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Zad. 1. Obszar pomi ↪edzy dwiema wspóÃĺsrodkowymi metalowymi sferami o promieniach a i b

(a < b) wypeÃlniony jest substancj ↪a o oporności wÃlaściwej %e. Znaleźć wartość oporu elektrycz-

nego R zwi ↪azanego z przepÃlywem pr ↪adu przez ten obszar z jednej sfery do drugiej.

Zad. 2. Drut o dÃlugości l wykonany jest z niejednorodnego materiaÃlu. Jego oporność wÃlaściwa

zmienia si ↪e wzdÃluż drutu w sposób opisany wzorem %e(x) = ax2, gdzie a − wielkość staÃla,

x − odlegÃlość od jednego końca drutu. Do końców tego przewodnika jest przyÃlożone napi ↪ecie

U . Znaleźć: rozkÃlad potencjaÃlu i nat ↪eżenia pola elektrycznego wzdÃluż drutu oraz moc wyzwa-

lan ↪a w przewodzie.

Zad. 3. Jaki jest opór zast ↪epczy dla obwodu zÃlożonego z jednakowych oporników pokazanego

na rysunku?

Zad. 4. Mamy 2 baterie, każda o sile elektromotorycznej ε i oporze wewn ↪etrznym r. Można je

poÃl ↪aczyć albo szerogowo albo równolegle do wytwarzania pr ↪adu w oporze R tak jak to pokazano

na rysunkach (a) i (b). Znaleźć nat ↪eżenie pr ↪adu dla obu tych poÃl ↪aczeń. Które z poÃl ↪aczeń daje

wi ↪eksze nat ↪eżenie pr ↪adu gdy R > r?



Zad. 5. Znaleźć nat ↪eżenie pr ↪adu pÃlyn ↪acego przez opór R w obwodzie na rysunku.

Zad. 6. Wykazać, że obwód (a) można zast ↪apić pewnym obwodem (b) takim, że napi ↪ecie

pomi ↪edzy punktami A i B oraz nat ↪eżenie pr ↪adu pÃlyn ↪acego przez opornik R1 nie ulegn ↪a zmianie.



Zad. 7. Fragment rozgaÃl ↪ezionego obwodu skÃlada si ↪e z 3 oporników poÃl ↪aczonych w “trójk ↪at”

(a). Znaleźć oporności RA, RB, RC elementów “gwiazdy” (b) aby wartości napi ↪eć pomi ↪edzy

punktami A, B, C oraz wszystkie inne pr ↪ady w obwodzie nie zmieniÃly si ↪e po zamianie obwodu

(b) na (a).

Zad. 8. Znaleźć równoważn ↪a oporność nieskończonego ukÃladu oporników skÃladaj ↪acego si ↪e z

jednakowych elementów o oporności r. Napi ↪ecie jest przyÃlożone do punktów A i B.


