
Fişă de exerciţii – Electrostatica 

 

Subiectul I     

 

Notaţi în dreptul fiecărui enunţ litera A, dacă apreciaţi că enunţul este corect (adevǎrat), respectiv litera F, dacă apreciaţi că 

enunţul este fals. Dacă enunţul este fals, reformulaţi astfel încât enunţul să fie corect 

1. Intensitatea câmpului electric este o mărime scalară. 

2. O sarcină electrică punctiformă negativă produce un câmp electric convergent. 

3. Sarcina electrică este o mărime fără unitate de măsură. 

4. Un câmp electric uniform are aceeaşi intensitate în orice punct al câmpului. 

5. Câmpul electrostatic este produs de o sarcină care se deplasează cu viteză foarte mare. 

6. Un câmp electric uniform are liniile de câmp radiale. 

7. Câmpul electrostatic este produs de o sarcină imobilă şi invarabilă în timp. 

8. Dielectricul condensatoarelor este material electroizolant. 

9. Dacă distanţa dintre  armăturile unui condensator plan de capacitate C creşte de 3 ori, valoarea capacităţii va fi . 

10. Dacă distanţa dintre  armăturile unui condensator plan de capacitate C creşte de 5 ori, valoarea capacităţii va fi 5C. 

11. Valoarea unei tensiuni de 300 mV se poate echivala cu 0,3 V. 

12. Forţele electrice care acţionează asupra a două sarcini electrice aflate la o anumită distanţă sunt întotdeauna egale şi de sens 

opus. 

13. La legarea în serie a condensatoarelor, capacitatea echivalentă este mai mică decât oricare dintre capacităţile componente. 

14. Valoarea unei tensiuni de 40 mV se poate echivala cu 0,4 V. 

15. Capacitatea electrică este o proprietate a condensatoarelor. 

16. Dielectricul condensatoarelor nu poate fi aerul. 

17. La legarea mixtă a condensatoarelor, capacitatea echivalentă este mai mică decât oricare dintre capacităţile componente. 

18. Forţele electrice care acţionează asupra a două sarcini electrice aflate la o anumită distanţă au direcţii diferite. 

19. Intensitatea câmpului electric într-un punct depinde de sarcina care produce câmpul. 

20. Forţele electrice care acţionează asupra a două sarcini electrice aflate la o anumită distanţă au întotdeauna aceeaşi direcţie şi 

acelaşi sens. 

21. Sarcina electrică este o mărime vectorială. 

22. La legarea în serie a condensatoarelor, capacitatea echivalentă este mai mare decât oricare dintre capacităţile componente. 

23. La legarea în paralel a condensatoarelor, sarcina electrică se împarte în mod egal pe condensatoarele din reţea. 

24. La legarea mixtă a condensatoarelor, capacitatea echivalentă a reţelei este egală cu suma capacităţilor componente.. 

25. Tensiunea electrică între două puncte ale unui câmp electric este mai mare decât diferenţa de potenţial electric dintre cele 

două puncte ale câmpului. 

 

1. Precizaţi valoarea capacităţii echivalente pentru o reţea formată din 10 condensatoare identice, de 10 µF, conectate: 

a) în serie      2p 

b) în paralel    2p   

  

Subiectul II     

1. Sarcinile electrice q1= 10 μC  şi q2= 15 μC se află în vid la o distanţă de 5 cm. 

a) Reprezentaţi forţele care acţionează asupra celor două sarcini. 

b) Calculaţi valoarea forţei electrice care se manifestă între cele două sarcini. 

c) Calculaţi intensitatea câmpului produsă de q1 în punctul în care se află q2. 

2. Determinaţi distanţa dintre două sarcini electrice în vid, q1=15μC şi q2=25μC dacă se resping cu o forţă de 30 N. 

3. Determinaţi valoarea unei sarcini q1 dacă este atrasă cu o forţă de 40 N, atunci cand se află în vid la o distanţă de 5 cm faţă de 

o sarcină q2 = - 10μC. 

 

Subiectul III     

 

Calculaţi capacitatea echivalentă pentru următoarele reţele de condensatoare: 

 
a)                                                               b)                                                                    c) 

C1

10nF

C2

40nF

C3

40nF

C4

40nF

C5

10nF

C1 

420nF 

C2 

50nF 

C1 

30nF 

C3 

20nF 

C2 
120nF 


