
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ  

Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

 

Να επιλέξετε τα 6 από τα 8 θέματα. Σε περίπτωση που επιλέξετε το θέμα 7 να γράψετε 5 

θέματα 

Θέμα 1 

Να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση ή στη φράση που 

συµπληρώνει σωστά την πρόταση. 

1. Ηλεκτρίζουµε δύο γυάλινες ράβδους µε µεταξωτό ύφασµα. Οι ράβδοι:  

α. απωθούνται  

β. ορισµένες φορές απωθούνται  

γ. έλκονται  

δ. ορισµένες φορές έλκονται. 

2. Οι ηλεκτρικές δυνάµεις είναι: 

 α. πάντα ελκτικές  

β. πάντα απωστικές  

γ. δυνάµεις που ασκούνται από απόσταση  

δ. είναι ίδιες µε τις µαγνητικές δυνάµεις 

3. Ένα αντικείµενο το οποίο είναι αφόρτιστο:  

α. δεν έχει καθόλου φορτία  

β. έχει περισσότερα θετικά  

γ. έχει λιγότερα αρνητικά  

δ. έχει ίσα θετικά µε αρνητικά φορτία 

4. Τρίβουµε ένα πλαστικό στυλό BIC µε χαρτί. Το στυλό αποκτά αρνητικό φορτίο γιατί: 

α. χάνει πρωτόνια 

 β. παίρνει ηλεκτρόνια  

γ. χάνει ηλεκτρόνια  

δ. παίρνει πρωτόνια 

 

Θέμα 2 

 

 
 

Θέμα 3 

 

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

1. Οι αγωγοί επιτρέπουν το διασκορπισµό του ηλεκτρικού φορτίου σε όλη την έκταση τους. 

2. Αν το φορτισµένο σώµα έχει θετικό φορτίο τότε έχει και πλεόνασµα ηλεκτρονίων.  



3. Όταν έρχεται αρνητικά φορτισµένο σώµα α σε επαφή µε το αφόρτιστο σώµα β µερικά 

από τα πλεονάζοντα ηλεκτρόνια, µετακινούνται προς το σώµα β και έτσι αυτό αποκτά 

αρνητικό φορτίο. 

4. Η φόρτιση των σωµάτων γίνεται µε µεταφορά πρωτονίων. 

5. Οι µονωτές επιτρέπουν το διασκορπισµό του ηλεκτρικού φορτίου σε όλη την έκταση 

τους.   

6. Αν το φορτισµένο σώµα έχει αρνητικό φορτίο τότε έχει και έλλειψη ηλεκτρονίων.  

7. Όταν τρίβουµε ένα αντικείµενο αποσπώνται ή µεταφέρονται σε αυτό ηλεκτρόνια και έτσι 

φορτίζεται.  

 

Θέμα 4 

 

 
 

Θέμα 5 

 

Να χαρακτηρίσετε µε Σ (σωστό) ή µε Λ (λάθος) τις παρακάτω προτάσεις και να 

δικαιολογήσετε με λόγια ή τύπους. 

 
 

Θέμα 6 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Θέμα 7 

 
 

Θέμα 8 

 

 Ένας μεταλλικός αγωγός διαρρέεται από ρεύμα Ι=0,8 Α. Να υπολογίσετε : Α) πόσο φορτίο 

περνάει από μια διατομή του αγωγού σε χρόνο t=2 sec ; Β) πόσα ηλεκτρόνια διέρχονται 

από την ίδια διατομή στον ίδιο χρόνο ; Δίνεται το φορτίο κάθε ηλεκτρονίου : e=1,6x10-19 


