ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Δηζεγεηήο: Γθίθαο Ση. Βαζίιεηνο

A. Γηαηππώζηε ηνλ λόκν Coulomb.

ος

ΘΔΜΑ 1

B. Αληηζηάηεο αληίζηαζεο
είλαη ζπλδεδεκέλνο ζε θύθισκα. Αλ από
ηελ δηαηνκή ηνπ αγσγνύ δηέξρνληαη
ειεθηξόληα ζε ρξόλν
, λα
ππνινγίζεηε:

άδ
ημ

α) ηελ έληαζε ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο
β) ηελ ηάζε ζηα άθξα ηνπ αληηζηάηε

γ) ηελ παξερόκελε ελέξγεηα γηα ρξόλν

Γίλεηαη όηη ην θνξηίν ηνπ ειεθηξνλίνπ είλαη
ΘΔΜΑ 2

Α. Να δώζεηε ηνλ νξηζκό ηεο έληαζεο ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο. Πνηα ε
κνλάδα κέηξεζεο ζην δηεζλέο ζύζηεκα κνλάδσλ;

Ακ

Β. Έζησ δύν όκνηεο κεηαιιηθέο ζθαίξεο κε θνξηία
θαη
.
Τα θέξλνπκε ζε επαθή θαη ηα απνκαθξύλνπκε. Να ππνινγίζεηε ην ηειηθό
θνξηίν ηεο θάζε ζθαίξαο θαη λα αλαθέξεηαη πνηα ηδηόηεηα ηνπ θνξηίνπ
ρξεζηκνπνηήζαηε.
ΘΔΜΑ 3

Α. Τί είλαη θνξηίν θαη πνηεο είλαη νη ηδηόηεηεο ηνπ (αλαθνξηθά).
Β. Να δώζεηε ηνλ νξηζκό ηεο παξάιιειεο ζύλδεζεο δύν αληηζηαηώλ.

ΘΔΜΑ 4
A. Τί νλνκάδνπκε θβάλησζε ηνπ θνξηίνπ;
B. Να ραξαθηεξίζεηε ηηο πξνηάζεηο πνπ αθνινπζνύλ γξάθνληαο ηε ιέμε
"Σωστό", αλ ε πξόηαζε είλαη ζσζηή ή "Λάθος" αλ ε πξόηαζε είλαη
ιαλζαζκέλε δίπια ζην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε πξόηαζε.
α. Τν πξσηόλην είλαη ν θνξέαο ηνπ αξλεηηθνύ θνξηίνπ.
β. Η ειεθηξηθή δύλακε αζθείηαη από απόζηαζε.
γ. Αγσγόο είλαη έλα ζώκα πνπ είλαη γεκάην θνξηίν.

ος

δ. Τν θνξηίν θαηαζηξέθεηαη.
ε. Μνλσηήο είλαη έλα ζώκα πνπ δελ επηηξέπεη ηνλ δηαζθνξπηζκό ηνπ θνξηίνπ
ζηε κάδα ηνπ.
ζη. Η ειεθηξηθή θαη ε καγλεηηθή δύλακε αζθνύληαη ζηα ίδηα ζώκαηα.

ΘΔΜΑ 5
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δ. Η ειεθηξηθή δύλακε είλαη αλάινγε ηνπ γηλνκέλνπ ησλ θνξηίσλ.

Να ραξαθηεξίζεηε ηηο πξνηάζεηο πνπ αθνινπζνύλ γξάθνληαο ιέμε "Σωστό",
αλ ε πξόηαζε είλαη ζσζηή ή "Λάθος" αλ ε πξόηαζε είλαη ιαλζαζκέλε δίπια
ζην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε πξόηαζε.
α. Οη αληηζηάηεο πνπ δηαξξένληαη από ξεύκα ίζεο έληαζεο είλαη ζπλδεδεκέλνη
παξάιιεια.
β. Η ειεθηξηθή αληίζηαζε νξίδεηαη σο ην γηλόκελν ηεο ειεθηξηθήο ηάζεο πξνο
ηελ ειεθηξηθή έληαζε.

Ακ

γ. Ο λόκνο ηνπ Ohm ηζρύεη γηα όια ηα δίπνια.

