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ΠΕΜΠΤΗ 25 ΜΑΙΟΥ 2017 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

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. Όσο μεγαλύτερο είναι το ηλεκτρικό πεδίο οι δυναμικές γραμμές είναι 
α. πιο πυκνές  
β. πιο αραιές 
γ. πιο μεγάλες 
δ. πιο μικρές.         Μονάδες 5 
2. Ποιά από τις παρακάτω γραφικές παραστάσεις αντιστοιχεί στο νόμο του Ohm;  

   Μονάδες 5  

 V η τάση στα άκρα της αντίστασης και I ή ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος που τη διαρρέει.  

    Μονάδες 5 

3. Η θεμελιώδης εξίσωση της κυματικής είναι: 

 α. c= λ  f  β. C=λ/f γ. λ=f/C δ. f=λ/C   Μονάδες 5 

όπου c η ταχύτητα του κύματος  λ το μήκος  κύματος και  f η συχνότητα του κύματος   

 4.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 ρεύματος βραχυκύκλωσης  
γ. την τιμή της ηλεκτρικής ισχύος που παρέχει η πηγή 
δ. τη μέγιστη τιμή της έντασης του ρεύματος.   

 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) 

Ένταση ηλεκτρικού πεδίου V (Volt) 

Μήκος κύματος m  

Διαφορά δυναμικού V/m 

Ηλεκτρικό φορτίο C (Coulomb) 

 Nt/C 

Μονάδες 5 
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ΘΕΜΑ 2ο  

Β1. Η ηλεκτρική δύναμη που αναπτύσσεται ανάμεσα σε δύο σημειακά ηλεκτρικά φορτία q1 

και q2, που βρίσκονται σε απόσταση r μεταξύ τους, έχει μέτρο F. 

Διπλασιάζουμε και τα δύο ηλεκτρικά φορτία. Τότε το μέτρο της ηλεκτρικής δύναμης που 

αναπτύσσεται ανάμεσα στα δύο ηλεκτρικά φορτία είναι: 

 α. 4F   β. F/4   γ. 2F  

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.       Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.      Μονάδες 9 

Β2. Στο κύκλωμα που ακολουθεί θεωρούμε ότι: 1) η ηλεκτρική πηγή έχει ηλεκτρεγερτική 

δύναμη E και μηδενική εσωτερική αντίσταση, 2) οι τρεις ηλεκτρικοί λαμπτήρες είναι όμοιοι και 

συμπεριφέρονται σαν ωμικοί αντιστάτες, 3) και οι τρεις ηλεκτρικοί λαμπτήρες φωτοβολούν.  

Αν καεί ο λαμπτήρας Λ1 τι θα κάνουν οι άλλοι δύο 

α)θα συνεχίσουν να φωτοβολούν το ίδιο 

β)θα πάψουν να φωτοβολούν  

γ)θα φωτοβολούν περισσότερο 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.  Μονάδες 3 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 9 
ΘΕΜΑ 3ο  

Δύο ακλόνητα σημειακά φορτία Q1= 10-6 C και Q2= 4 10-6 C , είναι τοποθετημένα στα σημεία Α 

και Β. Η απόσταση ΑΒ είναι ίση με 0,3 m. 

Δίνεται η σταθερά Κ (ή ΚC ) = 9·109 N·m2/C2. 

α) Να υπολογίσετε τη δύναμη που ασκεί το καθένα φορτίο στο άλλο και να σχεδιαστούν οι 

δυνάμεις αυτές.         Μονάδες 8 

β) Να υπολογίσετε και να σχεδιάσετε την ένταση του ηλεκτρικού πεδίου που οφείλεται στα 

δύο φορτία, στο σημείο Μ  μέσον της ΑΒ.      Μονάδες 8 

γ) Να βρείτε τη θέση του σημείου του ευθυγράμμου τμήματος ΑΒ, στο οποίο το ηλεκτρικό 

πεδίο μηδενίζεται.          Μονάδες 9 

ΘΕΜΑ 4ο  

Τέσσερις αντιστάτες R1= R2=R4=6Ω, και R3=3Ω συνδέονται, όπως φαίνεται στο παρακάτω 

κύκλωμα. Η ένταση του ρεύματος που διαρρέει τον αντιστάτη R3 είναι 4Α. Τα άκρα Α και Δ της 

διάταξης συνδέονται με πηγή ΗΕΔ Ε και εσωτερική αντίσταση r =1Ω.  

α)  Ποια θα είναι η ένδειξη ενός ιδανικού βολτομέτρου, αν τα άκρα του συνδεθούν στα σημεία 

Γ και Δ;   Μονάδες 8 

β) Να υπολογίσετε την ολική αντίσταση του 

εξωτερικού κυκλώματος.  

 Μονάδες 8 

γ)  Να υπολογίσετε την ΗΕΔ της πηγής. 

     Μονάδες 9 
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
ΘΕΜΑ 1ο  

1.  α.   

2.  β .   

3.  α .   

4.  α.,  

5.  Στήλη Α Στήλη Β 

Ηλεκτρεγερτική δύναμη πηγής V (Volt) 

Ένταση ηλεκτρικού πεδίου Nt/C   ή    V/m 

Μήκος κύματος m  

Διαφορά δυναμικού V (Volt) 

Ηλεκτρικό φορτίο C (Coulomb) 

 
 

Μονάδες 5 

 

 

ΘΕΜΑ 2ο  

Β.1 α.  

Β.2 β.  

 

ΘΕΜΑ 3ο  

α) 0,4Ν 

β) 12 105Ν/c 

γ)  AΣ =0,1m 

ΘΕΜΑ  4ο  

α) 12V 

β) 5Ω 

γ)  36V 

 

 


