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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - 26/02/2022 
 
Θέμα A 
Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράμμα κάθε μιας από τις παρακάτω ερωτήσεις Α1– Α4 
και δίπλα τον αριθμό που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 
Α1.   Διαθέτουμε ένα μεταλλικό σύρμα. Πριν αυτό συνδεθεί με μια μπαταρία: 

1. τα ελεύθερα ηλεκτρόνια στο εσωτερικό του είναι ακίνητα. 

2. τα ελεύθερα ηλεκτρόνια στο εσωτερικό του κινούνται τυχαία προς κάθε 

κατεύθυνση. 
3. τα ελεύθερα ηλεκτρόνια στο εσωτερικό του κινούνται προσανατολισμένα. 

4. τα θετικά ιόντα στο εσωτερικό του κινούνται τυχαία προς κάθε κατεύθυνση. 
Μονάδες 5 

 
Α2.  Σε χρόνο 2s το φορτίο που περνάει από μια διατομή του αγωγού είναι 2C. Τότε ο 

αγωγός διαρρέεται από ρεύμα έντασης: 

1. 4Α. 

2. 1Α. 

3. 1C. 

4. 4C. 

Μονάδες 5 
 

Α3.  Δύο αντιστάτες συνδέονται σε σειρά. Στα άκρα της συνδεσμολογίας εφαρμόζεται 

τάση V. Τότε; 

1. Οι αντιστάτες διαρρέονται από ρεύμα διαφορετικής έντασης. 

2. Οι τάσεις στα άκρα κάθε αντιστάτη είναι ίσες. 

3. Η ισοδύναμη αντίσταση της συνδεσμολογίας είναι μικρότερη από την μεγαλύτερη 

αντίσταση. 

4. Ισχύει V=V1+V2, όπου V1 η τάση στα άκρα του πρώτου αντιστάτη και V2 η τάση 

στα άκρα του δεύτερου αντιστάτη. 

Μονάδες 5 
 

Α4.  Η αντίσταση ενός μεταλλικού αγωγού (σταθερής θερμοκρασίας), όταν αυτός 

διαρρέεται από ρεύμα Ι=10Α, είναι R=40Ω. Αν ο αγωγός διαρρέεται από ρεύμα 
Ι’=5Α , η αντίσταση του αγωγού θα είναι: 

1. 80Ω. 

2. 40Ω. 

3. 20Ω. 

4. Τίποτα από τα παραπάνω. 

Μονάδες 5 



Θέμα B 
Β1.  Να συμπληρώσετε τα κενά των παρακάτω προτάσεων με τις κατάλληλες λέξεις. 

1. Σε έναν αντιστάτη η ηλεκτρική ενέργεια μετατρέπεται σε ................ . 
2. Η σύνδεση των δύο πόλων μιας ηλεκτρικής πηγής με αγωγό αμελητέας αντίστασης 

ονομάζεται ................ . 

3. Για να προστατέψουμε τις πηγές από πιθανό βραχυκύκλωμα, χρησιμοποιούμε τις 
……………… . 

4. Κάθε πηνίο από το οποίο διέρχεται ηλεκτρικό ρεύμα ονομάζεται ............... . 
5. Οι περιοχές ενός μαγνήτη με τη μεγαλύτερη ελκτική ικανότητα ονομάζονται 

........................ του μαγνήτη. 

6. Το φαινόμενο της ανόδου της θερμοκρασίας ενός αντιστάτη, όταν αυτός διαρρέεται 
από ……………… ………………, ονομάζεται ……………….. ……………. . Η θερμότητα που 

μεταφέρεται από τον αντιστάτη στο περιβάλλον προέρχεται από την ……………….. 
………………… . 

