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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. 

2. Vitstono tiltelis, sudarytas iš lemput�s, ampermetro ir 3 vienod� 100 � varžos rezistori�, buvo 
prijungtas prie 10 V idealaus elektrovaros šaltinio. Ampermetras, kurio varža lygi 10 �, rodo 
10 mA srov�. Kokia yra lemput�s varža? 

3. Pav. pavaizduota lemput�s voltamperin� charakteristika. Esant 
4 V 	tampai kreiv� nutr�ksta – lemput� perdega. Raskite srov�, 
kuri tek�s grandin�je, sudarytoje 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. Mažas mas�s m rutuliukas buvo 	elektrintas kr�viu q ir patalpintas tarp dviej� 
begalini� laidži� 	žemint� plokštum�, sudaran�i� 60° dvisien	 kamp�. Pradiniu 
laiko momentu jis buvo nutol�s nuo ši� plokštum� atstumais d ir 2d atitinkamai. 
Nupieškite visus jo elektrinius atvaizdus. Kokio mažiausio didumo pradin	 greit	 
jam reikia suteikti, kad jis nutolt� labai toli nuo ši� plokštum�? 

5. Plokš�ias kondensatorius, kurio plokštel�s yra nutolusios atstumu d1 viena 
nuo kitos, yra prijungtas prie 	tampos U šaltinio. Kondensatoriaus viduje 
prie jo apatin�s plokštel�s yra prid�ta storio d2 ir mas�s m metalin� 
plokštel�. Kod�l j� paleidus ji pradeda jud�ti link kitos kondensatoriaus 
plokštel�s? Raskite j�g�, kuri j� veikia jai pajud�jus atstumu x? Kokiu grei�iu ji smogs 	 viršutin� 
kondensatoriaus plokštel�? Vis� plokšteli� plotai yra vienodi ir lyg�s S, sunkio j�gos nepaisykite. 

6. Du cilindriniai vienodo skerspj�vio geležinis ir varinis laidininkai priglausti 
galais vienas prie kito. Raskite, koks kr�vis susikaupia j� s�ly�io vietoje, jei 
išilgai j� iš pirmo laidininko link antro teka 50 A stiprio srov�. 

7. Keturi vienodi ampermetrai ir rezistorius buvo prijungti prie elektrin�s grandin�s, kaip parodyta 
1 pav. Pirmasis ir antrasis ampermetrai rodo atitinkamai 2 ir 3 A srov�s stiprius. Raskite visas kitas 
grandin�je tekan�ias sroves. Koks yra ampermetr� ir rezistoriaus varž� santykis? 

8. Trys vienodi rezistoriai ir trys vienodi voltmetrai buvo sujungti 	 2 pav. parodyt� grandin�. Pirmasis 
voltmetras rodo 10 V 	tamp�, tre�iasis – 8 V. K� rodo antrasis voltmetras? 

9. Grandin�je, pavaizduotoje 3 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 A/V0,5
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10. D�l garavimo esant aukštai temperat�rai kaitinimo lemput�s si�lelio skersmuo sumaž�jo 4%. Kaip 
ir kiek procent� reikia pakeisti prid�t� 	tamp�, kad si�lelio temperat�ra nepakist�. Laikykite, kad 
lemput�s si�lelio v�simo sparta proporcinga jo paviršiaus plotui. 

11. Keturios vienodos metalin�s plokštel�s (kiekvienos plotas lygus S) buvo 
išd�stytos lygiagre�iai atstumu d viena nuo kitos (d daug mažesnis už 
plokšteli� matmenys). Išorin�s plokštel�s buvo sujungtos laidu. Raskite talp� 
tarp gnybt� A ir B, prijungt� prie vidini� plokšteli�. 

12. Trys ideal�s elektrovaros šaltiniai ir 3 rezistoriai buvo 	jungti 	 4 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 �. 

13. 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 bei kondensatoriaus 
sukaupt� kr�v	. R1 = 30 �, R2 = 20 �, C = 10 
F. 

14. Rezistorius, reostatas ir 	tampos U šaltinis sujungti pagal pav. parodyt� schem�. 
Kokia didžiausia galia gali išsiskirti išorin�je grandin�je, jeigu šaltinio vidin� 
varža lygi 50 �? U = 7 V, R = 100 �. 

15. 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? 

16. Plokš�ias kondensatorius, kurio plokšteli� matmenys yra l×b, o 
atstumas tarp j� lygus h, ir varžos R rezistorius buvo nuosekliai prijungti 
prie elektrovaros � šaltinio. � kondensatori� iš kair�s grei�iu v 	lekia 
elektron� pluoštelis, 	l�kimo vietoje visiškai užpildydamas tarp� tarp 
kondensatoriaus plokšteli�. Nepaisydami sunkio j�gos, raskite 
nusistov�jusi� srov�, tekan�i� per rezistori�. Elektron� skai�ius 
pluoštelio t�rio vienete lygus n; neigiamai 	elektrinta kondensatoriaus plokštel� yra 	žeminta. 

17. Mažas mas�s m rutuliukas buvo 	elektrintas kr�viu q ir pakabintas už ilgio l si�lo aukštyje h tiksliai 
virš 	tvirtinto tokio pat, tik priešingo ženklo, kr�vio. Nustatykite rutuliuko maž� svyravim� dažn	. 

18. Akivaizdu, kad pav. parodytos grandin�s varža tarp tašk� A ir B priklauso 
nuo potenciometro R šliaužiklio pad�ties. Nustatykite mažiausi� ir 
didžiausi� galim� grandin�s varž�. Kokios šliaužiklio pad�tys atitinka šias 
varžas? Potenciometro varža R = 9r.  

19. 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�? 

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	 
jam statmen� magnetin�s indukcijos B lauk�, per j	 paleidus tek�ti srov� I. 
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