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Γ ΄   ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

ΘΕΜΑΤΑ 

ΘΕΜΑ 1 

 i) Φορτιςμζνθ ςφαίρα φζρει φορτίο Q=-6,4 μC. Πόςα θλεκτρόνια πρζπει να προςλάβει ι να αποβάλλει θ 

ςφαίρα για να αποκτιςει φορτίο Qϋ=-1,6 μC;  

Δίνεται το φορτίο του θλεκτρονίου  qe= -1,6∙10-19 C.  

α)  να προςλάβει  3∙1013    θλεκτρόνια                          

β)  να αποβάλλει  3∙1013    θλεκτρόνια         

γ)  να  προςλάβει  5∙1013   θλεκτρόνια                

δ) να αποβάλλει  5∙1013     θλεκτρόνια  

ii) Να αιτιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ.                                                        (Μονάδες 2+4) 

                                                                                                

ΘΕΜΑ 2    

i) Σο κφκλωμα του ςχιματοσ τροφοδοτείται από πθγι ςτακερισ τάςθσ V. Οι δφο κλάδοι του κυκλϊματοσ  

περιζχουν δφο όμοιουσ λαμπτιρεσ Λ1 και Λ2, ζναν αντιςτάτθ αντίςταςθσ R’ και μια μεταβλθτι αντίςταςθ R 

όπωσ φαίνεται ςτο ςχιμα. Αν μετακινιςουμε τον δρομζα προσ το άκρο Β, θ φωτοβολία:  

 

α) του  Λ1 κα αυξθκεί και του Λ2 κα μειωκεί. 

β) του Λ1 κα παραμείνει ςτακερι και του Λ2 κα αυξθκεί. 

γ) του Λ1 κα παραμείνει ςτακερι και του Λ2 κα μειωκεί. 

δ) του Λ1 κα μειωκεί και του Λ2 κα αυξθκεί. 

 

 ii) Να  αιτιολογιςετε τθν επιλογι  ςασ.                                                           (Μονάδες 2+4) 
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ΘΕΜΑ 3  
 i) Δφο όμοιεσ ςφαίρεσ φζρουν φορτία +Q  και +3Q και είναι 

τοποκετθμζνεσ ςτισ κορυφζσ Α και Β  ιςοςκελοφσ  και ορκογωνίου 

τριγϊνου ΑΒΓ, όπωσ φαίνεται ςτο ςχιμα. Μεταξφ τουσ αςκείται απωςτικι  

θλεκτρικι δφναμθ Coulomb  ίςθ με F=18N. Κρατϊντασ τεσ με μονωτικά 

γάντια, φζρνω ςε επαφι τισ δφο ςφαίρεσ για ικανό χρονικό διάςτθμα  και  

ςτθ ςυνζχεια τισ τοποκετϊ ςτισ κορυφζσ B και Γ του τριγϊνου. Η νζα 

δφναμθ που κα αςκείται μεταξφ τουσ  είναι: 

α) 9Ν            β)  12Ν          γ) 6Ν               δ) 24Ν 

 

ii) Να αιτιολογιςετε τθν επιλογι ςασ.                                                                 (Μονάδες 2+6) 

 

                                                                                                      

ΘΕΜΑ 4  
i) Οι λαμπτιρεσ  του κυκλϊματοσ είναι  όμοιοι  μεταξφ τουσ και όλοι οι αντιςτάτεσ του κυκλϊματοσ και των 

λαμπτιρων ζχουν τθν ίδια τιμι αντίςταςθσ. Ποιοσ από τουσ τρεισ λαμπτιρεσ φωτοβολεί περιςςότερο; Να 

κεωριςετε  ότι θ  αντίςταςθ  του κάκε λαμπτιρα  δεν μεταβάλλεται  με τθ κερμοκραςία. 

 

 
α) ο  Λ1        β)   ο Λ2      γ) ο  Λ3              δ) τα ςτοιχεία δεν είναι επαρκι για να απαντιςουμε. 

