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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 

ΦΥΣΙΚΗΣ 

Γ΄ Γυμνασίου 

ΣΑΒΒΑΤΟ 26/02/ 2022            

ΘΔΜΑ Α 

Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό καθεμιάς από ηις παρακάηφ ερφηήζεις 

A1- A4  και δίπλα ηο γράμμα ποσ ανηιζηοιτεί ζηη ζφζηή απάνηηζη. 

Α1. Όηαλ ζπλδένπκε δύν αληηζηάηεο παξάιιεια ε νιηθή ηνπο αληίζηαζε είλαη: 

α. Μεγαιύηεξε θαη από ηε κεγαιύηεξε αληίζηαζε πνπ ζπλδέζακε. 

β. Μηθξόηεξε θαη από ηε κηθξόηεξε αληίζηαζε πνπ ζπλδέζακε. 

γ. Ίζε κε ηε κεγαιύηεξε αληίζηαζε πνπ ζπλδέζακε. 

δ. Ίζε κε ηε κηθξόηεξε  αληίζηαζε πνπ ζπλδέζακε. 

 Μονάδες 5 

Α2. . Όηαλ ζπλδένπκε δύν αληηζηάηεο ζε ζεηξά, ε νιηθή ηνπο αληίζηαζε είλαη:  

α. Μεγαιύηεξε θαη από ηε κεγαιύηεξε αληίζηαζε πνπ ζπλδέζακε. 

β. Μηθξόηεξε θαη από ηε κηθξόηεξε αληίζηαζε πνπ ζπλδέζακε. 

γ. Ίζε κε ηε κεγαιύηεξε αληίζηαζε πνπ ζπλδέζακε. 

δ. Ίζε κε ηε κηθξόηεξε  αληίζηαζε πνπ ζπλδέζακε  

Μονάδες 5 

Α3. Όηαλ ζέιεηε λα αλάςεηε ην θσο ζην δσκάηην ζαο ηόηε: 

α. Αλνίγεηε ηνλ αληίζηνηρν δηαθόπηε 

β. Κιείλεηε ηνλ αληίζηνηρν δηαθόπηε 

γ. Αλνίγεηε ην αληίζηνηρν θύθισκα 

δ. Κιείλεηε ην αληίζηνηρν θύθισκα θαη αλνίγεηε ηνλ αληίζηνηρν δηαθόπηε 

Μονάδες 5 

Α4. Η Σε ειεθηξηθή ζεξκάζηξα είλαη γξακκέλα ηα ζηνηρεία 220 ,660V W . Απηό 

ζεκαίλεη όηη: 

Μarie Curie 

Βραβείο Nobel  

Φσσικής (1903)  

και βραβείο Nobel 

Χημείας (1911) 
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α. Λεηηνπξγεί κόλν όηαλ ε ηάζε ζηα άθξα ηεο είλαη αθξηβώο 220V  

β. Η ηζρύο πνπ θαηαλαιώλεη είλαη πάληνηε 660W  

γ. Η εζσηεξηθή αληίζηαζή ηεο είλαη 3Ω 

δ. Δηαξξέεηαη από ξεύκα έληαζεο 3A  όηαλ ιεηηνπξγεί θαλνληθά  

Μονάδες 5 

Α5. Να ραξαθηεξίζεηε ηηο πξνηάζεηο πνπ αθνινπζνύλ σο ζφζηές ή λανθαζμένες 

γξάθνληαο ζην ηεηξάδηό ζαο ην γξάκκα ηεο πξόηαζεο θαη δίπια ην γξάκκα Σ γηα ηηο 

ζσζηέο πξνηάζεηο θαη ην γξάκκα Λ γηα ηηο ιαλζαζκάλεο. 

α. Μνλάδα κέηξεζεο ελέξγεηαο ζην S.I είλαη ην 1 Volt. 

β. Γηα ην Volt ηζρύεη 
1
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γ. Σηηο ειεθηξηθέο πεγέο έρνπκε κεηαηξνπή κηαο κνξθήο ελέξγεηαο ζε 

ειεθηξηθή. 

