
Podstawy elektrotechniki i elektroniki – pracownia kl. 2 EM 
 

 

Wybierz poprawną odpowiedź i w kilku słowach uzasadnij swój wybór. 

 

1. Elektrostatyka 

 

1.1 Pomiędzy dwoma ładunkami punktowymi będącymi w spoczynku wystąpi siła zależna 

od: 

a) średnicy ładunków 

b) kwadratu odległości pomiędzy ładunkami 

c) odległości między ładunkami 

d) gęstości powietrza 

1.2 Natężenie pola elektrycznego wewnątrz kondensatora płaskiego maleje: 

a) wraz ze wzrostem odległości pomiędzy elektrodami 

b) wraz z przybliżaniem się elektrod 

c) wraz ze zmianą materiału z którego wykonano elektrody 

d) wraz ze zmniejszaniem się natężenia prądu stałego płynącego przez kondensator 

1.3 Pojemność zastępcza dwóch kondensatorów połączonych równolegle jest: 

a) większa od pojemności kondensatorów składowych 

b) równa iloczynowi pojemności podzielonej przez ich sumę 

c) taka sama jak pojemność większego kondensatora 

d) niezależna od sposobu połączenia  

1.4 Kondensatory należy łączyć szeregowo gdy: 

a) chcemy zwiększyć pojemność zastępczą 

b) chcemy zmniejszyć pojemność zastępczą 

c) chcemy zwiększyć natężenie prądu stałego 

d) chcemy zmienić przepływający prąd stały  

1.5 Elektryczność statyczna może być niebezpieczna gdyż: 

a) może wywołać duży prąd 

b) może spowodować zagrożenie pożarowe 

c) jest dla zdrowia  i życia obojętna 

d) nie stanowi zagrożenia w przemyśle 

 

2.Obwody elektryczne prądu stałego i przemiennego 

 

2.1 W szeregowym obwodzie elektrycznym: 

a) przez wszystkie odbiorniki płynie prąd o tej samej wartości 

b) spadki napięcia na każdym odbiorniku są takie same 

c) wzrasta potencjał wraz z oddalaniem się od źródła napięcia 



d) suma prądów dopływających do węzła równa jest sumie prądów wypływających z 

węzła 

2.2 Jeżeli równolegle połączymy n odbiorników o różnych rezystancjach R1, R2,…,Rn, to 

rezystancję zastępczą określa wzór: 

a) R = R1 + R2 + Rn   

b) R = 
R1 ∙  R2∙   · Rn  

R1 + R2 +⋯+ Rn  
 

c) R = n∙R1 
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2.3 W obwodzie prądu stałego z jednym źródłem aby obliczyć całkowity prąd wypływający z 

tego źródła to: 

a) należy wartość napięci źródła pomnożyć przez rezystancję zastępczą obwodu 

b) należy wartość napięci źródła podzielić przez rezystancję zastępczą obwodu 

c) należy dodać spadki napięć na poszczególnych odbiornikach 

d) należy odjąć spadki napięć na poszczególnych odbiornikach 

2.4 W obwodzie prądu sinusoidalnie zmiennego z jednym źródłem aby obliczyć całkowity 

prąd wypływający z tego źródła to: 

a) należy wartość napięci źródła pomnożyć przez rezystancję zastępczą obwodu 

b) należy wartość napięci źródła podzielić przez rezystancję zastępczą obwodu 

c) należy wartość napięci źródła podzielić przez reaktancję zastępczą obwodu 

d) należy wartość napięci źródła podzielić przez impedancję zastępczą obwodu 

2.5 W trójfazowym obwodzie prądu sinusoidalnie zmiennego ze źródłem gwiazdowym aby 

obliczyć prądy fazowe odbiornika połączonego w trójkąt to należy:  

a) odpowiednie wartości napięć międzyprzewodowych podzielić przez odpowiednie 

impedancje fazowe odbiornika 

b) dodać prądy przewodowe 

c) odpowiednie wartości napięć międzyprzewodowych pomnożyć przez odpowiednie 

impedancje fazowe odbiornika 

d) zamienić w pierwszej kolejności trójkąt odbiornika na gwiazdę 

 

 

3.Teoria obwodów elektrycznych 

 

3.1 Metoda klasyczna rozwiązywania obwodów elektrycznych rozgałęzionych z kilkoma 

źródłami opiera się na wykorzystaniu: 

a) tylko I prawa Kirchhoffa 

b) tylko II prawa Kirchhoffa 

c) I i II prawa Kirchhoffa w liczbie zależnej od liczby oczek i węzłów 

d) tylko prawa Ohma i I prawa Kirchhoffa 

3.2 Metoda prądów oczkowych rozwiązywania obwodów elektrycznych rozgałęzionych z 

kilkoma źródłami opiera się na wykorzystaniu: 

a) I prawa Kirchhoffa i II prawa Kirchhoffa 



b) obliczeniu prądów oczkowych i następnie przeliczeniu ich na prądy gałęziowe 

c) rozłożeniu obwodu wyjściowego na tyle obwodów ile jest źródeł napięcia 

d) obliczeniu spadków napięć w poszczególnych oczkach 

3.3 Metoda superpozycji rozwiązywania obwodów elektrycznych rozgałęzionych z kilkoma 

źródłami opiera się na wykorzystaniu: 

a) I i II prawa Kirchhoffa w liczbie zależnej od liczby oczek i węzłów 

b) rozłożeniu obwodu wyjściowego na tyle obwodów składowych ile jest źródeł 

napięcia 

c) twierdzenia o zastępczym źródle napięciowym 

d) obliczeniu prądów oczkowych i następnie przeliczeniu ich na prądy gałęziowe 

3.4 Metoda napięciowego źródła zastępczego rozwiązywania obwodów elektrycznych 

rozgałęzionych z kilkoma źródłami opiera się na wykorzystaniu: 

a) I i II prawa Kirchhoffa w liczbie zależnej od liczby oczek i węzłów 

b) rozłożeniu obwodu wyjściowego na tyle obwodów składowych ile jest źródeł 

c)wykorzystaniu twierdzenia o zastępczym źródle napięciowym (twierdzenie 

Thevenina) 

d) wykorzystaniu twierdzenia Nortona 

3.5 Metoda napięć międzywęzłowych rozwiązywania obwodów elektrycznych 

rozgałęzionych z kilkoma źródłami opiera się na wykorzystaniu : 

a) wykorzystaniu twierdzenia o zastępczym źródle napięciowym (twierdzenie 

Thevenina) 

b) I i II prawa Kirchhoffa w liczbie zależnej od liczby oczek i węzłów 

c) rozłożeniu obwodu wyjściowego na tyle obwodów składowych ile jest źródeł 

d) obliczeniu potencjałów w węzłach obwodu a następnie na obliczeniu prądów 

 