δ. Η παξάιιειε ζύλδεζε αληηζηαηώλ είλαη εθείλε ε ζύλδεζε θαηά ηελ νπνία
νη αληηζηάηεο παξνπζηάδνπλ ηελ ίδηα δηαθνξά ηάζεο ζηα άθξα ηνπο.
ε. Τν ειεθηξηθό ξεύκα είλαη ε πξνζαλαηνιηζκέλε θίλεζε ησλ ειεθηξνλίσλ.
ΘΔΜΑ 6

Α. Τί είλαη θνξηίν;
Β. Υπάξρεη θνξηίν ίζν κε
; Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο
ιακβάλνληαο ππόςε όηη ην θνξηίν ηνπ ειεθηξνλίνπ ηζνύηαη κε
.

ΘΔΜΑ 7
Α. Να δηαηππώζεηε ηνλ λόκν ηνπ Ohm.
Β. Γύν αληηζηάηεο
ηάζε ηεο πεγήο είλαη

θαη
είλαη ζπλδεδεκέλνη ζε ζεηξά. Αλ ε
λα ππνινγίζεηε:

α) ηελ ηζνδύλακε αληίζηαζε.
β) ηελ ειεθηξηθή έληαζε .
γ) ηελ ειεθηξηθή έληαζε πνπ δηαξξέεη ηνλ θάζε αληηζηάηε.

ος

δ) ηελ δηαθνξά ηάζεο ζηα άθξα θάζε αληηζηάηε.

ΘΔΜΑ 8

Α. Έζησ δύν θνξηία
θαη
πνπ βξίζθνληαη ζε απόζηαζε r θαη κεηαμύ ηνπο
αζθείηαη δύλακε F. Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε:
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1. Αλ δηπιαζηάζνπκε θαη ηα δύν θνξηία ηόηε ε δύλακε:
α. δηπιαζηάδεηαη

β. ππνδηπιαζηάδεηαη
γ. ηεηξαπιαζηάδεηαη

δ. ππνηεηξαπιαζηάδεηαη

2. Αλ δηπιαζηάζνπκε ηελ κεηαμύ ηνπο απόζηαζε ηόηε ε δύλακε:
α. δηπιαζηάδεηαη

Ακ

β. ππνδηπιαζηάδεηαη
γ. ηεηξαπιαζηάδεηαη

δ. ππνηεηξαπιαζηάδεηαη

3. Αλ δηπιαζηάζνπκε ην έλα θνξηίν θαη δηπιαζηάζνπκε ηελ κεηαμύ ηνπο
απόζηαζε ηόηε ε δύλακε:
α. δηπιαζηάδεηαη
β. ππνδηπιαζηάδεηαη
γ. ηεηξαπιαζηάδεηαη

δ. ππνηεηξαπιαζηάδεηαη
4. Αλ ππνδηπιαζηάζνπκε ην έλα θνξηίν θαη ηελ κεηαμύ ηνπο απόζηαζε ηόηε ε
δύλακε:
α. δηπιαζηάδεηαη
β. ππνδηπιαζηάδεηαη
γ. ηεηξαπιαζηάδεηαη
δ. ππνηεηξαπιαζηάδεηαη

ος

Β. Να ζρεδηάζεηε έλα θύθισκα ην νπνίν πεξηέρεη: κία πεγή, δύν αληηζηάηεο
ζπλδεδεκέλνπο παξάιιεια, έλα ακπεξόκεηξν θαη έλα βνιηόκεηξν ζηα άθξα
ησλ αληηζηαηώλ. Σηε ζπλέρεηα λα ζρεδηάζεηε ηελ ζπκβαηηθή θαη ηελ
πξαγκαηηθή θνξά ηνπ ξεύκαηνο.
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ΘΔΜΑ 9

Να δώζεηε ηνπο νξηζκνύο ησλ παξαθάησ κεγεζώλ:
1. Φνξηίν

2. Κβάλησζε ηνπ θνξηηνπ

3. Αξρή δηαηήξεζεο ηνπ θνξηίνπ

4. Έληαζε ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο
5. Ηιεθηξηθή ηάζε

6. Ηιεθηξηθή αληίζηαζε

Ακ

7. Νόκνο Coulomb
8. Νόκνο Ohm

*Από ηα παξαπάλσ ζέκαηα λα επηιέμεηε ηα έμη από ηα ελλέα.
* Τα ζέκαηα είλαη ηζνδύλακα.

