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ΓΤΜΝΑΙΟ ΛΔΟΝΣΑΡΙΟΤ  

ΣΡΙΣΗ 28 ΜΑΙΟΤ 2013 

ΘΔΜΑΣΑ ΓΡΑΠΣΩΝ ΑΠΟΛΤΣΗΡΙΩΝ ΔΞΔΣΑΔΩΝ 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΦΤΙΚΗ  Γ΄ ΓΤΜΝΑΙΟΤ 

 

ΘΔΜΑ 1ο      ΣΟ ΗΛΔΚΣΡΙΚΟ ΦΟΡΣΙΟ 

Α. Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε ζε θαζεκία από ηηο παξαθάησ εξσηήζεηο: 

1.  Τξίβνπκε κηα γπάιηλε ξάβδν κε κεηαμσηό ύθαζκα. Ζ ξάβδνο θνξηίδεηαη ζεηηθά δηόηη: 

α.  πήξε θνξηηζκέλα ζσκαηίδηα από ηελ αηκόζθαηξα 

β.  κεηαθέξζεθαλ πξσηόληα από ην ύθαζκα ζηε ξάβδν 

γ.  κεηαθέξζεθαλ ειεθηξόληα από ηε ξάβδν ζην ύθαζκα 

δ.  ηα ειεθηξόληα ηεο ξάβδνπ κεηαηξάπεθαλ ιόγσ ηεο ηξηβήο ζε πξσηόληα 

ε.  κεηαθέξζεθαλ λεηξόληα από ηε ξάβδν ζην ύθαζκα 

2.  Μηα ξάβδνο από πιαζηηθό είλαη αξλεηηθά θνξηηζκέλε. Απηό ζεκαίλεη όηη: 

α.  έρεη κόλν ειεθηξόληα θαη θαζόινπ πξσηόληα 

β.  έρεη πεξηζζόηεξα πξσηόληα από ειεθηξόληα 

γ.  έρεη ίζν αξηζκό πξσηνλίσλ θαη ειεθηξνλίσλ 

δ.  έρεη πεξηζζόηεξα ειεθηξόληα από πξσηόληα 

ε.  έρεη κόλν πξσηόληα θαη θαζόινπ ειεθηξόληα 

3.  Ζ δύλακε Coulomb κεηαμύ δπν ζεκεηαθώλ ειεθηξηθώλ θνξηίσλ q1 θαη q2 ηα νπνία 

βξίζθνληαη ζε απόζηαζε r έρεη κέηξν F. Αλ δηπιαζηαζηνύλ θαη ηα δύν θνξηία θαζώο θαη 

ε κεηαμύ ηνπο απόζηαζε, ηόηε ην κέηξν ηεο ειεθηξηθήο δύλακεο ζα γίλεη: 

α.  F                               

β.  2F 

γ.  F/2 

δ.  4F 

Μόλν γηα ην εξώηεκα (3) λα αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 

 

Β.  Nα πεξηγξάςεηε κε ζαθήλεηα ηελ αξρή δηαηήξεζεο ηνπ ειεθηξηθνύ θνξηίνπ. 

        

ΘΔΜΑ 2ο    ΣΟ ΗΛΔΚΣΡΙΚΟ ΡΔΤΜΑ 

Α.  1. Τη νλνκάδνπκε έληαζε Η ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο; Πνηα είλαη ε κνλάδα κέηξεζήο 

ηεο ζην SI; 

  2.  Με ηε βνήζεηα ηεο κνλάδαο 1 Ampere (1A) λα δηαηππώζεηε ηνλ νξηζκό ηνπ  

Coulomb (1C) όπσο απηόο πξνθύπηεη από ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή εμίζσζε.    

Β.  Να νξίζεηε ηελ ειεθηξηθή αληίζηαζε ειεθηξηθνύ δηπόινπ. Πνηα είλαη ε κνλάδα 

αληίζηαζεο ζην SI; Δίλαη παξάγσγν ή ζεκειηώδεο κέγεζνο; 
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ΘΔΜΑ 3ο    ΣΑ ΜΔΓΔΘΗ ΚΑΙ ΟΙ ΜΟΝΑΓΔ ΣΟΤ 

Α. Να αληηζηνηρίζεηε ηα θπζηθά κεγέζε ηεο Σηήιεο Η κε ηηο κνλάδεο ηεο Σηήιεο ΗΗ, 

γξάθνληαο ζηε θόιια ζαο ηνπο αξηζκνύο ηεο Σηήιεο Η θαη δίπια ζηνλ θαζέλα ην γξάκκα ηεο 

Σηήιεο ΗΗ πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζσζηή απάληεζε.  

