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Θέμα 1
ο 

 

Α1. Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πίλαθα: 

 

Φσζικό Μέγεθος Μονάδα Μέηρηζης ζηο S.I. 

Ηιεθηξηθό θνξηίν  

Έληαζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ  

Γπλακηθό  

Φωξεηηθόηεηα  

Γύλακε  

 

 

Α2. Ππθλωηήο ρωξεηηθόηεηαο C είλαη θνξηηζκέλνο κε θνξηίν Q. Δάλ δηπιαζηάζνπκε ην θνξηίν ηνπ 

ππθλωηή ηόηε ε ρωξεηηθόηεηά ηνπ: 

α. παξακέλεη ίδηα 

β. δηπιαζηάδεηαη 

γ. ππνδηπιαζηάδεηαη 

δ. ηεηξαπιαζηάδεηαη 

 

Α3. Γύν ειεθηξηθά θνξηία έιθνληαη κεηαμύ ηνπο κε δύλακε  F  όηαλ 

βξίζθνληαη  ζε απόζηαζε r. Αλ ε κεηαμύ ηνπο απόζηαζε 

ππνδηπιαζηαζηεί ηόηε ε δύλακε ζα : 

α. ππνδηπιαζηαζηεί  β. δηπιαζηαζηεί   γ. ηεηξαπιαζηαζηεί      

δ. ππνηεηξαπιαζηαζηεί 
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Α4. Σώκα κάδαο m ελώ  θηλείηαη νξηδόληηα κε ηαρύηεηα π  ρηππάεη ζε θαηαθόξπθν ηνίρν 

θαη αλαθιάηαη κε ηαρύηεηα ίζνπ  κέηξνπ π. Τν κέηξν ηεο κεηαβνιήο ηεο νξκήο είλαη:                

α.  mπ          β.  2mπ         γ.  –mπ         δ.  Μεδέλ                                                                          

 

 

Α5. Να ραξαθηεξίζεηε θαζεκία από ηηο επόκελεο πξνηάζεηο ωο ζωζηή ή ιαλζαζκέλε. 

α. Οη δπλακηθέο γξακκέο δελ ηέκλνληαη. 

β. Ηιεθηξηθό πεδίν νλνκάδνπκε ην ρώξν κέζα ζηνλ νπνίν όηαλ βξεζεί ειεθηξηθό θνξηίν δέρεηαη 

ειεθηξνζηαηηθή δύλακε. 

γ. Σηελ νκαιή θπθιηθή θίλεζε ε νξκή δελ κεηαβάιιεηαη. 

δ. Ο ππθλωηήο είλαη κία ζπζθεπή πνπ απνζεθεύεη ειεθηξηθά θνξηία. 

ε. Σην νκνγελέο ειεθηξηθό πεδίν ε έληαζε είλαη ζηαζεξή. 

                                                                                                                            Μονάδες 5x5=25                                                                        

                                                                                                                          

Θέμα 2
ο
  

 

1. Γίζθνο πεξηζηξέθεηαη κε ζηαζεξή ζπρλόηεηα f. Γύν ζεκεία Α θαη Β απέρνπλ από ην θέληξν ηνπ 

απνζηάζεηο r1=2cm θαη r2=8cm αληηζηνίρωο. Να βξεζνύλ νη ιόγνη π1/π2  ηωλ δύν ζεκείωλ: 

π1/π2 ηωλ δύν ζεκείωλ.  

 

α. ¼                β.4/1               γ.3/2                   δ. 1/8 

 

Δπηιέμηε ηε ζωζηή απάληεζε.                                                                             Μονάδες 2 

 

Γηθαηνινγήζηε ηελ επηινγή ζαο.                                                                          Μονάδες 6 

 

 

2. Αλάκεζα ζε δύν θνξηία, πνπ απέρνπλ απόζηαζε R, αζθείηαη δύλακε F. Πόζε ζα γίλεη ε δύλακε, αλ 

ε απόζηαζε ηωλ θνξηίωλ γίλεη 3R; 

 

α. 3.F        β. 9.F     γ. F/3  δ. F/6          ε. F/9 

 

Δπηιέμεηε ην ζωζηό.                                                                                             Μονάδες 2 

Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο.                                                                      Μονάδες 6 

 

3. Γύν παγνδξόκνη Α θαη Β έρνπλ κάδα m θαη 0,9m αληίζηνηρα θαη ζηέθνληαη αθίλεηνη ν έλαο 

απέλαληη ζηνλ άιιν. Κάπνηα ζηηγκή ν πξώηνο ζπξώρλεη ην δεύηεξν κε απνηέιεζκα λα θηλεζνύλ 

απνκαθξπλόκελνη. 

