
 

 

                      A΄ Β΄ ΚΑΙ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

                                                 

 

Νιώθουμε ότι έχετε κουραστεί. 

Νιώθουμε ότι θέλετε να δείτε τους φίλους σας. 

Νιώθουμε ότι βαρεθήκατε κλεισμένοι /-ες μέσα στο σπίτι. 

Νιώθουμε …γιατί τα ίδια αισθανόμαστε κι εμείς, δάσκαλοι & γονείς. 

Αυτά τα Χριστούγεννα είναι διαφορετικά για όλους. Ας κάνουμε, όμως, λίγη 

ακόμα υπομονή, ας σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων. 

Σε αυτό το αρχείο θα βρείτε τις εργασίες που πρέπει να ετοιμάσετε στην περίοδο 

των εορτών στα μαθήματά σας. 
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                                                ΑΡΧΑΙΑ 

                          (ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ Α΄ Β΄ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ) 

 

Επανάληψη στα ουσιαστικά α΄κλίσης : 

Μπορείς είτε να υπογραμμίσεις τη σωστή απάντηση είτε να πατήσεις πάνω 
στη μπλε λέξη και να σου ανοίξει  ο σύνδεσμος για να εξασκηθείς με ένα 
διαφορετικό τρόπο. Καλή επιτυχία! 

              

                             Κλίση των αρσενικών της α' κλίσης σε -ας (ὁ λοχίας) 

                                               (υπογράμμισε τη σωστή απάντηση) 

Ενικός αριθμός 

ὁ  α) λοχίας   β) λοχῖας 

τοῦ α) λοχίου   β) λοχία                          

τῷ α) λοχίᾳ   β) λοχίῳ                     

τον α) λοχία   β) λοχίαν 

ὦ α) λοχία   β) λοχίαν 

Πληθυντικός αριθμός 

οἱ α) λοχίαι   β) λοχίες 

τῶν α) λοχιῶν   β) λοχιών 

τοῖς α) λοχίοις    β) λοχίαις  

τους α) λοχίους   β) λοχίας 

ὦ α) λοχίαι      β) λοχίες 

                        Κλίση των αρσενικών της α' κλίσης σε -ης (ὁ στρατιώτης)                              

Ενικός αριθμός 

ὁ α) στρατιώτης  β) στρατιῶτης 

τοῦ α) στρατιώτου  β) στρατιώτη 

τῷ α) στρατιώτῃ  β) στρατιώτω 

τον α) στρατιώτη  β) στρατιώτην 

ὦ α) στρατιῶτα  β) στρατιώτη  

Πληθυντικός αριθμός 

οἱ α) στρατιῶται β) στρατιώτες 

τῶν α) στρατιωτῶν  β) στρατιωτών 

http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/Yliko/askisis%20arxaia/a-klisi-loxias.htm
http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/Yliko/askisis%20arxaia/a-klisi-stratiotis.htm


 

 

τοῖς α) στρατιώτοις β) στρατιώταις 

τους α) στρατιώτους  β) στρατιώτας 

ὦ             α) στρατιῶται  β) στρατιώται 

                   Κλίση των θηλυκών της α' κλίσης σε -α –ας (πολιτεία) 

Ενικός αριθμός 

ἡ α) πολιτεία β) πολιτεῖας 

τῆς α) πολιτείας β) πολιτείης 

τῇ α) πολιτείᾳ β) πολιτεῖα 

την α) πολιτεῖαν β) πολιτείαν 

ὦ α) πολιτεῖα  β) πολιτεία  

Πληθυντικός αριθμός 

αἱ α) πολιτεῖαι  β) πολιτείες 

τῶν α) πολιτειών β) πολιτειῶν 

ταῖς α) πολιτείοις  β) πολιτείαις 

τάς α) πολιτείαις  β) πολιτείας 

ὦ α) πολιτείαι  β) πολιτεῖαι  

 

