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 Διαγώνισμα Γ’ Γυμνασίου 

(Ηλεκτρικό ρεύμα- Ταλαντώσεις- Μηχανικά κύματα) 

Σάββατο 10 Μαρτίου 2018 

Διάρκεια Εξέτασης 2 ώρες 

Ονοματεπώνυμο……………………………………………………. 

 

Θέμα 1ο 

Α. Τι ονομάζουμε ένταση ηλεκτρικού ρεύματος; (ορισμός, τύπος, μονάδα 

μέτρησης.) 

Β. Ένας αγωγός διαρρέεται από ρεύμα έντασης Ι=0,003 Α. Να βρεθεί το φορτίο που 

διέρχεται από μία διατομή του αγωγού σε χρονικό διάστημα Δt=100sec. 

 

 

Θέμα 2ο 

Α. Τι ονομάζουμε περίοδο ταλάντωσης; 

Β. Ένα σώμα εκτελεί αμείωτη ταλάντωση με περίοδο Τ=5sec. Να βρεθεί:  
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α. η συχνότητα της ταλάντωσης. 

β. σε πόσο χρόνο το σώμα κάνει 10 ταλαντώσεις. 

γ. πόσες ταλαντώσεις κάνει το σώμα σε χρόνο 2 λεπτών. 

 

 

Θέμα 3ο 

Στις παρακάτω προτάσεις να συμπληρωθούν τα κενά. 

α. Τα μηχανικά κύματα μεταφέρουν .................. και ................. Χωρίζονται σε 

..............  και ...................   κύματα.  

β. Χαρακτηριστικά μεγέθη ενός κύματος είναι το  .............   κύματος, η   ............... 

διάδοσης του κύματος καθώς και η .................  του κύματος.  

γ. Τα εγκάρσια κύματα δημιουργούν .................    και  ..................  στο μέσο που 

διαδίδονται ενώ τα διαμήκη δημιουργούν ..................  και  ....................... 

δ.  Η θεμελιώδης εξίσωση της κυματικής είναι :...= . Η ............   .............. του 

κύματος εξαρτάται μόνο από το .......... διάδοσης.  

 

 

Θέμα 4ο 

Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιές λανθασμένες; 

α. Η περίοδος ενός απλού εκκρεμούς εξαρτάται από τη μάζα του σώματος. 

β. Κατά την ταλάντωση ενός εκκρεμούς το σώμα έχει την μέγιστη ταχύτητα του όταν 

διέρχεται από τη θέση ισορροπίας του. 

γ. Σ'ένα εκκρεμές που αιωρείται έπειτα από κάποιο χρονικό διάστημα η μηχανική 

ενέργεια μειώνεται.   

δ. Ο χρόνος που κάνει το εκκρεμές για να ολοκληρώσει μια πλήρη ταλάντωση 

εξαρτάται από το μήκος του νήματος  

ε. Η κίνηση ενός απλού εκκρεμούς είναι ομαλά επιταχυνόμενη. 
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στ. Το εκκρεμές στις ακραίες θέσεις της ταλάντωσης του έχει μηδενική δυναμική 

ενέργεια και μέγιστη κινητική ενέργεια. 

ζ.  Συχνότητα ενός απλού εκκρεμούς ονομάζουμε τον αριθμό των ταλαντώσεων που 

εκτελεί το σώμα σε ένα χρονικό διάστημα, προς το διάστημα αυτό.  

 

 

Θέμα 5ο 

Δύο αντιστάσεις R1=R2= 10Ω συνδέονται μεταξύ τους σε σειρά και τροφοδοτούνται 

από πηγή τάσης V=20V.  

α. Να σχηματίσετε το κύκλωμα και να βρεθεί η ολική αντίσταση του κυκλώματος. 

β. Να βρεθεί η ολική ένταση του ρεύματος που διαρρέει  το κύκλωμα καθώς και η 

ένταση του ρεύματος που διαρρέει κάθε αγωγό. 

γ. Να βρεθεί η τάση (διαφορά δυναμικού) στα άκρα κάθε αντιστάτη. 

 

 

Θέμα 6ο 

Α. Από τις παρακάτω προτάσεις να διαλέξετε τις σωστές.  

Τα ηχητικά κύματα: 

α. είναι διαμήκη. 

β. διαδίδονται σε όλα τα μέσα 

γ. είναι μηχανικά κύματα άρα διαδίδονται και στο κενό. 

δ. ανεξάρτητα από τη συχνότητα τους γίνονται αντιληπτά από το ανθρώπινο αυτί.  

ε. λέγονται υπόηχοι όταν έχουν συχνότητα μεγαλύτερη των 20000 Hz. 

Β. Ποια είναι τα υποκειμενικά χαρακτηριστικά του ήχου;( όχι απλή αναφορά)  
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Θέμα 7ο 

Να συμπληρώσετε τον πίνακα: 

          ΜΕΓΕΘΟΣ             ΣΥΜΒΟΛΟ       ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

     Πλάτος ταλάντωσης   

 Τάση ή διαφορά δυναμικού   

            Αντίσταση   

      Μήκος κύματος   

   Περίοδος ταλάντωσης   

 Συχνότητα κύματος   

 

 

 

 

Να απαντήσετε σε όλα τα θέματα  

 

Επιμέλεια: Σπανάκη Μαρία 

 

 

 


