
1. Egy műanyag rudat dörzsöléssel elektromos állapotba hoztam. Mi történik, ha ezután apró alufólia 

darabkákhoz közelítem? Később a fóliadarabok többsége leröpül a rúdról. Ez utóbbi jelenségnek mi 

az oka? Mi történik, ha szigetelődarabkákkal végzem a kísérletet? Válaszát magyarázza is!  

2. Mi jellemzi az elektromosan semleges testet?  

3. Mi a különbség, ha egy testet dörzsöléssel, vagy megosztással hozunk elektromosan töltött 

állapotba?  

4. Hogyan kerül elektromos állapotba egy vezető (megosztás) illetve egy szigetelő (polarizáció), ha 

elektromos térbe helyezzük  

5. Mi történik, ha egy elektromos töltésű testet közelítek a csapból folyó vékony vízsugárhoz? 

6. Szigetelő állványra erősített fémtárgyat megérintek egy elektromosan töltött vonalzóval. Mit 

tapasztalunk? 

7. Egy bőrdarabbal megdörzsölt műanyagrúd hozzáérintésével feltöltök egy elektroszkópot. Mi 

történik, ha ezután az elektroszkóp tányérjához közelítem a megdörzsölt műanyag rudat, jobban 

kitér, kevésbé tér ki a mutató? Válaszát indokolja is! 

8. Megosztás segítségével feltöltök egy elektroszkópot. (pl. lángszonda) Mi történik, ha ezután az 

elektroszkóp tányérjához közelítem a megdörzsölt műanyag rudat, jobban kitér, kevésbé tér ki a 

mutató? Válaszát indokolja is! 

9. Feltöltött elektroszkóp közelébe égő gyertyát teszünk. Mi történik? Röviden indokolja! 

10. Miért veszélyes zivataros, villámveszélyes időben a szabadban tüzet rakni? Válaszát magyarázza 

egy-egy elektrosztatikai jelenséggel! 

11. Az elektromos tér egy pontjában elengedett elektron függőlegesen felfelé indul el. A térerősség 

vektor ebben a pontban milyen irányú? 

12. Rajzoljon le legalább két, az órán látott elektromos erővonalrendszert (gríz-ábrák)! A töltések 

előjelét és az erőtér elnevezését is tüntesse fel! Az erővonalak irányát nyilakkal jelölje! Az egyik 

ábrán jelöljön meg egy-egy olyan helyet, ahol nagyobb illetve kisebb a térerősség! 

13. Mit jelent az, hogy A és B pont között a feszültség 1,5V 

14. Miért jelent védelmet a fém karosszéria a kocsiban ülőknek villámcsapás ellen? 

15. Mondjon kísérletet a csúcshatás bemutatására! 

16. Miért veszélyes villámveszélyes időben a sík terepen álló magányos fa alá állni? Válaszát 

magyarázza egy-egy elektrosztatikai jelenséggel! 

17. Mit jelent az elektromos árnyékolás? 

18. Ha egy kondenzátorra nagyobb feszültséget kapcsolunk, milyen mennyiségek változnak? 

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

A széthúzás folyamatára nézve melyik állítás igaz? 


