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ΘΕΜΑ 1ο 
 
Να γράυεηε ζηο ηεηραδιό ζας ηον αριθμό καθεμιάς από ηις παρακάηφ ερφηήζεις και δίπλα ηο 
γράμμα ποσ ανηιζηοιτεί ζηη ζφζηή απάνηηζη. 
 

A.1. Γύν ζεκεηαθά θνξηία απέρνπλ κεηαμύ ηνπο απόζηαζε r θαη αιιειεπηδξνύλ κε δύλακε      

κέηξνπ F. Αλ ππνδηπιαζηάζνπκε ηε κεηαμύ ηνπο απόζηαζε ηόηε ην κέηξν ηεο δύλακεο 

γίλεηαη: 

α. F/2 

β. F/4  

γ. 2F 

δ. 4F                                                                                                                  (5 μονάδες) 

 

A.2. Aλ δηπιαζηάζνπκε ηελ ηάζε πνπ εθαξκόδνπκε ζηα άθξα ελόο αληηζηάηε ζηαζεξήο 
ζεξκνθξαζίαο ηόηε ε έληαζε ηνπ ξεύκαηνο πνπ ηνλ δηαξξέεη ζα: 

α. δηπιαζηαζηεί. 
β. παξακείλεη ζηαζεξή. 
γ. ππνδηπιαζηαζηεί. 
δ. ππνηεηξαπιαζηαζηεί.                                                                                       (5 μονάδες) 

 
A.3. Οη δπλακηθέο γξακκέο ελόο ειεθηξηθνύ πεδίνπ:  

α. Απνκαθξύλνληαη από ηα ζεηηθά θνξηία θαη θαηεπζύλνληαη πξνο ηα αξλεηηθά ,επνκέλωο            

είλαη αλνηρηέο. 

β. Δίλαη πην αξαηέο ζηηο πεξηνρέο ζηηο νπνίεο ε έληαζε ηνπ ειεθηξηθνύ πεδίνπ έρεη        

κηθξόηεξν κέηξν.  

γ.  Γελ κπνξνύλ νύηε λα ηέκλνληαη νύηε λα εθάπηνληαη. 

    δ.  Όια ηα παξαπάλω.                                                                                       (5 μονάδες) 
 

A.4. Σε έλα ζεκείν Γ ελόο ειεθηξηθνύ πεδίνπ έρνπκε ηνπνζεηήζεη δνθηκαζηηθό θνξηίν q. Τν 
κέηξν ηεο έληαζεο ηνπ πεδίνπ ζην ζεκείν απηό ηζνύηαη κε Δ. Αλ αληηθαηαζηήζνπκε ην 
δνθηκαζηηθό θνξηίν q κε άιιν πνπ είλαη ίζν κε q’ = 2q ηόηε ην κέηξν ηεο έληαζεο ηνπ 
πεδίνπ ζην ζεκείν απηό: 

    α. δε κεηαβάιιεηαη. 

β. γίλεηαη ίζν κε 2Δ. 

γ. γίλεηαη ίζν κε Δ/2. 

    δ. γίλεηαη ίζν κε 4Δ.                                                                                        (5 μονάδες) 
 

ΜΑΘΗΜΑ / ΣΑΞΗ : ΦΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ / Β’ ΛΤΚΕΙΟΤ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 22.12.2018 
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A.5. Να ταρακηηρίζεηε καθεμιά από ηις παρακάηφ προηάζεις με ηο γράμμα Σ αν είναι ζφζηή ή 

με ηο γράμμα  Λ αν είναι λανθαζμένη. 

  α. Τν δπλακηθό ελόο ζεκείνπ ελόο ειεθηξηθνύ πεδίνπ είλαη κνλόκεηξν κέγεζνο.  
  β. Ο λόκνο ηνπ Ohm ηζρύεη γηα όινπο ηνπο αγωγνύο. 
  γ. Ο ξόινο κηαο ειεθηξηθήο πεγήο ζε έλα θύθιωκα είλαη λα παξάγεη ειεύζεξα ειεθηξόληα. 
  δ.  Η εηδηθή αληίζηαζε ζηνπο αγωγνύο είλαη κεγαιύηεξε απ’ όηη ζηνπο κνλωηέο.  
  ε. Η κνλάδα ηεο έληαζεο ειεθηξηθνύ πεδίνπ ζην δηεζλέο ζύζηεκα κνλάδωλ είλαη ην 1 N/C.                                                                                                                                                             

(5 μονάδες) 
 
 
ΘΕΜΑ 2ο 
 
B.1. Γύν αληηζηάηεο Α θαη Β πνπ είλαη θηηαγκέλνη από ραιθό έρνπλ κήθε L1 , L2 θαη δηαηνκέο 

S1 , S2 αληίζηνηρα. Αλ ην κήθνο L1  είλαη δηπιάζην ηνπ L2 , θαη ε δηαηνκή S1  είλαη 
ηεηξαπιάζηα ηεο  S2 ηόηε ν ιόγνο ηωλ αληηζηάζεωλ  RA / RB  ζηελ ίδηα ζεξκνθξαζία 
ηζνύηαη κε: 

i. Να επηιέμεηε ηε ζωζηή απάληεζε 
 

α. 1/2                         β. 1/4                         γ. 4                    
(2 μονάδες) 

ii. Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο 
(5 μονάδες) 

 
 
B.2. Σην παξαθάηω δηάγξακκα ηνπ ζρήκαηνο θαίλεηαη πώο κεηαβάιιεηαη ε έληαζε ηνπ    

ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη δύν κεηαιιηθνύο αγωγνύο ζε ζπλάξηεζε κε ηελ ηάζε 
πνπ εθαξκόδεηαη ζηα άθξα ηνπο. 

