
Zestaw 2-11        GiK              15.12.2022 

 

 

Proszę zerknąć do materiałów z wykładu lub do skryptu (Rozdz.5.12), żeby się 

oswoić z nazewnictwem :) 

 

 

1. Kondensator o pojemności 50 F, połączony szeregowo z opornikiem 200, 

podłączono do źródła napięcia przemiennego o amplitudzie 200V i częstotliwości 

50Hz. Oblicz wartość prądu płynącego w obwodzie. 

2. Chcąc dostroić odbiornik do odbioru fal radiowych o różnych długościach, można 

dostroić pojemność kondensatora w wejściowym obwodzie rezonansowym 

odbiornika. Ile razy należy zmienić odległość między okładkami kondensatora 

płaskiego w celu zmiany odbioru fal 20m na fale o długości 60m? 

3. Opór omowy o wartości 10 połączony szeregowo z cewką o indukcyjności 50mH 

przyłączono do źródła napięcia przemiennego o amplitudzie 60V i częstości 

200rad/s. Oblicz moc wydzielaną na oporniku. 

4. Za pomocą kondensatora o pojemności C1=3x10-6F uzyskujemy w elektrycznym 

obwodzie drgającym rezonans dla częstotliwości f=400Hz. Oblicz rezonansową 

częstotliwość drgań po włączeniu w obwód dodatkowego kondensatora o 

pojemności C2=10-6F połączonego szeregowo z C1.  
 

 

OPTYKA GEOMETRYCZNA  

5. Sporządzić rysunek biegu szczególnych promieni (znaleźć obraz) odpowiadający 

następującym położeniom przedmiotu względem zwierciadła kulistego: a) x < f,  b) 

x =f  c)f < x < 2f, d) x > 2f  

6. W jakiej odległości od zwierciadła wklęsłego  o promieniu krzywizny 1m należy 

umieścić przedmiot, aby uzyskać obraz rzeczywisty, powiększony 2 razy? 

7. Wysokość przedmiotu H=3cm. Przedmiot ten znajduje się w odległości x=20cm od 

zwierciadła kulistego, wklęsłego, którego promień krzywizny wynosi R=8cm. W 

jakiej odległości powstanie obraz i jaka będzie jego wysokość? 
a. Jaki obraz uzyskujemy przy pomocy soczewki skupiającej dla 

przedmiotu odległego o x od soczewki, jeśli x > 2f , x = 2f , f  <x < 2f, 
x = f, x  < f  (f-ogniskowa) 

8. Jak mocne okulary (ile dioptrii) nosi dalekowidz, który widzi ostro przedmiot z 
odległości 1/3 m bez okularów, a w okularach z odległości ¼ m? 

9. Obraz uzyskany przy pomocy soczewki skupiającej jest rzeczywisty i 
powiększony dwukrotnie dla przedmiotu odległego od środka soczewki o 
x1=12cm. W jakiej odległości x2 należy umieścić ten przedmiot, aby powstał 
obraz pozorny, również dwukrotnie powiększony? Proszę narysować bieg 
promieni. 

10. Lupa wykonana jest ze szkła o wsółczynniku załamania 1,5.  Promienie 
krzywizny soczewki są równe i wynoszą 5cm. W jakiej odległości od oglądanego 
przedmiotu należy ustawić lupę, aby uzyskać powiększenie pięciokrotne? 

11. Patrząc prostopadle do powierzchni wody widzi się dno stawu na głębokości h=1m 
pod powierzchnią wody. Jaka jest rzeczywista głębokość stawu? Współczynnik 
załamania wody n=1.33.   



12. Światło monochromatyczne rozchodzące się w cieczy ma długość fali 1=580nm, a 

po przejściu do powietrza 2=669nm. Obliczyć kąt graniczny dla tej cieczy.  


