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ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΘΕΜΑΤΑ

1) Α) Να αντιγράψετε στην κόλλα αναφοράς το κείμενο που ακολουθεί, συμπληρώνοντας
και υπογραμμίζοντας τις λέξεις που λείπουν.
«Μεταξύ δύο φορτισμένων σωμάτων ασκείται είτε ................................. δύναμη είτε
.................................. δύναμη. Δύο φορτισμένα σώματα αλληλεπιδρούν χωρίς να βρίσκονται απαραίτητα σε ................................ μεταξύ τους. Η ηλεκτρική δύναμη δρα από απόσταση.
Στη φύση εμφανίζονται δύο είδη φορτισμένων σωμάτων, τα θετικά και τα αρνητικά
φορτισμένα. Δύο .......................................... φορτισμένα σώματα απωθούνται, ενώ δύο
.................................. φορτισμένα σώματα έλκονται».
Β) Τα σώματα Α, Β, Γ και Δ είναι ηλεκτρικά φορτισμένα. Το Α απωθείται από το Β, το
Β απωθείται από το Γ, ενώ τα Γ και Δ έλκονται μεταξύ τους. Αν γνωρίζουμε ότι το Α είναι
αρνητικά φορτισμένο, πως αλληλεπιδρούν μεταξύ τους (άπωση ή έλξη) τα:
α) Α και Γ, β) Β και Δ.
(να δικαιολογήσεις ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ τις απαντήσεις σου)
2) Τι ονομάζεται ηλεκτρικό πεδίο;
Με την εισαγωγή της έννοιας του ηλεκτρικού πεδίου, ποια είναι η διαδικασία των δύο
βημάτων με τα οποία περιγράφεται η άσκηση της ηλεκτρικής δύναμης;
3) Πως διατυπώνεται ο νόμος του Ωμ με λόγια και με τύπο;
Να κάνετε για το νόμο αυτό, τη γραφική παράσταση της έντασης του ηλεκτρικού ρεύματος σε σχέση με τη διαφορά δυναμικού στα άκρα του.
4) Να αντιγράψετε τον παρακάτω πίνακα στην κόλλα αναφοράς, συμπληρώνοντας τα
κενά κελιά.
ΜΟΝΑΔΑ ΣΤΟ S.I.
ΟΝΟΜΑ ΜΕΓΕΘΟΥΣ
ΤΥΠΟΣ
(και με τι ισούται)
Ένταση ηλεκτρικού ρεύματος
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5) Δύο αντιστάτες με αντιστάσεις R1 = 3 Ω και R2 = 6 Ω συνδέονται
α) σε σειρά και
β) παράλληλα.
Να κάνετε τη σχηματική αναπαράσταση της σύνδεσής τους και να υπολογίσετε αναλυτικά
την ισοδύναμη αντίσταση για κάθε μία από τις περιπτώσεις α) και β).

6) Να αντιγράψετε στην κόλλα αναφοράς το κείμενο που ακολουθεί, συμπληρώνοντας
και υπογραμμίζοντας τις λέξεις που λείπουν.
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«Η μεταβολή της ………………………………….. ενέργειας ενός αντιστάτη αντίστασης
R, όταν από αυτόν διέρχεται …………………….. ………………………………………
σταθερής έντασης Ι και επομένως η ποσότητα της ………………………….............……….
Q που μεταφέρεται από αυτόν προς το περιβάλλον σε χρονικό διάστημα t είναι
…………………..........……………
α) του …………………………………... της …………………………….. του ηλεκτρικού
ρεύματος (Ι) που διαρρέει τον αντιστάτη,
β) της …………………….. (R) του αντιστάτη και
γ) του ………………. (t) ………………………….. του ηλεκτρικού ρεύματος από τον αντιστάτη.
Η μαθηματική σχέση που συνδέει τα μεγέθη Q, I, R και t είναι: Q = .................................».
7) Πως μεταβάλλεται η περίοδος ενός απλού εκκρεμούς όταν:
α. ελαττωθεί το μήκος του νήματος του εκκρεμούς,
β. αν αυξηθεί το πλάτος της ταλάντωσής του,
γ. ελαττωθεί η μάζα του και
δ. το εκκρεμές μεταφερθεί από τους πόλους στον Ισημερινό.
8) Να σημειωθούν στην κόλλα αναφοράς σας με Σ αν είναι σωστές ή Λ αν είναι λάθος οι
παρακάτω προτάσεις.
α. Τα κύματα μεταφέρουν ύλη και ενέργεια.
β. Το μήκος κύματος ισούται με την απόσταση μεταξύ δύο διαδοχικών ορέων ή κοιλάδων.
γ. Η ταχύτητα του κύματος εξαρτάται από το πλάτος του κύματος.
δ. Όσο μεγαλύτερο είναι το πλάτος τόσο περισσότερη ενέργεια μεταφέρεται από ένα κύμα.
ε. Τα μηχανικά κύματα διαδίδονται στο κενό.
στ. Στο ίδιο μέσο διάδοσης τα εγκάρσια κύματα διαδίδονται με μεγαλύτερη ταχύτητα απ’
ότι τα διαμήκη.
9) A) Τι λέει ο θεμελιώδης νόμος της κυματικής με λόγια και με τύπο; Να εξηγηθούν τα
σύμβολα του τύπου.
B) Ένα κύμα έχει μήκος κύματος 10 m και περίοδο 2 s. H ταχύτητα διάδοσης του κύματος είναι:
α. 5 m/s
β. 0,5 m/s
γ. 2 m/s
δ. 0,2 m/s
Σημειώστε στην κόλλα σας τη σωστή απάντηση.
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