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ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

Δηζεγεηήο: Γθίθαο Ση. Βαζίιεηνο 

ΘΔΜΑ 1 

Α) Να ζπκπιεξώζεηο ηηο ιέμεηο πνπ ιείπνπλ από ην παξαθάηω 

θείκελν έηζη ώζηε νη πξνηάζεηο πνπ πξνθύπηνπλ λα είλαη επηζηεκνληθά νξζέο: 

Σύκθωλα κε ην λόκν ηνπ Κνπιόκπ ην κέηξν ηεο ………………… δύλακεο πνπ 

πξνθύπηεη από ηελ αιιειεπίδξαζε δύν ζεκεηαθώλ θνξηίωλ είλαη ………………… 

ηνπ γηλνκέλνπ ηωλ θνξηίωλ θαη αληηζηξόθωο αλάινγν ηνπ ………………… ηεο 

κεηαμύ ηνπο απόζηαζεο. Τα δηαλύζκαηα πνπ παξηζηάλνπλ ηηο δπλάκεηο 

βξίζθνληαη ζηελ ………………… πνπ ηα ζπλδέεη. 

B. Σην παξαθάηω ζρήκα θαίλνληαη ηξία δεπγάξηα 

θνξηίωλ α), β) θαη γ)  

Μεηαθέξαηε ην δηπιαλό ζρήκα ζηε θόια ζαο θαη 

ζρεδηάζηε ηηο δπλάκεηο πνπ δέρνληαη ηα θνξηία Q θαη q 

θάζε δεπγαξηνύ. 

ΘΔΜΑ 2 

Α. Να αλαθέξεηε ηηο δπν βαζηθέο ηδηόηεηεο ηνπ ειεθηξηθνύ θνξηίνπ.  

Β. Γπν κνλωκέλεο κεηαιιηθέο ζθαίξεο έρνπλ θνξηία      θαη     

αληίζηνηρα. Τηο θέξλνπκε ζε επαθή θαη ηηο απνκαθξύλνπκε. Τα θνξηία ηωλ 

ζθαηξώλ κεηά ηελ επαθή κπνξεί αλ είλαη: 

α)     θαη     β)     θαη      γ)      θαη     δ)     θαη      

Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο. 

ΘΔΜΑ 3 

Α. Να ραξαθηεξίζεηε ωο Σωζηό ή Λάζνο ηηο αθόινπζεο θξάζεηο: 

1. Τν ειεθηξηθό ξεύκα δεκηνπξγείηαη από ηελ ηπραία θίλεζε ειεθηξηθώλ 

θνξηίωλ. 
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2. Όζν πεξηζζόηεξν θνξηίν πεξλά από ηε δηαηνκή ελόο αγωγνύ ηόζν 

κεγαιύηεξε είλαη ε έληαζε ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. 

3. Η πξαγκαηηθή θνξά ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο είλαη ε θνξά θίλεζεο ηνπ 

αξλεηηθά θνξηηζκέλνπ ειεθηξηθνύ θνξηίνπ. 

4. Τν ειεθηξηθό ξεύκα κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί αλ δελ ππάξρεη πεγή ζε έλα 

ειεθηξηθό. 

Β. Σπκπιεξώζηε ηνλ παξαθάηω πίλαθα: 

ΦΥΣΙΚΟ ΜΔΓΔΘΟΣ ΣΥΜΒΟΛΟ ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΤΡΗΣΗΣ 

Ηιεθηξηθό θνξηίν   

Ηιεθηξηθή αληίζηαζε δηπόινπ   

Έληαζε ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο   

Ηιεθηξηθή ηάζε   

 

ΘΔΜΑ 4 

Σπκπιήξωζε ηηο ιέμεηο πνπ ιείπνπλ από ην παξαθάηω θείκελν έηζη ώζηε νη 

πξνηάζεηο πνπ πξνθύπηνπλ λα είλαη επηζηεκνληθά νξζέο: 

α. Ηιεθηξηθή ............... (R) ελόο ειεθηξηθνύ δίπνινπ νλνκάδεηαη ην πειίθν 

ηεο .............................. (V) πνπ εθαξκόδεηαη ζηνπο πόινπο ηνπ δίπνινπ 

πξνο ηελ ............ (Ι) ηνπ .............................. πνπ ην δηαξξέεη:     Η 

κνλάδα αληίζηαζεο ζην Γηεζλέο Σύζηεκα Μνλάδωλ είλαη ην ......... (1 .....). 

β. Η έληαζε (I) ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη έλα κεηαιιηθό αγωγό 

είλαη ............... ηεο δηαθνξάο δπλακηθνύ (V) πνπ εθαξκόδεηαη ζηα άθξα ηνπ 

θαη ηζνύηαη κε …….  

ΘΔΜΑ 5 

Σηε δηπιαλή εηθόλα βιέπεηο ηε ζρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε 

ελόο ειεθηξηθνύ θπθιώκαηνο.  

α. Να ζρεδηάζεηο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηέξρεηαη 

από θάζε αληηζηάηε. 

Να ραξαθηεξίζεηο κε Σ ηηο πξνηάζεηο ηωλ νπνίωλ ην πεξηερόκελν είλαη 

επηζηεκνληθά νξζό θαη κε Λ απηέο πνπ ην πεξηερόκελό ηνπο είλαη επηζηεκνληθά 

ιαλζαζκέλν. 

β. Οη αληηζηάηεο R1 θαη R2 ζπλδένληαη ζε ζεηξά. 

γ. Οη αληηζηάηεο R1θαη R3 ζπλδένληαη παξάιιεια. 
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δ. Οη αληηζηάηεο R3 θαη R4 ζπλδένληαη παξάιιεια. 

