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Zad.1   Proszę wyznaczyć prądy płynące przez jedną i drugą bateryjkę w obwodzie na rysunku 
poniżej:

Zad.2 Dysponujemy dwoma bateriami o sile elektromotorycznej E=4.5V i różnym stopniu zużycia, 
objawiającym się różnymi wartościami oporów wewnętrznych R1 i R2  ( R1 > R2 ).  Chcemy zasilić 
żaróweczkę o nominalnym napięciu pracy U=3V i prądzie nominalnym I=0.3A. Przy jakim warunku
na parametry układu bardziej będzie się opłacało połączyć baterie zasilające równolegle a nie 
szeregowo ?

Zad.3  Znaleźć wartość indukcji magnetycznej jaką wytworzy zamknięta pętla kołowa o promieniu 
R=5 cm z płynącym prądem o wartości  I=10A  w dowolnym punkcie na osi symetrii tej pętli ? Jaki 
prąd musiałby płynąć w przewodzie ułożonym wzdłuż równika, aby pole na biegunach Ziemi było 
porównywalne z faktycznie mierzonym polem magnetycznym, czyli ok.100 mT ?

Zad.4 Dwa współosiowe cylindry o promieniach R1=2 cm i R2=5 cm przewodzą prądy o wartości 
I=10A tak, że prąd płynie w jedną stronę cylindrem wewnętrznym a wraca cylindrem zewnętrznym.
Jaka jest wartość indukcji magnetycznej w funkcji odległości od osi układu ?

Zad.5 Cząstka o masie Mp i ładunku +e poruszająca się w płaszczyźnie XY wpada do 
kwadratowego obszaru o boku a , w którym panuje pole magnetyczne o indukcji B, równoległe do 
osi Z. Cząstka wlatuje przez środek boku tego kwadratu a jej wektor prędkości jest prostopadły do 
tego boku. Jaka jest najniższa prędkość cząstki, wymagana do tego aby cząstka uderzyła w 
przeciwległy bok tego kwadratu ? Jaka jest najwyższa prędkość cząstki, przy której cząstka uderzy
w  ten bok, przez który wleciała ? Policzyć odpowiednie napięcia potrzebne do rozpędzenia 
protonu do tych prędkości dla boku kwadratu a=10 cm.

Zad.6 Jaka siła będzie działać na  ramkę kwadratową o boku a=2 cm przewodzącą prąd I1=2A    
w polu magnetycznym wytwarzanym przez nieskończenie długi, prostoliniowy  przewodnik 
przewodzący prąd I=10A. Bliższy z boków ramki zna jduje się w odległości b=5 cm od tego  
przewodnika i jest do niego równoległy.

Zad.7 Kwadratowa ramka metalowa zawieszona jest w polu grawitacyjnym Ziemi na osi, którą 
stanowi jeden z jej poziomych boków. Całość znajduje się w polu magnetycznym o indukcji B=1T 
o kierunku zgodnym z kierunkiem pola grawitacyjnego.  Każdy z boków ramki ma masę m=0.2 kg.
O ile odchyli się ta ramka od pionu jeżeli zaczniemy przez nią przepuszczać prąd o natężeniu 
I=10A ?
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