
 

 

 

Η Ελληνογαλλική Σχολή Αγ. Παρασκευής Ευγένιος Ντελακρουά   

(LYCEE FRANCO-HELLENIQUE EUGENE DELACROIX) 

σε συνεργασία με 

τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Β’ Αθήνας   

και το Ε.Κ.Φ.Ε. Χαλανδρίου 

Προκηρύσσουν  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ  

για μαθητές Γ΄ Γυμνασίου  

με θέμα: «Ηλεκτρικό ρεύμα και ηλεκτρικά κυκλώματα».  

 

Η διεξαγωγή του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις – επισκέψεις 
στο σχολείο, όπως περιγράφονται παρακάτω: 

ΦΑΣΗ 1η : «Εξοικείωση με τη θεωρία και τα εργαστηριακά όργανα» 

 Οι μαθητές των σχολείων που συμμετέχουν, μαζί με τους συνοδούς 
καθηγητές τους,  θα επισκεφθούν το αμφιθέατρο φυσικής του σχολείου μας, για 
μια σύντομη παρουσίαση και θεωρητική περιγραφή των εννοιών που έχουν 
διδαχθεί 

Συγκεκριμένα : Το τμήμα της διδακτέας ύλης που αφορά στον 
διαγωνισμό περιλαμβάνει τα εξής : 

- Συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα 
- Νόμος του Ohm 
- Συνδεσμολογία αντιστατών 
- Χρήση αμπερομέτρου και βολτομέτρου  

 
 Ακολούθως, θα επισκεφθούν τα εργαστήρια του σχολείου για απλές ασκήσεις 
εξοικείωσης με τα όργανα. 

(Διάρκεια : 2 – 3 διδακτικές ώρες στις  20 Μαρτίου 2014 ) 

ΦΑΣΗ 2η : «Διαγωνιστικό μέρος» 

 Οι συμμετέχοντες μαθητές θα διαγωνιστούν σε 3-4 εργαστηριακές 
ασκήσεις που θα περιλαμβάνουν : υλοποίηση ηλεκτρικών κυκλωμάτων, 
μετρήσεις και επεξεργασία, γραφικές παραστάσεις και εξαγωγή 
συμπερασμάτων, ερωτήσεις εμβάθυνσης. Οι απαντήσεις τους θα 
βαθμολογούνται από επιστημονική επιτροπή φυσικών , παρουσία των συνοδών 



καθηγητών. Η ίδια επιτροπή θα αναλάβει και την επιμέλεια των θεμάτων του 
διαγωνισμού. 

(Διάρκεια : 2 – 3 διδακτικές ώρες στις  8 Απριλίου 2014 ) 

Το έπαθλο του διαγωνισμού θα είναι μια δωροεπιταγή για την βελτίωση 
των εργαστηριακών υποδομών του σχολείου που θα κερδίσει, η οποία θα 
συνοδεύεται από μια τιμητική διάκριση για τους συμμετέχοντες μαθητές. 

 

Την Επιστημονική Επιτροπή αποτελούν:  

 κ. Φαλούκας Αθανάσιος (Διευθυντής Δ.Δ.Ε. Β’ Αθήνας),  

 κ. Καμπούρης Κώστας (Υπεύθυνος Ε.Κ.Φ.Ε. Χαλανδρίου),  

 κ. Γεωργιάδου Αναστασία (Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ04),  

 κ. Λιβανός Αντώνης (Καθηγητής Φυσικής της Ελληνογαλλικής Σχολής Αγ. 
Παρασκευής Ευγένιος Ντελακρουά) 

 κ. Δάσκας Ανδρέας (Καθηγητής Φυσικής της Ελληνογαλλικής Σχολής Αγ. 
Παρασκευής Ευγένιος Ντελακρουά) 

Επισημαίνονται τα εξής : 

1. Κάθε σχολείο μπορεί να αντιπροσωπεύεται από ομάδα 3-5 μαθητών, που 
έχουν έντονο ενδιαφέρον ή/και σημαντικές ικανότητες στη φυσική της γ’ 
γυμνασίου.  Καλό θα ήταν να έχουν και ανάλογη εργαστηριακή εμπειρία, χωρίς 
να είναι όμως απαραίτητο. 

2. Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν μαθητές από δεκατέσσερα  (14) 
σχολεία της Αττικής, το μέγιστο. 

