
ΜΕΘΟΔΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ 

Επαναληπτικό Διαγώνισμα στη Φυσική Γ Γυμνασίου 2019  
Ονοματεπώνυμο: 
ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ ΕΞΙ (6) ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ. ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
ΣΑΣ ΣΕ ΚΟΛΛΑ. ΠΑΡΑΔΙΔΟΥΜΕ  ΚΑΘΑΡΟ ΚΑΙ ΕΥΑΝΑΓΝΩΣΤΟ ΓΡΑΠΤΟ . 
  
1)Ποια είναι η δομή του ατόμου; Ποια είναι τα φορτία των σωματιδίων του ατόμου; 
2)Ποιοι είναι οι τρόποι ηλέκτρισης αντικειμένων; Ποιες αρχές ισχύουν πάντα; 
3)Να διατυπώσετε τον νόμο του Coulomb. Δυο μεταλλικές σφαίρες με φορτία Q1 
και Q2 βρίσκονται σε απόσταση r. Αν διπλασιάσουμε και τα δύο φορτία και την 
απόσταση, τι θα πάθει η δύναμη Coulomb; 
4)Τι ονομάζουμε ηλεκτρικό ρεύμα και τι ένταση ηλεκτρικού ρεύματος; Να γράψετε 
τον αντίστοιχο μαθηματικό τύπο. 
5)Να συμπληρώσεις τις επόμενες προτάσεις με τις κατάλληλες λέξεις. 

α) Ηλεκτρική αντίσταση ενός ηλεκτρικού διπόλου ονομάζεται το πηλίκο της …………… 
(…) που εφαρμόζεται στου πόλους του διπόλου προς την ………….(….) του ηλεκτρικού 
ρεύματος που το διαρρέει. 

β) Το ηλεκτρικό ρεύμα είναι …………. Κίνηση ελεύθερων ηλεκτρονίων. Τα ελεύθερα 
ηλεκτρόνια κινούνται με την επίδραση της δύναμης του…………  ………. που 
δημιουργείται από την πηγή. Η δύναμη αυτή……….. έργο. Το έργο αυτής της δύναμης 
εκφράζει την …………. που μεταφέρεται από την ………. στα …………  ……….. Την ενέργεια 
αυτή την αποκαλούμε………… του………….   …………… . 

γ) Σ’ έναν συσσωρευτή (μπαταρία οχημάτων) …………… ενέργεια μετατρέπεται σε 
………….. . Σ’ ένα φωτοστοιχείο ενέργεια……………. μετατρέπεται  σε…………… . Στο 
θερμοστοιχείο……………. ενέργεια μετατρέπεται σε…………….. . 

δ) Ο νόμος του  Coulomb ισχύει για φορτισμένα σώματα των οποίων οι……………  είναι 
πολύ μικρές σε σχέση με τη μεταξύ τους………………  ή για ομοιόμορφα 
φορτισμένες……………. . Τα σώματα αυτά ονομάζονται και…………………… . 

6)Δύο αντιστάτες  με αντιστάσεις R1=100Ω  και R2=150Ω  συνδέονται παράλληλα και στα 
άκρα της συνδεσμολογίας εφαρμόζεται τάση V=180Volt. Να βρείτε: 

α) την ισοδύναμη αντίσταση της συνδεσμολογίας, 

β) τις τάσεις στα άκρα των αντιστατών, 

γ) την ένταση του ρεύματος που διαρρέει κάθε αντιστάτη καθώς και την ένταση του 
ρεύματος που διαρρέει την πηγή τροφοδοσίας. (να σχεδιάσετε και το κύκλωμα) 

7))Ποιες κινήσεις ονομάζονται περιοδικές; Ποιες κινήσεις ονομάζονται ταλαντώσεις; Ποια 
τα χαρακτηριστικά μεγέθη μίας ταλάντωσης;  

8)Ποια είναι τα χαρακτηριστικά ενός μηχανικού κύματος; Να αναφέρεται τα είδη . Ποια 
είναι η θεμελιώδης εξίσωση της κυματικής; 

9)Να αιτιολογήσετε γιατί στο φαινόμενου του κεραυνού η λάμψη φτάνει γρηγορότερα σε 
εμάς από τον ήχο. Aν ταχύτητα του ήχου είναι u=340m/s πως μπορούμε να υπολογίσουμε 
την απόσταση μας από το σημείο στο οποίο πέφτει ο κεραυνός; 

 


