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1. a) Iš vielos padaryta fig�ra, susidedanti iš dviej� lygiakraš�i� 

trikampi�, kaip parodyta pav. a). Didesnio trikampio kraštin�s ilgis 
yra a, vielos ilgin� varža yra � . Raskite varž� tarp tašk� A ir B.  
b) S�lyga ta pati, kaip ir a) atveju, tik trikampi� skai�ius yra be 
galo didelis. Raskite varž� tarp tašk� A ir B. B

2. Prie 1 m ilgio 27°C temperat�ros švininio laido gal� prijungta 10 V �tampa. Per kiek laiko nuo 
srov�s �jungimo momento laidas prad�s lydytis? Laikykite, kad vidutinis temperat�rinis varžos 
koeficientas 3 14,7 10  K� � �� �  nuo temperat�ros nepriklauso, šilumos nuostoli� nepaisykite. 

3. Pav. pavaizduota lemput�s voltamperin� charakteristika. Esant 
4 V �tampai kreiv� nutr�ksta – lemput� perdega. Raskite srov�, 
kuri tek�s grandin�je, sudarytos iš nuosekliai sujungt� lemput�s, 
10 	 rezistoriaus ir 5 V �tampos šaltinio. Kokia srov� tek�s per 
rezistori�, lygiagre�iai lemputei prijungus vien� toki� pat 
lemput�? Ar perdegs kuri nors lemput�, jei rezistorius bus 
pakeistas dar viena tokia pat lempute? 

4. Raskite kr�v�, kuris pratek�s per 1 pav. parodytos grandin�s jungikl� j� �jungus. 

5. 3 vienodi voltmetrai ir 2 vienodi ampermetrai buvo prijungti prie 1,3 V idealaus elektrovaros 
šaltinio pagal 2 pav. parodyt� schem�. Ampermetr� rodmenys skiriasi 3 kartus. K� rodo voltmetrai? 
Voltmetr� varža yra didesn� už ampermetr�. 

6. 3 ideal�s elektrovaros šaltiniai ir 3 rezistoriai buvo �jungti � 3 pav. parodyt� grandin�. Kokia turi 
b�ti ketvirto rezistoriaus R varža, kad vienu iš šaltini� srov� netek�t�? Kiek šilumos tuo atveju 
išsiskirs jame per 30 s? �1 = 1 V, �2  = 2 V, �3  = 3 V; R1 = 300 	, R2 = 200 	, R3 = 100 	. 

7. Sferinis kondensatorius, kurio elektrod� spinduliai lyg�s r1 ir r2, prijungtas prie �tampos U šaltinio. 
Kondensatorius užpildytas „blogu“ dielektriku, kurio dielektrin� skvarba �, o savitasis elektrinis 
laidumas �. Raskite kondensatoriaus vidin� varž�. Per kiek laiko jame sukaupta energija sumaž�s 
10 kart� j� atjungus nuo �tampos šaltinio? 

8. Grandin�je, pavaizduotoje 4 pav., naudojamo netiesinio rezistoriaus voltamperin�s charakteristikos 
pavidalas yra I U�� . Kiek šilumos išsiskirs kiekvienoje iš varž� R3, R4 ir R5 jungikl� perjungus 
iš 1 pad�ties � 2? C = 100 
F; �1=1,5 V; �2 = 15 V; R1 = 10 	; R2 = R3 = 20 	; R4 = 25 	; 
R5 = 30 	; � = 0,07 V/A2

. 

9. Elektrovaros šaltiniai 1, 2 ir 3 (elektrovaros yra 1, 2 ir 4 V; vidin�s varžos 1, 2 ir 4 	 atitinkamai) 
�jungti � 5 pav. parodyt� grandin�. Raskite �tamp� kiekvieno šaltinio gnybtuose ir kondensatoriaus 
sukaupt� kr�v�. Kokia galia išsiskiria varžose R1 ir R2? R1 = 30 	, R2 = 20 	, C = 10 
F. 

10. Dvi elektrolitin�s vonios su AgNO3 ir CuSO4 tirpalais sujungtos nuosekliai ir prijungtos prie 10 V 
maitinimo šaltinio. Kiek sidabro išsiskirs pirmoje vonioje per laik�, kol antroje išsiskirs 100 mg 
vario? Kiek elektros energijos sunaudojama elektrolizei per š� laik�? 
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11. Du elektronai vienodais pagal absoliutin� didum� grei�iais v juda vienaly�iame magnetiniame lauke. 
Tam tikru laiko momentu atstumas tarp j� buvo lygus r, o j� grei�iai buvo statmeni juos jungian�iai 
tiesei ir lauko j�g� linijoms. Kokia turi b�ti lauko indukcija, kad atstumas tarp j� likt� pastovus? 

