
 ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γεν. Παιδείας 

ΘΕΜΑ 1
ο
: 

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση στις παρακάτω προτάσεις 1-7. 

1) ∆ύο ακίνητα σηµειακά ηλεκτρικά φορτία απωθούνται µε δύναµη F = 4 Ν. Αν διπλασιάσου-

µε 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  3 

2) Η ένταση ενός ηλεκτρικού πεδίου σε κάποιο σηµείο Α εξαρτάται:  

i) Από το φορτίο του υποθέµατος που φέρνουµε στο Α.  

ii) Από τη δύναµη που ασκείται στο υπόθεµα.  

iii) Από την πηγή του ηλεκτρικού πεδίου.  

iv) Τίποτα από τα παραπάνω. 
Μονάδες  3 

3) Πυκνωτής χωρητικότητας C είναι φορτισµένος µε φορτίο Q και η τάση στους οπλισµούς 

του είναι V. Αν η τάση στους οπλισµούς του διπλασιαστεί, τότε το φορτίο του 

i) παραµένει σταθερό 

ii) διπλασιάζεται 

iii) υποδιπλασιάζεται 

iv) τετραπλασιάζεται. 
Μονάδες  3 

4) ∆ύναµη Laplace ονοµάζεται η δύναµη που ασκεί 

i) µαγνητικό πεδίο σε ρευµατοφόρο αγωγό. 

ii) ηλεκτρικό πεδίο σε ρευµατοφόρο αγωγό. 

iii) ηλεκτρικό πεδίο σε κινούµενο φορτίο. 

iv) ηλεκτρικό πεδίο σε µαγνητικό πεδίο. 
Μονάδες  3 

5) Στο εσωτερικό ρευµατοφόρου σωληνοειδούς τοποθετούµε µια ράβδο µαλακού σιδήρου. 

Συνεπώς, οι δυναµικές γραµµές στο εσωτερικό του 

i) διατηρούν την αρχική τους µορφή. 

ii) αραιώνουν. 

iii) πυκνώνουν. 

iv) αντιστρέφουν τη φορά τους.  
Μονάδες  3 

6) Η ένταση <Β του µαγνητικού πεδίου στο κέντρο Κ του κυκλικού ρευµατοφόρου 

αγωγού του σχήµατος, έχει κατεύθυνση  

i) από το Κ προς την πηγή Ε. 

ii) κάθετη στο επίπεδό του αγωγού µε φορά προς τα έξω (προς τον αναγνώ-

στη). 

iii) κάθετη στο επίπεδό του αγωγού µε φορά προς τα µέσα. 

iv) διαφορετική από τις προηγούµενες. 
Μονάδες  3 

7) Όταν η ηλεκτρική πηγή είναι βραχυκυκλωµένη, τότε:  

i) το ρεύµα που τη διαρρέει είναι µέγιστο.  

ii) το ρεύµα που τη διαρρέει είναι ελάχιστο.  

iii) η τάση στους πόλους της είναι ίση µε την ηλεκτρεγερτική της δύναµη.  

 Ε 

Κ 



iv) δεν διαρρέεται από ρεύµα.  
Μονάδες  3 

8) Να σηµειώστε ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος. 

i) Ο νόµος του Οhm ισχύει για τους αντιστάτες. 

ii) Η αντίσταση ενός µεταλλικού αγωγού εξαρτάται από το κύκλωµα στο οποίο συνδέεται. 

iii) Η αντίσταση ενός αγωγού εξαρτάται από την θερµοκρασία του. 

iv) Η περίοδος T ενός σώµατος που ταλαντώνεται, δεµένο στο άκρο ενός ιδανικού ελατη-
ρίου, είναι ανάλογη µε την τετραγωνική ρίζα της µάζας m του σώµατος. 

Μονάδες  4 

ΘΕΜΑ 2
ο 

1) Ρεύµα έντασης Ι προκαλεί µαγνητικό πεδίο έντασης <Β στο εσωτερικό σωληνοειδούς. Ξετυ-

λίγουµε το σύρµα των σπειρών του και το περιελίσσουµε ξανά έτσι ώστε οι σπείρες να έ-

χουν µεγαλύτερη ακτίνα (και εµβαδόν), διατηρώντας σταθερό το µήκος του σωληνοειδούς. 

