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Φυσική Γ’ Γυμνασίου 

Ερωτήσεις Θεωρίας 

Επιμέλεια: Αγκανάκης Α. Παναγιώτης 

 

Κεφάλαιο 1 - Ηλεκτρισμός 

 

1) Ποια σώματα ονομάζονται ηλεκτρισμένα και ποια δύναμη ονομάζουμε ηλεκτρική; 

 

2) Τι ιδιότητες έχουν οι ηλεκτρικές δυνάμεις και που οφείλονται αυτές; 

 

3) Τι γνωρίζεται για το ηλεκτρικό φορτίο; 

 

4) Ποια μονάδα χρησιμοποιούμε για την μέτρηση του ηλεκτρικού φορτίου; 

 

5) Πως υπολογίζουμε το συνολικό ηλεκτρικό φορτίο; 

 

6) Περιγράψτε την δομή του ατόμου σύμφωνα με την θεωρία του Bohr. 

 

7) Τι ονομάζουμε ιόν; Πως μπορεί να μετατραπεί ένα άτομο σε ιόν; 

 

8) Γιατί στην ηλέκτριση του ατόμου ρόλο παίζουν μόνο τα ηλεκτρόνια; 

 

9) Τι είναι η κβάντωση του ηλεκτρικού φορτίου; 

 

10)  Αναπτύξτε την ηλέκτριση ατόμου μέσω επαφής. 

 

11)  Αναπτύξτε την ηλέκτριση ατόμου μέσω τριβής. 

 

12)  Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ αγωγών και μονωτών; 

 

13)  Ποια μεγέθη επηρεάζουν την ηλεκτρική δύναμη; 

14)  Ποια η σχέση ηλεκτρικής δύναμης και απόστασης; 

15)  Ποια η σχέση ηλεκτρικής δύναμης και φορτίου; 

16)  Ποιος είναι ο νόμος του Κουλόμπ; Δώστε και την μαθηματική έκφραση. 

17)  Ποια είναι η φορά των ηλεκτρικών δυνάμεων; 

 

18)  Η σταθερά k από ποιους παράγοντες εξαρτάται; 

19)  Δύο σφαίρες αλληλεπιδρούν ηλεκτρικά. Υπάρχει περίπτωση κάποια στιγμή να πάψουν να υφίστανται 

ηλεκτρικές δυνάμεις; 

20)  Τι γνωρίζεται για το ηλεκτρικό πεδίο;  



 

  

https://physicscourses.wordpress.com 2 

 

Κεφάλαιο 2 - Ηλεκτρικό Ρεύμα 

 

1) Τι ονομάζουμε ηλεκτρικό ρεύμα; 

 

2) Εξηγείστε όσο πιο απλά και σύντομα μπορείτε πως δημιουργείτε ηλεκτρικό ρεύμα σ’ έναν μεταλλικό αγωγό. 

 

3) Πως ορίζουμε την ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος; Ποια μονάδα χρησιμοποιούμε στο Διεθνές Σύστημα 

για την μέτρηση της; 

 

4) Με τη χρήση ποιου οργάνου μετράμε την ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος; Πως θα πρέπει να το 

συνδέσουμε σ’ ένα ηλεκτρικό κύκλωμα; 

 

5) Ποια είναι τα αποτελέσματα του ηλεκτρικού ρεύματος; 

 

6) Τι ονομάζουμε ηλεκτρικό κύκλωμα; Πότε ένα κύκλωμα είναι ανοιχτό και πότε κλειστό; 

 

7) Τι ονομάζουμε ηλεκτρική ενέργεια; Πότε μία πηγή θεωρείται πηγή ηλεκτρικής ενέργειας; 

 

8) Τι είναι η διαφορά δυναμικού; Πως αλλιώς την ονομάζουμε; 

 

9) Τι ονομάζουμε καταναλωτή; Υπάρχει τρόπος να μετρήσουμε την ενέργεια που μετατρέπει ένας καταναλωτής; 

 

10) Τι ονομάζουμε ηλεκτρικό δίπολο; Ποια σχέση συνδέει την τάση στα άκρα του διπόλου με την ένταση του 

ρεύματος; 

 

11) Ποιο μέγεθος ονομάζουμε ηλεκτρική αντίσταση; Είναι σταθερή σε όλα τα υλικά ή μεταβάλλεται ανάλογα την 

τιμή της εφαρμοζόμενης τάσης; 

 

12) Ποιος είναι ο νόμος του Ωμ; 

 

13) Αν θελήσουμε να συνδέσουμε 2 αντιστάσεις με ποιους τρόπους θα το κάνουμε; Τι θα πετύχουμε σε κάθε 

περίπτωση; Τι θα ισχύει για την ένταση του ρεύματος, την αντίσταση και την τάση σε κάθε περίπτωση; 

 

Κεφάλαιο 3 - Ηλεκτρική Ενέργεια 

 

1) Με ποιο τρόπο μεταφέρεται η ηλεκτρική ενέργεια; Πως την χρησιμοποιούν οι καταναλωτές; 

 

2) Τι θα συμβεί σε αντιστάτη που διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα; Πως ονομάζεται το φαινόμενο αυτό; 

 

3) Ποιες εφαρμογές του φαινομένου Joule γνωρίζετε; Πως εμφανίζεται σε κάθε περίπτωση; 

 

4) Τι είναι το βραχυκύκλωμα; 
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5) Πως μπορούμε να υπολογίσουμε την ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνει μία συσκευή ή που την μετατρέπει 

σε ενέργεια άλλης μορφής; 

 

6) Τι είναι η ισχύς μίας συσκευής και πως την υπολογίζουμε; 

 

Κεφάλαιο 4 - Ταλαντώσεις 

 

1) Ποια κίνηση ονομάζουμε περιοδική; Να δώσετε κάποια παραδείγματα. 

 

2) Τι είναι η ταλάντωση; Ποια είναι η πιο απλή διάταξη που εκτελεί ταλάντωση; 

 

3) Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να εκτελέσει ένα σώμα ταλάντωση; 

 

4) Τι ονομάζουμε θέση ισορροπίας; 

 

5) Ποιες δυνάμεις προκαλούν την ταλάντωση; 

 

6) Ποια είναι τα χαρακτηριστικά μεγέθη κάθε ταλάντωσης; Πείτε τι πληροφορίες γνωρίζετε για το κάθε 

μέγεθος. 

 

7) Ποια μεγέθη παίζουν ρόλο στην περίοδο του απλού εκκρεμούς; 

 

8) Ποια μεγέθη δε παίζουν ρόλο στην περίοδο του απλού εκκρεμούς; 

 

9) Τι γνωρίζετε για την ενέργεια στην ταλάντωση; 

 

Κεφάλαιο 5 - Κύματα 

 

1) Τι ονομάζουμε μηχανικό κύμα; Τι γνωρίζετε για αυτά; 

 

2) Ποια είδη κύματος γνωρίζετε; Με πιο κριτήριο γίνεται η κατηγοριοποίηση τους; 

 

3) Αναφέρετε τις διαφορές που έχουν το εγκάρσιο και το διαμήκες κύμα. 

 

4) Με πιο τρόπο παράγεται ένα κύμα; 

 

5) Ποια είναι τα χαρακτηριστικά μεγέθη ενός κύματος; Αναφέρετε αναλυτικά τι γνωρίζετε για αυτά τα μεγέθη. 

 

6) Πως δημιουργούνται τα ηχητικά κύματα; Σε ποια κατηγορία εμπίπτουν;  


