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Elektromagnetyzm - sprawdzian MICHAŁ TYMCZYNA

 

1. 1 p.  Uczniowie położyli na stole magnes sztabkowy. Następnie w miejscu oznaczonym na

rysunku kwadratową ramką wstawili igłę magnetyczną.

Zaznacz poprawne dokończenie zdania.

Igła magnetyczna ustawi się w sposób pokazany na rysunku

  A.   B.   C.   D.

2. 2 p.  Oceń prawdziwość każdego zdania. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F, jeśli jest

fałszywe.

A. Każdy magnes posiada cztery bieguny magnetyczne: biegun wschodni,
zachodni, północny i południowy.

P F

B. Dwa magnesy przyciągają się, jeśli zbliżymy je do siebie biegunami
różnoimiennymi.

P F
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3. 2 p.  Zaznacz wszystkie poprawne dokończenia zdania.

Igiełka magnetyczna na pewno nie zmieni swojego położenia, jeśli zbliżymy do niej

  A. żarówkę podłączoną do baterii.

  B. miedziany garnek.

  C. aluminiowy kubek.

  D. włączony silnik elektryczny.

  E. włączoną suszarkę do włosów.

  F. odłączony akumulator samochodowy.

4. 1 p.  Zaznacz poprawne dokończenie zdania.

Pole magnetyczne wytworzone wewnątrz zwojnicy, przez którą płynie prąd, ulegnie wzmocnieniu,

gdy w środku zwojnicy umieścimy

  A. pręt z tworzywa sztucznego.

  B. rurkę z papieru.

  C. aluminiowy pręt.

  D. stalowy gwóźdź.

5. 1 p.  Drzwi współczesnych lodówek domykają się samoczynnie, gdy tylko zbliżymy je do

obudowy na niewielką odległość.

Zaznacz poprawne dokończenie zdania.

Drzwi lodówki domykają się samoczynnie, ponieważ

  A. jej obudowa oraz drzwi są wykonane ze stali i są naelektryzowane.

  B. jej obudowa oraz drzwi są wykonane z aluminium i są naelektryzowane.

  C. jej obudowa oraz drzwi są wykonane z ołowiu i przyciągają się siłami grawitacji.

  D. jej obudowa jest wykonana ze stali, a w uszczelce drzwi znajdują się magnesy.

6. 1 p.  Elektromagnes zbudowany jest ze zwojnicy oraz rdzenia znajdującego się w jej wnętrzu.

Zaznacz poprawne dokończenie zdania.

Zadaniem rdzenia jest

  A.
zmiana biegunów pola magnetycznego wytwarzanego podczas przepływu prądu
przez zwojnicę.

  B.
wzmocnienie pola magnetycznego wytwarzanego podczas przepływu prądu przez
zwojnicę.

  C. niedopuszczenie do zwierania się poszczególnych zwojów zwojnicy.

  D. usztywnienie poszczególnych zwojów zwojnicy.
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7. 1 p.  Poniższy rysunek przedstawia dwa magnesy zbliżone do siebie oraz kształt i zwrot linii

pola magnetycznego wytwarzanego przez te magnesy.

Dokończ zdanie. Wybierz stwierdzenie A albo B oraz jego uzasadnienie 1. albo 2.

Magnesy

Stwierdzenie

ponieważ

Uzasadnienie

A. odpychają się,

B. przyciągają się,

1.
zbliżone są do siebie biegunami
różnoimiennymi.

2.
zbliżone są do siebie biegunami
jednoimiennymi.

8. 1 p.  Na stoliku, przez którego środek przechodzi prostoliniowy przewodnik, umieszczono dwie

igiełki magnetyczne tak, jak pokazano na rysunku. Igiełki ustawiły się równolegle do siebie

i wskazały kierunek północnego bieguna Ziemi.

Zaznacz poprawne dokończenie zdania.

Po przepuszczeniu przez przewodnik prądu o dużym natężeniu

  A. żadna z igiełek się nie poruszy.

  B. obie igiełki obrócą się o 180°.

  C. jedna z igiełek obróci się o 180°.

  D. obie igiełki skierują się w stronę przewodnika.
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9. 2 p.  Oceń prawdziwość każdego zdania. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F, jeśli jest

fałszywe.

A. W okolicach równika ziemskiego igiełka magnetyczna ustawia się
równolegle do jego kierunku.

P F

B. Wskazania igiełki magnetycznej umieszczonej w okolicach północnego
bieguna magnetycznego Ziemi mogą być bardzo niedokładne.

P F

10. 2 p.  Oceń prawdziwość każdego zdania. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F, jeśli

jest fałszywe.

A. Zadaniem rdzenia, na który nawinięte jest uzwojenie silnika elektrycznego,
jest zwiększenie oddziaływania magnetycznego pomiędzy wirnikiem
i nieruchomym stojanem.

