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A. PHẦN CHUNG: 8 Điểm 

Câu 1 (1điểm): Nguồn điện là gì? Nêu điều kiện để có dòng điện? Viết biểu thức ĐL Ôm toàn mạch và 

đoạn mạch? 

 

Câu 2 (1điểm) : Viết biểu thức và nêu các đại lượng trong biểu thức của định luật Faraday về hiện tượng 

điện phân dung dịch? 

 

Câu 3 (1điểm) : Cho hai điện tích q1 = 5. 10
-14

 C, q2 = -4. 10
-14

 C đặt tại A và B trong không khí biết AB = 

2 cm. Tính lực tương tác giữ chúng? 

 

Câu 4 (1điểm): Một điện tích q =  - 2. 10
-16

 C bay dọc theo đường sức trong điện trường đều từ bản âm 

sang bản dương của một tụ điện phẳng, theo một đường PQ = 1,5cm. Cường độ điện trường trong tụ có độ 

lớn E = 4.10
4 

V/m. Công của lực điện trong dịch chuyển này bằng bao nhiêu? 

 

Câu 5 (2điểm):  Cho mạch điện như hình vẽ: Nguồn có suất điện động E = 6(V), điện trở trong 

;4;5,0 Rr  bình điện phân chứa dung dịch AgNO3 , có anot làm  

bằng Ag, bình điện phân có điện trở 5,1PR . Tính khối lượng của chất  

được giải phóng ở catôt trong thời gian điện phân 20 phút 5 giây. 

      Biết Ag có A = 108, n = 1. Hằng số Faraday F = 96.500 C/mol. 

      Câu 6 (2điểm):  

      Cho mạch điện như  hình 2. Trong đó: E = 1,2 V, r = 0,5 , R1 = R3 = 2 , R2 = R4 = 4 .     Tính:  

a. Cường độ dòng điện qua mạch chính , điện năng tiêu thụ của mạch ngoài trong 1 giờ? 

b. Hiệu điện thế UBA ?            

                  

 

      Câu 7 (2điểm):     Cho mạch điện như hình vẽ:  

      Biết E1 = E2 = 2,5V; E3 = 2,8V; r1 = r2 = 0,1 ; r3 = 0,2 . 

R1 = R2 = R3 = 3 ; Bình điện phân chứa dung dịch AgNO3 với các điện 

cực  bằng bạc, điện trở của bình điện phân Rb = 6 . 

      a. Tính số chỉ Ampe kế? Sau bao lâu thì khối lượng kim loại bám vào điện 

cực là 2,5272(g) . Biết Ag có A = 108, n = 1. Hằng số Faraday F = 96 500 

C/mol. 

      b. Nếu mắc vào CD 1 Ampe kế thì số chỉ của Ampe kế là bao nhiêu? 

      c. Nếu tại hai điểm C,D ta mắc vào một tụ điện có điện dung C = 2 F thì điện  tích của tụ điện là bao 

nhiêu? 
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