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ΘΓΜΑ 1o   

Να ενηγήζεηε γιαηί κάθε μία από ηιπ ποξηάζειπ πξρ ακξλξρθξύμ είμαι λαμθαζμέμη: 

α. Σηηξ δηαδηθαζίεξ πμο ζομβαίκμοκ ζηε θύζε ημ ειεθηνηθό θμνηίμ δεκ δηαηενείηαη πάκηα. 

β. Όηακ ζοκδέμομε ημοξ πόιμοξ μηαξ μπαηανίαξ με έκα ιαμπάθη ηόηε ε μπαηανία δεμημονγεί  

ειεθηνόκηα ηα μπμία δίκεη ζημ ιαμπάθη θαη ημ ιαμπάθη ακάβεη γηαηί έπεη πενίζζεηα ειεθηνμκίςκ. 

γ. Με ηα αμπενόμεηνα μεηνάμε ηεκ ηάζε μεηαλύ ηςκ άθνςκ εκόξ θαηακαιςηή.  

δ. Τμ βμιηόμεηνμ ζοκδέεηαη ζε ζεηνά με ημκ θαηακαιςηή γηα ημκ μπμίμ ζέιμομε κα μεηνήζμομε ηε 

δηαθμνά δοκαμηθμύ. 

ε. Τμ ειεθηνηθό νεύμα ζημοξ μεηαιιηθμύξ αγςγμύξ μθείιεηαη ζηεκ πνμζακαημιηζμέκε θίκεζε ηςκ 

ειεθηνμκίςκ πμο θηκμύκηαη από ημ ζεηηθό ζημκ ανκεηηθό πόιμ ηεξ πεγήξ 

ζη. Τνίβμομε έκα πιαζηηθό ζηοιό με πανηί. Τμ ζηοιό απμθηά ανκεηηθό θμνηίμ γηαηί ηα πνςηόκηα 

ημο μεηαθένμκηαη ζημ πανηί. 

δ. Η ζομβαηηθή θμνά ημο ειεθηνηθμύ νεύμαημξ είκαη ε θμνά θίκεζεξ ημο ανκεηηθά θμνηηζμέκμο 

ειεθηνηθμύ θμνηίμο. 

ε. Σύμθςκα με ημ κόμμ ημο Ωμ, ε ακηίζηαζε εκόξ μεηαιιηθμύ αγςγμύ είκαη ακάιμγε ηεξ έκηαζεξ 

ημο ειεθηνηθμύ νεύμαημξ. 

ζ. Όηακ έκα θύθιςμα είκαη θιεηζηό, δε δηαννέεηαη από ειεθηνηθό νεύμα. 

η.  Ακ ζοκδέζμομε ημοξ πόιμοξ μηαξ μπαηανίαξ με μηα γοάιηκε νάβδμ, ηόηε ε νάβδμξ ζα 

δηαννέεηαη από ειεθηνηθό νεύμα. 

(25 μμκάδεξ) 

 

ΘΓΜΑ 2o 

Α.  Να επιλένεηε ηη ζωζηή απάμηηζη ζε κάθε μία από ηιπ ακόλξρθεπ ποξηάζειπ  

i. Οη ειεθηνηθέξ δοκάμεηξ με ηηξ μπμίεξ αιιειεπηδνμύκ δύμ θμνηηζμέκα ζώμαηα έπμοκ:  

α. ίδημ ζεμείμ εθανμμγήξ              β. ίδηα θμνά            γ. ζοκηζηαμέκε ίζε με μεδέκ 

 

ii. Μέζα ζε έκακ αγςγό δηένπεηαη θμνηίμ q = 400mC ζε πνόκμ Δt =2s. Τμ νεύμα πμο δηαννέεη 

ημκ αγςγό έπεη έκηαζε: 

α. Ι = 800 Α                   β. Ι = 0,2 Α            γ. Ι = 8Α  
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iii. Φμνηίδμομε με ηνηβή δύμ, ανπηθά αθόνηηζηα, ζώμαηα Α θαη Β. Ακ μεηά ηε θόνηηζε ημ θμνηίμ 

ημο ζώμαημξ Α είκαη -2nC:  