3. Οι αιτήσεις συμμετοχής θα έχουν τελική ημερομηνία υποβολής την                               
14η Μαρτίου στις 14.00. Θα υπάρξει κλήρωση σε περίπτωση υποβολής 
πολλών αιτήσεων σε μία ποσόστωση δημόσια προς ιδιωτικά σχολεία. Η 
κλήρωση θα πραγματοποιηθεί δημόσια στο σχολείο, σε ημερομηνία και ώρα που 
θα ανακοινωθεί στα σχολεία που θα εκδηλώσουν υποψηφιότητα για τη 
συμμετοχή τους. Τα σχολεία που δεν είχαν κληρωθεί πέρυσι στον διαγωνισμό, 
εφόσον δηλώσουν συμμετοχή, θα έχουν δύο κλήρους στην διαδικασία της 
κλήρωσης. 

Οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να περιλαμβάνουν τα ονόματα των μαθητών και 
μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά στην διεύθυνση   secdlyceegr@lfh.gr  ή με 
αποστολή fax στον αριθμό 211 3009122.  

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση:  

κ. Ανδρέας Δάσκας (Υπεύθυνος για τον διαγωνισμό καθηγητής φυσικής της 
Ελληνογαλλικής Σχολής Αγ. Παρασκευής) στα τηλέφωνα 211 3009121 και 211 
3009124 ή μέσω email  adaskas@yahoo.gr.   

κ. Ηλιάνα Μηνιώτη (Τμήμα Εκπαιδευτικών Θεμάτων Δ.Δ.Ε. Β’ Αθήνας) στο 
τηλέφωνο 210 6004801 ή μέσω email  grekth@dide-v-ath.att.sch.gr .   
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ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ 

1ο Γυμνάσιο Χαλανδρίου 13ο Γυμνάσιο Περιστερίου  

3ο Γυμνάσιο Ζωγράφου  13ο Γυμνάσιο Αθηνών 

3ο Γυμνάσιο Παλλήνης 65ο Γυμνάσιο Αθήνας  

4ο Γυμνάσιο Βύρωνα Εκπαιδευτήρια Καντά  

5ο Γυμνάσιο Χαλανδρίου  Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Γέρακα  

6ο Γυμνάσιο Νέας Ιωνίας Π.Π.Γυμνάσιο Αναβρύτων  

6ο Γυμνάσιο Γαλατσίου Γυμνάσιο Εκπαιδευτηρίων Δούκα 

 
 
 
 
 
 

Πίνακας αποτελεσμάτων 2ου Διαγωνισμού πειραμάτων Φυσικής 

 Γυμνάσιο Βαθμολογία 

1 13ο Γυμνάσιο Αθηνών 107 

2 4ο Γυμνάσιο Βύρωνα 103 

3 Γυμνάσιο Εκπαιδευτηρίων Δούκα 102 

4  100 
5  97 
6  95 
7  95 
8  93 
9  92 
10  91 
11  90 
12  87 
13  79 
14  74 

 



 
 

          ΧΡΟΝΟΣ  ΕΞΕΤΑΣΗΣ  : 30’ 

ΟΝΟΜΑ  ΣΧΟΛΕΙΟΥ :         

 

Περιγραφή : Σας δίνονται δύο αντιστάτες,  μία γεννήτρια  

(τροφοδοτικό), ένα αμπερόμετρο και καλώδια σύνδεσης. Γράψτε τις 

τιμές της αντίστασης των δύο αντιστατών : 

 

   

R1 =  Ω                     R2 =  Ω 

 

 

Συναρμολογήστε το παρακάτω κύκλωμα. Να τοποθετήσετε το 

αμπερόμετρο στη σωστή θέση, ώστε να μετρήσει την ένταση του 

ρεύματος που θα διαρέει την πηγή ( ΙΟΛ ).   Το τροφοδοτικό δεν θα είναι 

στην πρίζα. Καλέστε τον υπεύθυνο της επιτροπής για να ελέγξει το 

κύκλωμα.  

 

 

 

 

 

 

 

( 10 ΜΟΝΑΔΕΣ για την συναρμολόγηση του κυκλώματος ) 

 

1ο βήμα :  Να θέσετε σε λειτουργία το κύκλωμα. Να επιλέξετε μία τυχαία 

τιμή τάσης ( από  8 – 12 V ) για την γεννήτρια και να καταγράψετε την 

ένδειξη του αμπερομέτρου ( IΟΛ ) . Στη συνέχεια κλείστε το τροφοδοτικό. 

