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ΘΓΜΑΤΑ 

ΘΕΜΑ 1o   

Να παναθηενίζεηε ηηξ πνμηάζεηξ με ημ γνάμμα (Σ) ακ είκαη σωστές θαη με ημ γνάμμα (Λ) ακ είκαη 

λάθος θαη κα αηηημιμγήζεηε ηεκ απάκηεζή ζαξ. 

  

α. Ο πονήκαξ ηςκ αηόμςκ απμηειείηαη από ηα πνςηόκηα θαη ηα ειεθηνόκηα. 

β. Σηεκ ειέθηνηζε με ηνηβή, ηα δύμ ζώμαηα ειεθηνίδμκηαη ακηίζεηα..    

γ. Μεηά ηεκ ειέθηνηζε με επαθή θαη ηα δύμ ζώμαηα έπμοκ ημ ίδημ είδμξ θμνηίμο.  

δ. Ακ ημ θμνηηζμέκμ ζώμα έπεη ανκεηηθό θμνηίμ ηόηε έπεη θαη έιιεηρε ειεθηνμκίςκ.  

ε. Τμ θμνηίμ εκόξ ειεθηνηζμέκμο ζώμαημξ πάκηα είκαη αθέναημ πμιιαπιάζημ ηςκ 1,6 · 10–19 C, 

άνα είκαη θβακηηζμέκμ.    

ζη. Σε μπμηαδήπμηε δηαδηθαζία ημ μιηθό θμνηίμ δηαηενείηαη ζηαζενό αθμύ γηα θάζε θμνηίμ πμο 

θαηαζηνέθεηαη, πανάγεηαη έκα κέμ.     

δ. Οη μμκςηέξ επηηνέπμοκ ημ δηαζθμνπηζμό ημο ειεθηνηθμύ θμνηίμο ζε όιε ηεκ έθηαζε ημοξ.   

ε. Η ειεθηνηθή δύκαμε αζθείηαη ζε δηαθμνεηηθά ζώμαηα από ό,ηη ε μαγκεηηθή.   

ζ. Τα άημμα είκαη ειεθηνηθά μοδέηενα επεηδή μ ανηζμόξ ηςκ πνςημκίςκ είκαη ίζμξ με ηςκ ανηζμό 

ηςκ ειεθηνμκίςκ.     

η. Ακ αθμομπήζμομε μηα ανκεηηθά θμνηηζμέκε νάβδμ πάκς ζημ μεηαιιηθό δίζθμ εκόξ 

ειεθηνμζθμπίμο ηόηε ζα παναηενήζμομε όηη ηα μεηαιιηθά θύιια απςζμύκηαη.  

(25 μμκάδεξ) 

 

ΘΕΜΑ 2o 

Α.  Να επηιέλεηε ηε ζςζηή απάκηεζε ζε θάζε μία από ηηξ αθόιμοζεξ πνμηάζεηξ αηηημιμγώκηαξ όπμο 

μπμνείηε ηεκ επηιμγή ζαξ 

i. Οη ειεθηνηθέξ δοκάμεηξ είκαη: 

α. πάκηα ειθηηθέξ 

β. πάκηα απςζηηθέξ 

γ. δοκάμεηξ πμο αζθμύκηαη από απόζηαζε 

δ. είκαη ίδηεξ με ηηξ μαγκεηηθέξ δοκάμεηξ 
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ii. Τνίβμομε έκα πιαζηηθό πάναθα με πανηί. Ο πάναθαξ απμθηά ανκεηηθό θμνηίμ γηαηί: 

α. πάκεη πνςηόκηα 

β. παίνκεη ειεθηνόκηα 

γ. πάκεη ειεθηνόκηα 

δ. παίνκεη πνςηόκηα 

 

iii. Μία μεηαιιηθή ζθαίνα έπεη θμνηίμ 6 C. Τε ζθαίνα αοηή ηε θένκμομε ζε επαθή με μία 

αθόνηηζηε μεηαιιηθή ζθαίνα θαη ζηε ζοκέπεηα ηεκ απμμαθνύκμομε. Μεηά ηεκ επαθή, μη 

ζθαίνεξ ζα έπμοκ θμνηία: 

