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Pytania egzaminacyjne

1. Na ile kawałków (n) należy podzielić przewodnik o oporze R = 144 , 
aby po ich równoległym połączeniu opór zastępczy wynosił  r = 4  ?

2. Dwie żarówki przystosowane do takiego samego napięcia U mają różną 
moc P1 >P2 . Żarówki te połączono szeregowo i zasilono napięciem U. 
Okazało się, że świecą niejednakowo. Która z nich świeci jaśniej? 
Odpowiedź uzasadnij.

3. Jeżeli w samochodzie są włączone światła mijania to w czasie 
uruchamiania rozrusznika światła świecą mniej jasno. Wyjaśnij to zjawisko.

4. Jeśli z gniazdka wyciągniemy wtyczkę pracującego urządzenia takiego 
jak np. grzejnik,  odkurzacz itp. to zaobserwować można charakterystyczny
błysk. Wyjaśnij to zjawisko.

5. Z wysokości H = 1,2 m , w jednorodnym polu elektrycznym o natężeniu 
E = 5 104 V/m pochodzącym od metalowej naładowanej dodatnio płyty, 
spada nienaładowana metalowa kulka o masie m = 20g . W chwili 
uderzenia o płytę na kulkę przenosi się ładunek q = 1,96 10-6C. Na jaką 
wysokość wzniesie się kulka po doskonale sprężystym odbiciu się z płytą? 
Przyjmij g=10m/s2.

6. W próżni w stałym jednorodnym polu magnetycznym porusza się 
elektron (e = 1,6 10-19C). Jego ruch odbywa się w płaszczyźnie prostopadłej
do kierunku wektora indukcji magnetycznej B = 0,12T. Oblicz prędkość 
elektronu wiedząc, że porusza się on o okręgu o promieniu R =1mm

7. W odległości x1 = 50cm od soczewki o zdolności skupiającej  Z = 4 
dioptrie znajduje się przedmiot umieszczony prostopadle do osi optycznej. 
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Przedmiot ten przesunięto na odległość  x2 = 40cm od soczewki. Jak zmieni
się wielkość obrazu tego przedmiotu?

Jaki obraz powstanie gdy przedmiot zbliżymy na odległość x3 = 20cm?

8. Ryba pływa w wodzie na głębokości 2m. Współczynnik załamania 
światła w wodzie wynosi 4/3. 

a) wyznacz głębokość, na jakiej zobaczymy rybę, gdy będziemy patrzyli na
nią pionowo z góry.

b) Wyprowadź wyrażenie na minimalną odległość ryby od punktów 
leżących na te samej głębokości, które ryba może zobaczyć w odbiciu od 
tafli wody w wyniku całkowitego wewnętrznego odbicia. Oblicz tę 
odległość.

9. Jeżeli powierzchnia metalu zostanie oświetlona kolejno dwiema 
wiązkami światła o długościach  l1 = 350nm i l2 = 450nm, to maksymalna 
prędkość wybitych z metalu elektronów w pierwszym przypadku będzie 
n=2 razy większa od maksymalnej prędkości elektronów wybitych w 
drugim przypadku. Oblicz pracę wyjścia elektronu z metalu.

10. Światłem lasera o mocy P = 1mW oświetlono okienko fotokomórki. Ile 
fotonów pada na fotokomórkę w każdej sekundzie. Wyprowadź wzór 
końcowy i przeprowadź rachunek jednostek dla tego wzoru.

11. Oblicz natężenie pola elektrostatycznego, które powstrzymałoby 
swobodny spadek elektronu przy powierzchni Ziemi. Potrzebne dane 
odszukaj w podręczniku lub tablicach fizycznych.

12. Wykonując odpowiednie przekształcenia jednostek, wykaż, że

                1V/m  = 1 N/C

13. Cząstkę alfa o energii kinetycznej 9MeV skierowano na tarczę z 
aluminium. Oblicz minimalną odległość na jaką się ona może zbliżyć do 
jądra aluminium, zakładając, że cząstka alfa porusza się centralnie w 
stronę jądra. Liczba atomowa aluminium Z=13. Załóż, że jądro aluminium 
pozostaje w spoczynku.
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14. Do kondensatora o pojemności 4700 µF naładowanego do napięcia 9 V 
podłączono całkowicie rozładowany kondensator o pojemności 1000 µF. 
Jakie napięcie ustali się na połączonych kondensatorach?