12. R�melis, sudarytas iš dviej� lengv� ilgio h stangri� vieleli� bei ilgio l ir mas�s m 
strypelio, gali laisvai suktis apie horizontali� aš� vienaly�iame vertikaliame 
magnetin�s indukcijos B lauke. Per r�mel� trumpam laiko tarpui � paleidžiama 
stiprio I srov�.  Kokiu didžiausiu kampu r�melis nukryps nuo pusiausvyros 
pad�ties? Laikykite, kad per laik� � r�melis pasislinko labai mažai. 

13. Mažas mas�s m ir kr�vio q rutuliukas vertikaliai krito klampioje aplinkoje pastoviu grei�iu v. Tam 
tikru laiko momentu buvo �jungtas pastovus vienalytis horizontalus magnetinis laukas, ir pra�jus 
dideliam laiko tarpui rutuliukas prad�jo jud�ti kitu pastoviu grei�iu taip, kad šilumos kiekis, 
išsiskiriantis klampioje aplinkoje per laiko vienet�, sumaž�jo n kart�, palyginus su jud�jimu esant 
išjungtam magnetiniam laukui. Raskite, kokiai maksimaliai magnetinio lauko indukcijos B vertei 
esant toks jud�jimas yra galimas. Klampumo trinties j�gos priklausomyb� nuo grei�io nežinoma. 

14. Mas�s m rutuliukas, �elektrintas kr�viu q, pakabintas už ilgio l si�lo ir sukasi 
vertikaliame magnetin�s indukcijos B lauke. Raskite jo sukimosi kampin� greit�, 
jeigu si�las su vertikale sudaro kamp� �. Kaip rezultatas priklauso nuo sukimosi 
krypties? 

15. Plokš�io kondensatoriaus plokštel�s, nutolusios atstumu d viena nuo kitos, 
yra statmenos vienaly�iam magnetin�s indukcijos B laukui. Šalia katodo yra 
taškinis l�t� elektron� šaltinis, spinduliuojantis juos � visas puses. Kokia turi 
b�ti �tampa tarp plokšteli�, kad prie anodo elektron� pluoštelis 
susifokusuot�? 

16. Atlikus Holo efekto matavimus su dviem vienod� matmen� skirtingais laidininkais tame pa�iame 
magnetiniame lauke, buvo pasteb�ta, jog Holo �tampa viename bandinyje yra 4 kartus didesn�, negu 
kitame. Kiek kart� skiriasi ši� laidinink� kr�vinink� judriai? 

17. � vienalyt� magnetin� indukcijos B lauk� patalpinamas mas�s m kvadratinis 
r�melis su srove I, galintis laisvai suktis apie aš� OO', einan�i� per jo priešing� 
kraštini� vidurio taškus. Raskite r�melio maž� svyravim� period�.  

18. Per plokš�i� kondensatori�, kuri� plokšteli� plotas yra S, o atstumas tarp j� 
d, pastoviu grei�iu v leidžiamas skystis, kurio savitasis laidumas lygus �. 
Kondensatorius patalpintas � vienalyt� magnetin�s indukcijos B lauk�, 
lygiagret� jo plokštel�ms ir statmen� skys�io grei�io vektoriui. Kokia galia 
išsiskirs išorin�je grandin�je, kurios varža yra R?  

19. Plokštuma padalija erdv� � dvi dalis, kuriose sukuriami vienaly�iai 
lygiagret�s magnetiniai laukai, kuri� indukcijos yra B1 ir B2 atitinkamai. 
Nuo plokštumos jai statmenai link indukcijos B2 lauko grei�iu v pradeda 
jud�ti elektronas. Aprašykite jo tolimesn� jud�jim�, jei laukus skirianti 
plokštuma jam yra visiškai pralaidi. Kokiu vidutiniu grei�iu jis jud�s išilgai 
šios plokštumos?  

20. Laidininkas sudarytas iš dviej� tiesi� lygiagre�i� ilgio l dali� ir spindulio R 
pusapskritimio. Raskite, kokia j�ga veiks š� laidinink� j� patalpinus � vienalyt� 
statmen� magnetin�s indukcijos B lauk�, per j� paleidus tek�ti srov� I. 
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