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Θέμα Α 
Στις ερωτήσεις Α1 έως Α4 να γράψετε στην κόλα σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα 
που αντιστοιχεί στη σωστή φράση που συμπληρώνει την ημιτελή πρόταση. 
 

A1. Δοκιμαστικό φορτίο q τοποθετείται σε πεδίο που δημιουργεί, σημειακό ηλεκτρικό φορτίο Q. 
Η δύναμη που δέχεται το φορτίο q: 

a. Έχει μέτρο που δεν εξαρτάται από τη θέση του φορτίου q μέσα στο πεδίο. 
b. Έχει διεύθυνση κάθετη στη διεύθυνση της αντίστοιχης δυναμικής γραμμής. 
c. Έχει μέτρο που παραμένει σταθερό, για κάθε σημείο που βρίσκεται πάνω σε (νοητή) 

σφαιρική επιφάνεια, με κέντρο το σημειακό φορτίο Q. 
d. Έχει φορά που συμπίπτει με τη φορά της έντασης του πεδίου. 

Μονάδες 5 
A2. Αν ένα χάλκινο σύρμα διπλωθεί στα δύο χωρίς να αλλάξει η θερμοκρασία του, τότε η ειδική 

του αντίσταση: 
a. παραμένει σταθερή  
b. διπλασιάζεται  
c. υποδιπλασιάζεται  
d. υποτετραπλασιάζεται  

Μονάδες 5 
A3. Αν η τάση στα άκρα μιας αντίστασης διπλασιάζεται, τότε η θερμότητα που εκλύεται στον 

ίδιο χρόνο : 
a. υποτετραπλασιάζεται 
b. διπλασιάζεται 
c. υποδιπλασιάζεται 
d. τετραπλασιάζεται 

Μονάδες 5 
A4. Σύμφωνα με την ηλεκτρομαγνητική θεωρία του Maxwell, το φως είναι εγκάρσιο 

ηλεκτρομαγνητικό κύμα. Η θεωρία αυτή 
a. αποδείχθηκε λανθασμένη. 
b. ερμηνεύει φαινόμενα που σχετίζονται με την αλληλεπίδραση της φωτεινής 

ακτινοβολίας με την ύλη, όπως π.χ. το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο.  
c. δεν μπορεί να ερμηνεύσει όλα τα φαινόμενα που έχουν σχέση με το φως.  
d. δέχεται ότι κάθε άτομο εκπέμπει και απορροφά φωτόνια. 

Μονάδες 5 
A5. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στη κόλλα απαντήσεων, δίπλα 

στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή 
τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη. 

a. Το μήκος κύματος στο οπτικά πυκνότερο μέσο, δηλαδή στο μέσο που έχει 
μεγαλύτερο δείκτη διάθλασης, έχει μικρότερη τιμή από αυτή στο οπτικά αραιότερο 

b. Η αντίσταση είναι ανάλογη του εμβαδού διατομής του αγωγού. 
c. Η διαφορά δυναμικού μεταξύ δύο σημείων Α και Β ηλεκτρικού πεδίου είναι               

VAB = -10V. Αυτό σημαίνει ότι αν αφήσουμε φορτίο +q στη θέση «Α», αυτό θα 
μετακινηθεί από τη θέση «Α» στη «Β». 

d. Το ρεύμα βραχυκύκλωσης μιας πηγής είναι το μέγιστο ρεύμα που μπορεί να 
διαρρέει αυτή την πηγή. 

e. Όταν το φως μεταβαίνει από ένα μέσο σε κάποιο άλλο τότε δεν μεταβάλλεται η 
συχνότητα και το μήκος κύματός του.  



