
ΓΠΑΝΑΛΗΨΗ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

 

Δίκεηαη   ημ θμνηίμ ημο ειεθηνμκίμο qe=-1,6•10-19C θαη ΚC=9•109Νm2/C2. 

1.  Τνίβμομε μία αθόνηηζηε νάβδμ με μεηαλωηό  ύθαζμα θαη ε νάβδμξ απμθηά θμνηίμ 

q1=+128•10-13C. 

α. Να θάκεηε έκα απιό ζπήμα, ζημ μπμίμ κα θαίκεηαη ε μεηαθμνά ειεθηνμκίωκ μεηαλύ 

ηωκ δύμ ζωμάηωκ, θαζώξ θαη ημ είδμξ ημο θμνηίμο θάζε ζώμαημξ. 

β. Πόζμ θμνηίμ απμθηά ημ μεηαλωηό ύθαζμα, ακ γκωνίδμομε όηη ανπηθά είκαη 

μοδέηενμ; 

γ. Πόζα ειεθηνόκηα μεηαθηκήζεθακ από ημ έκα ζώμα ζημ άιιμ; 

 

2. Μία μεηαιιηθή ζθαίνα Α έπεη πιεόκαζμα ειεθηνμκίωκ Ν=4•1013. Να βνείηε:  

α. Τμ θμνηίμ πμο έπεη ε ζθαίνα. 

β. Ακ ε ζθαίνα Α ένζεη ζε επαθή με μία άιιε μεηαιιηθή ζθαίνα Β αθόνηηζηε θαη ε 

ζθαίνα Α, μεηά ηεκ επαθή έπεη θμνηίμ -5μC, πμημ είκαη ημ θμνηίμ ηεξ ζθαίναξ Β; 

γ. Ακ μη δύμ ζθαίνεξ ένζμοκ ζε απόζηαζε 60cm, κα ζπεδηάζεηε θαη κα οπμιμγίζεηε 

ηε δύκαμε πμο αζθεί ε μία ζθαίνα ζηεκ άιιε. 

 

3. Δύμ ίδηεξ μεηαιιηθέξ ζθαίνεξ, ε μία θμνηηζμέκε με θμνηίμ q θαη ε άιιε αθόνηηζηε, 

θένμκηαη ζε επαθή. Πμημ είκαη ημ θμνηίμ ηεξ θάζε ζθαίναξ μεηά ηεκ επαθή; 

Δηθαημιμγείζηε ημ θμνηίμ ηεξ θάζε ζθαίναξ μεηά ηεκ επαθή ημοξ. Ακ μεηά ηεκ 

επαθή, ένζμοκ ζε απόζηαζε r μεηαλύ ημοξ, δώζηε ηε μαζεμαηηθή έθθναζε ηεξ 

μεηαλύ ημοξ δύκαμεξ. 

 

4. Έκα βαθηήνημ μεηνήζεθε όηη έπεη θμνηίμ q=10•10-16C. Γίκαη αιεζήξ ε πνόηαζε 

αοηή; 

 

5. Έπμομε ηνείξ  μηθνέξ αθίκεηεξ ζθαίνεξ Α, Β θαη Γ, ειεθηνηθά θμνηηζμέκεξ. Η 

ζθαίνα Α έπεη ζεηηθό θμνηίμ θαη έιθεη ηε ζθαίνα Β. Η ζθαίνα Β έιθεη ηε ζθαίνα Γ. 

α. Τη είδμοξ θμνηίμ έπεη ε ζθαίνα Β θαη ηη ε ζθαίνα Γ. 

β. Η ζθαίνα Α θαη Γ έιθμκηαη ή απωζμύκηαη μεηαλύ ημοξ; 

 

6. Δύμ ζεμεηαθά θμνηία q1= q2=1C βνίζθμκηαη ζε απόζηαζε r=1m μεηαλύ ημοξ. Πμημ 

είκαη ημ μέηνμ ηεξ δύκαμεξ πμο αζθεί ημ έκα θμνηίμ ζημ άιιμ; 

Γηαηί ημ 1C είκαη μηα πμιύ μεγάιε μμκάδα μέηνεζεξ θμνηίμο; 

 

7. Αγωγόξ δηαννέεηαη από νεύμα ζηαζενήξ έκηαζεξ Ι=4mA.  

α. Να οπμιμγίζεηε ημκ ανηζμό ηωκ ειεθηνμκίωκ πμο δηένπμκηαη από ηε δηαημμή ημο 

αγωγμύ ζε πνόκμ 5 sec. 

β. Να παναζηήζεηε γναθηθά ημ θμνηίμ, πμο δηένπεηαη από δηαημμή ημο αγωγμύ ζε 

ζοκάνηεζε με ημ πνόκμ. 

