
Zadania – elektrostatyka

1. Dwie  kulki  o  identycznych  masach  wiszą  na  nitkach  o  długości  l.  Po  naładowaniu  ich 
jednakowymi ładunkami kuliki rozeszły się na odległość a. Oblicz ładunek q. 

2. Jaką siłą oddziałują na siebie dwa ładunki o wartościach q=1 C  każdy, znajdujące się w 
powietrzu  w  odległości  r=  1  m od  siebie?  Przenikalność  dielektryczna  próżni
0=8.85⋅10

−12 F /m . Odp. F = 8.99*109 N.

3. Kulka naładowana ładunkiem Q wytwarza w punkcie P, odległym o r od jej środka pole 
elektrostatyczne  o  natężeniu E o .  Jak  zmieni  sie  wartość  natężenia  tego pola  w tym 
punkcie, jeśli kulkę zanurzymy w naczyniu z naftą? Jak należałoby zmienić ładunek kulki, 
aby wartość natężenia pola w punkcie P nie uległa zmianie po zanurzeniu? Przenikalność 
dielektryczna nafty wynosi =18⋅10−12C2⋅N−1⋅m−2 . Odp. E = ½ Eo, Q2 = 2 Q1

4. Znajdź kierunek, zwrot oraz wartość natężenia pola elektrostatycznego w środku kwadratu 
o  boku  a,  w  którego  wierzchołkach  umieszczono  w  próżni  ładunki: Q1=1⋅10

−6C ,

Q2=−2⋅10
−6C , Q3=2⋅10

−6C , Q4=−1⋅10
−6C . Odp. E=

22 koQ1

a2
 

5. Jak  zmieni  się  siła  oddziaływania  pomiędzy  dwiema  jednakowymi  metalowymi  kulkami 
naładowanymi jednoimiennymi ładunkami q1 i q2,, przy czym te ładunki nie są sobie równe, 
jeżeli te kulki zetkniemy ze sobą i następnie odsuniemy na poprzednią odległość?

6. Dwa ładunki  q1 = 10-5 C oraz q2 = 3*10-5  C znajdują się w odległości  l = 0.2 m od siebie. 
Znajdź punkt, w którym natężenie pola elektrycznego jest równe zeru.  Odp. 7.3 cm, licząc 
od q1

7. Oblicz natężenie pola elektrycznego w punkcie P1 o współrzędnych (5,4), jeżeli ładunek o 
wartości  q  =  2*10-5 C umieszczono  w  punkcie  (1,1).  Jednostką  na  każdej  osi  układu 
współrzędnych jest 1 m. Odp. 7.3*103 N/C

8. Oblicz natężenie i potencjał pola elektrostatycznego układu dwóch punktowych ładunków 
q+ oraz q- odległych os siebie o l, w punkcie leżącym w połowie odległości pomiędzy nimi.

9. W jakiej odległości od siebie muszą się znaleźć dwa identyczne ładunki q = 10-6 C, aby ich 
energia potencjalna była równa 1 J? Odp. r = 9 mm

10. Przy przesunięciu ładunku  q = 10-4 C z punktu  A do  B w polu elektrostatycznym została 
wykonana praca o wartości  0.6 J.  Oblicz  różnicę potencjałów pomiędzy tymi  punktami. 
Odp. U = 6kW

11. Mając na względzie to, iż ładunek elektronu wynosi e = 1.602*10-19 C oblicz, ile elektronów 
znajduje  się  na  metalowej  kulce,  na  której  zgromadzono  ładunek  q  =  10-9 C?  
Odp. n = 6.02*109 elektronów

12. Mamy n = 64 kropelki rtęci o ładunku q każda, które łączymy w jedną. W jaki sposób zmieni 
sie potencjał po połączeniu kropelek? Odp. Wzrośnie 16 razy

13. Jak zmieni się potencjał kropli wody o promieniu r naładowanej ładunkiem q, jeżeli wskutek 
parowania, nie zmieniając ładunku, zmniejsza ona dziesięciokrotnie swoją objętość?

