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Διαγώνισμα Γ’ Γυμνασίου 

Σάββατο 22 Απριλίου 2017 

Διάρκεια Εξέτασης 2 ώρες 

Ονοματεπώνυμο……………………………………………………. 

Αξιολόγηση : ………………………………………………………………  

Επιμέλεια διαγωνίσματος: Σηφάκης Μάνος 

Θέμα 1ο  

Α. Διατυπώστε την ‘Αρχή Διατήρησης Του Ηλεκτρικού Φορτίου’ 

Β.  Δυο θετικά φορτισμένες σφαίρες τοποθετούνται σε μια ορισμένη απόσταση μεταξύ τους. Να 

χαρακτηρίσεις με Σ τις προτάσεις των οποίων το περιεχόμενο είναι επιστημονικά ορθό και με Λ αυτές που 

το περιεχόμενο του είναι επιστημονικά λανθασμένο  

1. Οι ηλεκτρικές δυνάμεις που ασκούνται μεταξύ των σφαιρών είναι απωστικές 

2. Το μέτρο της δύναμης που ασκεί η πρώτη σφαίρα στη δεύτερη είναι ίσο με το μέτρο της δύναμης που 

ασκεί η δεύτερη στην πρώτη  

3. Όταν αυξήσουμε την απόσταση μεταξύ των σφαιρών , οι δυνάμεις αυξάνονται  

4. Όταν μειώσουμε την απόσταση των σφαιρών στο μισό, οι δυνάμεις τετραπλασιάζονται  

5. Όταν διπλασιάσουμε το φορτίο και των δύο σφαιρών, οι δυνάμεις τετραπλασιάζονται  

Θέμα 2ο  

Α. Να διατυπώσεις το νόμο του Κουλόμπ και να γράψεις τη μαθηματική σχέση που τον περιγράφει. 

Β. Δυο ακίνητα και μικρά φορτία 2μC και 3μC, βρίσκονται σε απόσταση 3cm μεταξύ τους. 

1. Να σχεδιαστούν τα δυο φορτία καθώς και οι δυνάμεις που ασκούνται μεταξύ τους. Τι ισχύει για τα μέτρα 

των δυνάμεων; Σε ποιο νόμο βασιστήκατε για αυτό; 

2. Να υπολογιστεί το μέτρο της δύναμης Κουλόμπ 

Δίνετε: k= 9 · 910  2 2/Nm C  
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Θέμα 3ο  

Α. Για τι είδους φορτία ισχύει ο Νόμος του Coulomb; 

Β. Δυο ακίνητα και σημειακά φορτία βρίσκονται σε απόσταση r μεταξύ τους και ασκείται δύναμη στο 

καθένα μέτρου 4Ν. Πόση θα γίνει η δύναμη αν υποδιπλασιάσουμε την μεταξύ τους απόσταση;   

Θέμα 4ο   Α. Να αντιστοιχήσεις τα φυσικά μεγέθη με τις μονάδες μέτρησης, γράφοντας στο γραπτό σου 

τους αριθμούς των μεγεθών και δίπλα το γράμμα της σωστής μονάδας 

   

  

Β. Να μεταφέρεις στο γραπτό σου τους παρακάτω τύπους φυσικών μεγεθών με τον χαρακτηρισμό Σ για 

κάθε σωστό ή Λ για κάθε λάθος 
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Θέμα 5
ο
  

Α. Να διατυπώσετε το Νόμο του Ωμ και να γράψετε τον αντίστοιχο τύπο.  

Β. Όταν εφαρμόζουμε στα άκρα αντιστάτη τάση 100V ,διαρρέεται από ρεύμα έντασης 2Α. Αν διπλασιάσουμε 

την τάση στα άκρα του , με ποιο από τα παρακάτω συμφωνείτε;  

α. Η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος που τον διαρρέει παραμένει σταθερή  

β. Η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος που τον διαρρέει ελαττώνεται 

γ. Η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος που τον διαρρέει διπλασιάζεται. 
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Θέμα 6
ο
  

Α. Να διατυπώσετε το θεμελιώδη νόμο της κυματικής με λόγια και με σύμβολα εξηγώντας το κάθε 

σύμβολο. 

Β. Από τι εξαρτάται η ταχύτητα διάδοσης ενός κύματος; Στο ίδιο μέσο διάδοσης τα διαμήκη ή τα εγκάρσια 

κύματα διαδίδονται με μεγαλύτερη ταχύτητα;   

 

Θέμα 7
ο
  

Διαθέτουμε μια μπαταρία, ένα ιδανικό αμπερόμετρο, δυο αντιστάτες αντιστάσεων 1R =30 Ω και 2R = 60Ω και 

καλώδια. Πραγματοποιούμε το κύκλωμα που δίνεται παρακάτω. Μετά το κλείσιμο του διακόπτη (δ) , η 

ένδειξη του αμπερομέτρου (Α) είναι  I=3A. 

    

A. Πόση είναι η ισοδύναμη αντίσταση του συστήματος των δύο αντιστατών; 

B. Πόση είναι η τάση στους πόλους της πηγής; 

Γ. Πόση είναι η ένταση του ρεύματος που διαρρέει κάθε αντιστάτη; 

 

    

Θέμα 8
ο
  

Το παρακάτω κύκλωμα περιλαμβάνει μια πηγή τάσης V=20V, ένα ιδανικό αμπερόμετρο, έναν ωμικό 

αντιστάτη R=3Ω και μια συσκευή, όλα συνδεδεμένα σε σειρά. 
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Αν το αμπερόμετρο δείχνει 4Α 

α)  Να υπολογίσει την τάση στα άκρα του αντιστάτη και στα άκρα της συσκευής  

β) Να υπολογίσεις της ηλεκτρική ενέργεια που προσφέρει η πηγή στο κύκλωμα σε χρόνο 10s 

γ) Να υπολογίσεις την θερμότητα που παράγει η συσκευή σε χρόνο 100s 

Θέμα 9
ο
 

Ένας ψαράς παρατηρεί μια σημαδούρα να αναδύεται και να βυθίζεται στο νερό εξαιτίας των κυμάτων που 

προκαλούνται από τη διέλευση ταχύπλοου σκάφους. Αν η ταχύτητα διάδοσης των κυμάτων στο νερό είναι 

2,5m/s και το μήκος κύματος 7,5m , πόσες φορές θα παρατηρήσει ο ψαράς τη σημαδούρα να αναδύεται σε 

χρόνο 2min; 

Να απαντήσετε σε έξι(6) από τα εννέα(9) θέματα 

         Καλή Επιτυχία!!!! 

 

 

 

 


