
 

 

1o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ-ΣΧ. ΕΤΟΣ 2017-2018 
ΦΥΣΙΚΗ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
 
ΘΕΜΑ 1ο  
Να κυκλώσεις τη σωστή λέξη μέσα σε κάθε παρένθεση: 
    Με μια θετικά φορτισμένη ράβδο,  με φορτίο q1= +3nC, αγγίζουμε μία αφόρτιστη σφαίρα. Τότε  
μεταφέρονται (ηλεκτρόνια /πρωτόνια) από  (τη σφαίρα/τη ράβδο) (στη σφαίρα/στη 
ράβδο), με αποτέλεσμα τα δύο σώματα να αποκτήσουν (ίδιο/ αντίθετο) είδος φορτίου.  

Αν τελικά η ράβδος (μετά τη μετακίνηση φορτίων) έχει φορτίο  q2= +2nC, να συμπληρώσετε τον 
πίνακα: 
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Θέμα 2 
Α. Να γράψετε την μαθηματική έκφραση (τύπο) του νόμου του Κουλόμπ και να αναφέρετε ποια 

μεγέθη εκφράζονται με τα σύμβολα του τύπου που γράψατε. 
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Β. Δύο όμοια φορτία q βρίσκονται σε απόσταση r μεταξύ τους. Έστω F η δύναμη με τη οποία 
απωθούνται. Πόση θα γίνει η δύναμη αυτή αν: 
 
 F 2F 4F F/2 F/4 

Ένα από τα δύο φορτία διπλασιαστεί      

Διπλασιαστούν και τα δύο φορτία      

Ένα φορτίο διπλασιαστεί και το άλλο υποδιπλασιαστεί      

Διπλασιαστεί η απόσταση      

Σημειώστε με � τη σωστή απάντηση σε κάθε πρόταση 

 
Θέμα 3 

Να χαρακτηρίσετε με Σ (σωστό) ή με Λ (λάθος) τις παρακάτω προτάσεις: 
1. Το ηλεκτρικό ρεύμα στους μεταλλικούς αγωγούς οφείλεται στην προσανατολισμένη κίνηση των 
θετικών φορτίων από τον θετικό πόλο στον αρνητικό πόλο της πηγής 
2. Όταν στο σπίτι σου ανάβεις τη λάμπα ανοίγεις το κύκλωμα.. 
3. Με τα βολτόμετρα μετράμε την τάση σε ένα τμήμα του ηλεκτρικού κυκλώματος που διαρρέεται 
από ρεύμα.  



 

 

4. Ηλεκτρική  αντίσταση παρουσιάζουν όλα τα ηλεκτρικά δίπολα. 
5. Η ηλεκτρική πηγή παράγει ηλεκτρόνια που κινούνται στο κύκλωμα.  
6. Οι ηλεκτρικές συσκευές στο σπίτι είναι συνδεδεμένες με παράλληλη σύνδεση. 
7. Η αντίσταση ενός μεταλλικού αγωγού εξαρτάται από την τάση που εφαρμόζεται στα άκρα του.  
8. Η πραγματική φορά του ηλεκτρικού ρεύματος είναι η φορά κίνησης των ελεύθερων 
ηλεκτρονίων. 
 
Θέμα 4 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση  
Στο διπλανό κύκλωμα:     
Α. Αν ο Λ1 καεί, θα συνεχίσει να φωτοβολεί ο Λ2   i)ναι    ii)όχι,      
επειδή το κύκλωμα  θα συνεχίσει να είναι           α. κλειστό             
β. ανοιχτό 
Β1. Αν ο λαμπτήρας Λ1 έχει αντίσταση R1=2Ω και ο Λ2 έχει R2=3Ω,  
και η τάση της πηγής είναι V=6V, ποια η ένταση του ρεύματος που 
διαρρέει κάθε λαμπτήρα και συνολικά το κύκλωμα; 
Β2. Πόση είναι η ισχύς σε καθένα από τους λαμπτήρες; 
 

 

 
 
