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Ονομαηεπώνςμο:                           ……………………………………………………………… 

Ημεπομηνία:……………………………………………………………… 

Μάθημα:    Φςζική Γ Γςμναζίος 

Υλη:     Ηλεκηπιζμόρ & Ηλεκηπικό πεύμα. 

Επιμέλεια διαγυνίζμαηορ:  Μπαλοςκίδηρ Σπύπορ 
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1. Σςμπληπώζηε ηα κενά : 

 

Τα άηνκα ηεο ύιεο ζρεκαηίδνληαη από ηξηώλ εηδώλ δηαθνξεηηθά ζωκαηίδηα, ηα ___________ θαη 

ηα _____________, πνπ ζπγθξνηνύλ ηνλ_____________ θάζε αηόκνπ, θαζώο θαη από ηα 

_________, πνπ πεξηθέξνληαη γύξω από απηόλ. Κάζε έλα από ηα __________ έρεη ειεθηξηθό θνξηίν 
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C. Φωξίο ειεθηξηθό θνξηίν είλαη ην ηξίην είδνο ζωκαηηδίωλ ηνπ αηόκνπ, ηα _________. 

Σε θάζε άηνκν, ην πιήζνο ηωλ _________ είλαη ίζν κε ην πιήζνο ηωλ ____________ όπνηε ην 

ζπλνιηθό θνξηίν είλαη κεδέλ. Γηα απηό ιέκε όηη ηα άηνκα είλαη _________   __________. 

 

2. Δίπλα ζηιρ ζυζηέρ πποηάζειρ γπάτηε ηο γπάμμα Σ και δίπλα ζηιρ λάθορ ηο γπάμμα Λ. 

α.Υπάξρνπλ ηξηώλ εηδώλ θνξηία, ην ζεηηθό, ην αξλεηηθό θαη ην νπδέηεξν. 

β.Η ειέθηξηζε κε επαθή γίλεηαη κόλν κε κεηαθνξά ειεθηξνλίωλ. 

γ.Οη κνλωηέο κπνξνύλ λα θνξηηζηνύλ. 

δ.Ο λόκνο ηνπ Coulombηζρύεη γηα όια ηα θνξηηζκέλα ζώκαηα.  

ε.Τν κηθξόηεξν θνξηίν ζηε θύζε είλαη ην θνξηίν ηνπ ελόο ειεθηξνλίνπ.   

 

3.Να γπάτεηε ηον νόμο ηος Coulomb και ηον νόμο ηος Ohm. 

 

4. Να γπάτεηε για ηα παπακάηυ θςζικά μεγέθη ηο ζύμβολό και ηη μονάδα μέηπηζηρ ηοςρ : 

θνξηίν,  δύλακε,  απόζηαζε,  ηάζε,  έληαζε ξεύκαηνο,  αληίζηαζε. 

 

5. Δςο θοπηία βπίζκονηαι ζε απόζηαζη r και μεηαξύ ηοςρ αζκείηαι δύναμη F. Τι θα πάθει η 

δύναμη αν: 

α) Τν r δηπιαζηαζηεί. 
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β)Τν r ππνηξηπιαζηαζηεί. 

γ) Τν έλα θνξηίν δηπιαζηαζηεί θαη ην άιιν ηξηπιαζηαζηεί. 

δ) Καη ηα δύν θνξηία δηπιαζηαζηνύλ θαη ην r δηπιαζηαζηεί θαη απηό.  

 

6. Απανηήζηε ζηιρ παπακάηυ επυηήζειρ: 

α)Πωο ζπλδέεηαη ην ακπεξόκεηξν θαη πωο ην βνιηόκεηξν; 

β)Από ηη εμαξηάηαη ε αληίζηαζε ελόο αγωγνύ; 

γ) Σε ηη δηαθέξεη ν αληηζηάηεο από ηελ αληίζηαζε; 

δ) Πόηε ηζρύεη ν λόκνο ηνπ Ohm; 

ε) Πνηνο είλαη ν ξόινο ηεο πεγήο ζε έλα θύθιωκα; 

 

7. Σηο κύκλυμα ηος παπακάηυ ζσήμαηορ δίνεηαι όηι V = 120V και όλερ οι ανηιζηάζειρ έσοςν 

ηην ηιμή 10Ω.  

 

α) Να βξεζεί ε ηζνδύλακε αληίζηαζε ηνπ θπθιώκαηνο. 

β) Να βξεζεί ην ξεύκα πνπ δηαξξέεη θάζε αληηζηάηε. 

γ)Να βξεζεί ε ηάζε ζηα άθξα ηεο R1. 

δ)Να βξεζεί ην πιήζνο ηωλ e πνπ πεξλάλ κέζα από ηελ R1 ζε ρξόλν 1minαλ ην θνξηίν ηνπ ελόο e 

είλαη -1,6·10
-19

C. 

 

 

8. Αν έσοςμε 4 ίδιοςρ ανηιζηάηερ με ανηίζηαζη 2Ω ο καθέναρ, πυρ ππέπει να ηοςρ ζςνδέζοςμε 

ώζηε η ιζοδύναμη ανηίζηαζη να είναι και πάλι 2Ω; 
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9.Να γπάτεηε ηοςρ οπιζμούρ ηυν παπακάηυ μεγεθών: 

α) έληαζε ηνπ ξεύκαηνο. 

β) πξαγκαηηθή θνξά ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο. 

γ) ειεθηξηθό θύθιωκα. 

δ) ηάζε ή δηαθνξά δπλακηθνύ. 

ε) ειεθηξηθή αληίζηαζε. 

 

 