                            Κλίση των θηλυκών της α' κλίσης σε α.(η γλώσσα) 

Ενικός αριθμός 

ἡ α) γλῶσσα β) γλώσσα 

τῆς α) γλώσσης β) γλώσσας 

τῇ α) γλώσσῃ  β) γλῶσσᾳ 

την α) γλώσσα β) γλῶσσαν 

ὦ α) γλῶσσα  β) γλῶσση 

Πληθυντικός αριθμός 

αἱ α) γλῶσσαι, β) γλῶσσες 

τῶν α) γλωσσῶν, β) γλωσσών 

ταῖς α) γλώσσοις, β) γλώσσαις 

τάς α) γλῶσσες, β) γλώσσας 

ὦ α) γλῶσσαι, β) γλώσσαι 

 

http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/Yliko/askisis%20arxaia/aklisi-politeia.htm
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 Ουσιαστικά β΄ κλίσης: (πάτα πάνω στα ουσιαστικά και βρες τη σωστή 

απάντηση) 

Ο ποταμός: 

Το κύτταρον: 

Ο ήλιος: 

Η έφοδος: 

Ο ναός,ο λόγος ,ο άνθρωπος: 

                                                              

http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/Yliko/Theoria%20arxaia/2askiseis/a18/a18-01a.htm
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  ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ 

      Σταυρόλεξο για τα ουσιαστικά της α' και β' κλίσης 
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Γ΄ κλίση ουσιαστικών 

Να συμπληρωθούν τα κενά με τον κατάλληλο τύπο της λέξης που βρίσκεται στην παρένθεση: 

 

Ἦλθον Πέρσαι μετά τινὸς ______________ (ἑρμηνεύς). 

Ὁρῶ τὸν ______________ ἀφικόμενον (κουρεύς). 

Ἄκουε τὰς ______________ τοῦ ______________  (ῥῆσις, μάντις). 

Δεῖ τοὺς παῖδας τοῖς ______________ πείθεσθαι (γονεύς). 

Οἱ ἐχθροὶ μεγάλῃ ______________ ἀφικνοῦνται (δύναμις). 

Ἡ τοῦ ______________  ______________ φοβερά ἐστι (βασιλεύς, ὄψις). 

Ἡ ἱσχὺς ἐν τῇ ______________ (ἕνωσις). 

Πολλοὶ ἀπέθανον ἐκ τῆς ______________ τῶν ______________  (τάξις, ἱππεύς). 

Ὁ δίκαιος φαίνεται οὐ λόγῳ ἀλλὰ ______________  (πρᾶξις). 

 
 
Να συμπληρώσετε τα κενά με τους κατάλληλους τύπους ουσιαστικών που ζητούνται. 
 

α) Διδάσκουσι ________________ (γυνή, αιτ. πληθ.) πείθεσθαι τοῖς νόμοις καὶ τοῖς 

ἄρχουσι. 

β) Καὶ τοὺς ______________ (παῖς) τοὺς ἐμοὺς ᾔσχυνε καὶ ἐμὲ αὐτὸν ὕβρισε. 

γ) Ὦ _____________ (παῖς) γένοιο πατρὸς εὐτυχέστερος. 

δ) Ὄφελός ἐστι πᾶσι ________________ (παῖς) ἀσκεῖν μουσικήν. 

ε) Αἱ _______________ (γυνή) ἀξιοῦνται μεγίστων ἐπαίνων παρὰ πάντων. 

στ) Ταῖς _________________ (γυνή) τὸ σιγᾶν κρεῖττόν ἐστι τοῦ λαλεῖν. 

