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1. Elektrinio lauko stipris prie Žem s paviršiaus vidutiniškai lygus 130 V/m ir nukreiptas vertikaliai 
žemyn. vertinkite Žem s elektrin  kr v . Koks potencial  skirtumas susidaro per žmogaus g  ir 
kod l mes jo nejau iame? 

2. Raskite elektrinio lauko stipr  (krypt  ir didum ) atstumu r nuo taškinio elektrinio dipolio, kurio 
elektrinis dipolinis momentas yra p . Kampas tarp p  ir r  yra .  

3. Trys vienodi 20 g mas s rutuliukai buvo elektrinti vienodais kr viais ir pakabinti už lengv  
netampri  dielektrini  50 cm ilgio si l . Laisvus si l  galus tvirtinus viename taške, rutuliuk  
pusiausvyra nusistov jo jiems išsid s ius vienodais 40 cm atstumais vienas nuo kito. Nustatykite 
rutuliuk  kr v . 

4. Raskite pav. pavaizduot  baterij  talp  a) ir b) atvejais. 

5. Spindulio R = 10 cm rutulyje pasiskirs iusio kr vio erdvinis tankis kinta pagal d sn  r , ia 
r – atstumas iki rutulio centro, 5 48 10 C/m . Apskai iuokite rutulio kr v  ir nubraižykite 
elektrinio lauko stiprio bei potencialo priklausomybes nuo atstumo iki rutulio centro intervale 
0 2x R . 

6. Teigiamu kr viu q elektrinta mas s m dulkel  lekia  plokš i  kondensatori , 
kurio elektrodai padaryti iš metalinio tinklelio. Elektrinio lauko stipris 
kondensatoriuje lygus E, atstumas tarp jo tinkleli  yra d, pradinis dulkel s 
greitis v sudaro kamp   su teigiamo elektrodo plokštuma. Raskite, kokiu 
grei iu ir kokiu kampu š  dulkel  išl ks iš kondensatoriaus. 

7. Taškinis kr vis q buvo patalpintas spindulio R sferos, tolygiai elektrintos kr viu Q, centre. 
Raskite j g , kuri veiks taškin  kr v  sferos paviršiuje iškirpus maž  spindulio r skylut . 

8. Iš N2 taškini  elektrini  kr vi  q buvo sudaryta kvadratin  N×N 
gardel  (N – nelyginis skai ius), kurios žingsnis lygus a. Žemiau 
lentel je pateiktos šios gardel s kuriamo elektrinio lauko stiprio vert s, 
apskai iuotos skirtingais atstumais x nuo gardel s centro išilgai jai 
statmenos ties s, einan ios per gardel s vidur . Nubraižykite ši  
priklausomyb  logaritmin je skal je, t. y. grafiko ašyse atid dami 
dydži  x ir E dešimtainius logaritmus. Paanalizuokite, kod l gautoje 
priklausomyb je galima išskirti kelias sritis. Kaip kiekvien  iš j  b t  galima kokybiškai 
paaiškinti? Nustatykite kr vi  didum  q, gardel s konstant  a bei skai i  N. 

x, cm 0,1 0,3 0,6 1,5 3 5 15 50 200 500 1000 
E, V/m 135,0 15,42 4,57 2,14 1,99 1,91 1,51 0,626 0,065 0,011 0,0027

9. Pagal klasikin  vandenilio atomo Boro model  elektronas aplink branduol  gali suktis vairiomis 
orbitomis, ta iau jo judesio kiekio momentas gali b ti tik skai iaus  kartotinis: L n , ia 

34(2 ) 1,055 10  J sh  – mažoji Planko konstanta. Nustatykite elektrono greit  ir jo orbitos 
spindul  atomui esant pagrindin je (n = 1) ir pirmoje sužadintoje (n = 2) b senose. Koks yra atomo 
energij  skirtumas šiose b senose? Kokio bangos ilgio šviesos fotonas išspinduliuojamas 
(sugeriamas) šuolio tarp ši  b sen  metu? Apskai iuokite vandenilio atomo jonizacijos potencial . 

10. Tetraedro, kurio briaunos ilgis l, sienel s tolygiai elektrintos  paviršinio tankio kr viu. 
Apskai iuokite j g , veikian i  tetraedro sienel . 
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11. 4 elektronai juda veikiami j  elektrostatin s st mos j g . Kokiu grei iu jie jud s nutol  labai 
dideliu atstumu vienas nuo kito, jei pradiniu momentu jie buvo kvadrato, kurio kraštin s lygios 
20 cm, virš n se? 

