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Иван Петков
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Работен лист 1

Електрично поле
Задача 1 Натрийте кехлибарена пръчка с вълнен плат. Първоначално доближете пръчката
до незареден електроскоп, после я допрете до електроскопа и след това я отстранете.
Отговорете на въпросите.
а Определете знака
на заряда на пръчката
след натриването ѝ във
вълнения плат.

Работен лист 1: Електрично поле


б Определете знака на заряда на
топчето на електроскопа и знака на
заряда на стрелките на електроскопа
при доближаване на пръчката.
Аргументирайте отговора си.

в Определете знака на заряда на топчето
и знака на заряда на стрелките на
електроскопа, след като допрете пръчката
до електроскопа. Аргументирайте
отговора си.






г Кога пръчката ще се привлича
електростатично към електроскопа –
в подточка б или подточка в?
Аргументирайте отговора си.















Задача 2 Два точкови заряда q1 = q и q2 = 2q се намират на разстояние r един от друг.
а Направете чертеж и постройте силовите
линии по подходящ начин, като отчетете
отношението между зарядите.

в На фигурата е представена координатна
мрежа. В точка с координати (0,0) е
поставен точков положителен заряд с
големина q.
• Намерете
отношението на
интензитетите
на електричното
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• Сравнете потенциалите (по-голям, помалък, равен) на електричното поле φА и
φВ. Аргументирайте отговора си.
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E

поле  __A  .

б Напишете закона на Кулон, като
определите значението на символите във
формулата. Валиден ли ще бъде законът
на Кулон, ако зарядите не са точкови?

y (m)
3




Задача 3 Зареден кондензатор с
капацитет C = 12 mF е включен към
източник на постоянно напрежение
U = 3 V.
а Намерете заряда на кодензатора q.


б Начертайте върху фигура 1.1
източника на напрежение, като
съобразите полюсите му спрямо
заряда на плочите.
–

Задача 4 На какъв принцип
работи гръмоотводът?
Разучете сами и дискутирайте
с вашия учител за така
наречената „конвенциална
защита” и „защита с
изпреварващо действие”.
Вярно ли е твърдението, че
мълнията минава през гръмоотвода?




в Начертайте силовите линии на
електричното поле между плочите
на кондензатора на фигура 1.1.

Задача 5 В една от книгите на Карл Май –
„Призрака на Ляно Естакадо”, героите от
романа се движат в пустинята. В небето виждат
светкавици. Авторът описва как героите
наблюдават странно сияние около пръстите си,
като огън, който не ги изгаря. Възможно ли е
това? Потърсете информация за огньовете на
св. Елм и я представете на класа.

г Между плочите на кондензатора е
поставена метална пластина (фиг.
1.2). Начертайте примерна картина
на силовите линии на полето
между плочите на кондензатора.

Задача 6 Съществува схващане в Япония, че
преди голямо земетресение се налюдават
огромни мълнии между небето и земната
повърхност. Изградете хипотеза, която да обясни
това явление.

Фиг. 1.1

+

Работен лист 1: Електрично поле

+

ЗА ЛЮБОЗНАТЕЛНИТЕ
Проучете сами и дискутирайте с вашия учител.



–




Фиг. 1.2
д Между плочите на кондензатора е
поставена диелектрична пластина.
Начертайте примерна картина на
силовите линии на полето между
плочите на кондензатора (фиг. 1.3).
+

–

Задача 7 Знаете ли, че пчелите събират цветен
прашец с помощта на електростатично поле?
Проучете как пчелата създава електростатично
поле. Ако времето е влажно, по-лесно или потрудно ще събира прашеца?


Задача 8 Често пъти, когато правите снимки,
използвате „фотографска светкавица”– светлинен
източник, свързан към фотоапарата, който
просветва интензивно за кратко време. Към
„светкавицата” е свързан кондензатор. Обяснете
ролята на кондензатора.

Фиг. 1.3
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Работен лист 2

Магнитно поле
Задача 1 Разполагате с прав магнит. В кои области от магнита магнитното поле е найсилно? В кои области от магнита магнитното поле е най-слабо? Чрез какъв прост опит
можете да докажете вашето твърдение?




Задача 2 Напишете закона на Ампер и обяснете символите във формулата.