 

8. Η έκηαζε ημο νεύμαημξ πμο δηαννέεη έκακ αγωγό είκαη Ι=0,8Α. Να βνείηε ζε 

πόζμ πνμκηθό δηάζηεμα, ζα πενάζμοκ από μία δηαημμή ημο αγωγμύ 2•1020 ειεθηνόκηα. 

 



9. α. Τη είκαη ζοπκόηεηα θαη πμηα ε ζπέζε ηεξ με ηεκ πενίμδμ; 

     β. Θεωνμύμε όηη ημ ειεθηνόκημ ημο αηόμμο ημο οδνμγόκμο πενηζηνέθεηαη ζε 

θοθιηθή ηνμπηά με ζοπκόηεηα f=5,5 Hz. Να οπμιμγίζεηε ηεκ έκηαζε ημο νεύμαημξ 

πμο πανάγεη. 

 

10. Η ακηίζηαζε εκόξ αγωγμύ είκαη R=30 Ω. Να βνείηε: 

α. Τεκ έκηαζε ημο νεύμαημξ πμο δηαννέεη ημκ αγωγό, όηακ ζηα άθνα ημο εθανμόδεηαη 

ηάζε V=120V. 

β. Τμ θμνηίμ πμο δηένπεηαη από μία δηαημμή ημο αγωγμύ ζε πνμκηθό δηάζηεμα 

Δt=5sec. 

 

11. Δύμ ακηηζηάηεξ R1=90Ω θαη R2 ζοκδέμκηαη ζε ζεηνά θαη ε μιηθή ημοξ ακηίζηαζε 

είκαη 100Ω. Να βνείηε : 

a. Τεκ ηημή ημο ακηηζηάηε R2.  

β. Ακ μη ακηηζηάηεξ ζοκδεζμύκ πανάιιεια, ηεκ μιηθή ημο ακηίζηαζε.  

 

12. Καηά ηεκ εθηέιεζε εκόξ πεηνάμαημξ ζημ ενγαζηήνημ θοζηθήξ ζε έκα θύθιωμα 

πμο πενηιαμβάκεη πεγή, ιαμπηήνα, αμπενόμεηνμ θαη βμιηόμεηνμ ειήθζεζακ μη ηημέξ: 

 

Τάζε (V)    0    4,5     9     18    22,5    27 

Έκηαζε (Α)     0    2     4     6      10    12 

 

α. Να ζπεδηάζεηε ημ παναπάκω θύθιωμα. 

β. Πμηα ηημή από ηηξ παναπάκω είκαη ιακζαζμέκε θαη γηαηί; 

γ. Να γίκεη ε γναθηθή πανάζηαζε ηεξ έκηαζεξ Ι ημο νεύμαημξ ζε ζοκάνηεζε με ηεκ 

ηάζε V. 

δ. Να βνεζεί ε ηημή ημο ακηηζηάηε R ημο ιαμπηήνα.  

 

13. Δύμ ακηηζηάηεξ R1=2Ω θαη R2=8Ω ζοκδέμκηαη ζε ζεηνά. Ακ ε έκηαζε ημο 

νεύμαημξ πμο δηαννέεη ημκ ακηηζηάηε R2 είκαη Ι2=5Α κα βνείηε ηεκ ηάζε ηεξ πεγήξ 

πμο ηνμθμδμηεί ημ θύθιωμα. 

 

14.  Δύμ ακηηζηάηεξ  R1=15Ω θαη  R2=5Ω ζοκδέμκηαη ζε ζεηνά θαη ηνμθμδμημύκηαη 

με πεγή ηάζεξ V=60V. Τμ θύθιωμα πενηιαμβάκεη αζθάιεηα πμο επηηνέπεη ηε 

δηέιεοζε νεύμαημξ έκηαζεξ 8Α. Σηε ζοκέπεηα βναποθοθιώκμκηαη ηα άθνα ημο 

ακηηζηάηε R1. 

a. Να ζπεδηάζεηε ημ ανπηθό θύθιωμα, θαη ημ βναποθοθιωμέκμ. 

β. Πμηα ε έκηαζε ημο νεύμαημξ πμο δηαννέεη ανπηθά ημ θύθιωμα. 

γ. Μεηά ηε βναποθύθιωζε ε αζθάιεηα ημο θοθιώμαημξ ζα θαηαζηναθεί ή όπη; 

 

15. Δύμ ακηηζηάηεξ  R1=20Ω θαη  R2=60Ω ζοκδέμκηαη πανάιιεια. Ακ ε έκηαζε ημο 

νεύμαημξ πμο δηαννέεη ημκ ακηηζηάηε R1 είκαη Ι1=3Α, κα βνείηε : 

a. Τεκ ηάζε ηεξ πεγήξ πμο ηνμθμδμηεί ημ θύθιωμα. 

β. Τεκ έκηαζε ημο νεύμαημξ πμο δηαννέεη ημκ ακηηζηάηε R2. 

                                                             ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΦΙΑ            


