
 

 

 

 

 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ 

ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ : Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ / ΓΓ1 – ΓΓ2 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ: ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: 2 
 

ΘΕΜΑ 1Ο  

Α) Να συμπληρώσετε τις  επόμενες  προτάσεις με τις  κατάλληλες  λέξεις :  

α) Ονομάζουμε ηλεκτρικό ρεύμα την ……………………..  κίνηση των ……………………..  ή  
γενικότερα των ……………………..  σωματιδίων.  

β) Η φορά κίνησης  των ………………… σε έναν μεταλλικό αγωγό είναι η  ……………………. φορά 
του ηλεκτρικού ρεύματος.  Η φορά κίνησης  των ……………………..  σε έναν αγωγό είναι  η 
……………………..  φορά του ηλεκτρικού ρεύματος.   

γ) Η …………………… ενός  αγωγού είναι  το μέτρο της …………………… που προβάλει ο αγωγός 
στη διέλευση του …………………… …………………….. . .  

δ) Η αντίσταση ενός  μεταλλικού αγωγού προέρχεται  από τις  …………………….. των 
ελεύθερων ηλεκτρονίων με τα ……………………..   του μετάλλου.  

ε) Σύμφωνα με τον Νόμο του Ohm η ………………  του ηλεκτρικού ρεύματος  (…) που 
διαρρέει  έναν αγωγό, είναι  ανάλογη με την …………. (…) που εφαρμόζεται  στα  άκρα του.   

 

Β.  Οι  παρακάτω προτάσεις  είναι  λανθασμένες.  Να τις  ξαναγράψετε διορθώνοντας  τα  
λάθη.  

α) Στους  μεταλλικούς  αγωγούς τα σωματίδια  που δημιουργούν ηλεκτρικό ρεύμα είναι τα  
κατιόντα.   

β) Ο ρόλος της ηλεκτρικής  πηγής  σε ένα κύκλωμα ε ίναι  να  παράγει ελεύθερα ηλεκτρόνια.   

γ) Όταν δεν περνάει ηλεκτρικό ρεύμα από έναν αγωγό και  από μια  πηγή,  η  τάση στα  
άκρα τους  είναι  μηδέν.   

δ) Ο  νόμος  του Ohm ισχύει  γ ια κάθε ηλεκτρικό δίπολο.   

ε) Αντιστάτες  είναι ηλεκτρικά δίπολα που η  αντίστασή τους  δε ν παραμένει  σταθερή.   

  



 

 

 

ΘΕΜΑ 2Ο  

Αγωγός διαρρέεται  από ρεύμα και  σε χρόνο 0 ,5 min περνά από μία  διατομή ηλεκτρικό 
φορτίο 12C. 

α) Πόση είναι  η  ένταση που περνά από μία  διατομή του αγωγού σε χρόνο 0,5 min ;  Να 
εκφράσετε την ένταση σε μονάδες  μέτρησης στο SI  και στη  συνέχεια  σε mA. 

β) Πόσο ηλεκτρικό φορτίο περνά από μία  διατομή του ίδιου αγωγού σε χρόνο 50 s; 

 

ΘΕΜΑ 3Ο  

Α) Τι  ονομάζουμε ηλεκτρική  πηγή και τι  καταναλωτή; Να πείτε ποια  είδη πηγών και  ποια 
είδη καταναλωτών γνωρίζετε.  

Β) Οι  λάμπες του σπιτιού μας είναι  συνδεδεμένες  σε σειρά  ή  παράλληλα; Να 
αιτιολογήσετε την απάντησή σας.   

 

ΘΕΜΑ 4Ο  

Διαθέτουμε δύο μεταλλικούς  αντιστάτες  R 1 =30Ω και  R2 =60Ω.  Συνδέουμε κύκλωμα στο 
οποίο η  τάση στα  άκρα των αντιστατών είναι  ίση  με τη  τάση στα  άκρα της πηγής,  δηλαδή 
90V. 

α) Nα σχεδιάσετε το κύκλωμα που περιγράφεται  παραπάνω.  

β) Να υπολογίσετε την ισοδύναμη αντίσταση.   

β) Να υπολογίσετε την ένταση του  ρεύμα τος  που διαρρέει την πηγή και τους αντιστάτες .  

δ) Διαθέτουμε  αμπερόμετρο.  Να σχεδιάσετε ξανά το κύκλωμα και να τοποθετήσετε 
κατάλληλα το αμπερόμετρο έτσι  ώστε να  μετρά την ένταση του ρεύματος που διαρρέει  
τον αντιστάτη R1  .   

 

ΘΕΜΑ 5Ο  

Διαθέτουμε δύο μεταλλικούς  αντιστάτες  R 1 =10Ω και  R2 =40Ω.  Συνδέουμε κύκλωμα στο 
οποίο η ένταση του ρεύματος  που διαρρέει τον αντιστάτη R 1  είναι  ίση  με την ένταση  του 
ρεύματος  που διαρρέει  τον αντιστάτη R2 .  

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

β) Η τάση τις πηγής  είναι 200V . Να υπολογίσετε το ρεύμα που διαρρέει  την πηγή και  
τους  αντιστάτες.   

γ) Πόση είναι  η  τάση στα  άκρα του κάθε αντιστάτη.   

δ) Διαθέτουμε ένα  βολτόμετρο και  ένα  αμπερόμετρο.  Να σχεδιάσετε ξανά το κύκλωμα 
και  να  τοποθετήσετε κατάλληλα το αμπερόμετρο έτσι  ώστ ε να  μετρά την ένταση του 
ρεύματος  της πηγής  και το βολτόμετρο να  μετρά την τάση στα  άκρα του αντιστάτη R 2 .   

 

 

Σας ευχόμαστε επιτυχία! 