15. Przez żarówkę reflektora samochodowego płynie prąd o natężeniu 2A. 
Ile czasu minie zanim przepłynie przez nią 1023 elektronów?

16. Oblicz, jaki ładunek przepłynie miedzy elektrodami, gdy w procesie 
elektrolizy rozłożony zostanie na jony 1g wody.

17. Oblicz jaką średnicę powinien mieć przewód aluminiowy o przekroju 
kołowym, aby 1 km tego przewodu miał opór 10 Ω.

18. Laptop jest zasilany prądem o natężeniu 1,5A pod napięciem 19V. Jego 
akumulator ma pojemność 5200mAh, przy czym 1 mAh to ładunek który 
przepływa w czasie 1h, gdy natężenie prądu wynosi 1mA.

a) Przelicz pojemność akumulatora na kulomby i oblicz moc laptopa.

b) Oblicz ile czasu laptop może pracować bez przerwy, jeżeli na początku 
akumulator był w pełni naładowany.

c) Oblicz energię zgromadzoną w pełni naładowanym akumulatorze 
laptopa.

19. Bezpośrednie zwieranie (przednikiem o małym oporze) zacisków baterii
jest niebezpieczne i może prowadzić do eksplozji baterii. Dlaczego?

20. Gdy zewrzemy bieguny ogniwa krótkim grubym miedzianym 
przewodem popłynie prąd o natężeniu 3A. Oblicz natężenie prądu, który 
popłynie, gdy zewrzemy dwa takie ogniwa połączone:

a) równolegle

b) szeregowo.

21. Elektron i proton promieniowania kosmicznego poruszają się z tą samą 
prędkością 5•105m/s, prostopadle do ziemskiego pola magnetycznego, na 
wysokości, na której indukcja pola magnetycznego ma wartość  1,5 •10-5T. 
Zakładamy, że pole magnetyczne jest jednorodne.
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a) oblicz promień okręgu zakreślanego przez proton i porównaj go z torem 
elektronu.

b) Ile razy okres obiegu protonu jest większy od okresu obiegu elektronu?

22. Żarówka w oświetleniu sufitowym ma moc 35W i jest zasilana 
napięciem przemiennym o wartości skutecznej 12V. Oblicz:

a) amplitudę napięcia Umax,

b) wartość skutecznego i maksymalnego natężenie prądu płynącego przez 
żarówkę,

c) opór żarówki, gdy jest włączona.

23. omów podobieństwa i różnice między:

a) silnikiem elektrycznym a głośnikiem,

b) prądnicą a mikrofonem,

c) prądnicą a silnikiem elektrycznym,

d) mikrofonem a głośnikiem.

24. W zwojnicy o indukcyjności 2 mH płynął prąd o natężeniu 2 mA. W 
czasie 0,1 s jego natężenie zmniejszyło się jednostajnie do zera. Oblicz 
SEM samoindukcji zwojnicy.

25. Promień światła pada pod kątem α na szybę o grubości d wykonaną ze 
szkła o współczynniku załamania n . Udowodnij , że po przejściu przez 
szybę promień jest równoległy do promienia padającego. Oblicz odległość 
pomiędzy  prostymi , na których leżą te promienie.

26. Obiektyw cyfrowego aparatu fotograficznego składa się z jednej 
soczewki o ogniskowej 1cm . Ostrość nastawiamy regulując odległość 
obiektywu od matrycy. W jakich granicach musi się zmieniać ta odległość, 
aby można było fotografować obiekty znajdujące się w odległości od 30cm 
do nieskończoności?

27. Wykorzystując prawo odbicia określ minimalny rozmiar lustra 
zawieszonego na pionowej ścianie, w którym w całości może się przejrzeć 
osoba o wzroście 1,80m? Na jakiej wysokości ma być zawieszone lustro i 
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czy odpowiedź na pytanie o wielkość lustra nie zależy od tego w jakiej 
odległości stoi ta osoba?

28. Oblicz kąt Brewstera dla diamentu.

29. Dla pewnego metalu oświetlonego światłem o długości fali 500nm 
napięcie hamujące w fotokomórce wynosi 0,3V. Oblicz:

a) pracę wyjścia z tego metalu,

b) napięcie hamujące, gdy ten metal oświetlamy światłem o długości fali 
200nm.

30. Opowiedz o doświadczeniach, które sam(sama) wykonywałeś(aś) w domu.

Takie pytanie jak powyższe powinno się znaleźć w każdym zestawie.

Wiem, co trzeba
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