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ΘΕΜΑ 1ο 
Στις ερωτήσεις 1.1, 1.2 και 1.3 να γράψετε στο 
τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και, δίπλα, το 
γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση . 

1.1 Η ηλεκτρεγερτική δύναµη ε (ΗΕ∆) πηγής 
µετριέται σε : 
α. N (Newton)  
β. J (Joule) 
γ. V (Volt) 
δ. W (Watt) 

Μονάδες 4 

1.2. Σε κύκλωµα συνεχούς ρεύµατος, η ένταση του 
ρεύµατος που διαρρέει µια αντίσταση και η 
διαφορά δυναµικού στα άκρα της µετριούνται 
αντίστοιχα µε αµπερόµετρο και βολτόµετρο . Τα 
όργανα αυτά συνδέονται : 
α. το αµπερόµετρο παράλληλα και το βολτό-

µετρο σε σειρά µε την αντίσταση . 
β. το βολτόµετρο παράλληλα και το αµπερό-

µετρο σε σειρά µε την αντίσταση . 
γ. και τα δυο όργανα σε σειρά µε την αντί-

σταση . 
δ. και τα δυο όργανα παράλληλα µε την αντί-

σταση . 
Μονάδες 4 
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1.3 Στο σχήµα, απεικονίζονται οι δυναµικές γραµµές 
του πεδίου που δηµιουργούν τα ακίνητα 
σηµειακά φορτία q1 και q2. 

 Τα φορτία είναι : 
α. και τα δυο θετικά . 
β. το q1 θετικό και το q2 αρνητικό . 
γ. το q1 αρνητικό και το q2 θετικό . 
δ. και τα δυο αρνητικά . 

Μονάδες 5 

 Στις ερωτήσεις 1.4 και 1.5 να γράψετε στο 
τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης . Για κάθε 
ερώτηση, να γράψετε το γράµµα που αντιστοιχεί 
σε καθεµία από τις προτάσεις και, δεξιά από 
αυτό, τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν είναι σωστή, ή τη λέξη 
ΛΑΘΟΣ, αν είναι λανθασµένη . 

1.4 α. Η ένταση του µαγνητικού πεδίου Β στο 
κέντρο κυκλικού αγωγού που διαρρέεται από 
ρεύµα έντασης Ι είναι µηδέν . Μονάδες 2 
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β. Η ένταση του µαγνητικού πεδίου Β στο 
εσωτερικό σωληνοειδούς (πηνίου) που 
διαρρέεται από ρεύµα είναι ανάλογη µε την 
ένταση Ι του ρεύµατος . Μονάδες 2 

γ. Η ένταση του µαγνητικού πεδίου Β ευθύ-
γραµµου ρευµατοφόρου αγωγού µεγάλου 
µήκους, σε απόσταση r από αυτόν, είναι 
αντιστρόφως ανάλογη της απόστασης r. 

Μονάδες 2 

1.5 α. Ο πυκνωτής χρησιµοποιείται και ως αποθήκη 
ηλεκτρικού φορτίου . Μονάδες 2 

 β. Σε περιοχές που το µέτρο της έντασης 
ηλεκτρικού πεδίου είναι µεγάλο οι δυναµικές 
γραµµές σχεδιάζονται πυκνές . Μονάδες 2 

 γ. Η ένταση του οµογενούς ηλεκτρικού πεδίου 
ανάµεσα στους οπλισµούς φορτισµένου 
πυκνωτή είναι αντιστρόφως ανάλογη του 
τετραγώνου της απόστασης των οπλισµών 
του . Μονάδες 2  

 
ΘΕΜΑ 2ο  
Στις ερωτήσεις 2.1, 2.2 και 2.3 να γράψετε στο 
τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και, δίπλα, το 
γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση . 