ηήλε Ι 

Μέγεθος 

ηήλε ΙΙ 

Μονάδα μέτρησης 

1.  Αληίζηαζε Α.   J (Joule) 

2.  Έληαζε ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο Β.   Ω (Ohm) 

3.  Γηαθνξά δπλακηθνύ Γ.   C (Coulomb) 

4.  Ζιεθηξηθή ελέξγεηα Γ.   V (Volt) 

5.  Ζιεθηξηθή ηζρύο Δ.   s (second) 

6.  Ζιεθηξηθό θνξηίν ΣΤ.   W (Watt) 

 Ε.   A (Ampere) 

 

 

Β.  Γηα δπν αληηζηάζεηο R1 θαη R2 έγηλαλ κεηξήζεηο πνπ θαίλνληαη ζην παξαθάησ 

δηάγξακκα (νη επζείεο 1 θαη 2 αληίζηνηρα). Να βξείηε ηηο ηηκέο ησλ αληηζηάζεσλ R1 θαη R2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΔΜΑ 4ο      ΤΝΓΔΗ ΑΝΣΙΣΑΔΩΝ 

Α. Γηα ην θύθισκα ηνπ δηπιαλνύ ζρήκαηνο λα ραξαθηεξίζεηε κε (Σ) ηηο πξνηάζεηο ησλ 

νπνίσλ ην πεξηερόκελν είλαη επηζηεκνληθά νξζό θαη κε (Λ) όζεο είλαη ιαλζαζκέλεο. 

1. Ζ έληαζε ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη 

ηνλ αληηζηάηε R1 είλαη ίζε κε ηελ έληαζε ηνπ 

ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ R2.  

2. H ηάζε ζηα άθξα ηνπ R2 είλαη ίζε κε ην 

άζξνηζκα ησλ ηάζεσλ ζηα άθξα ησλ αληηζηαηώλ 

R3 θαη R4.   

3. Τα ειεθηξηθά ξεύκαηα πνπ δηαξξένπλ ηηο R3 θαη 

I (A) 

 

V (Volt) 

6 

20 

10 18 

1 

2 
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R4 έρνπλ ίζεο εληάζεηο. 

4. Ο αληηζηάηεο R1 ζπλδέεηαη ζε ζεηξά κε ηνλ ηζνδύλακν αληηζηάηε ησλ R2, R3 θαη R4.  

Β. Σε θάζε κηα από ηηο παξαθάησ ζπλδεζκνινγίεο λα ππνινγίζεηε ηελ ηζνδύλακε 

αληίζηαζή ηνπο αλ R = 2 Ω θαη R΄= 4 Ω. 

 

 

ΘΔΜΑ 5ο      ΣΑΛΑΝΣΩΔΙ 

Α. Να γξάςεηε ζηελ θόιια ζαο ην γξάκκα ηεο πξόηαζεο θαη δίπια ηε ιέμε πνπ ηε 

ζπκπιεξώλεη ζσζηά. 

Οη θηλήζεηο πνπ επαλαιακβάλνληαη ζε ίζα ρξνληθά δηαζηήκαηα νλνκάδνληαη ..(1)…… . 

Όηαλ έλα ζώκα εθηειεί ηαιάλησζε ε κέγηζηε απνκάθξπλζε από ηε ζέζε ηζνξξνπίαο νλνκάδεηαη 

……(2)……. ηεο ηαιάλησζεο. Καηά ηελ θίλεζή ηνπ ην ζώκα πεξλά από κηα ζέζε ζηε νπνία ε 

ζπληζηακέλε δύλακε πνπ αζθείηαη ζε απηό κεδελίδεηαη. Ζ ζέζε απηή νλνκάδεηαη ζέζε 

………(3)…. ηνπ ζώκαηνο. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ηαιάλησζεο πξαγκαηνπνηείηαη πεξηνδηθά κεηαηξνπή ηεο 

……(4)…….. ελέξγεηαο ζε ….…(5)…….… θαη ζηελ ηδαληθή πεξίπησζε ε ………(6)…..… 

δηαηεξείηαη ζηαζεξή. 