                             

http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/Yliko/3ask/c-klisi-teste1.htm
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ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΑ ΡΗΜΑΤΑ 

Να συμπληρώσετε οριζοντίως τους αντίστοιχους τύπους των άλλων χρόνων των 
παρακάτω ρημάτων: 

ενεστώτας  παρατατικός  μέλλοντας  αόριστος  παρακείμενος  υπερσυντέλικος  

γυμνάζεις            

      ἐπίστευσαν      

  ἐσκεύαζε          

    διαπράξομεν        

        κεκηρύχαμεν    

          ἐτεθύκετε  

 

http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/Yliko/Theoria%20arxaia/2askiseis/a07/a09-4-1.htm


 

 

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & ΕΚΘΕΣΗ 

(ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ Α΄ Β΄ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ) 

  «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ» 

 Στη σημερινή εποχή πολλά προβλήματα διακρίνουν την κοινωνία μας. Οι ραγδαίες 

εξελίξεις έχουν οδηγήσει σε κοινωνικό ρατσισμό μεταξύ των ανθρώπων που ζουν μέσα σε 

μια κοινωνία. Πολλοί αντιμετωπίζουν ορισμένους ανθρώπους ως κατώτερα όντα και αυτή η 

αντιμετώπιση πολλές φορές οδηγεί σε ακραίες καταστάσεις, όπως η εκμετάλλευση και η 

άσκηση βίας επάνω τους.  

 Ο ρατσισμός υπάρχει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Πολλοί είναι οι λόγοι αυτής της 

συμπεριφοράς εδώ και χιλιάδες χρόνια, σε πολλές χώρες. Αυτό το φαινόμενο είναι πολύ 

εμφανές από την εποχή που οι κοινωνίες χωρίστηκαν σε τάξεις. Αυτός ο διαχωρισμός 

δημιούργησε πολιτικές και κοινωνικές καταστάσεις κι έτσι διαιωνίστηκε η αντίληψη ότι οι 

κύριοι και οι πλούσιοι πρέπει να έχουν την εξουσία.  

 Άλλη μία διάκριση είναι αυτή που αφορά τη θέση της γυναίκας. Τα τελευταία χρόνια 

αυτή η διάκριση τείνει ν’ ανατραπεί, ενώ εδώ και πολλά χρόνια βρισκόταν στο περιθώριο. 

Όπως ξέρουμε, βέβαια, υπάρχουν στον κόσμο κοινωνικές ομάδες ανθρώπων που θεωρούν 

τους εαυτούς τους ανώτερους σε σχέση με άλλους. Άλλη μία μορφή διάκρισης είναι αυτή 

των αλλοδαπών. Πολλοί προσλαμβάνουν στις εργασίες τους αλλοδαπούς για να τους 

πληρώσουν όσο το δυνατόν λιγότερο.  

 Πολλές οι αιτίες του ρατσισμού, αλλά πολλές και οι συνέπειες. Το χαμηλό 

πνευματικό επίπεδο ορισμένων ατόμων και τα οικονομικά συμφέροντα κάποιων άλλων 

οδηγούν σε συνεχείς διακρίσεις. Οι προκαταλήψεις και τα στερεότυπα που υπάρχουν σε 

κάθε κοινωνία ανάλογα με τη φυλή, το φύλο, την ηλικία κ.α. κάθε ατόμου δημιουργούν 

ρατσισμό και μάλιστα άδικο και σκληρό. Όλοι αυτοί οι παράγοντες προκαλούν πολλές 

συνέπειες. Δημιουργούνται όλο και περισσότερο κοινωνικές ανισότητες και διχόνοιες 

μεταξύ των ανθρώπων. Ασκείται βία στους αδικημένους, αλλά και οι ίδιοι αντιδρούν για την 

υποτίμησή τους. Τέλος, ένα άτομο που συνεχώς αδικείται σιγά σιγά γίνεται βάρβαρος και 

δεν εμπιστεύεται κανέναν, λόγω αυτού του ρατσισμού και της βίας που του ασκείται επάνω 

του. Η μανία που έχει ο άνθρωπος να φανεί και να ξεχωρίσει από τους άλλους οδηγεί σ’ 

αυτό το βίαιο φαινόμενο. Όλοι οι άνθρωποι έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις. 

