
Διαγώνισμα Φυσικής Γ’ Γυμνασίου – 3ος Κύκλος  

ΘΕΜΑ 1Ο (25/100) 

1. Δύο σημειακά φορτία q1=+2 μC και q2=+10 μC βρίσκονται στον αέρα σε απόσταση r=3 m. 

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 διπλασιαστεί η απόσταση των σημειακών φορτίων 

 

2. Ένας αγωγός διαρρέεται από N = 21015 ηλεκτρόνια για χρόνο t = 80s . Να υπολογίσετε το φορτίο που 

διαρρέει τον αγωγό καθώς και την ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος. (δίνεται |e|=1.6 × 10-19 C) 

 

ΘΕΜΑ 2Ο (25/100) 

1. Σε ένα κύκλωμα έχουμε δύο αντιστάτες συνδεδεμένους παράλληλα. Ισχύει R1=10Ω , R2=8Ω . Η τάση της 

πηγής είναι Vολ=80 V.   

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

Β) Βρείτε την ισοδύναμη αντίσταση Rολ.  

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

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

 

ΘΕΜΑ 3Ο (25/100) 

1. Μια συσκευή έχει στα άκρα της τάση V=200V και διαρρέεται από ρεύμα έντασης I=2A. 

Α) Πόση είναι η ηλεκτρική ισχύς (Pηλ)που προσφέρεται στη συσκευή; 

Β) Πόση είναι η ηλεκτρική ενέργεια (Eηλ) που προσφέρεται στη συσκευή μέσα σε 2min; 

 

ΘΕΜΑ 4Ο (25/100) 

1. Ένα σώμα εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση με συχνότητα f=20Hz. 

Α) Ποια είναι η περίοδος Τ της ταλάντωσης; 

Β) Πόσες ταλαντώσεις κάνει σε χρόνο Δt=2sec  

Γ) Πόσο χρόνο χρειάζεται για να πάει από την μια ακραία θέση στην άλλη; 

 

2. Κύμα με μήκος κύματος λ = 4 m διανύει απόσταση x = 60 m σε χρόνο t=30 sec. Να βρείτε : 

Α) Την ταχύτητα u του κύματος. 

Β) Την συχνότητα f του κύματος. 

Γ) Την περίοδο T του κύματος. 

Δ) Σε ποσό χρόνο ένα σωματίδιο του μέσου εκτελεί N=60 πλήρεις ταλαντώσεις 

 

 


