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]\

                                    Φυσική Γ Γυμνασίου 

   4o Διαγώνισμα                     

                  Σάββατο 4 Μαΐου 2019

Ονοματεπώνυμο:              …………………………………………………………

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

Πίνακας 1
φορτίο +
σώμα Α Γ Γ Α
αλληλεπίδραση άπωση έλξη Έλξη
σώμα Β Β Δ Δ
φορτίο

*Να απαντήσετε στα 6 από τα 8 ερωτήματα.

1α. Να αναφέρεις τον κανόνα που περιγράφει πως αλληλεπιδρούν τα ηλεκτρικά φορτία, όταν είναι ίδιου ή διαφορετικού 
είδους.

1β. Στον πίνακα 1 περιγράφονται οι αλληλεπιδράσεις (έλξη- άπωση) 
μεταξύ των ηλεκτρικά φορτισμένων σωμάτων Α, Β, Γ & Δ. Το 
σώμα Α είναι θετικά φορτισμένο. Να προσδιορίσεις τα φορτία των 
σωμάτων Β, Γ & Δ καθώς και το είδος της αλληλεπίδρασης μεταξύ Α 
& Δ (έλξη ή άπωση;).

Πίνακας 2
φορτίο + 0 0
σώμα Α Γ Γ Α
αλληλεπίδραση άπωση
σώμα Β Β Δ Δ
φορτίο 0 0

1γ. Κατά τη διάρκεια του πειράματος, τα σώματα Γ & Δ 
εκφορτίστηκαν (φορτίο μηδέν στα  Γ & Δ). Το σώμα Α συνεχίζει να 
απωθεί το σώμα Β. Προσδιόρισε το είδος των αλληλεπιδράσεων 
μεταξύ των άλλων σωμάτων, που περιγράφει ο πίνακας 2.  

2. Οι τιμές των στοιχείων του ακόλουθου κυκλώματος είναι R1 = 2Ω, R2 = 4Ω και V=12V.  
2α. Να μεταφέρεις στο γραπτό σου το σχήμα και να σημειώσεις τη φορά του ρεύματος.

2β. Να διατυπώσεις το νόμο του Ohm και να υπολογίσεις την 
ισοδύναμη αντίσταση μεταξύ των σημείων Α και Γ. 

2γ. Να υπολογίσεις το ρεύμα (ΙΑ) που διαρρέει το σημείο Α.

2δ. Ποια απ’ τις ακόλουθες τιμές αντιπροσωπεύει τα ρεύματα ΙΒ και 
ΙΓ που διαρρέουν τα σημεία Β και Γ:            

2Α, 1Α, 0,5Α.



                                        

2

  Σχολικό έτος 2018-2019       

3α.  Να αναγνωρίσεις το βολτόμετρο (V) και το αμπερόμετρο (Α) στο ακόλουθο κύκλωμα. Να μεταφέρεις στο γραπτό 
σου το σχήμα και στη θέση του βολτόμετρου και του αμπερόμετρου να τοποθετήσεις από ένα κύκλο, μέσα στον οποίο να 
γράψεις V για το βολτόμετρο και Α για το αμπερόμετρο.
Η ηλεκτρική πηγή έχει τάση 15V και η αντίσταση R είναι 1,5Ω. Οι αντιστάσεις των δυο οργάνων δεν θα παίξουν ρόλο στη 
διαδρομή και την ένταση του ρεύματος.

3β. Ποια τιμή θα δείχνει το βολτόμετρο και ποια το αμπερόμετρο όταν κλείσει ο διακόπτης στο κύκλωμα;

3γ. Ποια τιμή θα δείχνει το κάθε όργανο, όταν ο διακόπτης είναι ανοιχτός;

 

 4. Ο Charles Coulomb το 1783, διατύπωσε τον νόμο που περιγράφει τις ποσότητες των δυνάμεων που ασκούνται μεταξύ 
δυο σφαιρών, με τη μορφή της ακόλουθης εξίσωσης: 

2
21910.9
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 (στο S.I.)
4α. Δυο όμοιες λαστιχένιες σφαίρες είναι φορτισμένες. Η μία ακουμπά στο τραπέζι και έχει 
φορτίο q1=…5μC και η άλλη ισορροπεί κατακόρυφα σε απόσταση r =10cm στον αέρα και 
έχει φορτίο q2=+2μC. Οι δυνάμεις Coulomb που ασκούνται μεταξύ των σφαιρών 
εικονίζονται στο σχήμα. Να υπολογίσεις τη δύναμη Coulomb που ασκεί η πάνω σφαίρα 
στην κάτω. (1μC= 10-6C, 1cm=10-2m)

4β. Να προσδιορίσεις την πολικότητα του φορτίου q1, δηλαδή αν είναι θετικό ή αρνητικό. 
   

