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ΘΓΜΑ 1o   

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

λάθξπ θαη κα αιηιξλξγήζεηε, όπμο μπμνείηε, ηεκ απάκηεζή ζαξ. 

 

1. Ηιεθηνηθό νεύμα είκαη ε πνμζακαημιηζμέκε θίκεζε ειεθηνμκίςκ ή γεκηθόηενα θμνηηζμέκςκ 

ζςμαηηδίςκ.  

2. Τα ζώμαηα πμο επηηνέπμοκ ημ δηαζθμνπηζμό ημο ειεθηνηθμύ θμνηίμο ζε όιε ημοξ ηεκ έθηαζε 

ιέγμκηαη αγςγμί.  

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

4. Σε θάζε άημμμ οπάνπμοκ ηνηώκ εηδώκ θμνηηζμέκα ζςμαηίδηα: ηα πνςηόκηα, ηα κεηνόκηα θαη ηα 

ειεθηνόκηα.  

5. Μηα πμζόηεηα ειεθηνηθμύ θμνηίμο μπμνεί κα πάνεη μπμηαδήπμηε ηημή.  

6. Τμ βμιηόμεηνμ ζοκδέεηαη ζε ζεηνά ζε έκα ειεθηνηθό θύθιςμα, εκώ ημ αμπενόμεηνμ πανάιιεια.  

7. Ακηηζηάηεξ μκμμάδμκηαη ηα ειεθηνηθά δίπμια πμο ε ακηίζηαζή ημοξ (R) δεκ είκαη ζηαζενή.  

8. Καηά ηεκ ειέθηνηζε με ηνηβή, ηα δύμ ζώμαηα πμο ηνίβμκηαη απμθημύκ ίζα θαη ακηίζεηα θμνηία.  

9. Καηά ηε δηάνθεηα ηεξ θόνηηζεξ εκόξ θηκεημύ ηειεθώκμο, ειεθηνηθή εκένγεηα μεηαηνέπεηαη ζε 

πεμηθή.  

10. Σύμθςκα με ημ θαηκόμεκμ Τδάμοι, όηακ από έκακ ακηηζηάηε δηένπεηαη ειεθηνηθό νεύμα, ε ζενμηθή 

ημο εκένγεηα ημο παναμέκεη ζηαζενή. 

 
 

 

ΘΓΜΑ 2o  

Δύμ όμμηεξ μεηαιιηθέξ ζθαίνεξ Α θαη Β δηαζέημοκ θμνηία qA = + 32 μC θαη qΒ = - 64000 nC 

ακηίζημηπα. Φένκμομε ζε επαθή ηηξ δύμ ζθαίνεξ.  

i. Πόζμ είκαη ημ ζοκμιηθό θμνηίμ ηςκ ζθαηνώκ πνηκ ηεκ επαθή;  

ii. Ακ μεηά ηεκ επαθή ε ζθαίνα Β έπεη θμνηίμ -20 μC, ηη θμνηίμ ζα έπεη ε ζθαίνα Α;  
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ΘΓΜΑ 3o  

Οη δύμ όμμηεξ ζθαίνεξ ημο ζπήμαημξ με θμνηία Q1= +2x10-6C,      

Q2= -3x10-6C βνίζθμκηαη ζημκ αένα θαη απέπμοκ μεηαλύ ημοξ 

απόζηαζε r = 3m. 

i. 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. 

ii. Να οπμιμγίζεηε ηη ζα ζομβεί ζηεκ ειεθηνηθή δύκαμε ακ ε απόζηαζε μεηαλύ ηςκ θμνηίςκ 

ηνηπιαζηαζηεί. 

Δίκεηαη Κ=9∙109Νm2/C2. 
 

 

ΘΓΜΑ 4o  

A. Να ζομπιενώζεηε ημκ πίκαθα με ηηξ θαηάιιειεξ μμκάδεξ μέηνεζεξ γηα θάζε μέγεζμξ. 

Μεγέθη Μξμάδα Μέηοηζηπ 

1. Ηιεθηνηθό θμνηίμ  

2. Δηαθμνά δοκαμηθμύ  

3. Ηιεθηνηθή δύκαμε  

4. Έκηαζε ειεθηνηθμύ νεύμαημξ  

5. Ακηίζηαζε αγςγμύ  

6. Ιζπύξ ζοζθεοήξ  

7. Ηιεθηνηθή Γκένγεηα  

8. Σοπκόηεηα ηαιάκηςζεξ  

9. Πενίμδμξ θύμαημξ  

10. Ταπύηεηα δηάδμζεξ θύμαημξ  

 

Β. 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; 
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ΘΓΜΑ 5o  

Α. Δύμ ακηηζηάηεξ R1=10Ω θαη R2=40Ω ζοκδέμκηαη ζε ζεηνά όπςξ ζημ ζπήμα. Σηηξ άθνεξ ημο 

θοθιώμαημξ ζοκδέεηαη πεγή με ηάζε V=200 Volt. Να οπμιμγίζεηε:  

i. Τεκ ηζμδύκαμε ακηίζηαζε ημο θοθιώμαημξ Rμι.  

ii. Τεκ έκηαζε ημο νεύμαημξ I πμο δηαννέεη ημ θύθιςμα. 

iii. Τεκ ηάζε V2 ζηα άθνα ημο ακηηζηάηε R2.  