Μονάδες 10 
 
Β2.  Να χαρακτηρίσετε με Σ τις  προτάσεις  που είναι σωστές  και  Λ τις  προτάσεις    που 

είναι λανθασμένες. 
1. Όταν έχουμε τρεις λαμπτήρες που φωτοβολούν συνδεδεμένους μεταξύ τους 

παράλληλα και ο ένας από αυτούς «καεί», τότε παύουν να φωτοβολούν και οι άλλοι 

δύο. 
2. Η ισοδύναμη αντίσταση δύο αντιστάσεων που είναι συνδεδεμένες παράλληλα είναι 

μικρότερη από την πιο μικρή αντίσταση. 
3. Η ασφάλεια συνδέεται σε σειρά με τη συσκευή που θέλουμε να προστατεύσουμε. 
4. Η θερμότητα Τζάουλ είναι ανάλογη με την αντίσταση του αντιστάτη. 

5. Η μαγνητική δύναμη είναι δύναμη από απόσταση και πάντα ελκτική. 

6. Κάθε αγωγός που τοποθετείται μέσα σε ένα μαγνητικό πεδίο δέχεται μαγνητική 
δύναμη. 

Μονάδες 6 
 

Β3.  Να διατυπώσετε τον νόμο του Τζάουλ και να γράψετε τη μαθηματική σχέση που 

τον περιγράφει. Πότε ισχύει; 
Μονάδες 4 

 

Β4.  Να αναφέρετε τουλάχιστον 3 εφαρμογές του Φαινομένου Τζάουλ. Τι γνωρίζετε για 
κάθε μία; 

Μονάδες 10 
 

 

Θέμα Γ 

Γ1.  Δύο αντιστάτες με αντιστάσεις R και 4R είναι συνδεδεμένοι παράλληλα. Η 

ισοδύναμη αντίστασή τους είναι ίση με : 

1. . 

2. 5R. 

3. . 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. 
Μονάδες 2+8 

 



Γ2.  Από έναν αντιστάτη αντίστασης R που διαρρέεται από ρεύμα έντασης Ι μεταφέρεται 

σε χρόνο t θερμότητα προς το περιβάλλον ίση με Q. Από έναν άλλον αντιστάτη 

διπλάσιας αντίστασης που διαρρέεται από ρεύμα ίδιας έντασης μεταφέρεται στο 
διπλάσιο χρόνο θερμότητα ίση με: 

1. Q. 
2. 4Q. 

3. Q/4. 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. 
Μονάδες 2+8  

 

 

Θέμα Δ 

Δ1.  Δύο αντιστάτες με αντιστάσεις R1=3Ω και R2=6Ω, συνδέονται παράλληλα.  
1. Να σχεδιάσετε το κύκλωμα και να φαίνεται η συμβατική φορά του ρεύματος. 

Αν η ένταση του ρεύματος που διαρρέει τον αντιστάτη αντίστασης R2 είναι Ι2=5Α, 
να βρείτε: 

2. την ισοδύναμη αντίσταση Rολ του κυκλώματος. 

3. την τάση V της πηγής που τροφοδοτεί το κύκλωμα. 
4. την ένταση Ι1 του ρεύματος που διαρρέει τον αντιστάτη R1. 

Μονάδες 3+5+5+5 

 
Δ2.   Στο κύκλωμα του διπλανού σχήματος έχουμε R1=15Ω, 

R2=25Ω και R3=10Ω, ενώ Ι=15Α.  
Να υπολογίσετε: 

1. την ισοδύναμη αντίσταση Rολ του κυκλώματος. 

2. την τάση V3 στα άκρα του αντιστάτη R3. 
3. τη θερμότητα που αναπτύσσεται σε κάθε αντιστάτη σε 

χρόνο t=10s. 

Μονάδες 5+5+5 
 

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ-BONUS 
   Δύο αντιστάτες με αντιστάσεις R1=3Ω και R2=6Ω συνδέονται με πηγή τάσης 

V=18V. Να βρείτε τη θερμότητα που μεταφέρεται από κάθε αντιστάτη προς το 

περιβάλλον σε χρόνο t=10s, όταν: 
1. οι δύο αντιστάτες συνδέονται σε σειρά με την πηγή. 

2. οι δύο αντιστάτες συνδέονται παράλληλα με την πηγή. 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
Εισηγητής Θεμάτων 
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