
Διαγώνισμα Φυσικής Γ’ Γυμνασίου – 3ος Κύκλος  

ΘΕΜΑ 1Ο (25/100) 

1. Δύο αρχικά ουδέτερα σώματα τα τρίβουμε μεταξύ τους. Μετά την τριβή το ένα σώμα έχει φορτίο 

q1’=6.4mC.  

Α) Να εξηγήσετε πως έγινε η φόρτιση των σωμάτων. 

Β) Να βρείτε το τελικό φορτίο του δεύτερου σώματος. 

Γ) Να βρείτε το πλήθος των ηλεκτρονίων που μεταφέρθηκαν από το ένα σώμα στο άλλο. 

 

2. Δύο σημειακά φορτία q1=+2 μC και q2=-10 μC βρίσκονται στον αέρα σε απόσταση r=300 cm. 

Α) Να σχεδιάσετε τη δύναμη Κουλόμπ που δέχεται το ένα φορτίο από το άλλο. 

Β) Να υπολογίσετε το μέτρο της δύναμης Κουλόμπ. (δίνεται k=9 × 109) 

Γ) Να υπολογίσετε το μέτρο της δύναμης Κουλόμπ, αν υποτριπλασιαστεί η απόσταση των σημειακών 

φορτίων. 

ΘΕΜΑ 2Ο (25/100) 

1. Σε ένα κύκλωμα έχουμε τρεις αντιστάτες συνδεδεμένους παράλληλα. Ισχύει R1=10Ω , R2=8Ω και R3=40Ω. Η 

τάση της πηγής είναι V=80 V.   

Α) Σχεδιάστε το κύκλωμα και τη φορά του ρεύματος σε αυτό.  

Β) Βρείτε την ισοδύναμη αντίσταση.  

Γ) Βρείτε την ένταση του ρεύματος που διαρρέει την πηγή. 

Δ) Βρείτε τις εντάσεις των ρευμάτων που διαρρέουν τους τρεις αντιστάτες.  

 

2. Σχεδιάστε ένα κύκλωμα όπου ένας αντιστάτης είναι συνδεδεμένος παράλληλα με δύο αντιστάτες που είναι 

συνδεδεμένοι σε σειρά μεταξύ τους. Το σύστημα αυτό είναι συνδεδεμένο σε σειρά με δύο αντιστάτες που 

είναι συνδεδεμένοι επίσης σε σειρά μεταξύ τους. Ο ένας από αυτούς τους δύο αντιστάτες να είναι 

συνδεδεμένος παράλληλα με έναν άλλο αντιστάτη.  

 

ΘΕΜΑ 3Ο (25/100) 

1. Ένας υπολογιστής έχει ενδείξεις 880W , 220V. 

Α) Τι σημαίνουν αυτές οι ενδείξεις;  

Β) Ποια είναι η ασφάλεια που θα τοποθετήσουμε αν στο εμπόριο υπάρχουν ασφάλειες 1 , 2 , 4 , 6 , 8 , 10 , 

12 , 15 , 20 , 25 και 35 Α.  

Γ) Πόση είναι η αντίσταση του υπολογιστή;  

Δ) Πόση ενέργεια απορροφά σε χρόνο t=90min; 

Ε) Πόσο θα χρεωθούμε στη ΔΕΗ για μια μέρα λειτουργίας αν κάθε κιλοβατώρα κοστίζει 0,05 ευρώ;  

 

ΘΕΜΑ 4Ο (25/100) 

1. Σε σχοινί μήκους L=30m διαδίδεται εγκάρσιο κύμα με περίοδο T=0,1s. Το κύμα για να φτάσει από τη μία 

άκρη του σχοινιού στην άλλη κάνει 6s. Να βρείτε: 

Α) Την ταχύτητα διάδοσης του κύματος στο σχοινί. 

Β) Τη συχνότητα f του κύματος. 

Γ) Το μήκος κύματος λ. 

Δ) Πόσα μήκη κύματος υπάρχουν μέσα στο μήκος L του σχοινιού. 


