
ΜΑΘΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ 
ΤΑΞΗ : Γ΄    ΤΜΗΜΑ : …….     ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ……/……/…… 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ………………………………………..  ΒΑΘΜΟΣ : ………… 
 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 
ΘΕΜΑ 1ο : Στις παρακάτω ερωτήσεις να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 
1. Σχετικά με τη φορά του ηλεκτρικού ρεύματος που διαρρέει ένα μεταλλικό αγωγό: 
α) η φορά κίνησης του θετικού φορτίου είναι η πραγματική φορά του ρεύματος 
β) η φορά κίνησης των ελεύθερων ηλεκτρονίων είναι η συμβατική φορά του ρεύματος 
γ) η φορά κίνησης των ελεύθερων ηλεκτρονίων είναι η πραγματική φορά του ρεύματος 
δ) τα ηλεκτρόνια κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση με το θετικό φορτίο του αγωγού και αυτή η κίνηση αποτελεί 
την πραγματική φορά του ηλεκτρικού ρεύματος  
 
2. Ένα κύκλωμα αποτελείται από μπαταρία, διακόπτη και λαμπάκι. 
α) Όταν ο διακόπτης είναι κλειστός τότε το λαμπάκι είναι αναμμένο 
β) Το κύκλωμα είναι σε λειτουργία όταν ο διακόπτης είναι ανοιχτός 
γ)  Όταν το λαμπάκι είναι σβηστό ο διακόπτης είναι κλειστός 
δ) Το λαμπάκι ανάβει είτε με κλειστό είτε με ανοιχτό διακόπτη 
 
3. Μία ηλεκτρική πηγή … 
α) …προσφέρει ηλεκτρικά φορτία στο κύκλωμα 
β) …μετατρέπει πάντοτε τη χημική ενέργεια σε ηλεκτρική 
γ) …είναι και η γεννήτρια η οποία μετατρέπει την κινητική ενέργεια σε ηλεκτρική 
δ) …έχει πάντοτε τρεις πόλους: έναν θετικό , έναν αρνητικό και έναν ουδέτερο. 
 
4. Η τάση στα άκρα ενός καταναλωτή (π.χ. λαμπτήρα) 
α) μετριέται σε Coulomb (C) 
β) είναι μηδέν αν αυτός δεν διαρρέεται από ρεύμα 
γ) έχει κάποια τιμή ανεξάρτητα από το αν είναι σε λειτουργία ή όχι 
δ) είναι πάντοτε ίση με την τάση στους πόλους της πηγής του κυκλώματος 

(4 μονάδες ) 
ΘΕΜΑ 2ο : Στις παρακάτω προτάσεις να συμπληρώσετε τα κενά με την κατάλληλη λέξη. 

 Ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος Ι που διαρρέει έναν αγωγό είναι το πηλίκο του ηλεκτρικού 
………………  που διέρχεται από μια διατομή του αγωγού σε χρόνο t , προς το …………. αυτό.   

 Συνδέουμε τους δύο πόλους μιας μπαταρίας με έναν αγωγό (σύρμα). Τότε στο εσωτερικό του σύρματος 
δημιουργείται ένα ηλεκτρικό ……………, οπότε στα ελεύθερα ηλεκτρόνια του αγωγού  ασκείται 
ηλεκτρική …………. . 

 Το όργανο που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της διαφοράς δυναμικού (τάσης) στα άκρα ενός στοιχείου 
του κυκλώματος ονομάζεται …………….. και συνδέεται …………….. . 

