
IMIĘ I NAZWISKO:

KLASA:

GRUPA

A

Elektryczność - praca domowa MICHAŁ TYMCZYNA

 

1. Uczniowie wyznaczali moc trzech żarówek zasilanych baterią o napięciu 4,5 V. Mierzyli natężenie

prądu płynącego przez każdą z żarówek. Wyniki pomiarów zapisali w tabeli.

Nr żarówki 1 2 3

Natężenie prądu (mA) 300 100 200

Zaznacz poprawne dokończenie zdania.

Na podstawie wyników pomiarów można stwierdzić, że

  A. największą moc ma żarówka 1.

  B. największą moc ma żarówka 2.

  C. największą moc ma żarówka 3.

  D. wszystkie żarówki mają taką samą moc.

2. Na rysunku przedstawiono baterię płaską.

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

fałszywe.

A. Woltomierz podłączony do tej baterii może wskazać napięcie nieco niższe
niż 4,5 V.

P F

B. Napięcie między końcami baterii powstaje w wyniku zjawisk
elektrochemicznych.

P F
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3. Po zmontowaniu obwodu przedstawionego na schemacie Maciek odczytał wskazania mierników.

Amperomierz wskazał 120 mA, a woltomierz 3,7 V.

Zaznacz poprawne dokończenie zdania.

Opór opornika wynosi

  A. 0,031 W   B. 30,8 W   C. 32,4 W   D. 444,0 W

4. Emil zbudował obwód zgodnie ze schematem przedstawionym na rysunku. Żarówka świeciła.

Emil chciał, żeby żarówka świeciła mocniej. Zmodyfikował więc swój obwód, przyłączając do niego

dwa spośród trzech narysowanych poniżej elementów (otwarty wyłącznik, odcinek przewodu,

bateria).

Uzupełnij schemat, dorysowując w odpowiednich miejscach symbole elementów obwodu tak,

żeby po zbudowaniu obwodu żarówka świeciła jaśniej niż na początku.
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5. Eliza w czajniku elektrycznym o mocy 0,8 kW zagotowała wodę na herbatę. Czas ogrzewania

wody wynosił 10 minut. Czajnik był podłączony do napięcia 230 V.

Oblicz:

a) energię konieczną do zagotowania wody przy założeniu, że nie było strat energii;

b) natężenie prądu płynącego przez grzałkę czajnika.

Oba wyniki zapisz z dokładnością do trzech cyfr znaczących.

6. Kasia wyznaczała moc żarówki podłączonej do zasilacza. W pewnym momencie woltomierz

i amperomierz wskazały wartości przedstawione na rysunku.

a) Zapisz wskazania mierników.

b) Oblicz moc badanej przez Kasię żarówki.
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7. Na wykresie przedstawiono zależność natężenia prądu przepływającego przez pewien opornik od

napięcia przyłożonego do końców opornika.

Zaznacz poprawne dokończenie zdania.

Opór tego opornika wynosi około

  A. 5,1 W   B. 7,5 W   C. 4,0 W   D. 0,13 W

8. Warunkiem bezpiecznego korzystania z domowej instalacji elektrycznej jest przestrzeganie zasad

bezpieczeństwa.

Zaznacz zachowania niedopuszczalne podczas używania energii elektrycznej.

  A. Suszenie włosów suszarką elektryczną podczas kąpieli w wannie.

  B. Włączanie do sieci czajnika elektrycznego napełnionego do połowy wodą.

  C. Odkręcanie gniazdek elektrycznych pod napięciem.

  D. Wymiana zużytego bezpiecznika na nowy.

9. Pewien akumulator ma pojemność 1800 mAh. Oznacza to, że gdybyśmy czerpali z niego prąd

o natężeniu 1 mA, moglibyśmy to robić przez 1800 godzin.

Zaznacz poprawne dokończenie zdania.

Z akumulatora o pojemności 1800 mAh można pobierać prąd o natężeniu 0,03 A maksymalnie

przez

  A. 6000 godzin.

  B. 600 godzin.

  C. 60 godzin.

  D. 6 godzin.
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