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Να απαντήσετε σε όλα τα θέματα που ακολουθούν. 

Οι απαντήσεις στην κόλλα σας , όχι στη φωτοτυπία 
ΘΕΜΑ 1ο 
Α. Να μεταφέρετε στην κόλλα σας τον αριθμό κάθε μιας από τις ερωτήσεις 1 έως 9 και δίπλα, το γράμμα  που 
αντιστοιχεί στην σωστή απάντηση. 
 
1. Μονάδα μέτρησης του ηλεκτρικού φορτίου στο σύστημα SI είναι   
α. το  1C ,                     β. το 1 J                 γ. το  1mA                                                                  (2 μονάδες) 
 
2. Η χαρακτηριστική καμπύλη ενός μεταλλικού αγωγού για τον οποίο ισχύει ο νόμος του Ohm είναι αυτή που 

φαίνεται    
α. στο σχήμα  1 

I β. στο σχήμα  2 
γ. στο σχήμα  3 
                                ( 2 μονάδες) 
 

  
3.  Ομογενές είναι το ηλεκτρικό πεδίο που φαίνεται  
α. στο σχήμα 4   ,          β. στο σχήμα 5        ,        γ. στο σχήμα 6                                               ( 2 μονάδες)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Η ένταση  E  σε σημείο Α ενός ηλεκτρικού πεδίου, που δημιουργείται από ακίνητο σημειακό ηλεκτρικό 
φορτίο +Q , είναι σωστά σχεδιασμένη   
α. στο σχήμα 7 ,            β. στο σχήμα 8 ,            γ. στο σχήμα 9                                                  (2 μονάδες)  

 
 
 
 
 

5. Όταν δοκιμαστικό φορτίο +1C , αφήνεται σε σημείο Α πεδίου  Coulomb όπου το δυναμικό είναι VA = +8V 
α. δεν δέχεται δύναμη από το ηλεκτρικό πεδίο  
β. απωθείται από το ηλεκτρικό πεδίο προς το άπειρο 
γ. θα κινηθεί  προς σημεία με μεγαλύτερο δυναμικό                                                                    (2 μονάδες)  
 
6. Μετά τη σύνδεση μιας πηγής συνεχούς τάσης στα άκρα ενός αντιστάτη 
α. η φορά που κινούνται τα ελεύθερα ηλεκτρόνια, συμπίπτει, με την φορά της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου 
β. τα ελεύθερα ηλεκτρόνια επιταχύνονται συνεχώς 
γ. παρατηρείται το φαινόμενο Joule 
                                                                                                                                                      (2 μονάδες ) 
7. Το φυσικό μέγεθος ωμική αντίσταση αγωγού  εκφράζει 
α. την  ποσότητα του ηλεκτρικού φορτίου που περνά από μια τομή του αγωγού σε χρόνο t 
β. την δυσκολία που συναντά το ηλεκτρικό ρεύμα όταν διέρχεται μέσα από τον αγωγό 
γ. την θερμότητα που παράγεται στον αγωγό σε χρόνο t, όταν διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα                                  

                                                                                                             ( 3  μονάδες)                          
8. Στο κύκλωμα του σχήματος η  αντίσταση R1  διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα 
έντασης 2 Α. Η αντίσταση R2 διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα έντασης  
 
α.  2 Α                 β.  3 Α                  γ. 1 Α                                  (2 μονάδες ) 
                                                                                                                                         

9. Ηλεκτρική πηγή έχει ΗΕ∆  E και εσωτερική αντίσταση  r  = 0.  
 Η πολική τάση Vπ της πηγής αυτής είναι 
  
α.  V    β.  E>     γ.  Eπ E=    ,      V ,             Vπ π <                                                              (3  μονάδες) 
 

γυρίστε σελίδα 
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χύς

 
Β. Να μεταφέρεται στην κόλλα σας τον αριθμό κάθε μιας από τις παρακάτω προτάσεις, και δίπλα το γράμμα Σ 
αν είναι σωστή ή το γράμμα Λ αν είναι λάθος                                                                                (5 μονάδες) 
1. Ο νόμος του  Coulomb, ακολουθεί τον νόμο του αντιστρόφου τετραγώνου. 
2. Οι δυναμικές γραμμές του ηλεκτρικού πεδίου τέμνονται. 
3. Η χωρητικότητα ενός πυκνωτή, είναι ανάλογη του ηλεκτρικού του φορτίου. 
4. Η σύνδεση δυο αντιστάσεων παράλληλα, ισοδυναμεί με αύξηση της διατομής ενός αγωγού. 
5. Η ενέργεια που προσφέρει μια πηγή ανά μονάδα φορτίου, είναι μέγεθος, που χαρακτηρίζει την πηγή. 
 
ΘΕΜΑ 2ο  
1.  Μια ωμική αντίσταση R, διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα έντασης Ι και καταναλώνει ισχύ P . Αν 
διπλασιαστεί η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος στην ίδια ωμική αντίσταση, θα καταναλώνεται ισ P ′  με 
α P    β 2P′ = γ.  