 Μία γεννήτρια μετατρέπει τη …………… ενέργεια σε ……………. . 
( 8 x 0,5 = 4 μονάδες ) 

ΘΕΜΑ 3ο : Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασμένες (Λ). 
1. Η πηγή προσφέρει ηλεκτρόνια στο κύκλωμα.  (   ) 
2. Όταν στο σπίτι σου σβήνεις τη λάμπα ανοίγεις το κύκλωμα.  (   ) 
3. Όταν συνδέουμε έναν αγωγό με μια πηγή, τότε στο εσωτερικό του αγωγού δημιουργείται ηλεκτρικό πεδίο. (   ) 
4. Το αμπερόμετρο το συνδέουμε παράλληλα με έναν καταναλωτή.  (   ) 
5. Η τάση μιας μπαταρίας είναι διαφορετική από το μηδέν είτε διέρχεται από αυτή ηλεκτρικό ρεύμα είτε όχι. (   ) 

( 5 μονάδες ) 
ΘΕΜΑ 4ο : 
Από μία διατομή ενός μεταλλικού αγωγού περνάει ηλεκτρικό φορτίο q = 3,2 mC σε χρόνο t = 4 s . 
α) Να υπολογίσετε την ένταση του ρεύματος που διαρρέει τον αγωγό 
β) Να υπολογίσετε τον αριθμό των ηλεκτρονίων από τα οποία αποτελείται το παραπάνω φορτίο 
Δίνεται το φορτίο ενός ηλεκτρονίου (κατ’ απόλυτη τιμή) : e = 1,6 10-19 C 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 

( 4 + 3 = 7 μονάδες ) 

Α 



4Ο Γ/ΣΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 
ΜΑΘΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ     ΤΑΞΗ : Γ΄    ΤΜΗΜΑ : …….     ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ……/……/…… 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ………………………………………..  ΒΑΘΜΟΣ : ………… 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 
ΘΕΜΑ 1ο : Στις παρακάτω προτάσεις να συμπληρώσετε τα κενά με την κατάλληλη λέξη. 

 Ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος Ι που διαρρέει έναν αγωγό είναι το πηλίκο του ηλεκτρικού 
………………  που διέρχεται από μια διατομή του αγωγού σε χρόνο t , προς το …………. αυτό.   

 Συνδέουμε τους δύο πόλους μιας μπαταρίας με έναν αγωγό (σύρμα). Τότε στο εσωτερικό του σύρματος 
δημιουργείται ένα ηλεκτρικό ……………, οπότε στα ελεύθερα ηλεκτρόνια του αγωγού  ασκείται 
ηλεκτρική ……………. . 

 Το όργανο που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της διαφοράς δυναμικού (τάσης) στα άκρα ενός στοιχείου 
του κυκλώματος ονομάζεται ……………….. και συνδέεται …………….. . 

 Μία γεννήτρια μετατρέπει τη …………… ενέργεια σε ……………. . 
( 8 x 0,5 = 4 μονάδες ) 

ΘΕΜΑ 2ο : Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασμένες (Λ). 

1. Μία ηλεκτρική πηγή παράγει ηλεκτρόνια και τα προσφέρει στο κύκλωμα.  (   ) 
2. Όταν στο σπίτι σου κλείνεις το διακόπτη του κυκλώματος της εγκατάστασης, οι λάμπες ανάβουν.  (   ) 
3. Όταν συνδέουμε έναν αγωγό με μια πηγή, τότε στο εσωτερικό του αγωγού δημιουργείται ηλεκτρικό πεδίο. (   ) 
4. Για να μετρήσουμε την ένταση του ρεύματος σε έναν καταναλωτή συνδέουμε παράλληλα με αυτόν ένα 

αμπερόμετρο.  (   ) 
5. Όταν μία μπαταρία βρίσκεται εκτός κυκλώματος η διαφορά δυναμικού (τάση) στους πόλους της είναι μηδέν.(  ) 