Работен лист 2: Магнитно поле



Хоризонтален проводник, по който тече електричен ток I, е поставен в
магнитно поле. Как трябва да бъде ориентирано магнитното поле, така че:
а проводникът да се отклони от чертежа към вас?

I



б проводникът да се отклони от вас към чертежа?


в силата на опън на нишките да бъде равна на нула?


Задача 3 На схемата е показан амперметър
със стрелка. Устройството е следното:
проводяща рамка (намотка) е поставена
между полюсите на постоянен магнит. Към
рамката е закрепена спирална пружина със
стрелка. При включване на амперметъра
във верига протича електричен ток през
намотката.
От информацията в текста обяснете
принципа на действие на стрелковия
амперметър.
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ЗА ЛЮБОЗНАТЕЛНИТЕ
Проучете сами и дискутирайте с вашия учител.
Задача 4 Прототип на електродвигател може да развие максимална мощност P.
Предложете промени, които бихте направили в електродвигателя, за да повишите
мощността му.





Задача 5 Диамагнитите са вещества, които се отблъскват от магнитно поле. Водата е
диамагнит. Обяснете защо водата в световния океан не левитира над повърхността на
Земята? Направете справка кои вещества са диамагнити, парамагнити и феромагнити.
Предложете схема на опитна постановка, с която да докажете техните магнитни свойства.




Задача 6 В стените на лаборатория е изградена електрическа мрежа, предназначена
за постоянен ток. По веригата тече електричен ток с достатъчно голяма стойност. Как
с прости уреди можете да установите къде в стената са разположени проводниците на
електрическата мрежа?

Работен лист 2: Магнитно поле







Задача 7 На какъв принцип работят сензорите на магнитно поле?





Задача 8 Как може да се екранира магнитно поле?
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Работен лист 3

Движение на заредени частици в електрично и магнитно поле

Работен лист 3: Движение на заредени частици
в електрично и магнитно поле

Задача 1 Заредена частица навлиза
последователно в три области с постоянно
магнитно поле с индукция B1, B2 и B3. Като
съобразите закривяването на частицата
в областите, сравнете големината на
магнитните индукции на полетата B1, B2
и B3.
B2

B1

Задача 3 Положително заредена частица
навлиза в област, в която съществува
електрично и магнитно поле.
а Възможно ли е посоките на електричното
и магнитното поле спрямо скоростта
на частицата да са такива, че на нея да
не ѝ действа магнитна сила? Направете
примерен чертеж.

B3



Задача 2 Образът при старите модели
телевизори се наблюдава върху екран,
наречен „кинескоп”. Образът се формира,
когато ускорени електрони попадат върху
екрана. При попадане на електрон върху
екрана се получава просветване на
даденото място и така се формира образ.

б Възможно ли е посоките на електричното
и магнитното поле спрямо скоростта на
частицата да са такива, че на нея да не
ѝ действа електрична сила? Направете
примерен чертеж.

в Възможно ли е посоките на електричното
и магнитното поле спрямо скоростта на
частицата да са такива, че на нея да не
ѝ действа сила (равнодействаща сила,
равна на нула)? Направете примерен
чертеж.
Ако приближим магнит към кинескопа на
телевизора, образът се изкривява. Обяснете
защо.
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ЗА ЛЮБОЗНАТЕЛНИТЕ
Проучете сами и дискутирайте с вашия учител.
Задача 4 В какво се състои ефектът на Хол (виж Задача 8 от стр. 63 от учебника). Какво
представлява „датчика на Хол”? Какви са неговите приложения в практиката?





Задача 5 Едно от първите устройства за ускоряване на електрони се нарича „катодна
тръба”. Разучете принципа ѝ на действие и приложенията ѝ.





Задача 6 Слънцето непрекъснато излъчва светлина, топлина и електрически заредени
частици (слънчева радиация). Обяснете защо космонавтите са подложени на вредното
влияние на заредените частици, а на повърхността на Земята това влияние не съществува.

Работен лист 3: Движение на заредени частици
в електрично и магнитно поле







Задача 7 Как може да разделите различните изотопи на даден химичен елемент?





Задача 8 Обяснете принципа на действие на ускорителите на заредени частици.
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Работен лист 4

Електромагнитна индукция. Променлив ток
Задача 1 Опишете накратко опитите на Фарадей.