α. ημ θμνηίμ ημο ζώμαημξ Β είκαη +2nC  

β. ημ μιηθό θμνηίμ ηςκ δύμ ζςμάηςκ -2nC  

γ. ημ μιηθό θμνηίμ ηςκ δύμ ζςμάηςκ 0 

 

iv. Δύμ ιαμπηήνεξ ζοκδέμκηαη ζε ζεηνά μπόηε:  

α. είκαη ίζεξ μη ηάζεηξ ζηα άθνα ημοξ  

β. είκαη ίζεξ μη εκηάζεηξ ημο νεύμαημξ πμο ημοξ δηαννέεη  

γ. είκαη ίζεξ μη ακηηζηάζεηξ ηςκ ακηηζηαηώκ ημοξ. 

 

v. Λόγς θβάκηςζεξ, έκα ειεθηνηζμέκμ ζώμα μπμνεί κα έπεη θμνηίμ: 

α. 1,6 · 10–20 C          β. 0,4 · 10–19
 C       γ. 3,2 · 10–19

 C  

 

Β. Να αμηιζηξιςίζεηε ηα μεγέθη ηηπ αοιζηεοήπ ζηήληπ με ηιπ μξμάδεπ ηξρπ ζηη δενιά ζηήλη. 

Μεγέθη Μξμάδα Μέηοηζηπ 

1. Απόζηαζε μεηαλύ θμνηίςκ α. 1Α 

2. Ηιεθηνηθό θμνηίμ β. 1m 

3. Δηαθμνά δοκαμηθμύ γ.  1C 

4. Ηιεθηνηθή δύκαμε δ.  1V 

5. Έκηαζε ειεθηνηθμύ νεύμαημξ ε. 1Ν 

 (μμκάδεξ 15 + 10) 

 

 

ΘΓΜΑ 3o 

Α) Να δηαηοπώζεηε ημ κόμμ ημο Coulomb, θαη κα γνάρεηε ηεκ ακηίζημηπε  ζπέζε. Από ηη ελανηάηαη ε 

ηημή ηεξ ζηαζενάξ Κ πμο εμθακίδεηαη ζημ κόμμ ημο Coulomb; 

B) Δύμ ανκεηηθά θμνηηζμέκεξ ζθαίνεξ βνίζθμκηαη ζημκ αένα με θμνηία Q1= -2μC, Q2= -3x10-6C 

θαη απέπμοκ μεηαλύ ημοξ απόζηαζε r = 3cm ζύμθςκα με ημ παναθάης ζπήμα. 
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  Ι)  Αθμύ μεηαθένεηε ημ ζπήμα ζηεκ θόιια ζαξ θαη ζπεδηάζεηε ηεκ ειεθηνηθή δύκαμε πμο 

αζθείηαη ζε θάζε ζθαίνα, κα οπμιμγίζεηε θαη κα ζογθνίκεηε ηα μέηνα αοηώκ ηςκ 

δοκάμεςκ. Να αηηημιμγήζεηε ηεκ απάκηεζή ζαξ. 

 

ΙΙ)   Ακ δηπιαζηάζμομε ηε μεηαλύ ημοξ απόζηαζε r ηόηε ε δύκαμε ακάμεζα ζηα θμνηία  

Α. Θα ηεηναπιαζηαζηεί   

Β.  Θα οπμδηπιαζηαζηεί                 

Γ.  Θα οπμηεηναπιαζηαζηεί . 

Να επηιέλεηε ηε ζςζηή απάκηεζε θαη κα δηθαημιμγήζεηε ηεκ επηιμγή ζαξ. 

Δίκεηαη Κ=9∙109Νm2/C2. 
(25  Μμκάδεξ)  

 

ΘΓΜΑ 4o  

Οη ακηηζηάζεηξ R1=3Ω, R2=6Ω, ημο δηπιακμύ ζπήμαημξ έπμοκ ζοκδεζεί με πεγή ηάζεξ V=12 V. 

Να οπμιμγίζεηε:  

α. ηεκ ηζμδύκαμε ακηίζηαζε Rμι.  

β. ηηξ εκηάζεηξ ηςκ νεομάηςκ πμο δηαννέμοκ ηηξ ακηηζηάζεηξ 

θαη ηεκ πεγή.  

 
 

 (25  Μμκάδεξ)  
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