2.1 Αντίσταση R διαρρέεται από ρεύµα έντασης Ι και 
η ισχύς του ηλεκτρικού ρεύµατος είναι Ρ. 
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Αν διπλασιαστεί η ένταση του ρεύµατος που 
διαρρέει την αντίσταση R, η ισχύς του 
ηλεκτρικού ρεύµατος : 

 α. διπλασιάζεται . 
 β. υποδιπλασιάζεται . 
 γ. παραµένει σταθερή. 
 δ. τετραπλασιάζεται. Μονάδες 8 

2.2 Ευθύγραµµος αγωγός µεγάλου µήκους διαρρέεται από 
ρεύµα έντασης Ι. Ποιο από τα παρακάτω σχήµατα 
αναπαριστά τη µορφή των δυναµικών γραµµών του 
µαγνητικού πεδίου που δηµιουργείται από το 
ρευµατοφόρο αγωγό. 

Μονάδες 8 
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2.3 Τρία ίσα θετικά σηµειακά φορτία q1, q2 και q3 
βρίσκονται στα σηµεία Α, Μ, Β ευθύγραµµου 
τµήµατος ΑΒ . Το φορτίο q2 βρίσκεται στο µέσο 
Μ του ΑΒ . Το µέτρο της δύναµης που ασκείται 
στο φορτίο q3 από το q2 είναι F. 

 Το µέτρο της συνολικής δύναµης που ασκείται 
στο q2 είναι : 

α. 2F β. F γ. 0 δ.  
2
F

  

Μονάδες 9 
ΘΕΜΑ 3ο 
Επίπεδος πυκνωτής χωρητικότητας C = 2⋅10-6 F έχει 
φορτίο Q = 10-3 C .  Οι οπλισµοί του απέχουν 
απόσταση   = 2⋅10-2 m . 

Να υπολογίσετε : 

α. τη διαφορά δυναµικού V µεταξύ των οπλισµών 
του . Μονάδες 8 

β. την ένταση Ε του ηλεκτρικού πεδίου µεταξύ των 
οπλισµών του . Μονάδες 8 

γ. το έργο W που παράγεται κατά τη µετακίνηση 
σηµειακού φορτίου q = 4⋅10-6 C από το θετικό 
οπλισµό στον αρνητικό οπλισµό του πυκνωτή . 

Μονάδες 9 
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ΘΕΜΑ 4ο 
Αντίσταση R = 10 Ω και ιδανικό πηνίο (χωρίς ωµική 
αντίσταση) µήκους  = 8⋅10-2 m   και αριθµού σπειρών 

Ν = 100  συνδέονται σε σειρά . Τα άκρα του 
συστήµατος συνδέονται µε πηγή ηλεκτρεγερτικής 

δύναµης  ε = 24V  και εσωτερικής αντίστασης r = 2 Ω . 

Να υπολογίσετε : 

α. την ένταση Ι του ρεύµατος που διαρρέει το 
κύκλωµα . Μονάδες 9 

β. τη διαφορά δυναµικού (τάση) στα άκρα της 
αντίστασης R. Μονάδες 8 

γ. την ένταση Β του µαγνητικού πεδίου στο 
εσωτερικό του πηνίου . Μονάδες 8 

 ∆ίνονται οι σταθερές : 

A
m·Τ10=

Α
Ν10=Κ 7

2
7

µ
--

 

A
m·Τ10·π4=

A
N10·π4=µ 7

2
7

0
--
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Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόµενους) 
1. Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά  

(ηµεροµηνία , κατεύθυνση , εξεταζόµενο µάθηµα). Τα 
θέµατα  να µην τα αντιγράψετε στο τετράδιο .  Τα 
σχήµατα  που θα χρησιµοποιήσετε στο τετράδιο  
µπορούν να γίνουν και µε µολύβι .  Να γράψετε το 
ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω  µέρος των 
φωτοαντιγράφων  αµέσως µόλις σας παραδοθούν .  
∆εν επιτρέπεται  να γράψετε καµιά άλλη σηµείωση .   
Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε  µαζί µε το 
τετράδιο  και τα φωτοαντίγραφα .  

2. Να απαντήσετε  στο τετράδιό  σας σε όλα τα ζητήµατα .  
3. Κάθε λύση επιστηµονικά τεκµηριωµένη είναι αποδεκτή .  
4. ∆ιάρκεια εξέτασης :  Τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή των 

φωτοαντιγράφων  
5. Χρόνος δυνατής αποχώρησης :  Μια (1) ώρα µετά τη 

διανοµή των φωτοαντιγράφων  
 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ   
 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ  
 