Έτσι, δεν μπορούμε να αφαιρούμε δικαιώματα από άλλους, αφού κι εμείς δεν θα θέλαμε να 

βρισκόμαστε στη θέση αυτών των ανθρώπων. Θα πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι όλοι 

είναι ίσοι κι έτσι θα μπορέσουμε να είμαστε καλύτεροι στη ζωή μας, αλλά και απέναντι στο 

συνάνθρωπό μας. 

 (Άρθρο μηνιαίας μαθητικής εφημερίδας, Επιμέλεια: Σιφινού Βάσω, Τσιαμόκουρα 

Αναστασία, Τσιμπονάκης Γιώργος 

 



 

 

 
ΑΣΚΗΣΕΙΣ: 

1. «Αυτός ο διαχωρισμός…να έχουν την εξουσία»: Να εντοπίσετε τους τρόπους σύνδεσης 
των προτάσεων στην περίοδο.  
 
2. Να εντοπίσετε και να χαρακτηρίσετε τρεις αναφορικές προτάσεις στο κείμενο.  
 
3. Να εντοπίσετε και να χαρακτηρίσετε πλήρως έξι δευτερεύουσες ονοματικές προτάσεις 
(δύο ειδικές, δύο βουλητικές και δύο πλάγιες ερωτηματικές) από την ακόλουθη 
παράγραφο:    
 «Υπάρχουν πολλοί που αναρωτιούνται αν η εκμάθηση ξένων γλωσσών - ιδιαίτερα 
από μικρή ηλικία- απειλεί τη γνώση της μητρικής μας γλώσσας. Η γνώμη μου είναι ότι ισχύει 
ακριβώς το αντίθετο. Η γλωσσομάθεια βοηθά τον άνθρωπο να κατανοήσει βαθύτερα και 
ουσιαστικότερα τη γλώσσα του. Τον καθιστά ικανό να διεισδύσει πέρα από τις γραμματικές 
και συντακτικές δομές της στην επικοινωνιακή της δύναμη, να κατανοήσει ότι, όπως κάθε 
γλώσσα, η γλώσσα του καλύπτει τις επικοινωνιακές ανάγκες του λαού που τη χρησιμοποιεί. 
Αυτό που θα πρέπει να μας βάζει σε σκέψη είναι, όχι αν η γλωσσομάθεια απειλεί τη γλώσσα 
μας, αλλά αν είμαστε σε θέση να πούμε ότι κατέχουμε σε ικανοποιητικό βαθμό τη μητρική 
μας γλώσσα, μιας και στην εποχή μας όλο και περισσότεροι θίγουν το ζήτημα της γλωσσικής 
κρίσης.»  
 
4. Στην παράγραφο της προηγούμενης άσκησης αναφέρεται ότι η γλωσσομάθεια βοηθά τον 
άνθρωπο να κατανοήσει βαθύτερα και ουσιαστικότερα τη γλώσσα του. Σε μια παράγραφο 
80-100 λέξεων να αιτιολογήσετε την άποψη αυτή.   
 
5. Να εντοπίσετε και να χαρακτηρίσετε τις δευτερεύουσες ονοματικές προτάσεις στα 
ακόλουθα παραδείγματα.  
 α) Απαιτώ να μου πεις αν είσαι υπεύθυνος γι’ αυτήν την καθυστέρηση.  
 β) Πρόσεξε μην κάνεις λάθος γιατί δε θα μπορώ να σε βοηθήσω.  
 γ) Όσο κι αν προσπάθησα δεν κατάφερα να τον εμποδίσω να κάνει αυτό που ήθελε.  
 δ) Έχει επικρατήσει η άποψη ότι τα νέα μέτρα μπορεί να μας ωφελήσουν.  
 ε) Με έκπληξη διαπίστωσα ότι δε γνώριζε πού είχαν πάει τα χρήματα του ταμείου.  
 