 

ii) Να αιτιολογιςετε τθν επιλογι ςασ.    (Μονάδεσ 2+6) 

                                                                                                                    

ΘΕΜΑ 5  
 

O μικρόσ  Αλζξανδροσ κάνει αλογάκι ςτο καρουηζλ  του  Λοφνα Παρκ και 

περιςτρζφεται με περίοδο  Σ1=1/6  min. Επειδι άρχιςε να κλαίει ελάττωςαν τθ 

ςυχνότθτα περιςτροφισ κατά 60 %. 

 i) Πόςεσ περιςτροφζσ κα κάνει τϊρα ο Αλζξανδροσ ςε χρόνο t=5min; 

α) 9                        β)  12                         γ) 18                            δ) 24 

 

ii) Να αιτιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ. (Μονάδες 2+6) 
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ΘΕΜΑ 6  

ϊμα μάηασ m1 εκτελεί ταλάντωςθ (ςχιμα 1) μεταξφ των ακραίων κζςεων Κ1 και Λ1 γφρω από τθ κζςθ 

ιςορροπίασ του Ο1. Σο ςϊμα μάηασ m2 είναι δεμζνο ςτο άκρο αβαροφσ μθ ελαςτικοφ  νιματοσ μικουσ L και 

εκτελεί ταλάντωςθ μεταξφ των ακραίων κζςεων Κ2 και Λ2 (ςχιμα 2) γφρω από τθ κζςθ ιςορροπίασ του Ο2. 

Σθ χρονικι ςτιγμι to=0 s  τα m1 και m2 αφινονται από τα Κ1 και Κ2 αντίςτοιχα. Η αντίςταςθ του αζρα είναι 

αμελθτζα.  

                                                           
                        (σχήμα  1)                                                                (σχήμα  2) 

 

 

Α) Σθν 5θ  φορά που το m1   κα επιςτρζψει ςτο Κ1 κα ζχει διανφςει διάςτθμα 4m. 

i) Ποιο είναι το πλάτοσ ταλάντωςθσ του m1; 

α) 0,4 m       β) 0,8m      γ) 0,2 m       δ) 1m 

 

ii)  Να αιτιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ.                                                                                   (Μονάδες 1+5) 

                                                                                                         

Β) Όταν το m1  επιςτρζφει ςτο Κ1 για  5θ  φορά, το m2  βρίςκεται ςτο Λ2  ζχοντασ μεγιςτοποιθκεί θ κινθτικι 

του ενζργεια 5 φορζσ.  

i)  Η ςχζςθ των ςυχνοτιτων ταλάντωςθσ των ςωμάτων m1 και m2 είναι:  

α)  f1=2∙f2         β) f1=f2          γ) f2 =2∙f1          δ) f1=5∙f2 

 

ii) Να  αιτιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ.                                                                                     (Μονάδες 1+5) 

 

                                                                                                         

 

Γ) Αν το χρονικό διάςτθμα για απευκείασ μετάβαςθ του m1 από το ςθμείο Κ1 ςτο ςθμείο Ο1 είναι Δt1=0,5s.  

 

i)  Ο αρικμόσ των ταλαντϊςεων που   κα εκτελζςει το m2 ςε χρόνο 4 min είναι: 

α) 60               β) 120                 γ) 240                      δ) 30  

 

ii)  Να αιτιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ.                                                                                             (Μονάδες 1+5) 
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ΘΕΜΑ 7   
Απλό εκκρεμζσ  μικουσ L και μάηασ m εκτελεί ταλάντωςθ. Γνωρίηουμε ότι θ ςχζςθ που δίνει τθν περίοδο 

του απλοφ εκκρεμοφσ είναι T=2π 
𝑳

𝒈
 , όπου  g  θ επιτάχυνςθ τθσ βαρφτθτασ του τόπου που βρίςκεται το 

εκκρεμζσ. Η παρακάτω γραφικι παράςταςθ δείχνει πϊσ μεταβάλλεται το τετράγωνο τθσ περιόδου του 

εκκρεμοφσ ςε ςυνάρτθςθ με το μικοσ του νιματοσ ςε ζναν τόπο  A. 

