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Φυσική Γ’ Γυμνασίου - Επαναληπτικές Ασκήσεις 

(για να περάσει ευχάριστα (;) η καραντίνα!) 

 

Κεφάλαιο 1  

1) Έχουμε τοποθετήσει στο επίπεδο 3 ηλεκτρισμένα σώματα. Το πρώτο έχει φορτίο Cq 3001  , 

το δεύτερο Cq 0027,02  και το τρίτο mCq 23  . Ποιο είναι το ολικό φορτίο;  

2) Έχουμε τοποθετήσει στο επίπεδο 3 ηλεκτρισμένα σώματα. Το πρώτο έχει φορτίο Cq 21  , 

το δεύτερο Cq 6

2 1024  και το τρίτο mCq 002,03  . Ποιο είναι το ολικό φορτίο;  

3) Έχουμε τοποθετήσει στο επίπεδο 3 ηλεκτρισμένα σώματα. Το πρώτο έχει φορτίο 

Cq 5

1 102.6  , το δεύτερο nCq 10

2 104.0  και το τρίτο mCq 2

3 102 . Ποιο είναι το 

ολικό φορτίο;  

4) Τρίβουμε δύο αρχικά αφόρτιστα σώματα μεταφέρονται από το ένα στο άλλο 

18105 ηλεκτρόνια. Αν το φορτίο του ενός ηλεκτρονίου είναι Cqe

19106.1  να 

υπολογίσετε το φορτίο του κάθε σώματος. 

5) Φέρνουμε σε επαφή δύο σώματα. Το ένα από τα δύο έχει φορτίο Cq 4,62   και το άλλο 

είναι αρχικά αφόρτιστο. Να υπολογίσετε το φορτίο του κάθε σώματος μετά την επαφή 

καθώς και το πλήθος των ηλεκτρονίων που μεταφέρονται. Το φορτίο του ηλεκτρονίου είναι 

Cqe

19106.1  . 

6) Φέρνουμε σε επαφή δύο φορτισμένα σώματα. Το πρώτο έχει φορτίο Cq 251   και το 

δεύτερο Cq 302  . Ποια από τις παρακάτω τιμές μπορούν να έχουν μετά την επαφή τα 

δύο σώματα;  

a. Cq 51   και Cq 52   

b. Cq 301   και Cq 352   

c. Cq 51   και Cq 152   

d. Cq 5,21   και Cq 5,72   
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Κεφάλαιο 2 

 

7) Ένας αγωγός διαρρέεται από 15105.0 N ηλεκτρόνια για χρόνο st 80 . Να υπολογίσετε 

το φορτίο που διαρρέει τον αγωγό καθώς και την ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος. 

8) Ένα καλώδιο διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα έντασης mAI 8.0 για χρονικό διάστημα 

st 200 . Να υπολογίσετε το φορτίο που διαρρέει τον αγωγό καθώς και το πλήθος των 

ηλεκτρονίων. 

9) Ένας αγωγός διαρρέεται από ηλεκτρόνια συνολικού φορτίου CQ 32 . Στα άκρα του 

αγωγού εφαρμόζεται τάση VV 64 . Να υπολογίσετε την ηλεκτρική ενέργεια του αγωγού. 

10) Χρησιμοποιώντας ένα πολύμετρο κάνουμε τις εξής μετρήσεις σε έναν αγωγό. Όταν η τάση 

που εφαρμόζεται στα άκρα του ήταν VV 121  η ένταση του ρεύματος βρέθηκε AI 21  . 

Όταν η τάση ήταν VV 262   η ένταση του ρεύματος βρέθηκε AI 132  . Ο αγωγός είναι 

αντιστάτης; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

11) Συνδέουμε δύο αντιστάτες σε σειρά, με  241R  και  362R . Στα άκρα της 

συνδεσμολογίας συνδέουμε μία πηγή τάσης VV 120 . Αφού σχεδιάσετε το κύκλωμα να 

υπολογίσετε: 

a. Την ισοδύναμη αντίσταση 

b. Την ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα 

c. Την τάση που εφαρμόζεται στα άκρα κάθε αντίστασης. 

12) Συνδέουμε τρεις αντιστάτες σε σειρά, με 121R ,  322R  και  263R . Στα άκρα της 

συνδεσμολογίας συνδέουμε μία πηγή τάσης VV 280 . Αφού σχεδιάσετε το κύκλωμα να 

υπολογίσετε: 

a. Την ισοδύναμη αντίσταση 

b. Την ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα 

c. Την τάση που εφαρμόζεται στα άκρα κάθε αντίστασης. 

13) Συνδέουμε δύο αντιστάτες παράλληλα, με 101R  και  402R . Στα άκρα της 

συνδεσμολογίας συνδέουμε μία πηγή τάσης VV 200 . Αφού σχεδιάσετε το κύκλωμα να 

υπολογίσετε: 

a. Την ισοδύναμη αντίσταση 

b. Την ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα 

c. Την ένταση του ρεύματος που διαρρέει κάθε αντίσταση. 
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14) Συνδέουμε τρεις αντιστάτες παράλληλα, με 101R ,  502R  και  303R . Στα άκρα 

της συνδεσμολογίας συνδέουμε μία πηγή τάσης VV 300 . Αφού σχεδιάσετε το κύκλωμα να 

υπολογίσετε: 

a. Την ισοδύναμη αντίσταση 

b. Την ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα 

c. Την ένταση του ρεύματος που διαρρέει κάθε αντίσταση. 

 


