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Διαγώνισμα Φυσικής Γ’ Γυμνασίου 

Μάιος - Ιούνιος 2016 

Επιμέλεια: Αγκανάκης Α. Παναγιώτης 

 

Να απαντήσετε σε 6 από τα 9 θέματα 

 

1) Να περιγράψετε το ατομικό πρότυπο του Borh. 

 

2) Να συμπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις: 

 
i. Σύμφωνα με τον νόμο του Coulomb το μέτρο της …………………. δύναμης με την 

οποία αλληλεπιδρούν δύο …………………. φορτία είναι …………………. του 

……………….. των ……………….. και ……………………… ανάλογο του 

……………………. της …………………..  

 

ii. Τα φορτισμένα σωματίδια κινούνται λόγω της …………… που δημιουργεί το 

……………………….. (2 λέξεις) λόγω της πηγής. Η δύναμη αυτή παράγει ………… 

Το έργο της δύναμης αυτής εκφράζει την …………………. που μεταφέρεται από την 

………….. στα κινούμενα ………… Την ενέργεια αυτή την ονομάζουμε 

………………………………….. (2 λέξεις). 

iii. Περιοδικές κινήσεις ανάμεσα σε ……………………………(3 λέξεις) της τροχιάς του 

σώματος ονομάζονται …………………… Κάθε ταλάντωση πραγματοποιείται γύρω 

από τη ……………………..…….. (2 λέξεις) και η δύναμη τείνει να το 

………………………. σ’ αυτήν. 

iv. Σ΄ έναν ……………………. η ηλεκτρική ………………… μετατρέπεται σε 

…………………… Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται, ……………………………… 

(2 λέξεις).  Το φαινόμενο αυτό βρίσκει εφαρμογή στους 

…………………………………...(2 λέξεις), στις …………………………………. 

(2 λέξεις) και στις …………………………………….(2 λέξεις). 

 

3) Ένα σώμα εκτελεί μία ταλάντωση. Σε χρονική διάρκεια 2 min έχει εκτελέσει 600 πλήρης 

ταλαντώσεις. Να υπολογίσετε: 

a. Την συχνότητα της ταλάντωσης 

b. Την περίοδο της ταλάντωσης 

c. Αν στο ίδιο χρονικό διάστημα κάνει τις διπλάσιες ταλαντώσεις να υπολογίσετε την 

νέα συχνότητα και περίοδο. 

 

4) Μία ηχητική πηγή δημιουργεί κύματα. Τα κύματα αυτά ταξιδεύουν στο αέρα και φθάνουν σε 

απόσταση 𝑑 = 680𝑚 σε χρόνο 𝑡 = 2𝑠. Να υπολογίσετε: 

a. Την ταχύτητα του ήχου 

b. Αν το μήκος κύματος είναι 𝜆 = 0,5𝑚 να υπολογίσετε την συχνότητα και την 

περίοδο του κύματος. 
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5) Δύο κύματα διαδίδονται σε γραμμικό ελαστικό μέσο. Το ένα είναι διαμήκες και το άλλο 

εγκάρσιο. Το πρώτο κύμα έχει μήκος κύματος 𝜆1 = 12𝑐𝑚 και περίοδο 𝑇 = 60𝑠. Το 

δεύτερο θέλει χρόνο 𝑡 = 10𝑠 για να καλύψει μία απόσταση 𝑥 = 30𝑐𝑚. 

a. Να υπολογίσετε τις ταχύτητες διάδοσης των δύο κυμάτων. 

b. Ποιο κύμα είναι το εγκάρσιο και ποιο το διαμήκες 

 

6) Στην παρακάτω εικόνα φαίνεται ένα μέρος από ένα ηλεκτρικό κύκλωμα. Στα άκρα Α,Β 

εφαρμόζεται τάση 𝑉𝛢𝛣 = 30𝑉. Αν για τις αντιστάσεις ισχύει: 𝑅1 = 4𝛺, 𝑅2 = 2𝛺 και 𝑅3 =

3𝛺, να υπολογίσετε: 

a. Την ολική αντίσταση του κυκλώματος 

b. Την ένταση του ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα 

c. Την ένταση του ρεύματος στην αντίσταση R3. 

d. Την ισχύ στην αντίσταση R3. 

 

7) Δύο σφαίρες αλληλεπιδρούν ηλεκτρικά. Η πρώτη σφαίρα έχει φορτίο 𝑄1 = 3𝜇𝐶 ενώ η 

δεύτερη 𝑄2 = −5𝜇𝐶. Η μεταξύ τους απόσταση είναι 𝑟 = 5𝑐𝑚. Να υπολογίσετε: 

a. Την ηλεκτρική δύναμη 

b. Να την χαρακτηρίσετε ως προς το είδος της 

c. Αν διπλασιαστεί η απόσταση ποια θα είναι η νέα δύναμη; 

Δίνεται 𝑘 = 9 × 109 𝑁 ∙ 𝑚2

𝐶2⁄  

 

8) Δύο σώματα έρχονται σε επαφή. Το ένα από τα δύο μετά την επαφή έχει αποκτήσει φορτίο 

𝑄1 = +6,4𝜇𝐶.  

a. Να περιγράψετε την διαδικασία που έλαβε χώρα 

b. Να υπολογίσετε: 

i. Το φορτίο του άλλου σώματος 

ii. Το πλήθος των ηλεκτρονίων που μετακινήθηκαν 

 

9) Από την διατομή ενός αγωγού περνάνε σε χρόνο 𝑡 = 3𝑚𝑖𝑛, 9 × 1012 ηλεκτρόνια. Να 

υπολογίσετε: 

a. Το ηλεκτρικό φορτίο που διαπερνά τον αγωγό στο χρονικό αυτό διάστημα 

b. Την ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος. 

Δίνεται |𝑒| = 1.6 × 10−19𝐶 
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