( 5 μονάδες ) 
ΘΕΜΑ 3ο : Στις παρακάτω ερωτήσεις να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 
1. Σχετικά με τη φορά του ηλεκτρικού ρεύματος που διαρρέει ένα μεταλλικό αγωγό: 
α) τα ηλεκτρόνια κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση με το θετικό φορτίο του αγωγού και αυτή η κίνηση αποτελεί 
την πραγματική φορά του ηλεκτρικού ρεύματος  
β) η φορά κίνησης των ελεύθερων ηλεκτρονίων είναι η συμβατική φορά του ρεύματος 
γ) η φορά κίνησης των ελεύθερων ηλεκτρονίων είναι η πραγματική φορά του ρεύματος 
δ) η φορά κίνησης του θετικού φορτίου είναι η πραγματική φορά του ρεύματος 
2. Ένα κύκλωμα αποτελείται από μπαταρία, διακόπτη και λαμπάκι. 
α) Το κύκλωμα είναι σε λειτουργία όταν ο διακόπτης είναι ανοιχτός 
β) Όταν ο διακόπτης είναι κλειστός τότε το λαμπάκι είναι αναμμένο  
γ)  Όταν το λαμπάκι είναι σβηστό ο διακόπτης είναι κλειστός 
δ) Το λαμπάκι ανάβει είτε με κλειστό είτε με ανοιχτό διακόπτη 
3. Μία ηλεκτρική πηγή … 
α) …προσφέρει ηλεκτρικά φορτία στο κύκλωμα 
β) …μετατρέπει πάντοτε τη χημική ενέργεια σε ηλεκτρική 
γ) …είναι και το φωτοστοιχείο το οποίο μετατρέπει την ενέργεια του φωτός σε ηλεκτρική 
δ) …έχει πάντοτε τρεις πόλους: έναν θετικό , έναν αρνητικό και έναν ουδέτερο. 
4. Η τάση στα άκρα ενός καταναλωτή (π.χ. λαμπτήρα) 
α) μετριέται σε Coulomb (C) 
β) είναι πάντοτε ίση με την τάση στους πόλους της πηγής του κυκλώματος 
γ) έχει κάποια τιμή ανεξάρτητα από το αν είναι σε λειτουργία ή όχι 
δ) είναι μηδέν αν αυτός δεν διαρρέεται από ρεύμα  

(4 μονάδες ) 
ΘΕΜΑ 4ο : 
Από μία διατομή ενός μεταλλικού αγωγού περνάει ηλεκτρικό φορτίο q = 6,4 μC σε χρόνο t = 4 ms . 
α) Να υπολογίσετε την ένταση του ρεύματος που διαρρέει τον αγωγό 
β) Να υπολογίσετε τον αριθμό των ηλεκτρονίων από τα οποία αποτελείται το παραπάνω φορτίο 
Δίνεται το φορτίο ενός ηλεκτρονίου (κατ’ απόλυτη τιμή) : e = 1,6 10-19 C 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………( 4 + 3 = 7 μονάδες ) 

Α 



ΜΑΘΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ     ΤΑΞΗ : Γ΄    ΤΜΗΜΑ : …….     ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ……/……/…… 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ………………………………………..  ΒΑΘΜΟΣ : ………… 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 
ΘΕΜΑ 1ο : Στις παρακάτω ερωτήσεις να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 
1. Το ηλεκτρικό ρεύμα στους μεταλλικούς αγωγούς οφείλεται στην κίνηση: 
α) των θετικών φορτίων των ατόμων του μετάλλου 
β) των ηλεκτρονίων που κινούνται γύρω από τους πυρήνες των ατόμων 
γ) των ελεύθερων ηλεκτρονίων του μετάλλου 
δ) των μορίων του μετάλλου 
 
2. Μια μπαταρία συνδέεται με τα άκρα ενός μεταλλικού αγωγού και με ένα λαμπάκι. Ο ρόλος της μπαταρίας είναι: 
α) να παράγει ελεύθερα ηλεκτρόνια 
β) να θέσει σε κίνηση τα θετικά ιόντα του μεταλλικού αγωγού 
γ) να δημιουργήσει ηλεκτρικό πεδίο και να θέσει σε κίνηση τα ελεύθερα ηλεκτρόνια που παράγει 
δ) να δημιουργήσει ηλεκτρικό πεδίο και να θέσει σε κίνηση τα ελεύθερα ηλεκτρόνια που υπάρχουν μέσα στο 
μεταλλικό αγωγό 
 