α. 6 C θαη 6 C  

β. 2 C θαη 2 C  

γ. 4 C θαη 2 C  

δ. 3C θαη -3C 

 

iv. Από ηα παναθάης ακηηθείμεκα θμνηίδεηαη με επαθή ζε όιε ηεκ έθηαζή ημο: 

α. Φάιθηκμ ζύνμα   

β. Ξύιηκε βένγα  

γ. Πιαζηηθόξ πάναθαξ 

δ. Γοάιηκμ πμηήνη 

 

v. Έκα ακηηθείμεκμ ημ μπμίμ είκαη αθόνηηζημ: 

α. δεκ έπεη θαζόιμο θμνηία 

β. έπεη πενηζζόηενα ζεηηθά 

γ. έπεη ιηγόηενα ανκεηηθά 

δ. έπεη ίζα ζεηηθά με ανκεηηθά θμνηία 

 

 

Β. Τα ζώμαηα Α, Β, Γ, Δ, θαη Γ είκαη θμνηηζμέκα. Να πνμζδημνίζεηε θαη κα αηηημιμγήζεηε ημ είδμξ 

ημο ειεθηνηθμύ θμνηίμο ημο θάζε ζώμαημξ ιαμβάκμκηαξ οπόρε ηα παναθάης δεδμμέκα:  

 Τμ ζώμα Δ είκαη ανκεηηθά θμνηηζμέκμ.  

 Τμ ζώμα Α έιθεηαη από ημ Β. 

 Τμ ζώμα Β απςζείηαη από ημ Γ. 

 Τμ ζώμα Γ έιθεηαη από ημ Δ. 

 Τμ ζώμα Γ απςζείηαη από ημ Δ. 

 
           (25 μμκάδεξ) 

 

Α Β Γ Γ Δ 
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Q1 Q2 

r 

ΘΕΜΑ 3o  

Α. Τνεηξ μηθνέξ μεηαιιηθέξ ζθαίνεξ έπμοκ θμνηίμ q1 = -60 · 10-6C, q2 = 80 μC θαη q3 = -40.000 nC. 

Να οπμιμγίζεηε ημ ζοκμιηθό θμνηίμ ηςκ ζθαηνώκ.     

 

Β. Δύμ μηθνέξ μεηαιιηθέξ ζθαίνεξ θμνηίμο q1 θαη q2 ακηίζημηπα βνίζθμκηαη ζε απόζηαζε r1. Να 

οπμιμγίζεηε ηη ζα ζομβεί ζηηξ μεηαλύ ημοξ δοκάμεηξ ακ ημ θμνηίμ ηεξ πνώηεξ ζθαίναξ 

μθηαπιαζηαζηεί, ημ θμνηίμ ηεξ δεύηενεξ ζθαίναξ οπμδηπιαζηαζηεί θαη ε μεηαλύ ημο απόζηαζε 

ηεηναπιαζηαζηεί.                         

(25  Μμκάδεξ) 

 

ΘΕΜΑ 4o 

Α. Δύμ αθίκεηα ζεμεηαθά θμνηία Q1 = 2μC θαη Q2 = - 4μC απέπμοκ μεηαλύ ημοξ απόζηαζε r = 2m.  

i) Να ζπεδηάζεηε ηηξ δοκάμεηξ ακάμεζα ζηα δύμ θμνηία. 

ii) Να οπμιμγίζεηε ημ μέηνμ ηεξ δύκαμεξ πμο αζθεί ημ έκα θμνηίμ ζημ άιιμ.  

            Δίκεηαη Κ=9∙109Νm2/C2. 

 

 

 

 

Β. Δύμ αθίκεηα ζεμεηαθά θμνηία Q1 θαη Q2= 4·Q1 βνίζθμκηαη ζε απόζηαζε r = 3m θαη  

απςζμύκηαη με δύκαμε μέηνμο F=400 N.                

i) Να ζπεδηάζεηε ηηξ δοκάμεηξ πμο αζθεί ημ έκα θμνηίμ ζημ άιιμ. 

ii) Να οπμιμγίζεηε ηεκ ηημή ημο θάζε θμνηίμο. 

     Δίκεηαη Κ=9∙109Νm2/C2. 

 (25  Μμκάδεξ)  
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