
 

 

 

Διαγώνισμα Φυσικής Γ’ Γυμνασίου 

Σάββατο 17 Δεκεμβρίου 2016 

Διδάσκοντας: Αγκανάκης Παναγιώτης 

Ονοματεπώνυμο: 

Βαθμός: 

 

 

Να απαντήσετε σε 6 από τα 9 θέματα 

 

1) Να περιγράψετε το ατομικό πρότυπο του Borh. 

 

2) Να περιγράψετε την ηλέκτριση σώματος μέσω επαφής. 

 

3) 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. 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). 

 

iv. Ορίζουμε την ………………………… ή ……………………… μεταξύ των άκρων του 

…………………… το πηλίκο της ………………….. που μεταφέρουν στον καταναλωτή 

…………………… συνολικού φορτίου (q) όταν διέρχονται απ’ αυτήν προς το φορτίο q . 

 

 

4) Να αναφέρετε την παρουσία του φαινομένου Joule στην λειτουργία της ηλεκτρικής κουζίνας και ηλεκτρικού 

λαμπτήρα. 

 

5) Να αναπτύξετε εν συντομία τις έννοιες: βραχυκύκλωμα, ηλεκτρικό φορτίο και νόμος του Ohm. 

 

 



 

 

6) Στην παρακάτω εικόνα φαίνεται ένα μέρος από ένα 

ηλεκτρικό κύκλωμα. Στα άκρα Α,Β εφαρμόζεται τάση 

. Αν για τις αντιστάσεις ισχύει: 

και , 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  ενώ η δεύτερη 

. Η μεταξύ τους απόσταση είναι . 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  

 

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

a. Να περιγράψετε την διαδικασία που έλαβε χώρα 

b. Να υπολογίσετε: 

i. Το φορτίο του άλλου σώματος 

ii. Το πλήθος των ηλεκτρονίων που μετακινήθηκαν 

 

Δίνεται  

 

9) Από την διατομή ενός αγωγού περνάνε σε χρόνο ,  ηλεκτρόνια. Να υπολογίσετε: 

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

b. Την ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος. 

Δίνεται  

 