ε. Ο αληηζηάηεο R3 ζπλδέεηαη παξάιιεια κε ηνλ ηζνδύλακν αληηζηάηε ηωλ R1 

θαη R2.  

ζη. Ο αληηζηάηεο R4 ζπλδέεηαη ζε ζεηξά κε ηνλ ηζνδύλακν αληηζηάηε ηωλ R1, 

R2 θαη R3.  

δ. Η έληαζε ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αληηζηάηε R3 είλαη ίζε 

κε ηελ έληαζε ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ R2. 

ε. Η ηάζε ζηα άθξα ηνπ R3 είλαη ίζε κε ην άζξνηζκα ηωλ ηάζεωλ ζηα άθξα 

ηωλ αληηζηαηώλ R1 θαη R2. 

ζ. Τα ειεθηξηθά ξεύκαηα πνπ δηαξξένπλ ηνπο R1 θαη R2 έρνπλ ίζεο εληάζεηο. 

η. Η έληαζε ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ R4 είλαη ίζε κε ην άζξνηζκα ηωλ 

εληάζεωλ ηωλ ξεπκάηωλ πνπ δηαξξένπλ ηνπο αληηζηάηεο R1 θαη R3. 

ΘΔΜΑ 6 

Γύν αληηζηάηεο κε αληηζηάζεηο       θαη       ζπλδένληαη παξάιιεια. 

Τν θύθιωκα ηξνθνδνηείηαη από κπαηαξία ηάζεο      . Σην θύθιωκα 

ζπλδένπκε θαη έλα ακπεξόκεηξν. 

α. Να ζρεδηάζεηε ην θύθιωκα. 

β. Να ππνινγίζεηε ηελ ηζνδύλακε αληίζηαζε. 

γ Να ππνινγίζεηε ηελ έληαζε ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηελ πεγή; 

δ. Να ππνινγίζεηε ηελ έληαζε ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη θάζε αληηζηάηε. 

ΘΔΜΑ 7 

A. Γύν θνξηηζκέλα ζωκαηίδηα έρνπλ αληίζηνηρα ειεθηξηθά θνξηία         

θαη         

α) Τόηε ην ζπλνιηθό θνξηίν είλαη ίζν κε: 

i)     ii)      iii)      iv) –     

β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο 

Β. Τα ζώκαηα Α, Β, Γ θαη Γ είλαη ειεθηξηθά θνξηηζκέλα. Τν Α απωζείηαη από 

ην Β, ην Β απωζείηαη από ην Γ, ελώ ηα Γ θαη Γ έιθνληαη κεηαμύ ηνπο. Αλ 

γλωξίδνπκε όηη ην Α είλαη αξλεηηθά θνξηηζκέλν, πωο αιιειεπηδξνύλ κεηαμύ 

ηνπο (άπωζε ή έιμε) ηα: 
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α) Α θαη Γ θαη ηα β) Β θαη Γ. 

ΘΔΜΑ 8 

Α. Να ραξαθηεξίζεηο κε Σ ηηο πξνηάζεηο ηωλ νπνίωλ ην πεξηερόκελν είλαη 

επηζηεκνληθά νξζό θαη κε Λ απηέο πνπ ην πεξηερόκελό ηνπο είλαη επηζηεκνληθά 

ιαλζαζκέλν. 

α. Κάζε ηαιάληωζε είλαη πεξηνδηθή θίλεζε.  

β. Η πεξίνδνο κηαο ηαιάληωζεο είλαη αλάινγε κε ηε ζπρλόηεηά ηεο.  

γ. Όηαλ ππάξρνπλ ηξηβέο, ε κεραληθή ελέξγεηα ηεο ηαιάληωζεο δηαηεξείηαη 

ζηαζεξή.  

δ. Η πεξίνδνο ελόο απινύ εθθξεκνύο εμαξηάηαη από ηε κάδα ηνπ.  

Β. Πώο κεηαβάιιεηαη ε ζπρλόηεηα ηαιάληωζεο ελόο εθθξεκνύο:  

α) όηαλ ειαηηωζεί ην κήθνο ηνπ εθθξεκνύο;  

β) αλ απμεζεί ην πιάηνο ηεο ηαιάληωζήο ηνπ;  

γ) αλ κεηαθεξζεί από ηνλ Ιζεκεξηλό ζην Βόξεην Πόιν;  

Γηθαηνινγήζηε ηελ απάληεζή ζαο. 

ΘΔΜΑ 9 

Σην εξγαζηήξην ηωλ θπζηθώλ επηζηεκώλ ηνπ 

ζρνιείνπ ζαο πξαγκαηνπνηνύκε ην παξαθάηω 

ειεθηξηθό θύθιωκα, ην νπνίν απνηειείηαη από δύν 

ειεθηξηθέο ιάκπεο ζπλδεδεκέλεο ζε παξάιιειε 

δηάηαμε, έλα δηαθόπηε θαη κία ειεθηξηθή πεγή. 

Γίλεηαη όηη νη ιακπηήξεο έρνπλ ν θάζε έλαο 

αληίζηαζε   . 

1. Να θάλεηε ηε ζρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε ηνπ θπθιώκαηνο 

2. Να ππνινγίζεηε ηελ ζπλνιηθή αληίζηαζε ηνπ θπθιώκαηνο. 

3. Αλ ε ηάζε ηεο κπαηαξίαο είλαη    , λα βξείηε ην ξεύκα πνπ δηαξξέεη ηελ 

πεγή. 

 

*Από ηα παξαπάλω ζέκαηα λα επηιέμεηε ηα έμη από ηα ελλέα. 

*Τα ζέκαηα είλαη ηζνδύλακα. 