Работен лист 4: Електромагнитна индукция. Променлив ток

а Първи опит



б Втори опит



Извод (закон на Фарадей за електромагнитната индукция):


Задача 2 Мълнията е електричен ток във въздух
(настъпва електричен пробив във въздуха). На графиката
е показана примерна зависимост на електричния ток с
времето.

I

а Обяснете защо има риск от индуциране на напрежение
в електропреносната мрежа от мълнията.



б Защо по време на гръмотевична буря се препоръчва да се изключат електрическите уреди
от мрежата?



Задача 3 Защо използваме променлив ток в бита, а не постоянен? Опишете предимствата
и недостатъците на променливия ток спрямо постоянния по отношение на производство,
пренос и опасност за здравето на хората при токов удар.
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Задача 4 Научете какво означават „токове на Фуко”. Обяснете защо желязната сърцевина
на трансформаторите е направена от тънки феромагнитни пластинки, които са покрити
със слой диелектрик, а не се използва един цял материал?



Задача 5 Американският поп-джаз китарист
Лес Пол конструира първата електрическа
китара. Неговата разработка прави възможно
типичното рок-звучене. На фигурата е
показано: струна, съдържаща намагнитен
участък, близо до струната е поставена намотка
с магнитна сърцевина. Двата края на намотката
са свързани към електрически усилвател.
Можете ли да опишете принципа на работа
на електрическата китара, само като гледате
схемата?

Метална струна
на китарата

Постоянен
магнит

Намотка

N S N

S

Намагнитен
участък от струната
Към усилвател




Задача 6 Две махала трептят в хомогенно магнитно поле.
Едното махало е плътен метален диск, а в другото махало
има прорези. Кое махало ще спре да се люлее първо?
Обяснете защо.

Работен лист 4: Електромагнитна индукция. Променлив ток

ЗА ЛЮБОЗНАТЕЛНИТЕ
Проучете сами и дискутирайте с вашия учител.

→
B
 




Задача 7 Вентилатор е включен в електрическата мрежа и перката му се върти. Ако рязко
спрете перката, електромоторът на вентилатора изгаря. Обяснете защо.



Задача 8 Може ли да използвате електрогенератор като електромотор? Аргументирайте
отговора си.
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Работен лист 5

Работен лист 5: Електромагнитни вълни

Електромагнитни вълни
Задача 1 Опишете как се създава и
разпространява електромагнитната вълна.
Какъв е видът (напречна, надлъжна) на
електромагнитната вълна?

ЗА ЛЮБОЗНАТЕЛНИТЕ
Проучете сами и дискутирайте с вашия
учител.




Задача 4 Избройте различни
приложения на електромагнитните
вълни във всяка част от спектъра.















Задача 2 Избройте различните области от
спектъра на електромагнитните вълни, като
ги подредите в низходящ ред по честота.









Задача 6 Проучете различни методи за
измерване на скоростта на светлината
и ги опишете накратко. (метод на Физо,
метод на Майкелсон, метод на Рьомер и
други)









Задача 3 Дефинирайте показател на
пречупване. Каква е размерността на
показателя на пречупване? Съществува
ли минимална стойност на показателя на
пречупване? А максимална? Може ли да
кажем, че винаги по-плътна среда означава
среда с по-голям показател на пречупване?





Задача 8 Скоростта на светлината се
изразява с формулата u = λν. Кои са
величините, участващи във формулата?
Коя от величините се променя и коя
остава постоянна при преминаването на
светлината от една среда в друга?
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Задача 5 Кои са доказателствата,
че светлината се разпространява
праволинейно в хомогенна среда?

Задача 7 Какво означават светлинен лъч
и вълнов фронт?







Работен лист 6

Разпространение на светлината
Отражение и пречупване на светлината. Дисперсия
ЗА ЛЮБОЗНАТЕЛНИТЕ
Проучете сами и дискутирайте с вашия учител.
Задача 4 Възможно ли е различните
светлинни вълни, отговарящи на различни
цветове, да имат една и съща дължина на
вълната в различни среди?





Задача 5 Гледате към дъното на езеро и
то ви изглежда по-плитко. Обяснете защо.
Направете чертеж.







Задача 2 Каква е разликата между
огледално и дифузно отражение?



Задача 3
а Напишете закона на Снелиус, като
обясните значението на символите
във формулата. Направете чертеж.