5.  Με ένα νήμα και ένα βαρίδι μπορείς να κατασκευάσεις ένα απλό εκκρεμές.

Δύο ομάδες μαθητών πειραματίζονται με δύο εκκρεμή.

Εκτρέπουν τα εκκρεμή λίγο από τις θέσεις ισορροπίας τους και χρονομετρούν 10 ταλαντώσεις 
τους, στα ακόλουθα χρονικά διαστήματα:

1η ομάδα: Δt1=10s,       2η ομάδα: Δt2=5s     

5α. Πόση είναι η περίοδος της κίνησης του εκκρεμούς κάθε ομάδας;

Διακόπτης

http://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Augustin_de_Coulomb
http://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Augustin_de_Coulomb
http://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Augustin_de_Coulomb
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5β. Η μια από τις δύο ομάδες υπολόγισε συχνότητα ταλάντωσης f=1 … για το εκκρεμές της και η 
άλλη f’=2 …. 

Να μεταφέρεις τις τιμές των συχνοτήτων στην κόλλα σου, να συμπληρώσεις τη μονάδα μέτρησης που ξέχασαν να 
βάλουν οι ομάδες και να βρεις σε ποια ομάδα αντιστοιχεί η συχνότητα f και σε ποια η f’.

5γ. Τα δύο εκκρεμή έχουν μόνο μια διαφορά. Ποια θα μπορούσε να είναι αυτή, ώστε να οδηγηθούν οι ομάδες σε 
διαφορετικές τιμές περιόδων: η μάζα του βαριδίου ή το μήκος του σχοινιού; 

6.Στο ακόλουθο σχήμα περιγράφεται τη διάδοση μιας διέγερσης μιας τεντωμένης μεταλλικής  χορδής πολύ μεγάλου 
μήκους, με συχνότητα f=50000Hz. 

6α. Το κύμα είναι εγκάρσιο ή διάμηκες; 

6β. Πόσο είναι το μήκος κύματος και το πλάτος του κύματος που διαδίδεται στη χορδή;

6γ. Αν η ταχύτητα του κύματος δίνεται από τη σχέση u=λf, να υπολογίσεις την ταχύτητα του κύματος πάνω στη χορδή

 

x (cm)

y (cm)

0

0,2

-0,2

5 10 15 20 25 30

6δ. Αν η ταχύτητα του προηγούμενου κύματος όταν μεταδίδεται στον αέρα είναι 300 m/s, πόσο θα είναι το μήκος 
κύματος στον αέρα; 

7α. Σε ποιο από τα ακόλουθα δύο κυκλώματα οι αντιστάτες είναι συνδεμένοι σε σειρά και σε ποιο παράλληλα;

7β. Από τις παρακάτω τέσσερις τιμές αντίστασης να επιλέξεις ποια είναι η ισοδύναμη αντίσταση σε κάθε ένα από τα 
παρακάτω κυκλώματα. 
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α. R=10 Ω, β. R=20 Ω, γ. R=30 Ω, δ. R=40 Ω

7γ. Σε ποιο κύκλωμα η κάθε αντίσταση (20Ω) διαρρέεται από ρεύμα μεγαλύτερης έντασης;
Να αιτιολογήσεις την απάντησή σου. 

8α. Να μεταφέρεις τον ακόλουθα πίνακα στο γραπτό σου και να βάλεις + στα αντίστοιχα κελιά

μέσα διάδοσης των κυμάτων: Μηχανικά Κύματα Μεταφορά
διαμήκη εγκάρσια ενέργειας ύλης

Σιδηροδρομική γραμμή
Αέρας σε δωμάτιο
Κενό στον μεσοαστρικό χώρο

8β. Σε ποια από τις δυο εικόνες που περιγράφουν ένα γνωστό παιδικό 
παιγνίδι, ο ήχος μεταδίδεται γρηγορότερα; Να εξηγήσεις την άποψη σου.

8γ.Να τοποθετήσεις τα τρία μέσα διάδοσης (πίνακας, ερώτηση 8α), με τη 
σειρά που αυξάνει μέσα σ’ αυτά, η ταχύτητα διάδοσης του ήχου.


