
 
              
 

ΦΥΣΙΚΗ  
  

ΘΕΜΑΤΑ 
 1o ΘΕΜΑ 
Α. Να γράψετε στο τετράδιο σας δίπλα στον αριθμό της ερώτησης το γράμμα που 
αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 
1)     Ποιο από τα παρακάτω σχήματα συμβολίζει μια ηλεκτρική πηγή συνεχούς τάσης; :     
 
 
 
                                                                                                                                             (1) 
2)    Ποιος από τους παρακάτω τύπους δίνει το μέτρο της δύναμης Coulomb που ασκεί ένα 
σημειακό φορτίο σε ένα άλλο; 
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                                                                                                                                              (2)                
3)    Έστω φορτίο +Q πηγή ηλεκτροστατικού πεδίου και δοκιμαστικό φορτίο –q σε σημείο Α του 
πεδίου. Να επιλεχθεί η σωστή απεικόνιση των διανυσμάτων της δύναμης που ασκείται στο q και 
της έντασης του πεδίου στο σημείο Α.    
 
 
 
 

                                                                                                                                      (2) 
Β. Χαρακτηρίστε ως σωστές ή λάθος κάθε μία από τις παρακάτω  προτάσεις 
 
1) Η ένταση ενός ηλεκτρικού πεδίου έχει μεγαλύτερο μέτρο στις περιοχές του χώρου, όπου οι 

δυναμικές γραμμές είναι πιο πυκνές. 
                                                                                                                                               (1) 
2) Η ηλεκτρική πηγή παράγει ηλεκτρικά φορτία και ταυτόχρονα τους προσφέρει ενέργεια ανά 

μονάδα φορτίου ίση με Ε, την οποία ονομάζουμε και ηλεκτρεγερτική δύναμη της πηγής. 
                                                                                                                                       (2) 

3) Κατά τη μετακίνηση φορτίου +q, από μια θέση (Γ), που βρίσκεται μέσα σε ηλεκτρικό πεδίο 
που δημιουργεί ακλόνητο φορτίο +Q, στο άπειρο, το έργο του πεδίου είναι παραγόμενο με 
αποτέλεσμα το +q να κινείται αυθόρμητα προς το άπειρο. Όλα αυτά τα εκφράζει έτσι και 
αλλιώς το θετικό πρόσημο της ηλεκτρικής δυναμικής ενέργειας που έχει το +q στη θέση (Γ). 

                                                                                                                                        (2) 
4) Ο 1ος κανόνας του Kirchhoff είναι συνέπεια της αρχής διατήρησης της ενέργειας και 

εκφράζεται με τον τύπο )()( εξεισ ΙΣ=Σ  Ι
                                                                                                                                         (2) 

5) Η αντίσταση των μεταλλικών αγωγών οφείλεται στις συγκρούσεις των ελεύθερων 
ηλεκτρονίων με τα θετικά ιόντα τους. 

                                                                                                                                          (2) 
6) Η αντίσταση R ενός κυλινδρικού σύρματος αυξάνεται με οποιαδήποτε από τις παρακάτω 
τροποποιήσεις: 
α) αν αυξήσουμε το μήκος του l                         β)αν μειώσουμε τη διατομή του S  
γ)αν αυξήσουμε τη θερμοκρασία του ( οι διαστάσεις του δεν αλλάζουν) 
                                                                                                               (2) 



 
Γ. Συμπληρώστε στο τετράδιό σας τη λέξη που λείπει και το αντίστοιχο γράμμα. 
1) Όταν 3 αντιστάσεις συνδέονται σε σειρά ισχύουν: 

 
α) Vολ=.........................α.............................         β) Roλ=......................β.......................... 
 