6. Να συμπληρώσετε τα κενά τοποθετώντας τα πως-πώς ανάλογα με τη σημασία της 
πρότασης:  
 α) Ξέρω……………… ακούγονται κακές φήμες για μένα, αλλά δε δίνω σημασία.  
 β) Δεν ξέρω……………… να σε ευχαριστήσω για ό,τι έκανες!  
 γ) Του εξήγησα………………… δεν είναι σωστό να ανακατεύεται συνεχώς στις δουλειές 
μου.  
 δ) Υπάρχουν σημάδια που φανερώνουν……………… ο κίνδυνος έχει ξεπεραστεί.  
 ε) Σκέψου καλύτερα…………… θα τα βγάλεις πέρα τις επόμενες μέρες.  
 
7. Στο σχολείο σας διοργανώνεται μια εκδήλωση σχετική με την καταπολέμηση του 
ρατσισμού στις σύγχρονες κοινωνίες. Παίρνετε τον λόγο και εισηγείστε προτάσεις με τις 
οποίες οι φορείς κοινωνικοποίησης (σχολείο, οικογένεια, ΜΜΕ, Πολιτεία) θα μπορέσουν να 
βοηθήσουν τη νέα γενιά να γαλουχηθεί χωρίς ρατσιστικές αντιλήψεις. (300-400 λέξεις)  

 



 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ  
  

• ΦΥΣΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ  
o ΠΡΑΞΕΙΣ  
o ΔΥΝΑΜΕΙΣ  
o ΕΥΚΛΕΙΔΕΙΑ ΔΙΑΙΡΕΣΗ  
o ΔΙΑΙΡΕΤΟΤΗΤΑ  
o ΜΚΔ-ΕΚΠ  

• ΚΛΑΣΜΑΤΑ  
o ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ  
o ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ  
o ΠΡΑΞΕΙΣ  

• ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ  
• ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ-ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ  
• ΑΡΧΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ  

  
• ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ (βιβλίο Β. Παπαδάκη, εκδ. Σαββάλα) 

1. Σελ.27 ασκήσεις 2.45, 2.46 ,2.43,2.53  σελ.29 ασκ.2.64,2.65  
2. σελ36 ασκ.3.27,3.29,3.34  
3. Σελ.44 ασκ.4.33,4.36,4.37 Σελ.45 ασκ.4.39, 4.41  
4. Σελ.55 ασκ.5.26,5.27,5.30,5.33,5.34  σελ.56 ασκ.5.36,5.39,5.42  
5. Σελ.59 ασκ.6.1,6.3,6.5,6.8  
6. Σελ.89 ασκ.9.32,9.33,9.35  
7. Σελ.97 ασκ10.36  
8. Σελ.120-121 τα θέματα επανάληψης  
9. Σελ.164 ασκ18.46,18.47  
 

ΠΑΤΗΣΤΕ ΠΑΝΩ ΣΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΛΙΝΚ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

ΚΟΥΙΖ1  ΚΟΥΙΖ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ 

 

                                                  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAYAAJTlcuZUMDdLSk9PU1RQUkpWTERXVEMwWDdGV1lDNi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAYAAJTlcuZUNjdEOEJHMlVJNUMzOTBGS01aUTdFSkE1Uy4u


 

 

 

 
 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

 

Πρέπει να κάνετε μία καλή επανάληψη στις παρακάτω έννοιες: 

• Ρητοί αριθμοί και πράξεις: Προσοχή στις ιδιότητες των πράξεων μεταξύ θετικών 

και αρνητικών αριθμών. 

• Δυνάμεις ρητών αριθμών: Προσοχή στις ιδιότητες των δυνάμεων και τις 

εφαρμογές τους. 

