
 

 

 

 

 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ 

ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ :Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ / ΓΓ1-ΓΓ2 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ: ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ:    2 

 

ΘΕΜΑ 1ο             (4 μονάδες)  

Α) 1. Τι ονομάζουμε ηλεκτρική αντίσταση (ορισμός, τύπος, μονάδα μέτρησης στο SI); Πού οφείλεται;  

2. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των εννοιών «αντιστάτης» και «αντίσταση»; 

Β. . Να χαρακτηρίσετε ως σωστή (Σ) ή λανθασμένη (Λ) καθεμία από τις επόμενες προτάσεις : 

α) Η συμβατική φορά του ηλεκτρικού ρεύματος είναι η φορά κίνησης των ελεύθερων ηλεκτρονίων. 

β) Ο νόμος του Ohm ισχύει για όλους τους αγωγούς. 

γ) Η διαφορά δυναμικού στα άκρα μιας συσκευής που δεν διαρρέεται από ρεύμα, είναι μηδέν. 

δ) Όταν ένα ηλεκτρικό κύκλωμα διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα, τότε λέμε ότι είναι ανοικτό. 

ε)  Ο ρόλος της μπαταρίας είναι να παράγει ελεύθερα ηλεκτρόνια 

 

ΘΕΜΑ 2ο           (4 μονάδες) 

Δίνεται το κύκλωμα του σχήματος. Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις και να αιτιολογήσετε την απάντησή 
σας.   

i. Αν καεί το λαμπάκι Λ1, τα άλλα δύο θα συνεχίσουν να ανάβουν; 

ii. Αν καεί το λαμπάκι Λ2, τα άλλα δύο θα συνεχίσουν να ανάβουν; 

 

Θέμα 3ο           (4 μονάδες) 

Διαθέτουμε καλώδια σύνδεσης, ένα βολτόμετρο, ένα αμπερόμετρο, μια μπαταρία με τάση V  και δύο αντιστάτες με 
αντιστάσεις R1 και R2.  

Α) Τι σύνδεση πρέπει να κάνετε μεταξύ των αντιστατών έτσι ώστε η ισοδύναμη αντίσταση να είναι μεγαλύτερη και 
από την μεγαλύτερη αντίσταση του συστήματος; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 



 

 

 

Β) Να σχεδιάσετε το κύκλωμα που περιγράψατε στο πρώτο ερώτημα συνδέοντας, κατάλληλα το αμπερόμετρο έτσι 
ώστε να μετρά το ρεύμα διαρρέει τον αντιστάτη R1 και το βολτόμετρο σε κατάλληλη σύνδεση ώστε να μετρά την 
τάση στα άκρα του αντιστάτη R2.  

 

ΘΕΜΑ 4Ο  

Η αντίσταση ενός μεταλλικού αγωγού (αντιστάτης), όταν αυτός διαρρέεται από ρεύμα 1Α, είναι 20Ω. 

α) Να βρεθεί η διαφορά δυναμικού που έχει στα άκρα του.  

(1,25 μονάδες) 

β) Να βρεθεί το φορτίο που περνά από μία διατομή του αγωγού σε χρόνο 120s.   

(1,25 μονάδες) 
γ) Αν διπλασιάσουμε την τάση στα άκρα του μεταλλικού αγωγού πόσο θα γίνει η ένταση του ρεύματος και πόσο η 

αντίστασή του ;            

(1,5 μονάδες) 

 

ΘΕΜΑ 5o  

Συνδέουμε παράλληλα αντιστάτες R1=30Ω και R2=60Ω. Στα άκρα των αντιστατών συνδέουμε πηγή τάσης V, όπως 

φαίνεται στο σχήμα. Ο αντιστάτης R1 διαρρέεται από ρεύμα I1=3A.  

 

α) Να υπολογίσετε την ισοδύναμη αντίσταση του κυκλώματος και να σχεδιάσετε το ισοδύναμο κύκλωμα.  

(1,25 μονάδες) 

β) Να υπολογίσετε την τάση στα άκρα των αντιστατών και την τάση της πηγής.  

(1,25 μονάδες) 

γ) Να υπολογίσετε την ένταση του ρεύματος που διαρρέει την πηγή και τον αντιστάτη R2.  

(1,5 μονάδες) 

 

 
 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!!! 