 

Β.  Έλα ζώκα εθηειεί απιή αξκνληθή ηαιάλησζε θαη ζε ρξόλν t = 2 s εθηειεί νθηώ (8) 

πιήξεηο ηαιαληώζεηο. Να βξείηε γηα ηελ ηαιάλησζε απηή: 

1.  ηε ζπρλόηεηα f θαη 

2.  ηελ πεξίνδν Τ. 

 

ΘΔΜΑ 6ο       ΚΤΜΑΣΙΚΗ  

Α.  Να δηαηππώζεηε θαη λα απνδώζεηε κε καζεκαηηθή κνξθή ηνλ ζεκειηώδε λόκν ηεο 

θπκαηηθήο. Ζ ηαρύηεηα δηάδνζεο εμαξηάηαη από ην πιάηνο ηνπ θύκαηνο ή από ηηο ηδηόηεηεο ηνπ 

κέζνπ δηάδνζεο;  

Β. Να γξάςεηε ζηελ θόιια ζαο ην γξάκκα ησλ πξνηάζεσλ πνπ αθνινπζνύλ θαη λα 

ραξαθηεξίζεηε κε ηε ιέμε ζσζηό αλ είλαη ζσζηέο θαη κε ηε ιέμε ιάζνο αλ είλαη ιαλζαζκέλεο. 

α.  Τα θύκαηα κεηαθέξνπλ ύιε θαη ελέξγεηα. 

β.  Τα κεραληθά θύκαηα κεηαθέξνπλ κεραληθή ελέξγεηα θαη δηαδίδνληαη κέζα ζηα πιηθά 

κέζα όπσο ν αέξαο, ηνλ λεξό θαη ην έδαθνο αιιά δε δηαδίδνληαη ζην θελό. 

γ  Τα ερεηηθά θύκαηα πνπ έρνπλ ζπρλόηεηα από 20 Hz έσο 20.000 Hz πξνθαινύλ ην 

αίζζεκα ηεο αθνήο όηαλ θζάζνπλ ζην αθηί καο θαη νλνκάδνληαη ήρνη. 
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δ.   Τα ερεηηθά θύκαηα δηαδίδνληαη κόλν ζηνλ αέξα. 

ε. Έλα θύκα δηαδίδεηαη ζε κηα ηελησκέλε ρνξδή. Αλ ε ζπρλόηεηα ηεο ηαιάλησζεο 

δηπιαζηαζηεί, ην κήθνο θύκαηνο ππνδηπιαζηάδεηαη. 

 

ΘΔΜΑ 7ο      ΣΑ ΦΑΙΝΟΜΔΝΑ ΣΟΤ ΦΩΣΟ 

Α.  1.   Πνηα αληηθείκελα νλνκάδνληαη απηόθσηα θαη πνηα εηεξόθσηα;  

      2.  Δίλαη δπλαηό λα βιέπνπκε έλα ζώκα αθόκα θαη αλ δελ εθπέκπεη δηθό ηνπ θσο; 

Β. Μνλνρξσκαηηθή θσηεηλή δέζκε πνπ δηαδίδεηαη ζην θελό πξνζπίπηεη ζε έλα ζεκείν Α 

επίπεδεο επηθάλεηαο γπαιηνύ ζρεκαηίδνληαο γσλία ζπ κε ηελ θάζεην ζηελ επηθάλεηα ζην ζεκείν 

Α. Από ην ζεκείν Α ε αθηίλα αθνινπζεί δπν πνξείεο, κηα ζην θελό θαη κηα ζην γπαιί. Τν γπαιί 

έρεη δείθηε δηάζιαζεο n.  

1. Να ζρεδηάζεηε ηελ αλαθιώκελε θαη ηε δηαζιώκελε αθηίλα. 

2. Να γξάςεηε ηηο ζρέζεηο κεηαμύ ησλ γσληώλ πξόζπησζεο, αλάθιαζεο θαη δηάζιαζεο 

Γηα ηε ζρέζε κεηαμύ γσλίαο πξόζπησζεο θαη γσλίαο δηάζιαζεο λα αμηνπνηήζεηε ην 

λόκν ηνπ Snell. 

