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Zestaw 7 
 

1. W obwodzie pokazanym na rysunku  poniżej siła elektromotoryczna ε= 60V a wartości oporów i 
kondensatora są jak pokazano na rysunku (w jednostkach [Ω]). W chwili t=0 włączono prąd. 
Proszę  obliczyć prąd płynący w obwodzie w czasie t=0 oraz t=∞  oraz ładunek do którego 
naładuje się kondensator                                           

                           

 
2.  Przez dwa nieskończenie długie przewodniki : (1) –wzdłuż osi X, (2) –wzdłuż osi Y,  płynie prąd o natężeniu 
I.  

 
a. Jaka jest wektor  indukcji pola magnetycznego B w punkcie C o współrzędnych C(4,3) ? 
b. Jaka jest siła F działającej na element długości przewodnika (1) odległy od punktu (0,0) o l  

pochodząca od przewodnika (2)?  
 
3. Cząstka o ładunku Z=+2e o prędkości v=(8,0,0)  [m/s] wpada w punkcie A=(0,0,0) w stałe pole 
magnetyczne prostopadłe do płaszczyzny XY  o wektorze indukcji magnetycznej B=(0,0,10)  
rozciągające się na prawo od osi Y. Proszę obliczyć  współrzędną wyjścia cząstki z pola  
 
4. W dwóch równoległych nieskończenie długich przewodnikach oddalonych o d płynie prąd o 
natężeniu I1=I oraz I2=I1/2 . Proszę znaleźć współrzędne punktów w których wypadkowe pole 
magnetyczne wynosi zero jeżeli prądy płyną w (a) tych samych (b) przeciwnych kierunkach. 
 
5. W płytce metalowej o grubości d i szerokości a płynie prąd o natężeniu I.  Płytka znajduje się w 
pole magnetycznym o indukcji B prostopadłym do powierzchni płytki. Na skutek działania siły 
Lorentza ładunki zaczynają się poruszać i wytwarza się różnica potencjałów. Proszę narysować 
kierunek powstałego pola elektrycznego oraz obliczyć różnicę potencjałów jeżeli gęstość elektronów 
swobodnych wynosi n 
 
6. Dwie równoległe poziome szyny są połączone z jednej strony kondensatorem o pojemości C a 
drugiej prętem o długości l i masie m tworząc obwód zamknięty.  Pręt wprawiono w ruch i porusza się 
z przyspieszeniem a. Obliczyć siłę zewnętrzną działającą na pręt jeżeli znajduje się w polu 
magnetycznym o indukcji B prostopadłej do płaszczyzny obwodu. 
 
7. Ramka prostokątna o bokach a i b jest podzielona na dwie prostokątne części przewodnikiem. 
Obliczyć natężenie prądu który popłynie w przewodniku  jeżeli ramka znajduje się w polu 
magnetycznym o indukcji zmieniającej się w czasie według B=k*t i prostopadłej od płaszczyzny 
ramki.  Opór właściwy materiału ramki i przewodnika wynosi ρ. 
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