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ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ:
ΦΥΣΙΚΗ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΕΞΙ (6)
ΘΕΜΑ 1ο
Στις ερωτήσεις 1 - 4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον
αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί
στη σωστή απάντηση.
1. Πυκνωτής χωρητικότητας C είναι φορτισµένος µε φορτίο
Q και η τάση στους οπλισµούς του είναι V. Αν η τάση
στους οπλισµούς του διπλασιαστεί, τότε το φορτίο του
α. παραµένει σταθερό
β. διπλασιάζεται
γ. υποδιπλασιάζεται
δ. τετραπλασιάζεται.
Μονάδες 5
2. Ποιά από τις παρακάτω γραφικές
αντιστοιχεί στο νόµο του Ohm;
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Μονάδες 5
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3. Το ποσό της θερµότητας που εκλύεται σε έναν αντιστάτη
µε σταθερή αντίσταση R όταν διαρρέεται από ρεύµα
έντασης Ι σε χρόνο t, είναι Q. Αν η ένταση του ρεύµατος
υποδιπλασιαστεί, το ποσό της θερµότητας που εκλύεται
στον ίδιο αντιστάτη και στον ίδιο χρόνο είναι:
α. Q/2

β. 2Q

γ. Q/4

δ. 4Q
Μονάδες 5

4.

Σώµα εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση. Όταν το σώµα
διέρχεται από τη θέση ισορροπίας, τότε το µέτρο της
α. επιτάχυνσής του είναι µέγιστο
β. ταχύτητάς του είναι µέγιστο
γ. δύναµης που δέχεται είναι µέγιστο
δ. αποµάκρυνσής του είναι µέγιστο.
Μονάδες 5

5. Να γράψετε στο τετράδιό σας το φυσικό µέγεθος από τη
Στήλη Α και δίπλα το σύµβολο της µονάδας από τη
Στήλη Β που αντιστοιχεί σωστά σ' αυτό.
Στήλη Α

Στήλη Β

Ηλεκτρεγερτική δύναµη πηγής

W

(Watt)

Μαγνητική ροή

V

(Volt)

Ηλεκτρική ισχύς

F

(Farad)

Χωρητικότητα πυκνωτή

Wb

(Weber)

Ηλεκτρικό φορτίο

T

(Tesla)

C

(Coulomb)
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ΘΕΜΑ 2ο
Α. ∆ιαθέτουµε δύο απλά εκκρεµή Α και Β στον ίδιο τόπο.
Στο εκκρεµές Α η µάζα του σφαιριδίου είναι µεγαλύτερη
από τη µάζα του σφαιριδίου του εκκρεµούς Β ενώ το
µήκος του Α είναι µικρότερο από το µήκος του Β. Ποιο
από τα δύο εκκρεµή θα εκτελέσει γρηγορότερα µια
πλήρη ταλάντωση.
Α1. Το εκκρεµές Α.
Α2. Το εκκρεµές Β.
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 3
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Β. Ευθύγραµµος αγωγός µήκους A είναι κάθετος στις
δυναµικές γραµµές οµογενούς µαγνητικού πεδίου
έντασης µέτρου Β. Ο αγωγός διαρρέεται από ρεύµα
έντασης Ι. Σε ποια από τις παρακάτω περιπτώσεις
διπλασιάζεται η δύναµη που δέχεται ο αγωγός.
Β1. Όταν τετραπλασιάζουµε την ένταση Ι του ρεύµατος
και συγχρόνως υποδιπλασιάζουµε την ένταση Β του
πεδίου.
Β2. Όταν διπλασιάζουµε το µήκος A του αγωγού που
βρίσκεται
µέσα
στο
πεδίο
και
συγχρόνως
υποτετραπλασιάζουµε την ένταση Ι του ρεύµατος.
Μονάδες 3
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
Μονάδες 5
Γ. Να αποδείξετε ότι η ισοδύναµη (ολική) αντίσταση R ολ
δύο αντιστάσεων R 1 και R 2 συνδεδεµένων παράλληλα
δίνεται από τη σχέση
1
1
1
=
+
Rολ R1 R2
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Να σχεδιαστεί η συνδεσµολογία των αντιστάσεων.
Μονάδες 2
ΘΕΜΑ 3ο
∆ύο ακλόνητα σηµειακά φορτία +Q και -Q, µε Q=10 -6 C είναι
τοποθετηµένα στα σηµεία Α και Β όπως φαίνεται στο σχήµα.
Η απόσταση ΑΒ είναι ίση µε 0,4 m.
∆ίνεται η σταθερά Κ (ή Κ C ) = 9·10 9 N·m 2 /C 2

