
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

 

ΘΕΜΑ 1 

  Ένα κύκλωμα αποτελείται από μπαταρία και δύο λαμπάκια αντιστάσεων R1=10 Ω και 

R2=15 Ω που συνδέονται παράλληλα και ανάβουν κανονικά. Αν η μπαταρία διαρρέεται από 

ρεύμα έντασης Ι =2 Α: 

α. Να σχεδιάσετε το παραπάνω κύκλωμα. 

β. Ποια είναι η συνολική αντίσταση του κυκλώματος. 

γ. Ποια είναι η τάση της μπαταρίας; 

δ. Ποια είναι η ένταση του ρεύματος που διαρρέει το κάθε λαμπάκι 

 

ΘΕΜΑ 2 

Στο παρακάτω σχέδιο παριστάνεται μία συνδεσμολογία με τρείς αντιστάτες και μία πηγή . 

A. Να σχεδιάσετε την κατεύθυνση του ρεύματος στο κύκλωμα . 

B. Να χαρακτηρίσετε ως σωστές ή λανθασμένες τις παρακάτω προτάσεις . 

a. Οι αντιστάσεις R1 και R2 είναι παράλληλα συνδεδεμένες . 

b. Οι αντιστάσεις R1 και R3 διαρρέονται από το ίδιο ρεύμα . 

c. Οι αντιστάσεις R1 και R2 έχουν την ίδια τάση στα άκρα τους . 

d. Η ισοδύναμη αντίσταση των R1 , R2 και R3 διαρρέεται από το ίδιο ρεύμα που διαρρέει 

την πηγή . 

e. Η ισοδύναμη αντίσταση των R1 και R2 έχει στα άκρα της τάση ίση με την τάση της πηγής . 

 
 

ΘΕΜΑ 3 

Δύο αντιστάτες έχουν αντίστοιχα αντιστάσεις R1= 2Ω και R2=4Ω συνδέονται μεταξύ τους σε 

σειρά και στα άκρα της συνδεσμολογίας τους συνδέεται πηγή τάσης V=12V. Αφού 

σχεδιάσετε το αντίστοιχο σχήμα, υπολογίστε: 

α) Το ποσό θερμότητας Q1 που παράγεται σε χρόνο t=3s στον αντιστάτη R1 . 

β) Την ισχύ P2 του αντιστάτη R2 

 

ΘΕΜΑ 4 

Από τις παρακάτω προτάσεις να επιλέξετε τη σωστή. 

Μια ηλεκτρική συσκευή έχει ισχύ 200 W και διαρρέεται από ηλεκτρικό  

ρεύμα έντασης 4 Α. Η αντίσταση της συσκευής είναι: 

α) 50 Ω. 

β) 12,5 Ω. 



γ) 15 Ω. 

 

ΘΕΜΑ 5 

 Ένα σώµα εκτελεί ταλάντωση µε συχνότητα f = 0,5Hz . Αν το πλάτος της ταλάντωσης είναι  

x=20cm , να υπολογιστούν:  

α. Η περίοδος της ταλάντωσης. 

β. Η απόσταση που διανύει το σώµα σε χρόνο µιας περιόδου.  

 

ΘΕΜΑ 6 

1. Να συμπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις:  

 

Α. Ένα σώµα που ταλαντώνεται, στη θέση ισορροπίας έχει την µέγιστη .................... 

ενέργεια, ενώ στις ακραίες θέσεις έχει την µέγιστη .................... ενέργεια.  

Β.  Το γινόμενο της περιόδου επί την συχνότητα ενός σώµατος που ταλαντώνεται είναι ίσο 

µε .................... 

Γ. Μονάδα µέτρησης στο S.I της περιόδου είναι το .................... ενώ της συχνότητας το 

.................... 

∆. Η ταχύτητα ενός σώµατος που ταλαντώνεται είναι .................... στη θέση ισορροπίας και 

.................... στις ακραίες θέσεις. 

 

 