δ. Οη ειεθηξηθέο πεγέο παξάγνπλ ειεύζεξα ειεθηξόληα. 

ε. Η κέγηζηε απνκάθξπλζε από ηε ζέζε ηζνξξνπίαο κίαο ηαιάλησζεο 

νλνκάδεηαη πιάηνο ηαιάλησζεο. 

Μονάδες 5 

ΘΔΜΑ Β  

Β1. Έλα ζώκα εθηειεί απιή αξκνληθή ηαιάλησζε θαη ζε ρξνληθό δηάζηεκα Δt = 5 s 

εθηειεί 10 πιήξεηο ηαιαληώζεηο.  

Α) Η πεξίνδνο ηαιάλησζεο ηνπ ζώκαηνο είλαη: 

α. 5 s 

β. 0.5 s 

γ. 10 s 

δ. 2 s 

Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε (μονάδες 3) 

Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο (μονάδες 5) 

Β) Η ζπρλόηεηα ηαιάλησζεο ηνπ ζώκαηνο είλαη: 

 

α. 5 Hz 

β. 0.5 Hz 

γ. 10 Hz 

δ. 2 Hz 

Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε (μονάδες 3) 

Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο (μονάδες 5) 
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Β2. Μία ζπζθεπή έρεη ηηο ελδείμεηο «220 V, 110 W». Η ηηκή ηεο εζσηεξηθήο 

αληίζηαζήο ηεο είλαη: 

(α) 110 Ω 

(β) 220 Ω 

(γ) 440 Ω 

(δ) 330 Ω 

Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε (μονάδες 3) 

Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο (μονάδες 6) 

ΘΔΜΑ Γ  

Έλα ζύζηεκα δπν αληηζηαηώλ κε αληηζηάζεηο R1 = 150 Ω θαη R2 = 250 Ω 

ζπλδεδεκέλσλ ζε ζεηξά ηξνθνδνηείηαη από πεγή ηάζεο V. Αλ ε ηζρύο πνπ απνξξνθά 

ην ζύζηεκα είλαη Pει. = 1600 W: 

Γ1. Να ζρεδηάζεηε ην ειεθηξηθό θύθισκα. 

Μονάδες 5 

Γ2. Να ππνινγίζεηε ηελ νιηθή αληίζηαζε ηνπ θπθιώκαηνο. 

Μονάδες 5 

Γ3. Να ππνινγίζεηε ηελ έληαζε Ι ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ην ζύζηεκα. 

Μονάδες 5 

Γ4. Να ππνινγίζεηε ηελ ηάζε ζηα άθξα θάζε αληηζηάηε. 

Μονάδες 5 

Γ5. Να ππνινγίζεηε ηε ζπλνιηθή ελέξγεηα πνπ θαηαλαιώλεη ην ζύζηεκα ησλ 

αληηζηαηώλ ζε ρξόλν t = 2 min. 

ΘΔΜΑ Γ  

Έλα ζύζηεκα δπν αληηζηαηώλ κε αληηζηάζεηο R1 = 2 Ω θαη R2 = 4 Ω ζπλδεδεκέλσλ 

παξάιιεια ηξνθνδνηείηαη από πεγή ηάζεο V. Αλ ε έληαζε ηνπ ξεύκαηνο πνπ 

δηαξξέεη ηελ πεγή είλαη I = 3 A: 

Γ1. Να ζρεδηάζεηε ην ειεθηξηθό θύθισκα. 

Μονάδες 5 

Γ2. Να ππνινγίζεηε ηελ νιηθή αληίζηαζε ηνπ θπθιώκαηνο. 

Μονάδες 5 
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Γ3. Να ππνινγίζεηε ηελ ηάζε V ηεο πεγήο. 

Μονάδες 5 

Γ4. Να ππνινγίζεηε ηελ έληαζε ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξεέη θάζε αληηζηάηε. 

Μονάδες 5 

Γ5. Να ππνινγίζεηε ηελ ηζρύ πνπ απνξξνθά θάζε αληηζηάηεο. 

Μονάδες 5 

 

 

ΚΑΛΗ ΔΠΙΤΥΦΙΑ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
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