 

ΘΔΜΑ 8ο      ΚΤΜΑΣΙΚΗ / ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ 

A. H  πεγή ελόο θύκαηνο ηαιαληώλεηαη κε πεξίνδν Τ = 0,02 s. Τν θύκα πνπ παξάγεηαη 

έρεη κήθνο θύκαηνο ι = 3 m . Να βξείηε: 

α.  ηε ζπρλόηεηα ηνπ θύκαηνο, 

β.  ηελ ηαρύηεηα δηάδνζεο ηνπ θύκαηνο. 

 

 

B. Από έλα πινίν πνπ βξίζθεηαη ζηελ επηθάλεηα ηεο 

ζάιαζζαο εθπέκπνπκε ερεηηθό ζήκα ην νπνίν θηάλεη ζην 

βπζό, αλαθιάηαη θαη επηζηξέθεη ζην πινίν. Αλ ν ήρνο κέζα 

ζην λεξό δηαδίδεηαη κε ζηαζεξή ηαρύηεηα 1400 m/s θαη ην 

ρξνληθό δηάζηεκα από ηε ζηηγκή ηεο εθπνκπήο ηνπ ερεηηθνύ 

ζήκαηνο κέρξη ηελ επηζηξνθή ηνπ ζην πινίν είλαη Γt = 4 s λα 

βξείηε ην βάζνο ηεο ζάιαζζαο ζην ζεκείν απηό. 

 

 

ΘΔΜΑ 9ο     Ο ΝΟΜΟ ΣΟΤ COULOMB / ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

Α. Γύν θνξηηζκέλεο ζθαίξεο θέξνπλ θνξηία q1 = – 4 κC θαη q2 = – 1 κC θαη απέρνπλ 

απόζηαζε r = 2·10
–2

 m. 

α. Να ζρεδηάζεηε ζε έλα ζρήκα ηηο δύν θνξηηζκέλεο ζθαίξεο θαη λα ζεκεηώζεηε ηε 

δύλακε F12 (από ηελ q1 ζηελ q2) θαη ηε δύλακε F21 (από ηελ q2 ζηελ q1). 

β. Να ζπγθξίλεηε ηηο F12 θαη F21 θαη λα δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο. 
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γ. Πνηα ε ηηκή απηώλ ησλ δπλάκεσλ;  

Γίλεηαη ε ηηκή ηεο ζηαζεξάο Κ = 9·10
9
 N·m

2
/C

2
. 

Β. Σην παξαπάλσ πξόβιεκα δόζεθε ε ηηκή ηεο ζηαζεξάο αλαινγίαο Κ ζε έλα από ηα 

ζπζηήκαηα κνλάδσλ, ζην Γηεζλέο Σύζηεκα Μνλάδσλ. Από πνηόλ άιιν παξάγνληα εμαξηάηαη ε 

ηηκή ηεο; 

 

 

Οδεγίερ για ηοςρ εξεηαδόμενοςρ 

1. Τα ζέκαηα λα κελ ηα αληηγξάςεηε ζηελ θόιια ζαο. 

2. Να γξάςεηε ην νλνκαηεπώλπκό ζαο ζην επάλσ κέξνο ησλ θσηναληηγξάθσλ ακέζσο 

κόιηο παξαδνζνύλ. Κακία άιιε ζεκείσζε δελ επηηξέπεηε λα γξάςεηε. 

3. Καηά ηελ απνρώξεζή ζαο λα παξαδώζεηε καδί κε ηελ θόιια θαη ηα θσηναληίγξαθα. 

4. Να απαληήζεηε ζηεν κόλλα ζαρ ζηιρ έξι (6) από ηιρ εννιά (9) επωηήζειρ. 

5. Όιεο νη εξσηήζεηο είλαη ηζόβαζκεο. 

6. Γηάξθεηα εμέηαζεο: Γύν (2) ώξεο κεηά ηε δηαλνκή ησλ θσηναληηγξάθσλ. 

 

 

           

                      Ο δηεπζπληήο                                                                   Ο εηζεγεηήο 

 

 

 

 

                                                                                                          Γηάλλεο Γελλάδηνο 

 