Γ  με

. P′ =         P                 P  . 4P′ =
Να επιλέξετε τη σωστή σχέση                                                                                      (2 μονάδες) 
Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας                                                                               (4 μονάδες)        
 
2.  Η δυναμική ενέργεια συστήματος δυο ηλεκτρικών φορτίων Q , q  όταν απέχουν απόσταση r1 μεταξύ τους 
είναι U1 .  Η δυναμική ενέργεια του ίδιου συστήματος φορτίων όταν απέχουν απόσταση μεταξύ τους r2 = 2r1 ,  
είναι U2 και ισχύει  
α.   U2 =  U1                      β. U2 = U1/2  ,                      γ. U2 =  2U1 
Να επιλέξετε τη σωστή  σχέση                                                                                    ( 2 μονάδες) 
Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας                                                                               (4 μονάδες ) 
 
3. ∆ίνεται το κύκλωμα του σχήματος. Αν από  μια διατομή του αγωγού  στο σημείο Α σε χρόνο t περνάνε Ν1 

ηλεκτρόνια, και από μια διατομή του αγωγού στο  σημείο Β, στον ίδιο χρόνο t,  περνάνε 
 Ν2 = 2Ν1  ηλεκτρόνια, ισχύει  
α.  R2 = 3R1    , β.  R1 = 2R2  ,       γ. R1 = 4R2  
 
Να επιλέξετε τη σωστή  σχέση                                                 ( 2 μονάδες ) 
Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας                                            (4 μονάδες) 
 
 

4. Στις κορυφές Β και Γ ορθογώνιου ισοσκελούς τριγώνου ΑΒ  oA 90=

 Ε

, είναι 
ακλόνητα τοποθετημένα, δυο ομώνυμα σημειακά φορτία QΒ , QΓ  αντίστοιχα.   
Αν Ε το μέτρο της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου στο Α λόγω του φορτίου QΒ ,   
και η ολική ένταση στο Α  έχει μέτρο  EA = 2  , τότε ,  το μέτρο της  ολικής έντασης 
στο μέσον Μ της υποτείνουσας  ΒΓ είναι 
α. EM = 0     ,      β. EM = E 3               γ . EM =  3Ε/2 
Να επιλέξετε τη σωστή  σχέση                                           ( 2 μονάδες ) 

                                   Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας                                     ( 5 μονάδες ) 
 
  
ΘΕΜΑ 3ο  
Οι οπλισμοί ενός επίπεδου πυκνωτή  χωρητικότη Cτας 2 10 2−= ⋅ F , 
απέχουν μεταξύ τους  κατά ℓ = 0,01m.  
Η τάση μεταξύ των οπλισμών  αυτών είναι V = 10V.  
α. Να υπολογίσετε την ενέργεια που είναι αποθηκευμένη στον 
πυκνωτή. 
β. Να υπολογίσετε την ένταση του ηλεκτρικού πεδίου ανάμεσα στους 
οπλισμούς του πυκνωτή. 
γ. Ένα αρνητικά φορτισμένο σφαιρίδιο Σ  αμελητέων διαστάσεων,  μετακινείται  ανάμεσα στους 
οπλισμούς του πυκνωτή, από το  σημείο Μ του αρνητικού οπλισμού στο σημείο Λ του θετικού 
οπλισμού (βλ. σχήμα).  
Αν η δύναμη F  που ασκείται στο σφαιρίδιο Σ από το ηλεκτρικό πεδίο, έχει μέτρο F = 1,6 N   
να υπολογίσετε: 
γ1. τον αριθμό Ν  των ηλεκτρονίων που συναποτελούν το φορτίο του  σφαιριδίου Σ  
γ2. το  έργο της δύναμης F , κατά την κίνησή του σφαιριδίου Σ ,  από το σημείο Μ μέχρι το σημείο Λ. 
∆ίν e  . εται 1,6 10 C−= ⋅ 19

(Mονάδες 5,5,8,7) 
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ού V

 
 
ΘΕΜΑ 4ο  
 
∆ίνεται το κύκλωμα του σχήματος, όπου ΑΒ ευθύγραμμος κυλινδρικός αγωγός σταθερής 

διατομής, και ωμικής αντίστασης R3 = 3Ω .  
Αν  R1 = 4Ω , R2 = 2Ω , r = 2Ω  και η ένταση του 
ηλεκτρικού ρεύματος που διαρρέει τον αγωγό ΑΒ είναι  
Ι3 = 2 Α,  να υπολογίσετε: 
α. την ισοδύναμη αντίσταση του κυκλώματος. 
β. την ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος που διαρρέει την 
αντίσταση R1  
γ. την  ηλεκτρεγερτική δύναμη Ε της πηγής 
δ. την  θερμότητα  που εκλύεται στο εξωτερικό κύκλωμα 
σε χρόνο 2 s 
ε. τη διαφορά δυναμικ V M Γ−  , όπου Μ, το μέσον του 
αγωγού ΑΒ 
 
(Mονάδες 5,5,5,5,5) 
 
 

Καλή επιτυχία !! 
 
 
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
 
 
Κανδαράκης Ιωάννης 
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Αλυγίζος Γεώργιος 
 
Γαλaνάκης Ευάγγελος 
 
Γεωργιακάκη  Μαρία 
 
Δρακάκης Εμμανουήλ 