Μονάδες 5 
Θέμα Β 

 

 

B1. Στην εικόνα του διπλανού σχήματος 

μονοχρωματική ακτίνα φωτός διέρχεται 

από το μέσο 1 στο μέσο 2 και στη συνέχεια 

διέρχεται από το μέσο 2 στο μέσο 3. Αν 

θεωρήσουμε c1 την ταχύτητα του φωτός 

στο μέσο 1, c2 την ταχύτητα του φωτός στο 

μέσο 2, c3 την ταχύτητα του φωτός στο 

μέσο 3, τότε για τις ταχύτητες c1, c2, c3, θα 

ισχύει: 

a. c1>c2>c3 
b. c1<c2<c3 
c. c1=c2=c3 

Μονάδες (2+6) 

 

B2. Ένα σημείο Σ απέχει απόσταση r από ένα σημειακό ηλεκτρικό φορτίο Q (Q>0). Αν Ε το μέτρο 

της έντασης και V το δυναμικό του ηλεκτρικού πεδίου που δημιουργείται από το φορτίο Q 

στο σημείο Σ τότε: 

a. Ε/V=r 
b. V/E=r2 
c. E/V=1/r 

 
Μονάδες (2+6) 

 

B3. Στη διπλανό σχήμα εικονίζεται ένα ανομοιογενές ηλεκτρικό πεδίο. Αν στο σημείο Α τοποθετήσουμε 
ένα ηλεκτρικό φορτίο q1 αυτό δέχεται δύναμη μέτρου F1, ενώ αν 
τοποθετήσουμε στο σημείο Β ένα ηλεκτρικό φορτίο q2 αυτό 
δέχεται δύναμη μέτρου F2. Αν F1=F2 τότε : 
 
a. q1=q2 

b. |q1|>|q2| 

c. |q1|<|q2| 

 

Επιλέξτε το σωστό και δικαιολογείστε γιατί 

Μονάδες (2+7)  
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Θέμα Γ 

Στο εικονιζόμενο σχήμα δείχνεται μονοχρωματική ακτίνα φωτός η οποία διέρχεται από τον 

αέρα στο γυαλί. Αν γνωρίζουμε ότι η μονοχρωματική 

ακτίνα κινείται με ταχύτητα στο γυαλί cγ=2.108 m/s ενώ 

το μήκος κύματος της στο κενό είναι λ0=6.10-7 m : 

 

 

Γ1. Να υπολογίστε το δείκτη διάθλασης του γυαλιού. 

Μονάδες 5 

Γ2. Το μήκος κύματος της μονοχρωματικής ακτίνας στο γυαλί και τη συχνότητα της. 

Μονάδες 10 

Γ3. Την ενέργεια του φωτονίου της μονοχρωματικής ακτίνας στον αέρα και στο γυαλί. 

Μονάδες 10 

Δίνεται η σταθερά του Planck h=6,5.10-34 J.s και η ταχύτητα διάδοσης του φωτός στο κενό 

c0=3.108 m/s . 

Θέμα Δ 

Στην Εικόνα 1 δείχνονται 2 κυκλώματα στα οποία 2 ίσοι αντιστάτες με αντίσταση R ο καθένας, 

συνδέονται με πηγή Η.Ε.Δ Ε=10V και εσωτερικής αντίστασης 

r=0,5 Ω. Αν το αμπερόμετρο Α1 στο σχήμα (α) δείχνει  10  Α τότε: 

Δ1. Να υπολογίστε την ολική ισχύ που δίνει η πηγή και την 

πολική της τάση, στην περίπτωση του σχήματος (α). 

Μονάδες 4 

Δ2. Να υπολογίστε την ωμική αντίσταση R και την ένδειξη 

του αμπερομέτρου Α2 στο σχήμα (β). 

Μονάδες 6 

Δ3. Να αιτιολογείστε ποιο από  τα 2 κυκλώματα είναι πιο 

συμφέρον από ενεργειακής απόψεως και πόσες KWh 

κερδίζουμε σε 1 ώρα επιλέγοντας το. 

Μονάδες 7 

Δ4.  Να υπολογίστε τη συνολκή θερμότητα που εκπέμπεται 

στο εξωτερικό κύκλωμα του σχήματος (α) και τη συνολική 

θερμότητα που εκπέμπεται στο εξωτερικό κύκλωμα του 

σχήματος (β), σε 1min.  

Μονάδες 8 

 

 

 

ΕΥΧΟΜΑΙ ΕΠΙΤΥΧΙΑ! 
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                                                                                                           Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ  
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