3. Μέσα σε ένα κύκλωμα συνδέουμε ένα λαμπάκι. Το λαμπάκι 
α) είναι ένα παράδειγμα ηλεκτρομαγνητικών αποτελεσμάτων του ηλεκτρικού ρεύματος 
β) καταναλώνει ηλεκτρική ενέργεια και τη μετατρέπει εξ’ ολοκλήρου σε ενέργεια ακτινοβολίας 
γ) αποτελεί ένα παράδειγμα των χημικών αποτελεσμάτων του ηλεκτρικού ρεύματος 
δ) μετατρέπει την ηλεκτρική ενέργεια σε ενέργεια ακτινοβολίας και θερμότητα  
 
4. Η τάση στους πόλους μιας ηλεκτρικής πηγής  
α) μετριέται σε Ampere (A) 
β) είναι μηδέν αν το κύκλωμα είναι ανοιχτό 
γ) έχει κάποια τιμή ανεξάρτητα από το αν η πηγή είναι σε λειτουργία ή όχι 
δ) είναι ίση με την τάση στα άκρα οποιουδήποτε καταναλωτή υπάρχει στο κύκλωμα 

 (4 μονάδες ) 

ΘΕΜΑ 2ο : Στις παρακάτω προτάσεις να συμπληρώσετε τα κενά με την κατάλληλη λέξη. 
 Ηλεκτρικό ρεύμα είναι η …………………. κίνηση των ηλεκτρονίων ή γενικότερα φορτισμένων 

σωματιδίων. 
 Μία μπαταρία μετατρέπει τη …………… ενέργεια σε ……………. . 
 Σε κάθε ηλεκτρική πηγή υπάρχουν δύο αντίθετα ηλεκτρισμένες περιοχές τις οποίες ονομάζουμε 

ηλεκτρικούς …………. . 
 Κάθε διάταξη που αποτελείται από κλειστούς …………….. «δρόμους» , μέσω των οποίων μπορεί να 

διέλθει ηλεκτρικό ρεύμα ονομάζεται ηλεκτρικό …………….. . 
 Το όργανο που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της έντασης του ρεύματος ονομάζεται …………….. και 

μέσα σε ένα κύκλωμα συνδέεται σε ………….. .            ( 8 x 0,5 = 4 μονάδες ) 
 

ΘΕΜΑ 3ο : Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασμένες (Λ). 
1. Οι καταναλωτές μετατρέπουν την ηλεκτρική ενέργεια σε ενέργεια άλλης μορφής.  (   ) 
2. Για να μετρήσουμε την τάση μιας πηγής συνδέουμε σε σειρά με αυτήν ένα βολτόμετρο.  (   ) 
3. Η τάση στα άκρα ενός καταναλωτή είναι μηδέν όταν από αυτόν δεν διέρχεται ηλεκτρικό ρεύμα. (   )  
4. Η διαφορά δυναμικού μεταξύ των δύο άκρων μιας πηγής εκφράζει την ενέργεια που προσφέρει η πηγή στα 
ηλεκτρόνια που διέρχονται μέσα από αυτήν.  (   ) 
5. Ημιαγωγοί είναι ορισμένα υλικά που έχουν τη μισή αγωγιμότητα των αγωγών.  (   ) 

 ( 5 μονάδες ) 

ΘΕΜΑ 4ο : 
Από μία διατομή ενός μεταλλικού αγωγού περνάει ηλεκτρικό φορτίο q = 6,4 mC σε χρόνο t = 2 s . 
α) Να υπολογίσετε την ένταση του ρεύματος που διαρρέει τον αγωγό. 
β) Να υπολογίσετε τον αριθμό των ηλεκτρονίων από τα οποία αποτελείται το παραπάνω φορτίο. 
Δίνεται το φορτίο ενός ηλεκτρονίου (κατ’ απόλυτη τιμή) : e = 1,6 10-19 C 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………..  

( 4 + 3 = 7 μονάδες ) 

B 
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