• Εξισώσεις α΄ βαθμού: Προσοχή στις ιδιότητες των ισοτήτων και στα βήματα   που 

χρησιμοποιούμε για να λύσουμε εξισώσεις. Μην ξεχάσετε να κοιτάξετε και 

ασκήσεις που συνδυάζουν τις εξισώσεις με την γεωμετρία.  

• Επίλυση προβλημάτων με χρήση εξισώσεων: Δείτε βασικά προβλήματα που 

έχουμε λύσει στην τάξη και τα λυμένα παραδείγματα του βοηθήματος.  

• Τετραγωνική ρίζα θετικού αριθμού: Προσοχή στους ορισμούς και τις πράξεις 

μεταξύ ριζών. Προσοχή στις ασκήσεις με σύνθετες πράξεις. 

• Εμβαδά επίπεδων σχημάτων: Να γνωρίζετε πολύ καλά τους τύπους που 

χρησιμοποιούμε για να βρούμε τα εμβαδά των βασικών σχημάτων.  

• Πυθαγόρειο θεώρημα: Προσοχή στους ορισμούς του πυθαγορείου θεωρήματος 

και του αντιστρόφου. Δείτε τις βασικές εφαρμογές και τα σύνθετα παραδείγματα 

που έχουμε κάνει. 

 

Για να γίνει σωστά η επανάληψη σας πρέπει να συμβουλευτείτε ασκήσεις που έχουμε 

λύσει στην τάξη στις παραπάνω έννοιες καθώς και τις λυμένες ασκήσεις που υπάρχουν στο 

βοήθημά μας.  

Ασκήσεις που θα πρέπει να κάνετε για το πρώτο μάθημα μετά τις γιορτές θα σας δοθούν 

στην τάξη       



 

 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

 
Πρέπει να κάνετε μία καλή επανάληψη στις παρακάτω έννοιες: 

• Πραγματικοί αριθμοί και πράξεις 

• Δυνάμεις πραγματικών αριθμών: Προσοχή στις ιδιότητες των δυνάμεων και τις 

εφαρμογές τους. 

• Ρίζες: Προσοχή στις ιδιότητες των ριζών, στις εφαρμογές τους και στην ρητοποίηση 

παρονομαστών.   

• Μονώνυμα-Πολυώνυμα: Προσοχή στους ορισμούς και τις πράξεις μεταξύ 

πολυωνύμων και μονωνύμων. 

• Παραγοντοποίηση: Πολύ σημαντικό κεφάλαιο. Πρέπει να ξέρουμε καλά όλους 

τους τρόπους παραγοντοποίησης και να μπορούμε να λύσουμε και σύνθετες 

ασκήσεις. 

• Πράξεις με ρητές παραστάσεις: Οι περισσότερες ασκήσεις εδώ βασίζονται στην 

παραγοντοποίηση και σε μερικές ιδιότητες κλασμάτων. 

• Ισότητα τριγώνων: Προσοχή στα στοιχεία των τριγώνων και τις ιδιότητές τους και 

φυσικά στα κριτήρια ισότητας. Σημαντικό και χρήσιμο να γνωρίζουμε τις επιπλέον 

ιδιότητες που έχουν τα ισοσκελή τρίγωνα. 

Για να γίνει σωστά η επανάληψη σας πρέπει να συμβουλευτείτε ασκήσεις που έχουμε 

λύσει στην τάξη στις παραπάνω έννοιες καθώς και τις λυμένες ασκήσεις που υπάρχουν στο 

βοήθημά μας.  