Όταν 3 αντιστάσεις συνδέονται παράλληλα ισχύουν: 
α) Ιολ=...........................γ..................................        β) Rολ=....................δ............................ 
                                                                                                                                              (2) 
2)  Η πολική τάση μιας πηγής ισούται με 
·..ε.. όταν είναι μη ιδανική και διαρρέεται από ρεύμα · ..στ.. όταν είναι ιδανική και διαρρέεται από 
ρεύμα · ..ζ.. όταν δε διαρρέεται από ρεύμα 
                                                                                                                                               (1,5) 
3) 2ος κανόνας Kirchhoff:κατά μήκος μιας ...η... διαδρομής σε ένα κύκλωμα το αλγεβρικό 
άθροισμα των....θ.(2 λέξεις).... ισούται με…ι... . 
                                                                                                                                                (2) 
Δ. Να γίνει η αντιστοίχηση 
 
   ΦΥΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ                                                          ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ (S.I)                             
Α) Ένταση ηλεκτρικού πεδίου                                                      1)    1Joule 
Β) Δυναμικό                                                                                   2)   1Ω  (Ohm) 
Γ) Δυναμική ενέργεια                                                                   3)     1Tesla 
Δ) Ένταση ηλεκτρικού ρεύματος                                                  4)   1 Coulomb 
Ε) Αντίσταση                                                                                 5)          1Amber 
ΣΤ) Μαγνητική επαγωγή                                                                 6)        1Newton/Coulomb 
Ζ) Ηλεκτρικό φορτίο                                                                     7)      1Volt 

                                                                                                         (3,5)                 
2ο ΘΕΜΑ 
1) Ηλεκτρικό κύκλωμα αυτοκινήτου έχει αντίσταση R=50Ω. Η τάση της μπαταρίας που 
τροφοδοτεί το κύκλωμα είναι V=20V. Αν το θέσουμε σε λειτουργία πόση ενέργεια θα έχει 
προσφέρει η μπαταρία και πόσο φορτίο θα περάσει από μια διατομή του κυκλώματος σε χρόνο 
t=5min;                                                                                                                               (4) 
2) Να διατυπώσετε τον κανόνα του Λενζ. Ποιας αρχής είναι συνέπεια;                                                               

 (6) 
3) Να αντιγράψετε στο τετράδιο σας τα παρακάτω σχήματα συμπληρωμένα (διάνυσματα και 
τύποι): κατά σειρά: 
α)τη μαγνητική επαγωγή Β στο Κ β) τη δύναμη Λαπλάς στο κέντρο μάζας Μ 
γ)Β1, Β2 και Βολ σε 2 περιπτώσεις: ο αγωγός (2) διαρρέεται από ρεύμα προς τα 1)πάνω, 2)κάτω 
δ)τη φορά του ρεύματος στους δακτυλίους του σωληνοειδούς για να είναι η φορά της μαγνητικής 
επαγωγής στο εσωτερικό όπως δείχνει το σχήμα (προς τα αριστερά) και  το μέτρο του Β εκεί. 



 

 
                                                                                                                                           (5) 

4) Να κάνετε τις αντιστοιχήσεις. 
Α.                                                                         Β. 

 
                                                                                                                                                    (4) 
5) Σημειώστε σωστό ή λάθος: 
α) οι R1 , R2 , R3 είναι σε σειρά  β) οι R4 και  R2 παράλληλες γ) οι R5 και R3 είναι παράλληλες 

 



 
                                                                                                                                              (6) 

 
3ο ΘΕΜΑ 
 
Συρμάτινο πλαίσιο με εμβαδόν S=0,2m2 και αντίσταση R=2Ω είναι κάθετο στις δυναμικές 
γραμμές ομογενούς μαγνητικού πεδίου. Συνδέουμε τις άκρες του πλαισίου με γαλβανόμετρο 
αντίστασης R1=10Ω και βγάζουμε απότομα το πλαίσιο από το μαγνητικό πεδίο, οπότε το 

γαλβανόμετρο δείχνει ότι πέρασε μέσα από αυτό φορτίο q=
3
5 10-3C. Να υπολογιστεί το μέτρο της 

έντασης του ομογενούς μαγνητικού πεδίου.                                                         (25) 
 
 
4ο ΘΕΜΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Να βρείτε : Roλ  , V1,  V2,  V3,  I1  , I2  ,  I3 και να συμπληρώσετε το σχήμα (απεικόνιση ρευμάτων 
και τάσεων) στο τετράδιο σας.                                                                                       (25) 

 
 
 

 
 
 
 