 

                                                           
                                                     

Α) i) Αν μεταφζρουμε το εκκρεμζσ από ζναν τόπο A  ςτον Βόρειο Πόλο, ποια κα είναι θ γραφικι παράςταςθ 

(2) του Σ2 ςε ςχζςθ με το L, ςυγκρινόμενθ με τθν αρχικι; 

 

 
      

        ii) Nα αιτιολογιςετε τθν απάντθςι  ςασ.                                                                                      (Μονάδες 1+5) 

 

                                                                                                         

Β) Σο ρολόι ςτον Βόρειο Πόλο κα πθγαίνει μπροςτά ι πίςω ςε ςχζςθ με ζνα άλλο  όμοιο που παραμζνει 

ςτον τόπο A ;  

Να αιτιολογιςετε τθν  απάντθςι ςασ.                                                                                               (Μονάδες 1+5) 

 

                                                                                          

Γ)  i) Να επιλζξετε ζναν από τουσ ακόλουκουσ  τρόπουσ  ϊςτε το ρολόι ςτον Βόρειο Πόλο να δείχνει τθν ίδια 

ϊρα με αυτό που βρίςκεται ςτον τόπο Α.  

α)  Να μεγαλϊςουμε  το μικοσ του νιματοσ 

β)  Να μικρφνουμε το μικοσ του νιματοσ 

γ)  Να τοποκετιςουμε και κάποια ςτακμά μαηί με τθ μάηα m.  

 

ii)  Να αιτιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ.                                                                                      (Μονάδες 1+5) 

                                                                                                    

Nα κεωριςετε ότι: gπόλου=9,83m/s2          gA=9,81 m/s2 
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ΘΕΜΑ8 
 Ο Γιϊργοσ  πετάει  πετροφλεσ ςτο ίδιο ςθμείο A μιασ λίμνθσ με ςτακερό 

ρυκμό με αποτζλεςμα να παράγονται  κφματα. Ζνασ φελλόσ, που βρίςκεται 

μζςα ςε μια λίμνθ και απζχει απόςταςθ 3m από το Α, αρχίηει να εκτελεί 

κατακόρυφθ ταλάντωςθ εξαιτίασ τθσ διαταραχισ που προκαλείται ςτθν 

επιφάνεια του νεροφ διανφοντασ από το ανϊτερο ςτο κατϊτερο ςθμείο τθσ 

ταλάντωςισ του απόςταςθ  5 cm ςε χρόνο Δt=1,5 s. H απόςταςθ ανάμεςα 

ςτθν 1θ και ςτθν 4θ κορυφι του κφματοσ που δθμιουργείται είναι  4,5 m. Κατά 

τθ διάρκεια τθσ ταλάντωςισ του και όταν ο φελλόσ ζχει διανφςει διάςτθμα ίςο με  80 cm, να υπολογίςετε: 

 

Α)  i) Σθν απόςταςθ  που κα ζχει διαδοκεί  το κφμα. 

α) 15 m         β) 12m      γ) 6 m       δ) 9 m 

 

ii)  Να αιτιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ                                                                                     (Μονάδες 2+7) 

                                                                                                                

 

 Β) i) Πόςεσ πετροφλεσ κα ζχει πετάξει ο Γιϊργοσ;   

 

α) 8                      β)16                  γ)10               δ) 20 

 

      ii)  Να αιτιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ                                                                                         (Μονάδες 2+7) 

 

                                                                                                   

ΘΕΜΑ 9 

 
 i) Για το κφκλωμα του ςχιματοσ δίνεται ότι RΓ=2RA και ότι θ ιςχφσ που 

δαπανάται ςτον RA είναι διπλάςια από τθν ιςχφ που δαπανάται ςτον 

RB. Ποια είναι θ ςχζςθ που ςυνδζει τθν ιςχφ που δαπανάται ςτουσ 

αντιςτάτεσ Α και Γ; 

α) ΡΓ=4,5 ΡΑ       β) ΡΓ=2ΡΑ         γ)  ΡA=9ΡΓ     δ) ΡΑ=2ΡΓ 

 

 ii) Να αιτιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ.                                                                                (Μονάδες 2+8)     

 

 

 

    ΤΕΛΟΣ  

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΦΙΑ !!! 
                                                              


