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ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ  

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ : ΦΥΣΙΚΗ 
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΠΕΝΤΕ  (5) 

ΘΕΜΑ  1ο 

Στις προτάσεις 1.1 - 1.4 να γράψετε  στο  τετράδιό  σας τον 
αριθµό της αρχικής φράσης και, δίπλα, το γράµµα που  
αντιστοιχεί  στο  σωστό  συµπλήρωµά της .  
1.1 ∆ύο ακίνητα σηµειακά ηλεκτρικά φορτία απωθούνται 

µε δύναµη F = 4 Ν. Αν διπλασιάσουµε και τα δύο 
φορτία ταυτόχρονα τότε η δύναµη είναι  
α. F = 32 N β. F =    8 N 
γ. F = 16 N δ. F =   4 N . 

Μονάδες 5 

1.2 H µονάδα µέτρησης της µαγνητικής ροής Φ στο S.I. είναι  

α. 1 V (Volt) β. 1 T (Tesla)  
γ. 1 Wb (Weber) δ. 1 N (Newton) .  

Μονάδες 5 

1.3 Έστω  Fολ η συνισταµένη  των  δυνάµεων που  ασκούνται  
σ ’  ένα σώµα και ψ η αποµάκρυνση  του σώµατος κατά  
τη διεύθυνση  της Fολ .  Για να εκτελεί το σώµα γραµµική  
αρµονική ταλάντωση  πρέπει 

α. Fολ = 5 ψ        (S.I.)  β. Fολ = - 5 ψ        (S.I.) 
γ. Fολ = 5 ψ+2      (S.I.)  δ. Fολ = - 5 ψ+2      (S.I.) . 

Μονάδες 5 

1.4 Στο παρακάτω  σχήµα δίνονται οι εντάσεις  των  
ρευµάτων που «εισέρχονται» και «εξέρχονται» σ ’  έναν   
κόµβο Κ ενός  ηλεκτρικού  κυκλώµατος .   
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Η ένταση  του ρεύµατος 
Ι4 είναι 

α. 2 Α  β. 4 Α 

γ. 0 Α  δ. 8 Α .  

Μονάδες 5 

1.5 Να µεταφέρετε στο τετράδιό σας τις παρακάτω 
προτάσεις, αφού συµπληρώσετε τα κενά µε τις 
κατάλληλες λέξεις : 
α. Συχνότητα f ενός περιοδικού φαινοµένου λέγεται το 

φυσικό µέγεθος που εκφράζεται µε το  του 
αριθµού Ν των   του φαινοµένου προς το 
χρόνο µέσα στον οποίο πραγµατοποιήθηκε. 

β. Γραµµική αρµονική ταλάντωση λέγεται η ταλάντωση 
που πραγµατοποιεί ένα σώµα όταν η τροχιά του 
είναι ευθεία γραµµή και η  του είναι 
ηµιτονοειδής συνάρτηση του χρόνου .  

γ. Το µέτρο της δύναµης Coulomb είναι   του 
γινοµένου των φορτίων που αλληλεπιδρούν και  
  ανάλογο µε το τετράγωνο της µεταξύ τους 
απόστασης . 

Μονάδες 5 

ΘΕΜΑ  2ο  

2.1 Να χαρακτηρίσετε  στο  τετράδιό  σας τις προτάσεις  
που  ακολουθούν  µε το γράµµα Σ, αν είναι  σωστές ή µε  
το γράµµα Λ, αν είναι  λανθασµένες .  
α. Η δύναµη που ασκείται από οµογενές ηλεκτροστατικό 

πεδίο σε σηµειακό ηλεκτρικό φορτίο q, όταν βρεθεί σε 
οποιοδήποτε σηµείο του, είναι σταθερή. 

β. Οι µετρητές της ∆.Ε.Η. (ρολόγια) µετρούν την 
ενέργεια του ηλεκτρικού ρεύµατος σε kWh. 

I = 6A1  I = 2A2  

I = 4A3  
I4

K
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γ. Το µαγνητικό πεδίο στο εσωτερικό σωληνοειδούς 
που διαρρέεται από συνεχές ηλεκτρικό ρεύµα είναι 
ανοµοιογενές . 