P F

B. Pole magnetyczne, w którym wiruje wirnik silnika prądu stałego, nie może
być wytworzone przez elektromagnes.

P F

11. 2 p.  Przez środek stolika przechodzi miedziany prostoliniowy przewodnik. Na powierzchni

stolika umieszczono igłę magnetyczną, która ustawiła się wzdłuż linii ziemskiego pola

magnetycznego.

Następnie podłączono końce przewodnika do źródła napięcia. Igła odchyliła się od pierwotnego

położenia o niewielki kąt.

Oceń prawdziwość każdego zdania. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F, jeśli jest

fałszywe.

A. Kąt odchylenia igły jest zależny od natężenia prądu płynącego przez
przewodnik.

P F

B. Odsunięcie igły od przewodnika nie spowoduje zmiany kąta jej odchylenia. P F
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12. 2 p.  Uczniowie badali zachowanie się metali w polu magnetycznym. Do gwoździków

rozsypanych na stole zbliżyli koniec stalowego pręta (rys. 1). Następnie do drugiego końca

pręta przyłożyli biegun południowy magnesu, co spowodowało przyciągnięcie gwoździków do

pręta (rys. 2). Po odsunięciu magnesu od pręta gwoździki opadły na stół (rys. 3).

Oceń prawdziwość każdego zdania. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F, jeśli jest

fałszywe.

A. Pręt po przyłożeniu magnesu uległ trwałemu namagnesowaniu. P F

B. Po przyciągnięciu gwoździków na obu końcach pręta znajdował się
północny biegun magnetyczny.

P F

13. 1 p.  Do jednego z końców zwojnicy, w której płynie prąd, zbliżono igiełkę magnetyczną. Igiełka

ustawiła się tak, jak przedstawiono na rysunku.

Zaznacz poprawne dokończenie zdania.

Gdy do wnętrza zwojnicy wsuniemy stalowy rdzeń, siła oddziaływania magnetycznego

działającego na igiełkę

  A. wzrośnie, z zachowaniem tego samego zwrotu.

  B. zmaleje, z zachowaniem tego samego zwrotu.

  C. zmaleje, ze zmianą zwrotu.

  D. wzrośnie, ze zmianą zwrotu.
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14. 1 p.  Na podstawce, przez którą przechodzi prostoliniowy przewód, ustawiono igłę

magnetyczną w sposób przedstawiony na rysunku.

Zaznacz poprawne dokończenie zdania.

Po zamknięciu obwodu igła ustawi się tak, jak pokazuje rysunek

  A.   B.   C.   D.

15. 1 p.  Uczniowie położyli na ławce magnes podkowiasty. Do jednego z jego biegunów zbliżyli

niewielką igiełkę magnetyczną. Igiełka ustawiła się tak, jak przedstawiono na rysunku. Następnie

przesunęli igiełkę zbliżając ją do drugiego bieguna magnesu.

Zaznacz poprawne dokończenie zdania.

Po przesunięciu igiełki

  A. jej położenie nie zmieni się.

  B. obróci się ona o kąt około 90°.

  C. obróci się ona o kąt 180°.

  D. obróci się ona o kąt 360°.
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16. 1 p.  W silniku prądu stałego na wirniku nawinięte jest nie jedno, a trzy lub więcej uzwojeń

rozmieszczonych symetrycznie.

Zaznacz poprawne dokończenie zdania.

Na wirnik nawija się kilka uzwojeń, aby

  A. zwiększyć masę silnika.

  B. zmniejszyć bezwładność wirnika.

  C. zwiększyć równomierność obrotów silnika.

  D. zmniejszyć oddziaływanie pomiędzy sąsiednimi zwojami.

17. 1 p.  W czasie lekcji Janek i Olek bawili się dwoma magnesami neodymowymi (w kształcie

monet), które nie miały oznaczonych biegunów magnetycznych. Stwierdzili, że gdy zbliżają

magnesy do siebie, przyciągają się one lub odpychają w zależności od zbliżanych płaszczyzn.

Janek stwierdził, że na podstawie obserwacji oddziaływań między magnesami można wskazać,

po której stronie każdego z nich znajduje się biegun północny, a po której południowy. Olek

stwierdził, że nie da się w ten sposób zidentyfikować biegunów.

Dokończ zdanie. Wybierz stwierdzenie A albo B oraz jego uzasadnienie 1. albo 2.

Rację miał

Stwierdzenie

ponieważ

Uzasadnienie

A. Janek,

B. Olek,

1.
bieguny różnoimienne zawsze się
przyciągają, a jednoimienne
odpychają.

2.
do identyfikacji biegunów potrzebny
jest trzeci magnes o oznaczonych
biegunach.

18. 2 p.  Magnesy stałe znalazły szerokie zastosowanie w gospodarstwie domowym, technice itp.

Zaznacz wszystkie poprawne dokończenia zdania.

Magnesy stałe są wykorzystywane w

  A. głośnikach.

  B. żarówkach.

  C. spinaczach biurowych.

  D. kartach płatniczych.

  E. licznikach rowerowych.

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Wszelkie prawa zastrzeżone 7


	A

