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ΘΕΜΑ 1ο
Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις
παρακάτω ερωτήσεις 1 - 4 και δίπλα το γράµµα που
αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

1. Η χαρακτηριστική καµπύλη µιας ηλεκτρικής πηγής
φαίνεται στο παρακάτω σχήµα. Το σηµείο Α τοµής της
καµπύλης µε τον άξονα της πολικής τάσης V της πηγής
εκφράζει:
α. την τιµή της ηλεκτρεγερτικής
δύναµης της πηγής
β. την
τιµή
του
βραχυκύκλωσης
γ.

ρεύµατος

την τιµή της ηλεκτρικής ισχύος
που παρέχει η πηγή

δ. τη µέγιστη τιµή της έντασης του
ρεύµατος.
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Μονάδες 4

2. Οι µαγνητικές γραµµές του µαγνητικού πεδίου
ρευµατοφόρου ευθύγραµµου αγωγού απείρου µήκους
είναι:
α.
β.
γ.
δ.

ευθείες
κύκλοι
ελλείψεις
υπερβολές.
Μονάδες 4
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3. Το Τesla είναι µονάδα µέτρησης της:
α.
β.
γ.
δ.

έντασης ηλεκτρικού ρεύµατος
ισχύος ηλεκτρικού ρεύµατος
έντασης ηλεκτρικού πεδίου
έντασης µαγνητικού πεδίου.
Μονάδες 4

4. Στο άκρο ενός ελατηρίου είναι προσδεµένο ένα σώµα
που εκτελεί αρµονική ταλάντωση. Αν το ελατήριο
αντικατασταθεί µε άλλο τετραπλάσιας σταθεράς, η
περίοδος ταλάντωσης του σώµατος:
α.
β.
γ.
δ.

διπλασιάζεται
υποδιπλασιάζεται
τετραπλασιάζεται
παραµένει η ίδια.
Μονάδες 4

5. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα της πρότασης
και δίπλα τη λέξη που τη συµπληρώνει σωστά.
α. Ένα ηλεκτρικό πεδίο ονοµάζεται .........., όταν η
έντασή του είναι η ίδια σε όλα τα σηµεία του.
β. Η φορά κίνησης των ηλεκτρονίων λέγεται .......... φορά
του ηλεκτρικού ρεύµατος.
γ. Το όργανο που χρησιµοποιείται για τη µέτρηση της
έντασης του ηλεκτρικού ρεύµατος ονοµάζεται ..........
δ. Η ηλεκτρική αντίσταση ενός αγωγού είναι .......... του
µήκους του αγωγού.
ε. Η σύνδεση δύο σηµείων ενός κυκλώµατος µε αγωγό
αµελητέας αντίστασης ονοµάζεται ………… .
Μονάδες 5
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6. Να χαρακτηρίσετε στο τετράδιό σας τις προτάσεις που
ακολουθούν, µε τη λέξη Σωστό, αν είναι σωστές και µε τη
λέξη Λάθος, αν είναι λανθασµένες.
→
α. Η κατεύθυνση της έντασης ηλεκτρικού πεδίου E σε
ένα σηµείο Α ηλεκτρικού πεδίου που δηµιουργείται
από σηµειακό φορτίο Q, εξαρτάται από το πρόσηµο
του φορτίου Q.
β. Η ηλεκτρική αντίσταση των µεταλλικών αγωγών
µειώνεται µε την αύξηση της θερµοκρασίας.
γ. Σ’ ένα οµογενές ηλεκτρικό πεδίο οι δυναµικές γραµµές
είναι παράλληλες.
δ. Η φορά των επαγωγικών ρευµάτων καθορίζεται από
τον κανόνα Lenz.
Μονάδες 4
ΘΕΜΑ 2ο
1. ∆ίνεται κυκλικός αγωγός Κ ακτίνας α ο οποίος
διαρρέεται από συνεχές ρεύµα σταθερής έντασης. Το
µέτρο της έντασης του µαγνητικού πεδίου του αγωγού Κ
στο κέντρο του είναι Β. Ευθύγραµµος αγωγός Ε απείρου
µήκους διαρρέεται από συνεχές ρεύµα ίδιας σταθερής
έντασης. Η απόσταση από τον αγωγό Ε στην οποία το
µέτρο της έντασης του δικού του µαγνητικού πεδίου
ισούται µε Β είναι:
α.

α/π

β.

2α/π

γ.

α/2π.

Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
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2. Επίπεδος πυκνωτής συνδέεται µε πηγή συνεχούς τάσης. Αν
διπλασιάσουµε την απόσταση µεταξύ των οπλισµών του,
διατηρώντας την τάση της πηγής σταθερή, τότε η ενέργεια του
πυκνωτή:
α.

διπλασιάζεται

β.

υποδιπλασιάζεται

γ.

παραµένει ίδια.

Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 2
Μονάδες 6

3. Σε δύο διαφορετικά πειράµατα, όπου χρησιµοποιείται
το ίδιο αγώγιµο πλαίσιο, η µαγνητική ροή Φ που
διέρχεται από το πλαίσιο σε συνάρτηση µε το χρόνο t,
παριστάνεται αντίστοιχα µε τα δύο παρακάτω

διαγράµµατα:
Σε ποια περίπτωση η ένταση του επαγωγικού ρεύµατος
που διαρρέει το πλαίσιο έχει µεγαλύτερη τιµή;
α.
β.

στο διάγραµµα I
στο διάγραµµα ΙΙ

Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
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ΘΕΜΑ 3ο
Tέσσερις αντιστάτες R 1 , R 2 , R 3 και R 4 µε αντίστοιχες
αντιστάσεις 6Ω, 6Ω, 3Ω και 6Ω συνδέονται, όπως φαίνεται
στο παρακάτω κύκλωµα. Η ένταση του ρεύµατος που
διαρρέει τον αντιστάτη R 3 είναι 4Α. Τα άκρα Α και ∆ της
διάταξης συνδέονται µε πηγή ΗΕ∆ Ε και αµελητέα
εσωτερική αντίσταση.
R3

R1
Γ

Α

∆

R4

R2
Ε

1. Ποια θα είναι η ένδειξη ενός ιδανικού βολτοµέτρου, αν
τα άκρα του συνδεθούν στα σηµεία Γ και ∆;
Μονάδες 3
2. Να υπολογίσετε την ολική αντίσταση του κυκλώµατος.
Μονάδες 7
3. Να υπολογίσετε την ΗΕ∆ της πηγής.

Μονάδες 6

4. Να υπολογίσετε το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας για
τη λειτουργία της διάταξης επί 24 ώρες, όταν µια kWh
κοστίζει 0,07 Ευρώ.
Μονάδες 9
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ΘΕΜΑ 4ο
∆ύο όµοια µεταλλικά σφαιρίδια Α και Γ είναι στερεωµένα
στις άκρες δύο µονωτικών νηµάτων ίδιου µήκους 0,30m, τα
οποία αναρτώνται από το σταθερό σηµείο Ο. Τα σφαιρίδια
είναι οµόσηµα φορτισµένα µε φορτίο –4µC το καθένα και
ισορροπούν, όπως φαίνεται στο σχήµα. Τα νήµατα
σχηµατίζουν γωνία 90°.

Ο

Α

Γ

Ρ
1. Να υπολογίσετε το µέτρο της δύναµης Coulomb που
ασκεί το ένα φορτίο στο άλλο.
Μονάδες 6
2. Να υπολογίσετε το δυναµικό του συνολικού ηλεκτρικού
πεδίου στο σηµείο Ο.
Μονάδες 6
3. Να υπολογίσετε το µέτρο της έντασης του συνολικού
ηλεκτρικού πεδίου στο σηµείο Ο.
Μονάδες 6
4. Αν Ρ είναι η τέταρτη κορυφή του τετραγώνου ΟΑΡΓ, να
υπολογίσετε το έργο της δύναµης του συνολικού πεδίου,
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όταν φορτίο +1µC µετακινηθεί από το σηµείο Ο στο Ρ.
(Υποθέστε ότι κατά τη µετακίνηση τα σφαιρίδια Α και Γ
συγκρατούνται σταθερά στις αρχικές τους θέσεις).
Μονάδες 7
∆ίνεται: ηλεκτρική σταθερά k=9·10 9 Nm 2 /C 2 .
Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόµενους)
1. Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά (ηµεροµηνία,
εξεταζόµενο µάθηµα). Τα θέµατα δε θα τα αντιγράψετε στο
τετράδιο. Τα σχήµατα να σχεδιασθούν µε στυλό διαρκείας
χρώµατος µαύρου ή µπλε.
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. ∆ιάρκεια εξέτασης: Τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή των
φωτοαντιγράφων.
6.

Χρόνος δυνατής αποχώρησης : Μετά την 10.30 πρωινή.
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
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