δ. Η ηλεκτρική πηγή σ ’ ένα κλειστό  κύκλωµα παράγει 
ηλεκτρικά φορτία . 

ε. Η δύναµη Laplace που ασκείται σε ρευµατοφόρο 
αγωγό, όταν είναι παράλληλος στις δυναµικές 
γραµµές οµογενούς µαγνητικού πεδίου, είναι µηδέν . 

Μονάδες 10 

2.2 Στις προτάσεις 2.2.Α και 2.3.Α να γράψετε στο  
τετράδιό σας τον αριθµό της αρχικής φράσης και, 
δίπλα, το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση . 
2.2.Α Στην άκρη ιδανικού ελατηρίου είναι δεµένο ένα 

σώµα που εκτελεί γραµµική αρµονική ταλάντωση . 
Αν το σώµα αντικατασταθεί µε άλλο 
τετραπλάσιας µάζας , τότε η περίοδος ταλάντωσης 
του νέου σώµατος 

α. διπλασιάζεται 
β. υποδιπλασιάζεται 
γ. παραµένει σταθερή . 

Μονάδες 3 
2.2.Β Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας . 

Μονάδες 5 

2.3.Α Επίπεδος πυκνωτής χωρητικότητας C είναι 
φορτισµένος µε φορτίο Q. ∆ιπλασιάζεται το φορτίο 
Q του  πυκνωτή. Η χωρητικότητα του πυκνωτή 

α .  παραµένει  σταθερή 
β. διπλασιάζεται  
γ. υποδιπλασιάζεται .  

Μονάδες 2 

2.3.Β Να δικαιολογήσετε  την απάντησή  σας .  

Μονάδες 5 
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ΘΕΜΑ  3ο 

Ακίνητο σηµειακό ηλεκτρικό φορτίο Q = 8 ⋅ 10-6 C 
τοποθετείται στο σηµείο Π όπως φαίνεται στο σχήµα.  

rΑ
Π

Α

Β

Q q

rΒ
 

Ένα άλλο σηµειακό ηλεκτρικό φορτίο q = 2 ⋅ 10-8 C 
µετακινείται από το σηµείο Α σε άλλο σηµείο Β του 
ηλεκτρικού πεδίου που δηµιουργεί το φορτίο Q. Το σηµείο Α 
απέχει από  το σηµείο Π απόσταση  rA = 3 ⋅ 10-2 m. Το έργο 
της δύναµης του  ηλεκτρικού πεδίου  κατά  τη   µετακίνηση 
αυτή  είναι  W = 12 ⋅ 10-3 J . 

α. Να υπολογίσετε το δυναµικό VΑ του ηλεκτρικού πεδίου  
στο σηµείο Α .   

Μονάδες 8 

β. Να υπολογίσετε τη διαφορά δυναµικού VAB µεταξύ των  
σηµείων Α και Β .  

Μονάδες 9 

γ. Να υπολογίσετε την απόσταση  rB του σηµείου Β από  το 
σηµείο Π .  

Μονάδες 8 

∆ίνεται η  ηλεκτρική  σταθερά :   k = 9 ⋅ 109   
C
 m N

 2

2⋅
. 

ΘΕΜΑ 4ο 

Το κύκλωµα του σχήµατος αποτελείται από αντίσταση 
R = 4 Ω και πηγή συνεχούς ρεύµατος ηλεκτρεγερτικής δύναµης 

 και εσωτερικής αντίστασης r. Η χαρακτηριστική καµπύλη 
της πηγής (Vπ – Ι) φαίνεται στο παρακάτω διάγραµµα. 
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V (V)π
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R

I

60 Ι(Α )ε,r  
α. Να βρείτε την ηλεκτρεγερτική  δύναµη της πηγής  και να  

υπολογίσετε την εσωτερική  της αντίσταση  r . 

Μονάδες 8 

β. Nα υπολογίσετε την ένταση  του ρεύµατος Ι που  
διαρρέει το κύκλωµα και την  πολική τάση Vπ της πηγής .  

 Μονάδες 9 

γ .   Nα υπολογίσετε τη θερµότητα  Q που  αναπτύσσεται    
στην  αντίσταση    R  σε  χρόνο    t = 600 s. 

Μονάδες 8 
 

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  χρησι-
µοποιήσετε  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  θέµατα .  
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  