           α. R1=3R2                β. R2=2R1                    γ. R2=3R1 

i. Να επηιέμεηε ηε ζωζηή απάληεζε 
(2 μονάδες) 

ii. Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο 
(5 μονάδες) 

 
 

 

 

B.3. Γύν ζεκεηαθά ειεθηξηθά θνξηία, Q1 = q θαη Q2 = -q, κε q>0, βξίζθνληαη αθίλεηα ζηα 

ζεκεία Α θαη Β κηαο επζείαο ε πνπ απέρνπλ απόζηαζε d. Αλ Μ ην κέζν ηνπ επζύγξακκνπ 

ηκήκαηνο ΑΒ: 
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i. Σρεδηάζηε ηα δηαλύκαηα ηωλ εληάζεωλ Δ1 θαη Δ2 ηνπ ειεθηξηθνύ πεδίνπ ζην ζεκείν Μ 

                                                                                                                  (3 μονάδες) 
ii. Η έληαζε ΔΜ ηνπ ειεθηξηθνύ πεδίνπ ζην κέζν Μ έρεη κέηξν:                                                                           

α.     ΔΜ = 0                      β. ΔΜ = 
    

  
                 γ.   ΔΜ = 

    

  
  

 
Να επηιέμεηε ηε ζωζηή απάληεζε. 

(2 μονάδες) 
 
iii. Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο. 

(6 μονάδες) 
 
ΘΕΜΑ 3ο  
 
Γηα ην θύθιωκα ηνπ δηπιαλνύ ζρήκαηνο δίλνληαη ηα ζηνηρεία 

R1 = 12 Ω, R2 = 6 Ω, R3= 8 Ω θαη V = 36V. Nα ππνινγίζεηε: 

Γ.1.Τελ ηζνδύλακε αληίζηαζε ηνπ θπθιώκαηνο.    (6 μονάδες)                                                                

Γ.2.Tελ έληαζε ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηελ πεγή. 

                                                                             (6μονάδες)   

Γ.3. Τελ ειεθηξηθή ηάζε VΒΓ  ζηα άθξα ηνπ αληηζηάηε R3 . 

                                                                                                                                (6 μονάδες) 

Γ.4. Tελ έληαζε ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αληηζηάηε R2 .                              

                                                                                                                                (7 μονάδες) 

 

 
ΘΕΜΑ 4ο  
 
Γύν αθιόλεηα ζεκεηαθά θνξηία Q1= -2 κC θαη Q2= +8 κC βξίζθνληαη αληίζηνηρα ζηα ζεκεία Α 
θαη Β κηαο επζείαο θαη απέρνπλ κεηαμύ ηνπο d=30 cm.  
Δ.1. Να ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο δύλακεο Coulomb κε ηελ νπνία αιιειεπηδξνύλ ηα θνξηία   

Q1 θαη Q2 . 
(5 μονάδες) 

Δ.2. Να πξνζδηνξίζεηε ην ζεκείν Μ ηνπ επζύγξακκνπ ηκήκαηνο ΑΒ ,ζην νπνίν κεδελίδεηαη ην 
δπλακηθό ηνπ ειεθηξηθνύ πεδίνπ. 

(5 μονάδες) 
 
Δ.3. Να πξνζδηνξίζεηε ην ζεκείν Σ ηεο επζείαο πνπ δηέξρεηαη από ηα Α θαη Β, ζην νπνίν ε 
ζπλνιηθή έληαζε ηνπ ειεθηξηθνύ πεδίνπ πνπ νθείιεηαη ζηα δύν θνξηία Q1 θαη Q2 είλαη κεδέλ. 

(5 μονάδες) 
 
Δ.4. Να ππνινγίζεηε ην δπλακηθό ζην ζεκείν Σ. 

(5 μονάδες) 
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Τνπνζεηνύκε δνθηκαζηηθό θνξηίν q = 1,5 κC ζην ζεκείν Σ.  
Δ.5. Να ππνινγίζεηε ην έξγν ηεο δύλακεο ηνπ πεδίνπ θαηά ηε κεηαθίλεζε ηνπ δνθηκαζηηθνύ 

θνξηίνπ από ην ζεκείν Σ ζην άπεηξν. 
(5 μονάδες) 

 
Θεωξνύκε όηη κεηαμύ ηωλ ειεθηξηθώλ θνξηίωλ παξεκβάιιεηαη θελό, νπόηε ε ειεθηξηθή 
ζηαζεξά είλαη: k = 9 ·109 N·m2/C2. 
 


