
 

 

 

 
 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ :  ΦΥΣΙΚΗ 

ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ :  Γγ  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ :  MAIOY 

 

ΘΕΜΑ Ο  

 

Α)Να αντιστοιχίσετε κάθε μέγεθος της στήλης Α με τη μονάδα του στη στήλη Β.  

 

 

 

 

  

 

   Β) Να  συμπληρώσετε τα κενά:  
 
 

 Ονομάζουμε ηλεκτρικό ρεύμα την............................. κίνηση των...........................ή 

γενικότερα των .................................σωματιδίων. 

 

 Ορίζουμε την ένταση (Ι) του ηλεκτρικού ρεύματος που διαρρέει έναν αγωγό ως το πηλίκο 

του ...................... ..........................(....) που διέρχεται από μια ............................ του 

αγωγού σε χρονικό διάστημα (t) προς αυτό το.................................... 

 

 

 Ηλεκτρική αντίσταση ενός ηλεκτρικού διπόλου ονομάζεται το πηλίκο 

της.............................. ............................... (....) που εφαρμόζεται στους πόλους του 

διπόλου προς την ................................... (...) του ηλεκτρικού ρεύματος που το διαρρέει. 

 

 

 



 

 

 

Γ)    Δίνεται το εκκρεμές του διπλανού σχήματος:  

α) σε ποιό/α σημείο της τροχιάς του έχει μόνο κινητική και σε 

ποιό/α μόνο δυναμική ενέργεια; 

β) σε ποιό/α σημείο της τροχιάς του κινείται με μεγαλύτερη 

ταχύτητα; 

γ) αν το σώμα ξεκινά να ταλαντώνεται απο τη θέση B προς το 

Γ πότε θα ολοκληρώσει μια πλήρη ταλάντωση; 

 

ΘΕΜΑ Ο  

 

Α) i) Να διατυπώσετε την αρχή διατήρησης του ηλεκτρικού φορτίου.  

 i i) Δύο μεταλλικές σφαίρες έχουν φορτία +2μC και +6μC αντίστοιχα. Τις 

φέρνουμε σε επαφή και τις απομακρύνουμε. Μετά την επαφή τους η σφαίρες 

έχουν φορτία αντίστοιχα:  

α) 6μC και 2μC               β) 4μC και 4μC               γ) 4μC και 0μC  

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.  

 

 

Β)  Σωστό ή λάθος;  

i. Δύο σημειακές σφαίρες έχουν φορτία q1=+1μC και q2=-4μC. Το μέτρο της δύναμης που 

ασκείται στη σφαίρα q2 είναι μεγαλύτερο από αυτό που ασκείται στο q1. 

 

ii. Σύμφωνα με τον νόμο του Κουλόμπ, εάν υποδιπλασιαστεί η απόσταση μεταξύ δύο 

μικρών σφαιρών που έχουν φορτίο q η καθεμία, η ηλεκτρική δύναμη θα 

τετραπλασιαστεί. 

iii. Δύο πολύ μικρές σφαίρες με φορτίο q η καθεμία βρίσκονται σε απόσταση r μεταξύ τους 
και δέχονται ηλεκτρική δύναμη αλληλεπίδρασης F. Όταν το φορτίο κάθε σφαίρας 
διπλασιάζεται, η ηλεκτρική δύναμη τετραπλασιάζεται. 
 

Να αιτολογήσετε τις απαντήσεις σας. 

 

 

 



 

 

 

ΘΕΜΑ Ο  

 

Α) Να αναφέρετε 2 βασικές διαφορές ανάμεσα στα εγκάρσια και τα διαμήκη 

κύματα.  

Β) Σε μια λακούβα του δρόμου έχει συσσωρευτεί νερό της βροχής και καθώς 

ψιχαλίζει παρατηρούμε ότι πέφτουν στην επιφάνεια του νερού της λακούβας 

120 σταγόνες το λεπτό και έτσι σχηματίζονται κύματα νερού. Η απόσταση δύο 

διδοχικών κοιλάδων του κύματος είναι 6cm. Να υπολογίσετε τη συχνότητα, την 

περίοδο και την ταχύτητα διάδοσης των κυμάτων.  

 

 

ΘΕΜΑ Ο  

 

Για το κύκλωμα του σχήματος δίνονται R1 = 4Ω,  

R2 = 3Ω, R3 = 6Ω και V = 36V. Κλείνουμε τον 

διακόπτη.  

Να υπολογίσετε:  

α. την ολική αντίσταση του κυκλώματος.  

β. την ένταση του ρεύματος που διαρρέει την R 1.  

γ. Την τάση στα άκρα της R 2.  

δ. την ηλεκτρική ισχύ που απορροφά η R 3.  

ε. Την ηλεκτρική ενέργεια που παρέχει η πηγή στο κύκλωμα σε 2sec.  

 

 

 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  !!! 

 

 

 


