
Zestaw 5   (11.05.18) 

1. Do baterii podłączono dwie identyczne grzałki o oporze 5 każda. Ile wynosi 

opór wewnętrzny baterii, jeżeli moc wydzielona na obydwu grzałkach, nie zależy 
od tego, czy grzałki są połączone równolegle, czy szeregowo? 

2. Do ogniwa o sile elektromotorycznej 4.5V oraz oporze wewnętrznym 

0.2podłączono opornicę o zmiennym oporze. Dla jakiej wartości tego oporu 
moc wydzielona na opornicy jest największa? Ile ona wynosi?  

3. Ile miedzi wydzieli się podczas 1 godziny elektrolizy wodnego roztworu CuSO4, 

jeżeli woltametr o oporze 1 zasilany jest z akumulatora o sile 

elektromotorycznej 12V i oporze wewnętrznym 0.2. Masa molowa miedzi 
wynosi 63,5g/mol, stała Faraday’a 96500 C/mol. 

4. O jaki kąt wychyli się pręt o masie 100g i długości 20cm zawieszony poziomo na 
dwóch, przymocowanych do jego końców, równoległych, jednakowej długości, 
giętkich drutach o zaniedbywalnej masie? Pręt umieszczony jest w pionowym 
polu magnetycznym o indukcji 0.2T i płynie przez niego prąd 5A.  

5. Oblicz częstość cyklotronową cząstki o ładunku q i masie m, która wpada w 
jednorodne pole B, prostopadle do lini pola z prędkością v.  

6. Elektron, który został przyspieszony napięciem U=103V wlatuje w jednorodne pole 
magnetyczne o indukcji B=5x10-3 T skierowane prostopadle do jego prędkości. 
Proszę obliczyć promień okręgu, po jakim będzie się poruszał elektron w tym polu. 

7. Porównaj okresy obiegu cząstki   i protonu, jeżeli poruszają się one w tym samym, 
jednorodnym polu magnetycznym po okręgach w płaszczyźnie prostopadłej do lini 
pola.  

8. Z jaka siłą liczoną na 1m długości, przyciągaja się wzajemnie dwa równoległe, 
nieskończenie długie, prostoliniowe przewodniki, oddalone od siebie o 1m, jeżeli 
płyną w nich takie same prądy o natężeniu 1A?  

9. Ramka o polu powierzchni 400cm2  obraca się w jednorodnym polu magnetycznym 
o indukcji 10-2T z częstotliwością 50 Hz. Proszę obliczyć maksymalną SEM 
indukowaną w tej ramce.  
10. Po dwóch równoległych, poziomych szynach, oddalonych od siebie o 1m i 

połączonych z prawej strony oporem R=100, ślizga się w prawo metalowa 
poprzeczka z prędkoscią 10m/s. Oblicz natężenie prądu płynącego w układzie, 
jeżeli całość znajduje się w jednorodnym polu magnetycznym o indukcji B=10-3T, 
prostopadłym do płaszczyzny szyn.  

 
Prąd zmienny w układach RLC 

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. 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.  

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. 