12. Kertantis dviem spindulio R rutuliams, kuri  centrai nutol  atstumu l vienas nuo 
kito, gaunamos trys sritys. Kraštin s sritys tolygiai elektrintos erdvinio tankio +  
ir  kr viu, atitinkamai. rodykite, kad elektrinis laukas centrin je dalyje yra 
vienalytis, bei raskite jo stipr . 

13. Du taškiniai priešingo ženklo kr viai q1 ir q2 1 2q q  yra nutol  tam tikru atstumu vienas nuo 
kito. Parodykite, kad aib  tašk , kuriuose potencialas lygus 0, yra sfera, kurios centras yra kr vius 
jungian ioje ties je, o spindulys 1 2 ,r q q R  ia R – atstumas tarp šios sferos centro ir kr vio 2q . 

14. K gio formos duob je, kurios gylis H, o kampas prie virš n s lygus , gylyje 
h pad ti du maži mas s m k nai, krauti vienodais kr viais q ir surišti si lu. 
Perdegus si l , abu k nai iš pradži  duob s sienele nesisukdami prad jo slysti 
viršun, o po to išl k  iš duob s. Nustatykite trinties j g  atlikt  darb , jeigu 
trinties tarp duob s ir k n  pavirši  koeficientas lygus . Kok  greit  k nai 
tur jo prieš pat išl kdami iš duob s?  kok  didžiausi  aukšt  jie pakils? 

15. Du maži tvirtinti rutuliukai, kuri  kr viai 3 nC ir 2 nC atitinkamai, yra 1 m atstumu vienas nuo 
kito. Juos jungian ia atkarpa gali be trinties slankioti kitas 10 g mas s ir 1 nC kr vio rutuliukas. 
Apskai iuokite jo maž  svyravim  period  j  paleidus iš pusiausvyros pad ties. 

16. Raskite, kokia j ga s veikauja du taškiniai dipoliai, nutol  dideliu atstumu d vienas nuo kito, jeigu 
j  dipoliniai momentai 1p  ir 2p  yra nukreipti išilgai juos jungian ios ties s. 

17. Spindulio R sfera ir joje esanti 2 kartus mažesnio spindulio sfera 
užmautos ant plono ilgo dielektrinio si lo, kuriuo iš toli grei iu v art ja 
mažas mas s m karoliukas, elektrintas neigiamu kr viu q. Abi sferos 
yra dielektrin s ir tolygiai elektrintos skirtingo ženklo kr viais, kuri  
modulis lygus Q (žr. pav.). Koki  s lyg  tur t  tenkinti pradinis 
karoliuko greitis v, kad kurioje nors vietoje jis sustot ? Raskite ši  sustojimo viet . Laikykite, kad 
sferos yra tvirtintos, ir jose padarytos mažos skylut s karoliukui praeiti. Pastar j  takos 
kuriamam laukui nepaisykite. 

18. Spindulio R sfera tolygiai elektrinta kr viu Q, o jos viduje koncentriškai patalpinta kita spindulio 
r metalin  žeminta sfera. Raskite bei schematiškai nubraižykite elektrinio lauko stiprio bei 
potencialo priklausomybes nuo atstumo iki sfer  centro. 

19. Du metaliniai rutuliukai, kuri  spinduliai 1 cm ir 2 cm atitinkamai, yra 10 cm atstumu vienas nuo 
kito. Apskai iuokite j  tarpusavio s veikos j g  juos prijungus prie 300 V elektrovaros šaltinio. 
Jungiam j  laid  takos nepaisykite.  

20. 25 cm ilgio tiesus si las buvo tolygiai elektrintas 80 nC/m ilginio tankio kr viu. Raskite darb , 
kur  reikia atlikti norint perkelti taškin  –2 nC kr v  iš taško A, esan io 5 cm nuotolyje nuo vieno 
si lo galo,  tašk  B, nutolus  per 15 cm nuo kito si lo galo. Abu taškai A ir B yra si lo t sinyje 
skirtingose jo pus se. 

Bendra pastaba: sprendžiant kai kuriuos uždavinius gali b ti naudingas toks apytikslis s ryšis mažiems x: 
( ) ( ) ( )f a x f a f a x , ia ( )f a  yra funkcijos ( )f x  išvestin  taške x = a. Pavyzdžiui, (1 ) 1x x , kai 

1x ,  – bet koks skai ius (sveikas ar trupmeninis). 
 

Nam  darb  išsiuntimo terminai:  
1 – 10 iki 2011-02-15;  11 – 20 iki 2011-03-10 

Sprendimus si skite adresu: 
Jevgenijui Chmeliovui 
„Fizikos Olimpas“ 
Saul tekio al. 9, III r mai, 200 kab. 
LT-10222 Vilnius 
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