+Q
Α

–Q
Γ

Β

Αφού µεταφέρετε το σχήµα στο τετράδιό σας,
3.1. Να υπολογίσετε τη δύναµη που ασκεί το καθένα φορτίο
στο άλλο και να σχεδιαστούν οι δυνάµεις αυτές.
Μονάδες 7
3.2. Να υπολογίσετε και να σχεδιάσετε την ένταση του
ηλεκτρικού πεδίου που οφείλεται στα δύο φορτία, στο
σηµείο Γ µεταξύ των σηµείων Α και Β, που απέχει
απόσταση ίση προς ΑΒ/4 από το σηµείο Α.
Μονάδες 9
3.3. Να υπολογίσετε και να σχεδιάσετε τη δύναµη που
ασκείται σε σηµειακό φορτίο q = – 2·10 -9 C στο σηµείο Γ
θεωρώντας ότι το φορτίο q δεν επηρεάζει το ηλεκτρικό
πεδίο.
Μονάδες 9
ΘΕΜΑ 4ο
Στο παρακάτω κύκλωµα ο κυκλικός αγωγός έχει ακτίνα
r=0,02m και αντίσταση R 1 =5Ω ενώ ο συνδεδεµένος σε σειρά
αντιστάτης έχει αντίσταση R 2 =15Ω. Ο συνδεδεµένος
παράλληλα αντιστάτης έχει αντίσταση R 3 =40Ω. Στα άκρα
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ΑΒ εφαρµόζεται σταθερή τάση V. Το ρεύµα που διαρρέει τον
κυκλικό αγωγό δηµιουργεί στο κέντρο του µαγνητικό πεδίο
έντασης Β=π·10 -4 Τ.

R1
R2
R3

A

B

V
∆ίνονται οι σταθερές:

Κ µ = 10 -7 Ν/Α 2 =10 -7 Τ·m/A
µ ο = 4π·10 -7 Ν/A 2 = 4π·10 -7 T·m/A

4.1. Να υπολογίσετε την ένταση του ρεύµατος που διαρρέει
τον κυκλικό αγωγό.
Μονάδες 5
4.2. Να υπολογίσετε την τάση V.

Μονάδες 5

4.3. Να υπολογίσετε την συνολική ισχύ που προσφέρεται
στο κύκλωµα.
Μονάδες 7
4.4. Πόση πρέπει να γίνει η τιµή της αντίστασης R 2 , ώστε η
ένταση του µαγνητικού πεδίου στο κέντρο του κυκλικού
αγωγού να γίνει ίση µε το µισό της αρχικής τιµής.
Μονάδες 8
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Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόµενους)
1.

Στο

τετράδιο

να

γράψετε

µόνο

τα

προκαταρκτικά

(ηµεροµηνία, κατεύθυνση, εξεταζόµενο µάθηµα). Τα θέµατα
δε θα τα αντιγράψετε στο τετράδιο.
2.

Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω µέρος των
φωτοαντιγράφων αµέσως µόλις σας παραδοθούν. Καµιά άλλη
σηµείωση δεν επιτρέπεται να γράψετε.
Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε µαζί µε το τετράδιο
και τα φωτοαντίγραφα, τα οποία και θα καταστραφούν µετά
το πέρας της εξέτασης

3.

Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέµατα.

4.

Κάθε λύση επιστηµονικά τεκµηριωµένη είναι αποδεκτή.

5.

Αν

κατά

την

ανάπτυξη

των

θεµάτων

χρησιµοποιήσετε

σχήµατα, αυτά µπορούν να γίνουν και µε µολύβι.
6.

∆ιάρκεια εξέτασης: Τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή των
φωτοαντιγράφων.

7.

Χρόνος δυνατής αποχώρησης: Μία ώρα (1) µετά τη διανοµή
των φωτοαντιγράφων.

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
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