
 

 

 

 
 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ :  ΦΥΣΙΚΗ  

ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ :  Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ :  ΜΑΪΟΥ 2015  

ΘΕΜΑ 1Ο : 

Να επιλέξετε τη σωστή λέξη/φράση από την παρένθεση.  

α.   Τα μέταλλα, όπως ο σίδηρος και ο χαλκός είναι (αγωγοί/μονωτές). 

β.   Η αρχή (κβάντωσης/διατήρησης) του ηλεκτρικού φορτίου ορίζει ότι το σύνολο των     

ηλεκτρονίων στον κόσμο δε μεταβάλλεται. 

γ.   Η φορά κίνησης των ηλεκτρονίων σε έναν αγωγό είναι η (συμβατική /πραγματική) φορά του 

ρεύματος. 

δ.   1μC=(10-6C/10-9C). 

ε.    Στην παράλληλη σύνδεση αντιστατών, η ένταση του ρεύματος που διαρρέει την πηγή 

ισούται με (την ένταση/το άθροισμα των εντάσεων) του ρεύματος που διαρρέει κάθε 

αντιστάτη. 

στ. Αν μεταβάλλουμε την τάση στα άκρα ενός διπόλου, (μεταβάλλεται/δε μεταβάλλεται) και η 

ένταση του ρεύματος που το διαρρέει. 

 

ΘΕΜΑ 2Ο : 

Στο παρακάτω κύκλωμα δίνονται: R1=2Ω, R2=8Ω και Ι=2Α. Να υπολογίσετε: α) την ολική 
αντίσταση Rολ του κυκλώματος, β) την ηλεκτρική τάση V της πηγής και γ) την ηλεκτρική ισχύ P1 
που καταναλώνει ο αντιστάτης R1. 

                                                           



 

 

 

ΘΕΜΑ 3Ο : 

 

Στο διπλανό σχήμα φαίνονται τρία ζευγάρια  
φορτίων α), β) και γ) 
α. Να σχεδιάσετε τις δυνάμεις που δέχονται τα φορτία Q και q 

κάθε ζευγαριού. 
β. Πως λέγονται οι δυνάμεις αυτές; Γράψτε τον τύπο που 

εκφράζει το μέτρο τους και δώστε τις μονάδες στο S.I. των 
μεγεθών που εμφανίζονται στον τύπο αυτό. 

 

 

ΘΕΜΑ 4Ο : 

 

Οι παρακάτω προτάσεις περιγράφουν κύματα διαμήκη (Δ) και εγκάρσια (Εγ). Να επιλέξετε ένα 

χαρακτηριστικό από κάθε κατηγορία για κάθε κύμα. 

 

Ταλάντωση σωματιδίων του μέσου: α) ταλαντώνονται κάθετα στη διεύθυνση διάδοσης του 

κύματος, β) ταλαντώνονται κατά τη διεύθυνση διάδοσης του κύματος, γ) ταλαντώνονται 

παράλληλα και κάθετα στη διεύθυνση διάδοσης του κύματος.  

Σχηματισμοί κατά τη διάδοση: α) πυκνώματα και αραιώματα, β) «όρη» και «κοιλάδες», γ) 

κυκλικές τροχιές. 

Διάδοση στα υλικά: α) μόνο στα στερεά, β) μόνο στην επιφάνεια υγρών, γ) στα στερεά, στα 

υγρά και στα αέρια. 

 

 

ΘΕΜΑ 5Ο : 
 

Ένα ηχητικό κύμα που διαδίδεται στον αέρα ταξιδεύει με ταχύτητα υ=340m/s. 
α. Να υπολογίσετε την απόσταση που έχει διανύσει σε 1min. 
β. Αν η συχνότητα του κύματος είναι f=1020Hz, να προσδιορίσετε την απόσταση δύο διαδοχικών 

περιοχών υψηλής πίεσης. 
 

 

 

 



 

 

 

ΘΕΜΑ 6Ο 

 

Να γράψετε για κάθε πρόταση εάν είναι σωστή (Σ) ή λανθασμένη (Λ). 