Ασκήσεις που θα πρέπει να κάνετε για το πρώτο μάθημα μετά τις γιορτές θα σας δοθούν 

στην τάξη       



 

 

ΦΥΣΙΚΗ 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

Να γίνει επανάληψη στις παρακάτω ενότητες: 

➢ Ηλεκτρική δύναμη και φορτίο [παρ. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 (μόνο τρόποι ηλέκτρισης), 1.5] 

➢ Ηλεκτρικό ρεύμα [παρ. 2.1, 2.2 (ηλ. κυκλώματα, ηλ. πηγή και ενέργεια, σχηματική 

αναπαράσταση κυκλώματος), 2.3 (μέχρι σελ. 46 το πάνω τμήμα), 2.5] 

Να γίνουν οι παρακάτω ασκήσεις: 

1. Δύο μεταλλικές σφαίρες, μια χάλκινη και μια σιδερένια, έχουν φορτία +2μC και            –6μC 

αντίστοιχα. Οι σφαίρες βρίσκονται μεταξύ τους σε απόσταση 3m. Να υπολογίσετε και να 

σχεδιάσετε σε ένα ποιοτικό σχήμα τη δύναμη που ασκεί η μία στην άλλη. 

2. Δύο μικρές φορτισμένες σφαίρες απέχουν μεταξύ τους 30cm. Η σφαίρες απωθούνται με 

δύναμη μέτρου 0,045Ν. Πόση πρέπει να γίνει η μεταξύ τους απόσταση ώστε οι σφαίρες να 

απωθούνται με δύναμη μέτρου 0,016Ν; Πόση πρέπει να γίνει η μεταξύ τους απόσταση 

ώστε οι σφαίρες να έλκονται με δύναμη 0,036Ν; 

3. Μια χάλκινη σφαίρα έχει φορτίο +9,6μC και έλκει μια σιδερένια σφαίρα με δύναμη μέτρου 

12,8Ν. Πόσα ηλεκτρόνια πρέπει να προσλάβει η χάλκινη σφαίρα ώστε η μεταξύ τους 

δύναμη να γίνει 6,4Ν;  

4. Η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος σε ένα κύκλωμα είναι 1280μA. Πόσα ηλεκτρόνια 

διέρχονται από μία κάθετη διατομή του στη μονάδα του χρόνου; Το στοιχειώδες ηλεκτρικό 

φορτίο είναι e = 1,6 x 10-19 C.  

5. Διαθέτουμε μια μπαταρία, ένα αμπερόμετρο, τρία βολτόμετρα, δύο αντιστάτες 

αντιστάσεων R1 = 40Ω και R2 = 60Ω, καθώς και καλώδια. Δημιουργούμε ένα κύκλωμα, η 

σχηματική αναπαράσταση του οποίου δίνεται παρακάτω. Μόλις κλείσει ο διακόπτης η 

ένδειξη του βολτόμετρου είναι V = 6V. Να 

υπολογίσετε: 

a. Την ισοδύναμη αντίσταση του κυκλώματος 

καθώς και την ένδειξη του αμπερομέτρου  

b. Την ένταση του ρεύματος που διαρρέει τον 

αντιστάτη R1 

c. Την ένταση του ρεύματος που διαρρέει τον 

αντιστάτη R2 

d. Τις ενδείξεις των βολτομέτρων V1 και V2 

 

6. Διαθέτουμε μια μπαταρία, ένα αμπερόμετρο, δύο αντιστάτες αντιστάσεων R1 = 60Ω και R2 

= 30Ω και καλώδια. Δημιουργούμε ένα κύκλωμα, η σχηματική αναπαράσταση του οποίου 

δίνεται παρακάτω. Μετά το κλείσιμο του διακόπτη η ένδειξη του αμπερομέτρου είναι I = 

0,3Α.  

a. Πόση είναι η ισοδύναμη αντίσταση του 

συστήματος των δύο αντιστατών; 

b. Υπολογίστε την τάση στα άκρα του 

συστήματος των δύο αντιστατών και στους 

πόλους της πηγής. 

c. Πόση είναι η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος 

που διαρρέει κάθε αντιστάτη; 



 

 

 

                   

 

                    

                                                                     ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 

Βελισσάριος Στραβουδάκης, Έλενα Γιοβανάκη,   Έλενα Μώρου, Μαριάννα Ζαφειρίου, 

Νίκος Ευθυμιάδης 