Αν ρευµατοδοτήσουµε το σωληνοειδές µε ρεύµα ίδιας έντασης Ι, τότε προκαλείται µαγνη-

τικό πεδίο του οποίου η ένταση είναι: 

i) µεγαλύτερη από την αρχική; 

ii) µικρότερο από την αρχική; 

iii) ίση µε την αρχική; 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να τη δικαιολογήσετε. 
Μονάδες  6 

2) Επίπεδος πυκνωτής, του οποίου η απόσταση  µεταξύ των οπλισµών  του είναι ;, µετά την 

αποσύνδεσή του από την πηγή έχει φορτίο Q και τάση V. Αυξάνουµε την απόσταση µεταξύ 

των οπλισµών του. Πώς θα µεταβληθεί: 

i) η χωρητικότητά του;  

ii) η τάση του;  

 (∆ικαιολογήστε τις απαντήσεις σας). 
Μονάδες  6 

3) ∆ύο απλά εκκρεµή Α και Β βρίσκονται στον ίδιο τόπο και έχουν λόγο περιόδων 2
Τ
ΤΒ

Α= 1
2
3 
. Ο 

λόγος 2
;
;Β
Α των µηκών τους είναι:  

   α. 32.    β. 94.    γ. 23.  

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.  
Μονάδες  6 

4) Στο σχήµα βλέπεται ένα µαγνήτη που πέφτει κατακόρυφα, κατευθυνόµενος 

προς ένα οριζόντιο κυκλικό αγωγό. Παρατηρούµε ότι κάποια χρονική στιγµή 

t1 ο κυκλικός αγωγός διαρρέεται από ρεύµα Ι.  

i) Να εξηγήστε γιατί ο αγωγός διαρρέεται από ρεύµα. 

ii) Να σχεδιάστε τη φορά του ρεύµατος που διαρρέει τον κυκλικό αγωγό δί-

νοντας και µια σύντοµη δικαιολόγηση. 
Μονάδες  3+4=7 

ΘΕΜΑ 3
ο 

Σύστηµα δύο αντιστατών µε αντιστάσεις R1=10Ω και R2=5Ω συνδεδεµένων παράλληλα, συν-

δέεται στους πόλους πηγής εσωτερικής αντίστασης r=2Ω. Αν ο αντιστάτης µε αντίσταση 10Ω 

διαρρέεται από ρεύµα έντασης 5Α, να βρείτε:  

i) τη πολική τάση της πηγής. 

ii) Την ΗΕ∆ της πηγής.  

iii) την ισχύ που δίνει η πηγή στο εξωτερικό κύκλωµα.  

S

N

Ο



iv) την ισχύ που απορροφά κάθε αντιστάτης. 

v) Την ενέργεια που προσφέρει η γεννήτρια στο κύκλωµα σε 20 ώρες µετρηµένη σε kwh. 
Μονάδες  4+6+5+5+5=25 

 

ΘΕΜΑ 4
ο 

Στις κορυφές Β,Γ και ∆ ενός τετραγώνου ΑΒΓ∆ πλευράς α=2cm 

τοποθετούνται τρία σηµειακά φορτία q1=+1µC, q2=-2µC και 

q3=+1µC. 

i) Να υπολογίστε την ένταση του πεδίου στο κέντρο Ο του τε-

τραγώνου, που οφείλεται στο φορτίο q1. Να την σχεδιάστε στο 

σχήµα. 

ii) Να βρείτε την ένταση του πεδίου στο κέντρο Ο που οφείλεται 

και στα τρία φορτία.   

iii) Πόση ενέργεια θα έχει ένα φορτίο q= - 0,1µC όταν τοποθετη-

θεί στο κέντρο Ο του τετραγώνου;  Κ=9o109 Νom2
/C

2
.  

Μονάδες  6+8+11=25 

 

 
 

 

Καλή Επιτυχία 

∆ιον. Μάργαρης 
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