 

   

Τάση V =                      IΟΛ =   

 

 ΣΤΗΛΗ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 
(μην γράφετε) 

R1 

R2 

V 
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2ο και 3ο βήμα :  Αλλάζοντας δύο φορές την θέση του 

αμπερομέτρου στο κύκλωμα, να μετρήσετε ( για την ίδια τιμή της 

τάσης τροφοδοσίας ) διαδοχικά τις εντάσεις των ρευμάτων Ι1 και 

Ι2, που διαρρέουν τους αντιστάτες R1 και R2 αντίστοιχα. Πριν από 

κάθε μέτρηση καλέστε τον υπεύθυνο της επιτροπής να ελέγξει τη 

σωστή τοποθέτηση του αμπερομέτρου. 

Γράψτε τις τιμές της έντασης του ηλεκτρικού ρεύματος που 

διαρρέει τους δύο αντιστάτες.  

 

   

Ι1 =                           Ι2 =   

 

( 10 ΜΟΝΑΔΕΣ για την τοποθέτηση και λήψη της μέτρησης) 

 

Ερώτηση :  Οι εντάσεις ( Ι1 , Ι2 και ΙΟΛ )  του ηλεκτρικού ρεύματος 

που μετρήσατε στο κύκλωμα, ποια μαθηματική σχέση πρέπει να 

έχουν μεταξύ τους ; Να γράψετε την αναμενόμενη σχέση με βάση 

τις πειραματικές σας μετρήσεις και να εξηγήσετε θεωρητικά γιατί 

πρέπει να συμβαίνει αυτό. 

           

           

           

           

            

           

           

            

           

           

            

 

( 10 ΜΟΝΑΔΕΣ) 

 ΣΤΗΛΗ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 
(μην γράφετε) 



 

    

     ΧΡΟΝΟΣ  ΕΞΕΤΑΣΗΣ  : 30’ 

ΟΝΟΜΑ  ΣΧΟΛΕΙΟΥ :         

Περιγραφή : Σας δίνονται τρεις αντιστάτες. Σημειώστε τις τιμές της 

αντίστασης που αναγράφονται στον καθένα :    

 R1 =  Ω  R2 =  Ω    R3 =  Ω 

 

Οι τρεις αντιστάτες θα συνδεθούν όπως δείχνεται στο παρακάτω 

σχήμα, σχηματίζοντας ένα «τρίγωνο» ΑΒΓ : 

 

 

 

 

 

Ερώτηση  : Μπορούμε να συνδέσουμε τους πόλους της πηγής στα 

σημεία : 1) Α και Β,   ή  2) Β και Γ,  ή 3) Α και Γ. 

Σε ποια από τις τρεις περιπτώσεις το ηλεκτρικό ρεύμα που διαρρέει την 

πηγή θα έχει μεγαλύτερη ένταση ;  

Στη σύνδεση  1      

Στη σύνδεση  2      

Στη σύνδεση  3       

Εξήγηση  :  Τεκμηριώστε θεωρητικά την υπόθεσή σας. 

            

            

 

R1 R2 

R3 

Α 

Β Γ 
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(10 ΜΟΝΑΔΕΣ) 

Πείραμα : Συναρμολογήστε το κύκλωμα «τρίγωνο» με τους τρεις 

αντιστάτες στις σωστές τους θέσεις. Συνδέστε διαδοχικά το 

τροφοδοτικό στα σημεία Α και Β (σύνδεση 1), μετά στα Β και Γ 

(σύνδεση 2) και τέλος στα Α και Γ (σύνδεση 3). Σε κάθε περίπτωση 

τοποθετήστε το αμπερόμετρο σωστά ώστε να μετράει την ένταση του 

ολικού ρεύματος. Στις τρεις συνδέσεις να χρησιμοποιήσετε την ίδια 

τιμή τάσης τροφοδοσίας (περίπου 8-10 V). 

Το τροφοδοτικό δεν θα είναι στην πρίζα. Καλέστε τον υπεύθυνο της 

επιτροπής για κάθε σύνδεση, να ελέγξει το αντίστοιχο κύκλωμα. Στη 

συνέχεια να θέσετε το τροφοδοτικό σε λειτουργία. Καταγράψτε τις 

μετρήσεις σας : 

 ΣΤΗΛΗ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 
(μην γράφετε) 
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( 10 ΜΟΝΑΔΕΣ για τη σωστή συναρμολόγηση του «τριγώνου») 

( 10 ΜΟΝΑΔΕΣ για την τροφοδοσία και τη λήψη των μετρήσεων) 

 

 

Τάση τροφοδοσίας  : V =    V  

 