 

Β. Ακ μη ακηηζηάηεξ ημο πνμεγμύμεκμο θοθιώμαημξ ζοκδεζμύκ πανάιιεια με ηεκ ίδηα πεγή, κα 

οπμιμγίζεηε:  

i. Τεκ ηζμδύκαμε ακηίζηαζε ημο θοθιώμαημξ Rμι.  

ii. Τεκ έκηαζε ημο νεύμαημξ I πμο δηαννέεη ημ θύθιςμα. 

 

ΘΓΜΑ 6o  

Μία ηειεόναζε με ακηηζηάηεξ μιηθήξ ακηίζηαζεξ R = 110Ω, όηακ ιεηημονγεί δηαννέεηαη από ειεθηνηθό 

νεύμα έκηαζεξ Ι = 2Α. Να οπμιμγηζηεί:  

i. ε ηζπύξ ηεξ ηειεόναζεξ θαη  

ii. ε ειεθηνηθή εκένγεηα πμο θαηακαιώκεη ε ηειεόναζε όηακ ιεηημονγεί επί μηζή ώνα. 

iii. πόζμ θμζηίδεη ε ιεηημονγία ηεξ ζοζθεοήξ γηα 5h, ακ ε ΔΓΗ πνεώκεη θάζε kWh 0,10 €. 

 

ΘΓΜΑ 7o  

Τμ απιό εθθνεμέξ ημο ζπήμαημξ εθηειεί απιή ανμμκηθή ηαιάκηςζε. Γηα κα 

μεηαβεί από ηεκ αθναία ζέζε Α ζηε ζέζε ηζμννμπίαξ Ο πνεηάδεηαη 0,5 s. 

Να βνεζεί: 

i. ε πενίμδμξ ηαιάκηςζεξ ημο εθθνεμμύξ.  

ii. ε ζοπκόηεηα ηαιάκηςζεξ ημο εθθνεμμύξ.  

iii. ημ πιήζμξ ηςκ ηαιακηώζεςκ ημο εθθνεμμύξ ζε πνόκμ 40 s. 

iv. ηη ζα ζομβεί ζηεκ πενίμδμ ηαιάκηςζεξ ημο εθθνεμμύξ ακ 

δηπιαζηάζμομε ημ πιάημξ ηαιάκηςζεξ ημο (έηζη ώζηε  ̂  10μ).  
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ΘΓΜΑ 8o  

Α. Τα εγθάνζηα ή ηα δηαμήθε θύμαηα δηαδίδμκηαη πημ γνήγμνα ζημ ίδημ μέζμ δηάδμζεξ; Να 

δηαηοπώζεηε ημκ ζεμειηώδε κόμμ ηεξ θομαηηθήξ θαη κα γνάρεηε ηεκ ακηίζημηπε ζπέζε.  

Β. Να ζεμεηώζεηε με Σ ή Λ ακάιμγα με ημ ακ ζεςνείηε ζςζηέξ ή ιάζμξ ηηξ παναθάης πνμηάζεηξ.  

1. Τo ύρμξ, ε αθμοζηόηεηα θαη ε πνμηά είκαη οπμθεημεκηθά παναθηενηζηηθά ημο ήπμο.   

2. Η αθμοζηόηεηα δεκ ελανηάηαη από ηε ζοπκόηεηα ημο ήπμο.   

3. Ο μλύξ ήπμξ έπεη μεγαιύηενε ζοπκόηεηα από ημ βανύ ήπμ.   

4. Τα επεηηθά θύμαηα δηαδίδμκηαη θαη ζημ θεκό.   

5. Σηα δηαμήθε θύμαηα ζπεμαηίδμκηαη << όνε >> θαη << θμηιάδεξ >>.  

 

ΘΓΜΑ 9o  

Η Αγγειηθή, ε Μανία θαη ε Τδέκε βνίζθμκηαη μέζα ζε μία βάνθα ζηα ήνεμα κενά ηεξ ιίμκεξ 

Ιςακκίκςκ θαη θαζώξ θμοβεκηηάδμοκ πεημύκ βμηζαιάθηα ζημ κενό, με απμηέιεζμα κα δεμημονγμύκ 

θύμα ζηεκ επηθάκεηα ηεξ ιίμκεξ. Η Μανία νίπκεη 12 βμηζαιάθηα ζε 1 ιεπηό εκώ ε Τδέκε νίπκεη 

βμηζαιάθηα με δηπιάζηα ζοπκόηεηα. Η Αγγειηθή νίπκεη ηα βμηζαιάθηα ηεξ με ζοπκόηεηα ίδηα με ηεξ 

Τδέκεξ μπόηε δεμημονγεί θύμα ημ μπμίμ δηακύεη απόζηαζε 0,6m ζε 3s. 

Να οπμιμγίζεηε: 

i. ηεκ πενίμδμ Τ ημο θύμαημξ πμο πνμθαιεί ε Μανία. 

ii. ηε ζοπκόηεηα ημο θύμαημξ πμο πνμθαιεί ε Τδέκε. 

iii. ημ μήθμξ θύμαημξ πμο πνμθαιέη ε Αγγειηθή. 
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