Задача 6 Защо дъгата
е кръгла? При полет
със самолет се вижда
окръжност с преливащи
се цветове. Понякога се
наблюдава двойна дъга. Обяснете защо.

Работен лист 6: Разпространение на светлината

Задача 1 Напишете закона за
отражение на светлината, като обясните
значението на символите. Направете
чертеж.



Задача 7 Турист, който се движи по мост
над река, наблюдава образа на Слънцето
върху водната повърхност. Струва му се, че
образът се движи заедно с него. Обяснете
наблюдението му.









б Напишете условието за пълно
вътрешно отражение. Напишете закон
на Снелиус за граничния случай.

Задача 8 Всеки като малък е правил
„слънчево зайче” върху стена с помощта
на плоско огледало. Обяснете защо винаги
„слънчевото зайче” е кръгло, независимо от
формата на огледалото.
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Работен лист 7
Вълнови свойства на светлината

Интерференция и дифракция на светлинатa
Задача 1
а Опишете накратко какво представлява
явлението интерференция на светлината.

Работен лист 7: Вълнови свойства на светлината



б Напишете условията за интерференчен
максимум и минимум, като обясните
значението на символите в изразите.


в Защо Юнг използва прегради с много малки
процепи в своя опит?


Задача 4 Възможно ли е да настъпи
дифракция без интерференция?
Възможно ли е да настъпи
интерференция без дифракция?


Задача 5 Обяснете защо не се
наблюдава дифракция на светлината
при големи процепи или прегради
(т.е. ефектът е изключително слаб).

г Защо Юнг използва монохроматична
светлина? Ако пропусне бяла светлина, ще
настъпи ли интерференция?





Задача 6 Зависи ли дифракционната
картина от размерите на преградата?
Зависи ли дифракционната картина от
дължината на светлинната вълна?


Задача 2
а Опишете накратко какво представлява
явлението дифракция на светлината.


б Обяснете принципната разлика между
спектъра, който се наблюдава върху
екран, при дисперсия на светлината и при
дифракция на светлината.






Задача 7 На снимката
е показан сапунен
мехур. Като съобразите
цветовете, определете
в кои области е найтънък.






в Дайте примери за дифракционна решетка от
бита, от практиката и от природата.

Задача 8 Осветете с монохроматична
светлина (лазер) дифракционна решетка
и наблюдавайте дифракционната
картина върху екран. Как ще се промени
дифракционната картина, ако опитът се
провежда във вода?



Задача 3 Избройте явления, които доказват
вълновата природа на светлината.
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ЗА ЛЮБОЗНАТЕЛНИТЕ
Проучете сами и дискутирайте с вашия
учител.






Работен лист 8

Кватнови свойства на светлината
Топлинно излъчване. Фотоелектричен ефект
Задача 1 Напишете законите на Вин и Стефан за излъчване на абсолютно черно тяло, като
обясните значението на символите в изразите.


Задача 2 Вярно ли е, че тяло с температура 0°С не излъчва? Обосновете отговора си.

Задача 3 При облъчване на катода на фотоклетка с бяла светлина се наблюдава фотоефект.
При поставяне на цветен филтър, пропускащ само червената светлина, продължава да се
наблюдава фотоефект. Ще се наблюдава ли фотоефект, ако се постави цветен филтър,
пропускащ само синята светлина? Аргументирайте отговора си.


ЗА ЛЮБОЗНАТЕЛНИТЕ
Проучете сами и дискутирайте с вашия учител.
Задача 4 Разучете
принципа на действие на
инфрачервените очила.
Знаете ли, че ако използвате
инфрачервени очила,
за да наблюдавате бяла
мечка в Арктика, вие няма
да успеете да я видите?
Помислете и обяснете защо.

Задача 6 На фигурата е показана
Ekmax
Метал 2
Метал 1
кинетичната енергия на избитите
Метал 3
електрони от катода на фотоклетка
в зависимост от метала на катода.



а Защо графиките и за трите метала
са успоредни прави?
Ае1
б Сравнете отделителните работи
на металите Ае1, Ае2, Ае3. Металите Ае2
се облъчват със светлина с един и А
е3
същ интензитет и честота.