ΣΥΝΔΕΣΗ 1 

`Ενδειξη αμπερομέτρου :   Ι1 =     Α 

ΣΥΝΔΕΣΗ 2 

`Ενδειξη αμπερομέτρου :   Ι2 =     Α 

ΣΥΝΔΕΣΗ 3 

`Ενδειξη αμπερομέτρου :   Ι3 =     Α 

 

 

 ΣΤΗΛΗ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 
(μην γράφετε) 



 

 

    

     ΧΡΟΝΟΣ  ΕΞΕΤΑΣΗΣ  : 60’ 

ΟΝΟΜΑ  ΣΧΟΛΕΙΟΥ :         

 

Περιγραφή : Σας δίνονται τρεις αντιστάτες με αντιστάσεις R1 (γνωστή), 

R2 (γνωστή) και Rx (άγνωστη). Σημειώστε τις τιμές των γνωστών 

αντιστάσεων που αναγράφονται :  

R1 =  Ω  R2 =  Ω 

 

Ο τρίτος αντιστάτης έχει άγνωστη αντίσταση. 

Συναρμολογήστε το παρακάτω κύκλωμα. Το τροφοδοτικό δεν θα είναι 

στην πρίζα. Καλέστε τον υπεύθυνο της επιτροπής να το ελέγξει. 

 

 

 

 

 

 

( 10 ΜΟΝΑΔΕΣ για τη σωστή συναρμολόγηση του κυκλώματος) 

           

Πείραμα  : Μεταβάλλετε την τάση V της πηγής (τροφοδοτικό) και 

μετρήστε για κάθε τιμή της τάσης τροφοδοσίας : 

-  Την αντίστοιχη τιμή της τάσης Vx  στα άκρα Κ και Λ, του αντιστάτη με 

την άγνωστη αντίσταση.  

 

R1 

R2 

V 

Rx K Λ Μ 

 ΣΤΗΛΗ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 
(μην γράφετε) 
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- Την αντίστοιχη τιμή της τάσης V1,2  στα άκρα Λ και Μ, του συστήματος 

των δύο αντιστατών 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΑΣΕΩΝ VΚΛ  KAI  VΛΜ  NA ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΟ 

ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΟ ΣΩΣΤΑ 

(για την τιμή της τάσης τροφοδοσίας, να θεωρήσετε αυτήν που 

αναγράφεται στο τροφοδοτικό κάθε φορά) 

Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα : 

Τάση 
τροφοδοσίας 

(V) 

 

0 
 

4 

 

6 

 

8 

 

10 

 
VΚΛ = Vx (V) 

 

 

0 

    

 
VΛΜ = V1,2(V) 

 

 

0 

    

 

( 10 ΜΟΝΑΔΕΣ  για τις σωστές  λήψεις  των μετρήσεων ) 

 

Γραφική παράσταση  :  Να τοποθετήσετε τα ζεύγη τιμών του 

παραπάνω πίνακα στο παρακάτω σύστημα αξόνων και να σχεδιάσετε 

τη γραφική παράσταση : τάση Vx – τάση V1,2 , που προκύπτει. Η μορφή 

της γραφικής παράστασης είναι ευθεία που διέρχεται από την αρχή των 

αξόνων. 

 

 

 

 

 

 ΣΤΗΛΗ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 
(μην γράφετε) 
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  ( 10 ΜΟΝΑΔΕΣ) 

Επεξεργασία :  

1. Η γραφική παράσταση που σχηματίζεται είναι ευθεία που διέρχεται από 

την αρχή των αξόνων. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕ ΤΗΝ ΚΛΙΣΗ ΤΗΣ ( συντελεστής 

διεύθυνσης ) 

ΚΛΙΣΗ  (εφθ) = 

 

( 10 ΜΟΝΑΔΕΣ) 

Vx (V) 

V1,2 (V) 

 ΣΤΗΛΗ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 
(μην γράφετε) 



ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΝΤΕΛΑΚΡΟΥΑ 

LYCEE FRANCO-HELLENIQUE EUGENE DELACROIX 

Τ.Θ. 60050 – ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 153 01 – ΤΗΛ.: 211 3009121-24 FAX : 211 3009122  http://www.lfh.gr 
 

2. Υπολογίστε την άγνωστη αντίσταση Rx από την κλίση ( συντελεστής 

διεύθυνσης ) της ευθείας που σχεδιάσατε. 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

             

                   ( 20 ΜΟΝΑΔΕΣ) 

 ΣΤΗΛΗ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 
(μην γράφετε) 


