
TEST IZ FIZIKE
Ime in priimek: ________________________ Razred:                                  Datum: 
1. V točki A postavimo magnetni igli. Nariši, kako se igli zaradi magnetnega polja usmerita, in na  
    vsaki označi severni pol s puščico. Kako bi z opazovanjem nihanja magnetne igle, ki jo pravkar 
     postaviš v izbrano točko ugotovil/a, v kateri je magnetne polje močnejše?  (1,5T)
                                                                  B
                                                                  o 

                           A       
                           o 
 

2. Pozitivni ion z nabojem e = +2eo se giblje v magnetnem polju v narisani smeri vektorja hitrosti. 
    Označi in pojasni smer delovanja magnetne sile na ion, če kaže magnetno polje v narisani smeri! 
    Poimenuj pravilo, ki si ga uporabil za določanje smeri. Zapiši ustrezni enačbo na podlagi katere si 
    uporabil pravilo! (1,5T)

         

                      

3. Paličast magnet prelomimo na polovico. Označite pola pri prelomljenih kosih! 
    Tudi Zemlja je magnet. Kam natančno kaže magnetna igla? Nariši silnice zemeljskega magnetnega 
    polja in označi njihovo smer.    (2T)
                                                                                                                             severni geografski pol

                                                                             
                                                                                         južni geografski pol
4. V homogenem magnetnem polju kroži elektron s hitrostjo 2,0 . 107 m/s. Masa elektrona je 
     9,1 . 10-31kg, osnovni naboj pa je eo = 1,6 . 10-19 As. 
a. Nariši smer magnetne sile na elektron, ki kroži v prečnem magnetnem polju in ima smer 
vektorja 
    hitrosti v narisani smeri! Nariši tudi smer vektorja magnetne poljske gostote!
(1,5T)

b. Kolikšen je radij krožnice, po kateri se giblje elektron, če je gostota prečnega magnetnega 
polja 

    20 mT? Zapiši sile, ki delujejo na krožeči elektron in enačbo izpelji! (2,5T)
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c. Kaj bi se zgodilo, če bi obrnili smer magnetnega polja (torej bi kazal v nasprotno smer kot prvotno)?
(0,5T)

5. V homogenem magnetnem polju, ki ima smer osi y, je postavljena tokovna zanka, ki je vrtljiva 
    okrog osi x. V katero lego se zasuče zanka? Pojasni s smerjo lastnega magnetnega polja tokovne 
    zanke in smerju zunanjega magnetnaga polja.           (0,75 + 0,25*T)

6. Vodnik dolg 30 m s presekom žičke 2,8 mm2 zvijemo v tuljavo, ki ima 100 ovojev in dolžino
    30 cm. Tuljavo priključimo na vir z napetostjo 5,0 V in zanemarljivim notranjim uporom. Tok v  
    ovojih tuljave je 3,0 A.  
    µ0 = 4 π .10-7 (Vs)/(Am)
a. V narisanem vzdolžnem prerezu tuljave skiciraj silnice magnetnega polja in označi njen severni in  
     južni pol! (1,5T)
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b. Kolikšna je magnetna poljska gostota v tuljavi, če računaš, kot da je »tuljava dolga«? Zapiši tudi 
    enačbo. (1,5T)

c. V tuljavino homogeno magnetno polje postavimo vzporedno z magnetnimi silnicami vodnik, po 
    katerem teče tok 1,0 A. Kolikšna magnetna sila deluje na 1,5 m dolg odsek tega vodnika?     (1,25T)

d. Kolikšna je vloga komutatorja pri elektromotorju na enosmerni tok? (0,5T)

e. Zakaj pri elektromagnetu uporabimo železno jedro?            (0,25T)

7. Slika prikazuje gibanje kovinske prečke po kovinskih tirnicah v prečnem magnetnem polju, ki kaže 
    pravokotno v list papirja. V katero smer steče inducirani tok, če deluje sila roke na prečko v narisani
    smeri? V tokokrog je vključen ampermeter. 
    Nariši v sliko smer induciranega toka po prečki! 
    Pojasni jo z Lenzovim pravilom! Kaj moramo narediti, da povečamo velikost induciranega toka? 
 (2,5T)
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8. a. Kaj zagotavlja pri transformatorju enak magnetni pretok skozi primarno in sekundarno tuljavo? 
        Pojasni. (0,5T)

b. Ali dobimo inducirano napetost na sekundarni strani transformatorja, če skozi primarno tuljavo teče 
    stalen enosmerni tok? Če je, kolikšna je? (0,5T)

c. Navedi dva načina uporabe transformatorjev! (0,5T)

* Katera trditev za inducirano napetost v zanki NI pravilna?    (1T)

Napetost se inducira, če: 
o spreminjamo površino zanke. 
o v zanki spreminjamo velikost magnetnega polja. 
o je v zanki močno stalno magnetno polje. 
o v zanki spreminjamo smer magnetnega polja. 
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