 
Θέμα 5 
Έχετε στη διάθεσή σας αντιστάτες R1= 6Ω και R2=3Ω, αμπερόμετρα και βολτόμετρα διακόπτη και 
πηγή ηλεκτρικής τάσης V=9V .  
α. Σχεδιάστε ένα κλειστό κύκλωμα με τις αντιστάσεις  συνδεδεμένες σε σειρά. Τα όργανα να 
συνδεθούν με τρόπο ώστε να μετρούν την ένταση και την τάση σε κάθε αντιστάτη. 
β. υπολογίστε την ισοδύναμη αντίσταση του κυκλώματος 
γ. υπολογίστε την ένταση του ρεύματος του κυκλώματος και κάθε αντίστασης. 
 
Θέμα 6 
Ηλεκτρική κουζίνα είναι συνδεδεμένη σε κύκλωμα. Στα άκρα της εφαρμόζεται τάση V=200V και 
διαρρέεται από ρεύμα έντασης Ι=10Α. Η συσκευή λειτουργεί για χρόνο t=1h.  
α. να βρείτε την ενέργεια που καταναλώνεται σ΄ αυτό το χρόνο. 
β. να βρείτε την ισχύ της ηλεκτρικής κουζίνας 
γ. να βρείτε το κόστος λειτουργίας της αν η κάθε Kwh στοιχίζει 7λεπτά του ευρώ.  
 

Θέμα 7  

Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν ως σωστές ή λανθασμένες. 
1. Στα εγκάρσια κύματα τα σωματίδια του μέσου εκτελούν ταλάντωση σε διεύθυνση κάθετη στη 
διεύθυνση διάδοσης του κύματος. 

2. Το μήκος κύματος ισούται με την απόσταση δύο διαδοχικών κοιλάδων ή δύο διαδοχικών ορέων 
στα εγκάρσια κύματα. 
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3. Τα διαμήκη κύματα διαδίδονται στα στερεά, στα υγρά και στα αέρια. 
4. Η ταχύτητα διάδοσης των εγκάρσιων κυμάτων είναι μεγαλύτερη από ότι των διαμηκών. 
5. Τα κύματα μεταφέρουν ενέργεια και ύλη. 
6. Τα εγκάρσια κύματα διαδίδονται σε στερεά ,υγρά και αέρια σώματα. 
7. Όσο μεγαλύτερο είναι το πλάτος ενός κύματος τόσο μεγαλύτερη ενέργεια μεταφέρει. 
8. Η θεμελιώδης εξίσωση της κυματικής είναι λ = υ/f 
9. Η ταχύτητα των κυμάτων εξαρτάται από το πλάτος και την συχνότητα του κύματος. 
10. Η συχνότητα του κύματος γίνεται μικρότερη όταν το κύμα περνάει από το έδαφος στο νερό. 

Θέμα 8 

Ένας βαρκάρης αντιλαμβάνεται ότι η βάρκα του ανεβοκατεβαίνει Ν = 30 φορές, σε χρόνο t = 1min 
και η απόσταση ανάμεσα σε δύο κορυφές των κυμάτων είναι λ = 6m. 
Να υπολογίσετε: 
α). την συχνότητα του κύματος 
β). την περίοδο του κύματος 
γ). την ταχύτητα διάδοσης του κύματος. 

 
Θέμα 9 
Να αντιστοιχίσετε τα φυσικά μεγέθη της πρώτης στήλης με τις αντίστοιχες μονάδες μέτρησης της 

δεύτερης στήλης: 
Φυσικά μεγέθη Μονάδες μέτρησης 

1. Ηλεκτρικό φορτίο α. V 
2. Ένταση ηλεκτρικού ρεύματος β. Ω 
3. Ηλεκτρική τάση  γ. Ηz 
4. Ηλεκτρική ενέργεια δ. C 
5. Χρόνος ε. J 
6. Δύναμη στ. s 
7. Αντίσταση αγωγού ζ. Α 
8. Περίοδος ταλάντωσης η. N 
9. Συχνότητα θ. m/s 
10. Ταχύτητα κύματος  

 
 
 


