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ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: 

ΤΖΙΡΤΖΙΠΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 

ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ   

∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ    

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  

ΜΑΙΟΥ – ΙΟΥΝΙΟΥ   
  

    ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ: ΤΑΞΗ: Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1η   

Οι ράβδοι των εικόνων α και γ είναι ηλεκτρικά φορτισµένες.    

Να εξηγήσετε:  

A) Γιατί στην εικόνα α οι δύο ράβδοι απωθούνται. 

B) Γιατί στην εικόνα γ οι δύο ράβδοι έλκονται.  
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2η     

Α) Να χαρακτηρίσετε µε Σ (σωστό) ή µε Λ (λάθος) τις παρακάτω προτάσεις.  

1. Η πραγµατική φορά του ηλεκτρικού ρεύµατος είναι η φορά κίνησης του θετικά 

φορτισµένου ηλεκτρικού φορτίου.  

2. Το ηλεκτρικό ρεύµα δεν µπορεί να δηµιουργηθεί αν δεν υπάρχει πηγή σ ένα ηλεκτρικό 

κύκλωµα.  

3. Το ηλεκτρικό ρεύµα δηµιουργείται από την τυχαία κίνηση ηλεκτρικών φορτίων.  

4. Η αιτία δηµιουργίας του ηλεκτρικού ρεύµατος σ ένα κύκλωµα είναι η διαφορά δυναµικού 

που υπάρχει στους πόλους της πηγής.  

Β) Ένας λαµπτήρας διαρρέεται από ρεύµα έντασης 200mA. Να υπολογίσετε το φορτίο που 

διέρχεται από τον λαµπτήρα σε ένα δευτερόλεπτο.  
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3η     

Στα άκρα ενός µεταλλικού αγωγού επικρατεί τάση V, και αυτός διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύµα 

I. Αν διπλασιάσουµε την τάση στα άκρα του και κρατήσουµε την θερµοκρασία του σταθερή, τότε 

πόση γίνεται η ένταση του ηλεκτρικού ρεύµατος; Να δικαιολογήσετε την απάντηση σας.  
  
ΕΡΩΤΗΣΗ 4η   

Δίνονται δύο λαµπτήρες µε αντιστάσεις 20Ω και 40Ω, µία ηλεκτρική πηγή µε τάση 12V, και 

ένας διακόπτης. 
1. Να σχεδιάσετε το κύκλωµα µε την ηλεκτρική πηγή, τον διακόπτη και τους δύο λαµπτήρες 

συνδεδεµένους κατά σειρά. 

2. Να υπολογίσετε την ένταση του ρεύµατος που διαρρέει την ηλεκτρική πηγή. 

3. Να υπολογίσετε την ένταση του ρεύµατος που διαρρέει κάθε λαµπτήρα.  

4. Να υπολογίσετε την τάση στα άκρα κάθε λαµπτήρα. 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 5η 

Στο εργαστήριο των φυσικών επιστηµών του σχολείου σας 

πραγµατοποιούµε το παρακάτω ηλεκτρικό κύκλωµα, το οποίο 

αποτελείται από δύο ηλεκτρικές λάµπες, ένα διακόπτη και µία 

ηλεκτρική πηγή. 

Α) Ν α σχεδιάσετε την σχηµατική αναπαράσταση του κυκλώµατος. 
B) Δίνεται ότι οι λαµπτήρες έχουν ο κάθε ένας αντίσταση 6Ω. Να 

υπολογίσετε την συνολική αντίσταση του κυκλώµατος. 



 

Καλή Επιτυχία 

Α) Από ποιους παράγοντες εξαρτάται η ενέργεια που µεταφέρει το ηλεκτρικό ρεύµα σε µια 

ηλεκτρική συσκευή; Να δοθεί και ο αντίστοιχος τύπος.  

Β) Στις ερωτήσεις 1 και 2, να γράψετε στην κόλα αναφοράς τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα 

το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.  

1. Η µια κιλοβατώρα ( 1kWh ) είναι:  

α. µονάδα ηλεκτρικής αντίστασης                β. µονάδα ηλεκτρικού ρεύµατος 

γ. µονάδα ηλεκτρικής ισχύος                       δ. µονάδα ηλεκτρικής ενέργειας 

2. Οι µετρητές της ΔΕΗ (ρολόγια) µετράνε: 

α. την ισχύ που καταναλώνουµε                 β. την ενέργεια που καταναλώνουµε 

γ. το φορτίο που καταναλώνουµε                δ. το ρεύµα που καταναλώνουµε 

ΕΡΩΤΗΣΗ 6η 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 7η   

Α)Το παρακάτω σχήµα παριστάνει την τροχιά ενός αντικειµένου που κάνει ταλάντωση. 

 
 

Να µεταφέρετε τις παρακάτω προτάσεις συµπληρωµένες στη κόλλα αναφοράς. 

1. Η θέση ισορροπίας του σώµατος που κάνει ταλάντωση είναι το ……………… 

2. Ο χρόνος για να εκτελέσει τη διαδροµή …………………λέγεται περίοδος 

3. Η απόσταση ΟΒ ή ΟΑ λέγεται …………………της ταλάντωσης.  

Β) Ένα απλό εκκρεµές εκτελεί 30 πλήρεις ταλαντώσεις σε 15 s. Να υπολογίσετε την περίοδο 

και τη συχνότητα της ταλάντωσής του.  
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 8η  
Στους πόλους ηλεκτρικής πηγής σταθερής τάσης 6V συνδέουµε έναν αντιστάτη αντίστασης 6Ω. 

Ο αντιστάτης είναι βυθισµένος σε θερµικά µονωµένο δοχείο που περιέχει νερό µάζας 1kg και 

αρχικής θερµοκρασίας 15ºC. ( cνερού=4200 J/kg *ºC )      

A) Να υπολογίσετε την ένταση του ηλεκτρικού ρεύµατος που διαρρέει τον αντιστάτη. 
B) Σε πόσο χρόνο η θερµοκρασία του νερού θα µεταβληθεί από τους 15ºC στους  25ºC.  

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 9η 

A) Στις ερωτήσεις 1 και 2, να γράψετε στην κόλα αναφοράς τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα 

το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 
1. Στα εγκάρσια κύµατα: 

α) τα σωµατίδια του µέσου ταλαντώνονται κάθετα στη διεύθυνση διάδοσης του κύµατος 

β) τα σωµατίδια του µέσου ταλαντώνονται παράλληλα στη διεύθυνση διάδοσης του κύµατος 

γ) τα σωµατίδια του µέσου δεν ταλαντώνονται 
δ) ισχύει το α και το β. 

2. Το διαµήκη κύµατα έχουν: 

a) όρη και κοιλάδες                  β) πυκνώµατα και αραιώµατα 

γ) µόνο κοιλάδες                      δ) µόνο αραιώµατα 

B) Nα αναφέρετε ονοµαστικά τα χαρακτηριστικά µεγέθη του κύµατος  
 

Στις ερωτήσεις που απαιτούνται πράξεις αυτές να γίνονται στη κόλλα αναφοράς σας.  

Να απαντήσετε σε έξι (06) από τα εννέα (09) θέµατα. 

Όλα τα θέµατα είναι ισοδύναµα. 

  

  Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                                                                                  ΟΙ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ  

 

                                                   

                                                                                    ΤΖΙΡΤΖΙΠΗ ΚΥΡΙΑΚΗ       ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ  