α. Η Σελήνη είναι ορατή τη νύχτα γιατί είναι αυτόφωτη. 

β. Η οθόνη της τηλεόρασης είναι ψυχρή τεχνητή φωτεινή πηγή. 

γ. Όταν το φως πέσει πάνω σε ένα αδιαφανές υλικό, η ενέργεια των φωτονίων 

μετασχηματίζεται σε κινητική ενέργεια των ατόμων και έτσι το υλικό θερμαίνεται ελαφρώς.  

δ. Παρασκιά σχηματίζεται από φωτεινές πηγές μεγάλων διαστάσεν που βρίσκονται κοντά στο 

αντικείμενο. 

ε. Στα εγκάρσια κύματα το μήκος κύματος ισούται με την απόσταση δύο διαδοχικών 

«κοιλάδων» ή δυο διαδοχικών «όρεων».  

στ. Τα ηχητικά κύματα που έχουν συχνότητα από 20Hz έως 20.000Hz προκαλούν το αίσθημα 

της ακοής όταν φτάσουν στο αυτί και ονομάζονται ήχοι.  

 

ΘΕΜΑ 7Ο : 

 

Στις επόμενες ερωτήσεις να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

1. Όταν 2 σώματα έχουν ηλεκτρικά φορτία q1=+5μC και q1=-2μC, το συνολικό τους φορτίο 

είναι: 

α. qολ=+3μC    β. qολ=-3μC     γ. qολ=0μC      δ. qολ=+6μC 

 

2. Στα άκρα ενός αντιστάτη, σταθερής θερμοκρασίας εφαρμόζεται τάση V. Αν 

διπλασιάσουμε την τάση, τότε: 

α. θα διπλασιαστεί η ένταση του ρεύματος. 

β. θα διπλασιαστεί η αντίσταση του σύρματος. 

γ. θα διπλασιαστεί και η ένταση του ρεύματος και η αντίσταση του σύρματος. 

δ. θα υποδιπλασιαστεί η αντίσταση του σύρματος. 

 

3. Δύο σημειακά φορτία απέχουν μεταξύ τους απόσταση r και αλληλεπιδρούν με δύναμη 

μέτρου F. Αν τριπλασιάσουμε τη μεταξύ τους απόσταση, τότε η δύναμη γίνεται: 

α. 3       β. 9F γ. F/9          δ. F/3 

 

 

 

 



 

 

 

ΘΕΜΑ 8Ο : 
 

Δίνεται το παρακάτω κύκλωμα: 

 
α. Να βρείτε πως συνδέονται οι λαμπτήρες. 

β. Να σχεδιάσετε τη φορά του ρεύματος (πραγματική και συμβατική). 

γ. Να συνδέσετε ένα αμπερόμετρο και ένα βολτόμετρο (σύνδεση με τη συσκευή Α). 

δ. Να αναφέρετε το ρόλο της συσκευής Α. 

ε. Αν οι λαμπτήρες έχουν αντίσταση R1=10Ω και R2=20Ω αντίστοιχα και η τάση της πηγής είναι 

12V να υπολογίσετε την ισοδύναμη αντίσταση του συστήματος. 

στ. Να υπολογίσετε την ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος. 

 

 

ΘΕΜΑ 9Ο : 
 

Η ισχύς μιας ηλεκτρικής κουζίνας είναι Ρ1=5kW, μιας ηλεκτρικής θερμάστρας είναι Ρ2=2kW και 

ενός ηλεκτρικού λαμπτήρα Ρ3=100W. Αν οι 3 συσκευές λειτουργούν το ίδιο χρονικό διάστημα 

κάθε μέρα, ποια από τις 3 θα επιβαρύνει περισσότερο το λογαριασμό της ΔΕΗ στο τέλος του 

μήνα και γιατί; 

 

 

Από τα 9 θέματα να απαντήσετε τα 6. 

 

 

 

 

 

 

 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !!! 


