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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 

Μέρος Α  

Θέμα Α.1 

Συμπλήρωσε τις λέξεις που λείπουν από το παρακάτω κείμενο έτσι ώστε οι προτάσεις 

που προκύπτουν να είναι επιστημονικά ορθές. 

Α. Οι κινήσεις που επαναλαμβάνονται σε ίσα χρονικά διαστήματα ονομάζονται 

……………………………. 

Β. Οι περιοδικές κινήσεις που πραγματοποιούνται ανάμεσα σε δύο ακραία σημεία της 

τροχιάς ονομάζονται ………………………………………….. 

Γ. Η μέγιστη απομάκρυνση από τη θέση ισορροπίας ονομάζεται …………………….. της 

ταλάντωσης. 

Δ. Ο χρόνος μια πλήρους ……………………. ονομάζεται ……………………….. της ταλάντωσης. 

 

Θέμα Α.2 

Σημειώστε με Σωστό ή Λάθος τις παρακάτω προτάσεις 

Α. Τα κύματα μεταφέρουν ύλη και Ενέργεια 

Β. Το μήκος κύματος ισούται με την απόσταση μεταξύ δύο διαδοχικών ορέων ή 

κοιλάδων. 

Γ. Η ταχύτητα του κύματος εξαρτάται από το πλάτος του κύματος 

Δ. Τα μηχανικά κύματα διαδίδονται στο κενό. 
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Θέμα Α.3 

Ένα ελατήριο στο οποίο έχουμε κρεμάσει ένα σώμα μάζας m εκτελεί 6 πλήρεις 

ταλαντώσεις σε χρόνο t = 1 min. 

Α. Να υπολογίσετε την συχνότητα ταλάντωσης του σώματος 

Β. Να υπολογίσετε την περίοδο ταλάντωσης του. 

Θέμα Α.4 

Σε μια σεισμική δόνηση παράχθηκαν εγκάρσια κύματα που διαδίδονται με ταχύτητα 

5 km/s και διαμήκη κύματα που διαδίδονται με ταχύτητα 9 km/s . Ένας σεισμογράφος 

βρίσκεται σε απόσταση 450km από την εστία του σεισμού. Με πόση χρονική διαφορά 

καταγράφηκαν τα δύο είδη κυμάτων από τον σεισμογράφο; 

 

Μέρος Β 

Θέμα Β.1  

Α. Να γράψετε τον μαθηματικο τύπο του Νόμου του Ohm και να ονομάσετε τα μεγέθη 

που λαμβάνουν μέρος σε αυτόν. 

Β. Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι τιμές της έντασης και της τάσης που παίρνουμε 

με ένα πολύμετρο σε έναν αντιστάτη σταθερής αντίστασης R. Να συμπληρώσεις τον 

πίνακα. 
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Θέμα Β.2 

Στο διπλανό σχέδιο παριστάνεται μια συνδεσμολογία με τρείς αντιστάτες και μια 

πηγή. 

Α. Να σχεδιάσεις την κατεύθυνση του 

ρεύματος στο κύκλωμα. 

Β. Να χαρακτηρίσεις ως σωστές ή 

λανθασμένες τις παρακάτω προτάσεις. 

α) Οι αντιστάσεις R1 και R2 είναι 

παράλληλα συνδεδεμένες. 

β) Οι αντιστάσεις R1 και R3 διαρρέονται από το ίδιο ρεύμα. 

γ) Οι αντιστάσεις R1 και R2 έχουν την ίδια  τάση στα άκρα τους 

δ) Η ισοδύναμη αντίσταση των R1, R2, και R3 διαρρέονται από το ίδιο ρεύμα που 

διαρρέει την πηγή. 

ε) Η ισοδύναμη αντίσταση των R1, R2  έχει στα άκρα της τάση ίση με την τάση της 

πηγής. 

Θέμα Β.3  

Δύο φορτία Q1 = 10 mC και Q2  = 5mC βρίσκονται σε απόσταση d = 01m μεταξύ τους. 

Να υπολογίσετε την δύναμη που ασκείται μεταξύ τους, Δίνεται η ηλεκτρική σταθερά:  

𝐾𝑐 = 9 ∙ 109
𝑁𝑚2

𝐶2
 

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !!!! 

 