Αλ ε νξκή πνπ απνθηά ν πξώηνο παγνδξόκνο είλαη p, ε νξκή ηνπ δεύηεξνπ ζα είλαη: 

α. p      β. 0,9p       γ. -p       δ. -0,9p 

 

Δπηιέμεηε ην ζωζηό.                                                                                               Μονάδες 3 
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Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο,                                                                        Μονάδες 6 

 

Θέμα 3
ο
  

 

Γύν αθίλεηα ζεκεηαθά θνξηία  1Q 1 C   θαη 2Q 2 C   απέρνπλ κεηαμύ ηνπο L=0,9m. Έλα άιιν 

ζεκεηαθό θνξηίν q=1κC ηνπνζεηείηαη ζην ζεκείν Γ., ζε απόζηαζε x=0,3m από ην θνξηίν 1Q . Να 

βξείηε: 

Α. ην κέηξν ηεο δύλακεο πνπ αζθεί θαζέλα από ηα θνξηία 1Q  θαη 2Q  ζην θνξηίν q    Μονάδες 7 

Β. ηε ζπλνιηθή δύλακε πνπ δέρεηαη ην θνξηίν q.    

                                                                                                                                      Μονάδες 6 

Γ. ην κέηξν ηεο έληαζεο ηνπ ειεθηξηθνύ πεδίνπ ζην ζεκείν Γ εμαηηίαο ηωλ θνξηίωλ 1Q 1 C   θαη 

2Q 2 C    

                                                                                                                                       Μονάδες 6 

Γ. Τν δπλακηθό  ζην ζεκείν Γ εμαηηίαο ηωλ θνξηίωλ 1Q 1 C   θαη 2Q 2 C           Μονάδες 6 

 

Θέμα 4
ο
  

Σε νξηδόληην επίπεδν εξεκεί έλα ζώκα Α κάδαο Μ = 2Kgr.   "Δλα βιήκα κάδαο m=0,1Kgr  πνπ 

θηλείηαη νξηδόληηα κε ηαρύηεηα sm /1000   ζπγθξνύεηαη κε ην ζώκα Α, ην δηαπεξλά θαη 

εμέξρεηαη κε ηαρύηεηα sm /201  . 

a. Βξείηε ηελ αξρηθή νξκή ηνπ βιήκαηνο.                                                          Μονάδες 4 

β. Υπνινγίζηε ηελ ηαρύηεηα ηνπ ζώκαηνο Α κεηά ηελ θξνύζε,                         Μονάδες 4 

γ. Πνηα ε κεηαβνιή ηεο νξκήο ηνπ βιήκαηνο ;                                                    Μονάδες 4 

δ. Βξείηε ηελ κέζε δύλακε πνπ δέρηεθε ην βιήκα θαηά ην πέξαζκα ηνπ κέζα από ην ζώκα Α                                                                                                                                           

Μονάδες 4 

ε. Αλ ην ζώκα Α παξνπζηάδεη κε ην έδαθνο ζπληειεζηή ηξηβήο νιίζζεζεο μ = 0,2 , πόζε 

απόζηαζε ζα δηαλύζεη ην ζώκα Α κεηά ηελ θξνύζε, κέρξη λα ζηακαηήζεη;        Μονάδες 5 

                                                                                                                             

ζη. Τελ  ζεξκόηεηα πνπ ράζεθε ιόγω ηξηβώλ θαη ην πνζνζηό ηεο αξρηθήο θηλεηηθήο ελέξγεηαο 

ηνπ βιήκαηνο πνπ γίλεηαη θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ζώκαηνο θαηά ηελ θξνύζε.  

Γίλεηαη: 2/10 smg                                                                                     Μονάδες 4.                                                                      

.                                                                                                                            
                          Ο ΔΙΔΑΚΩΝ                                                                             Ο  ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ 

 

 

                                                                                                                                Ματζάνας Εμμανουήλ  

                                                                                                                                        ΠΕ12.05  
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