan lehet a szigetelő nyélen lévő, kis méretű fémgolyó 

segítségével, kis adagokban újabb és újabb töltést vinni a pohárra? 

a) A feltöltött fémgolyót a pohár külső felületéhez érintjük. 

b) A feltöltött fémgolyót a pohár belső felületéhez érintjük. 

c) A feltöltött fémgolyóval bárhol megérintjük a poharat. 

d) Ha a pohár töltése nagyobb, mint a golyó töltése, akkor nem tudunk újabb töltést vinni a pohárra. 

 

43. A megosztás során meddig mozognak a töltések a fémtest belsejében a külső tér hatására? 

a) Amíg az összes töltés el nem mozdult. 

b) Amíg a test két oldalán felhalmozódó töltések tere és a külső tér összege belül nulla lesz. 

c) Amíg a test potenciálja bizonyos értéket el nem ér. 

d) Amíg a test belsejében van töltés. 

 

44. Mit nevezünk árnyékolásnak? 

a) A feltöltött fémtest belsejében a térerősség nulla. 

b) Az eredetileg semleges fémtest belsejében a megosztás következtében a potenciál nulla. 

c) A feltöltött fémtest belsejében a potenciál állandó. 

d) Az eredetileg semleges fémtest belsejében a megosztás következtében a térerősség nulla. 

 

45. Mit nevezünk csúcshatásnak? 

a) Hegyes csúcsban végződő fémtest ekvipotenciális. 

b) A fémtest csúcsának közelében több töltés halmozódik fel, mint a fémtest egyéb felületén. 

c) Hegyes csúcsban végződő fémtest belsejében a térerősség nulla. 

d) A fémtest csúcsának közelében nagyobb a térerősség, mint a fémtest egyéb felületén. 

 

46. Melyik szerkezet nem alkalmas villámhárításra? 

a) Magas torony tetejének leföldelt fémhálóval történő beborítása. 

b) Nagy kiterjedésű, lapos tetejű ház egyik sarkán leföldelt, függőleges fémrúd felszerelése. 

c) Magas torony tetejére leföldelt, függőleges fémrúd felszerelése. 

d) Nagy kiterjedésű, lapos tetejű ház tetejének leföldelt fémhálóval történő beborítása. 

 

47. Kiterjedt, sík területen heves viharban olyan sűrű eső esik, hogy a látótávolság csökkenése miatt 

kénytelenek vagyunk autónkkal megállni. A villámok sűrűn „csapkodnak” a környéken. Mit kell 

tennünk? 

a) Az autóból kiszállni, s tőle távolabb egy magányos fa alá állni. 

b) Az autóból kiszállni, s tőle távolabb állni az esernyő alá. 

c) Az autóból kiszállni, s az egyik út menti villanyoszlop tövébe húzódni. 

d) Az autóban maradni. 

 

48. Melyik állítás nem igaz? 

a) Feltöltött síkkondenzátor lemezei között homogén tér van. 

b) A feltöltött síkkondenzátor lemezein azonos nagyságú töltés van. 

c) A feltöltött síkkondenzátor lemezei között nincs feszültség. 

d) A feltöltött síkkondenzátor energiát tárol. 

 

49. Feltöltött síkkondenzátor lemezei között eredetileg levegő van. A lemezek közé műanyag 

lemezt helyezünk. Melyik állítás igaz? 

a) A lemezeken megnőtt a töltés mennyisége. 



b) A lemezek között lecsökkent a térerősség. 

c) A lemezek között megnőtt a feszültség. 

d) A kondenzátornak lecsökkent a kapacitása. 

 

50. Egy síkkondenzátort feltöltünk, majd lekapcsoljuk a töltőről. Ezután a lemezeket lassan 

széthúzzuk. A széthúzás folyamatára nézve melyik állítás igaz? 

a) A feszültség nő. 

b) A térerősség csökken. 

c) A kapacitás nő. 

d) A lemezek töltése csökken. 

 

51. Egy síkkondenzátort akkumulátorról feltöltünk, majd az akkumulátorra kapcsolva hagyjuk. 

Ezután a lemezeket lassan széthúzzuk. A széthúzás folyamatára nézve melyik állítás igaz? 

a) Az akkumulátor töltődik. 

b) A feszültség nő. 

c) A kapacitás nő. 

d) A térerősség nő. 
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