14. Dwie jednakowe kule o masie  m = 111.5 kg każda naładowane są jednakową liczbą  n 
elektronów.  Oblicz tę liczbę.  Wiadomo, że wartość siły  przyciągania grawitacyjnego jest 
równa wartości siły odpychania elektrycznego.



15. Dwie kule o promieniach R1 = 20 cm i R2 = 25 cm naładowane są ładunkami q1=5C i
q2=−20C . Oblicz pracę przeniesienia elektronu z pierwszej kuli na drugą.

16. Na  dwóch  jednakowych  kulkach,  których  promienie  można  zaniedbać  w  stosunku  do 
odległości  wynoszącej  r  =  25  cm między  nimi,  znajdują  się  ładunki  elektryczne:  q na 
pierwszej, zaś  4q na drugiej. Oblicz  q, jeśli wiadomo, że kulki działają na siebie z siłą o 
wartości F = 90 N.

17. Mamy trzy jednakowe, niewielkie,  o bardzo małych promieniach,  przewodzące kulki.  Na 
pierwszej znajduje się ładunek q1 = 4*10-8 C,  na drugiej  q2 = -2*10-8 C,  zaś trzecia jest 
nienaładowana. Kulki zetknięto ze sobą, a następnie rozdzielono. Jaka siła będzie działała 
między kulką pierwszą i  drugą,  jeżeli  znajdą się obie w odległości  r  = 0.1 m,  a trzecia 
zostanie odsunięta bardzo daleko? 

18. Na kulce o masie  m = 2 g znajduje się ładunek elektryczny  q = 2*10-6 C. Kulka wisi na 
jedwabnej  nici.  Po umieszczeniu  pod kulką podobnej  kulki  naładowanej  ładunkiem  – q, 
naprężenie nici wzrosło n = 3 razy. Jaka jest odległość między środkami kulek?

19. Cienka  jedwabna  nitka  wytrzymuje  maksymalne  obciążenie  T =  6*10-3 N.  Na  nitce  tej 
powieszono kulkę o masie  m = 0.5 g  naładowaną ładunkiem dodatnim q1 = 1*10-8 C. Od 
dołu zaczęto do niej zbliżać drugą kulkę, naładowaną ujemnie ładunkiem q2 = -15*10-8 C. 
Przy jakiej odległości między kulkami nić ulegnie zerwaniu?

20. Jak zmieni się siła oddziaływania między dwoma ładunkami elektrycznymi znajdującymi się 
w powietrzu, jeżeli zmniejszy się odległość między ładunkami n = 2 razy i zanurzy sie je w 
cieczy o stałej dielektrycznej r=4 ?

21. Pole elektryczne pochodzi od pewnego ładunku punktowego. W odległości  r1 = 5 cm od 
ładunku natężenie pola ma wartość E1 = 4.5*104 N/C. Jaką wartość E2 ma natężenie pola w 
odległości r2 = 15 cm od tego ładunku?

22. W jednorodnym polu elektrycznym o natężeniu o wartości  E = 980 N/C, którego linie sił 
przebiegają poziomo, zawieszono na jedwabnej nici kulkę o masie m = 0.5 g naładowaną 
ładunkiem q = 5*10-6 C. O jaki kąt odchyli się kulka wraz z nicią?

23. Z  bardzo  odległego  punktu  w  kierunku  dodatniego  ładunku  elektrycznego  zaczyna 
poruszać się elektron. Jaką szybkość będzie miał elektron, w punkcie pola elektrycznego, 
w którym potencjał wynosi 100 V? Stosunek e/m = 1.75*1011 C/kg.

24. Jaką  pracę  należy  wykonać,  aby  przenieść  ładunek  elektryczny  q  =  4*10-4 C z 
nieskończoności do punktu oddalonego o r = 40 cm od środka naładowanej metalowej kulki 
o promieniu R = 5 cm, jeśli jej potencjał wynosi 500 V?