Задача 5 Температурата
на човешкото тяло е 37°С.
Колко пъти се повишава
мощността на топлинното
излъчване, ако човек
има лека настинка и
температурата му е
38°С? Как ще се промени
дължината на вълната,
излъчвана с максимален
интензитет?

Работен лист 8: Кватнови свойства на светлината



ν


Задача 7 Разучете сами принципа на работа и
приложенията на фотоелектронния умножител (ФЕУ).
Дискутирайте с вашия учител.





Задача 8 В охранителните системи се прилагат
комбинирани датчици за температура и движение. На
какъв принцип работят те? Научете повече за границите
им на приложимост, т.е. в какви температурни интервали
и в какъв диапазон на скорости работят.
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Работен лист 9
Атоми и атомни преходи
Задача 1 Какво означава
атом да се намира в стабилно
(основно) състояние? Възможно
ли е електрон, обикалящ около
ядрото на даден атом, да приема
произволни стойности на
енергията? Обосновете отговора
си.

Работен лист 9: Атоми и атомни преходи





Задача 2 Обяснете разликата
между спонтанно и стимулирано
излъчване на атом. Вследствие
на какви преходи (спонтанни,
стимулирани) излъчват
луминесцентната лампа и
лазерът?

Задача 4 Постулатите на Бор са доказани
експериментално, но те не са вследствие
на теоретични заключения, а на анализ на
опитни данни и резултати. Напишете с какво те
„противоречат” на класическата физика.



Задача 5 При преход на възбудени водородни
атоми към второ енергетично ниво се излъчват
дължини на вълните във видимата част от
спектъра. В коя част от спектъра са дължините
на вълните, които се излъчват при преход от повисоко ниво към трето?












Задача 6 Звездите представляват кълба плътен газ
при много висока температура. Как се определя
състава на звездите?


Задача 3 В две ампули се намира
херметически затворен газ
водород. Атомите на газовете в
ампулите се възбуждат. В спектъра
на излъчване се наблюдава, че
водородните атоми в първата
ампула излъчват три различни
дължини на вълните, а атомите
във втората ампула излъчват
четири дължини на вълните. В
коя ампула атомите се намират в
по-високо възбудено състояние?
Обосновете отговора си.
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ЗА ЛЮБОЗНАТЕЛНИТЕ
Проучете сами и дискутирайте с вашия учител.




Задача 7 Защо е необходимо между катода и
анода на ренгеновата тръба да се прилага високо
напрежение от няколко хиляди волта?


Задача 8 Начертайте графиката на спектъра на
рентгеновото лъчение и обяснете спирачния
спектър и характеристичния.




Работен лист 10

Атомно ядро. Радиоактивност








ЗА ЛЮБОЗНАТЕЛНИТЕ
Проучете сами и дискутирайте с вашия учител.
Задача 4 Възможно ли е радиоактивен
изотоп да излъчва едновременно алфа и бета
частица?

Задача 5 За кои радиоактивни изотопи (леки,
тежки) са типични алфа- и бета-разпада?



Задача 2 Изразете масовия дефект
U чрез масовото число,
за ядрото 235
92
поредния номер, таблични стойности
на подходящи константи и го изчислете.
Намерете енергията на връзката и
специфичната енергия на връзката.


130
125
120
115
110
105
100



95



90
85



80





Задача 3 Съществува погрешно
схващане, че физиката е само за мъже.
Научете повече за научните постижения
на жените физици – Мария Гьоперт
Майер, Мария Кюри и българката
Елисавета Карамихайлова.

Задача 6 На фигурата
е показан вида на
радиоактивното
разпадане на ядра с
пореден номер Z от 65 до
80 в зависимост от броя
неутрони в тези ядра N.

N

65

70

75

80

Z

Бета-частица електрон
Стабилно състояние
Бета-частица позитрон
Алфа-частица

Работен лист 10: Атомно ядро. Радиоактивност

Задача 1 Избройте основните
характеристики на ядрените сили.

а Посочете какво радиоактивно разпадане е
характерно за ядро с пореден номер 75 в
зависимост от броя на неутроните.


б При какво отношение между N и Z ядрата с
пореден номер от 65 до 80 са стабилни?

в Какъв общ извод може да се направи от
графиката?

Задача 7 Дефинирайте понятията „погълната
доза“ и „еквивалентна доза“. Защо е
необходимо да се въведе еквивалетна доза?
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