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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. 

Α1. Η αντίσταση ενός μεταλλικού αγωγού σταθερής θερμοκρασίας είναι ανάλογη 

α.  της έντασης του ρεύματος που τον διαρρέει.                           

β.  του εμβαδού της διατομής του. 

γ.  της διαφοράς δυναμικού που εφαρμόζεται στα άκρα του.        

δ.  του μήκους του.    

Μονάδες 5 

Α2. Η KWh (κιλοβατώρα) είναι μονάδα μέτρησης  

 
α.  ενέργειας.             β.  ισχύος.              γ.  έντασης ρεύματος.         δ.  ηλεκτρικού φορτίου 

Μονάδες 5 

Α3. Λέγοντας  "το φως έχει διπλή φύση" εννοούμε ότι 

α.   απορροφάται και εκπέμπεται.      

β.   αλληλεπιδρά με θετικά και αρνητικά φορτισμένα σωματίδια. 

γ.   συμπεριφέρεται ως κύμα και ως σωματίδιο. 

δ.   είναι συνδυασμός ηλεκτρικού και μαγνητικού κύματος.  

Μονάδες 5 

Α4. Ηλεκτροστατικό πεδίο Coulomb ονομάζουμε το πεδίο που δημιουργείται από: 

α.  κινούμενο ηλεκτρικό φορτίο.                                                                 

β.  ηλεκτρικό ρεύμα. 

γ.  ένα ακίνητο σημειακό ηλεκτρικό φορτίο.                             

δ.  από ακίνητο μαγνήτη. 

Μονάδες 5 

 

 

 

 



Α5. 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. 

α.  Το ρεύμα βραχυκύκλωσης είναι το μέγιστο ρεύμα που μπορεί να διαρρέει μια ηλεκτρική πηγή 

β.  Σύμφωνα με τη θεωρία του Planck το φως εκπέμπεται και απορροφάται κατά συνεχή τρόπο 

γ.  Η ένταση και το δυναμικό ηλεκτρικού πεδίου είναι διανυσματικά μεγέθη 

δ.  Ο πρώτος κανόνας Kirchhoff αποτελεί συνέπεια της αρχής διατήρησης του ηλεκτρικού φορτίου 

ε.  Η ηλεκτρεγερτική δύναμη  E της πηγής είναι μεγαλύτερη από την πολική τάση Vπ (στους πόλους της 

πηγής) όταν η πηγή είναι ιδανική (r=0) 

Μονάδες 5 

Θέμα Β 

Β1. Στα σχήματα α και β δείχνονται 2 τμήματα κυκλώματος. Στο κύκλωμα του σχήματος α εισέρχεται 

ρεύμα έντασης Ι, ενώ στο κύκλωμα του σχήματος β 
ρεύμα έντασης 2Ι. 

Αν P1 και P2 είναι η ολική ισχύς των κυκλωμάτων 

στα σχήματα α και β αντίστοιχα, τότε : 

α. P1>P2 β. P1<P2 γ. P1=P2 

 

Επιλέξτε και δικαιολογείστε 

Μονάδες (4+8) 

Β2.Στο διπλανό σχήμα τα φορτία 2Q και  -Q (Q>0) βρίσκονται πάνω στην ίδια οριζόντια ευθεία, 

απέχοντας μεταξύ τους απόσταση r και στο 

σημείο Α της ευθείας το δυναμικό του 

ηλεκτρικού πεδίου είναι 0. Τότε στο Α το 

μέτρο της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου 
θα είναι : 
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Επιλέξτε και δικαιολογείστε 

Μονάδες (4+9) 

 

 

 

R R 

R 

R 

I 

2I 

σχ.α 

σχ.β 

   
Α 

2Q Q 

 



 

Θέμα Γ 

Τα κυκλώματα 1 και 2 τροφοδοτούνται από την ίδια πηγή με ΗΕΔ Ε και εσωτερική αντίσταση r. Αν ο 

αντιστάτης R=4Ω και τα ρεύματα είναι Ι1=2Α και Ι2=6Α, να 

υπολογίσετε: 

Γ1) Τις πολικές τάσεις των πηγών V1 και V2, στα 
κυκλώματα 1 και 2 αντίστοιχα 

Γ2)  Την ΗΕΔ Ε και την εσωτερική αντίσταση r. 

Γ3) Ποιο από τα 2 κυκλώματα συμφέρει από ενεργειακής 

άποψης και πόση θερμότητα σε Joule εκπέμπεται ανά ώρα 

σε αυτό το κύκλωμα; 

Μονάδες (8+9+8) 

 

 

 

 

Θέμα Δ 

Στα 2 κυκλώματα που φαίνονται στο σχήμα, η 

τάση V=30V ενώ κάθε αντιστάτης R στο 

κύκλωμα 1, καταναλώνει ισχύ 10W.  Να 
υπολογίσετε: 

Δ1) Την ολική αντίσταση και στα 2 κυκλώματα 

σε συνάρτηση με το R. 

Δ2)  Την αντίσταση R 

Δ3) Την τάση στα άκρα κάθε αντιστάτη και στα 2 
κυκλώματα. 

Δ4) Ποια είναι η ενεργειακή κατανάλωση ανά 
ώρα σε Kwh στα 2 κυκλώματα 

Μονάδες (5+7+7+6) 

 

 

  

 

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                                                                          Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ 
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