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ΘΕΜΑ 1ο 
Στις ερωτήσεις 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 και 1.5 να γράψετε στο 
τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και, δίπλα, το 
γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 

1.1 Η ισχύς του ηλεκτρικού ρεύματος μετριέται σε:  

α. V (Volt) 

β. Α (Ampere) 

γ. W (Watt)  

δ. J (Joule) 
Μονάδες 5 

1.2 Στα σημεία Α, Β ευθείας (ε) βρίσκονται δύο θετικά 
σημειακά ακίνητα ηλεκτρικά φορτία Q1, Q2 (Q1 > Q2), όπως 
στο σχήμα. 

 Κάποιος ισχυρίζεται ότι υπάρχει σημείο Μ της (ε) στο 
οποίο, αν φέρουμε θετικό σημειακό φορτίο q, η 
συνολική δύναμη που ασκείται σ' αυτό είναι μηδέν. Το 
σημείο Μ:  

α. βρίσκεται μεταξύ των Α, Β. 

β. βρίσκεται δεξιά του Β. 

γ. βρίσκεται αριστερά του Α. 

δ. δεν υπάρχει. 
Μονάδες 5 
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1.3 Η εφαπτόμενη σε ένα σημείο μιας δυναμικής γραμμής 
ηλεκτρικού πεδίου σχηματίζει με το διάνυσμα της 
έντασης του ηλεκτρικού πεδίου στο σημείο αυτό γωνία: 

 α. 0ο ,     β. 30ο,   γ. 45ο ,     δ. 90ο . 
Μονάδες 5 

 
1.4 Ευθύγραμμος αγωγός μεγάλου μήκους διαρρέεται από 

ρεύμα έντασης Ι. Η ένταση του μαγνητικού πεδίου Β σε 
σημείο Α που  βρίσκεται σε απόσταση r από τον αγωγό 
είναι: 

α. ανάλογη του Ι και ανάλογη του r. 

β. ανάλογη του Ι και αντιστρόφως ανάλογη του r. 

γ. αντιστρόφως ανάλογη του Ι και ανάλογη του r. 

δ. ανάλογη του Ι και αντιστρόφως ανάλογη του r2. 

Μονάδες 5 

1.5 Δύο ίσες αντιστάσεις, 10 Ω η καθεμιά, συνδέονται 
παράλληλα. Η ισοδύναμη (ολική) αντίσταση της 
συνδεσμολογίας είναι: 

 α. 100 Ω,   β. 20 Ω,   γ. 10 Ω,  δ. 5 Ω 

Μονάδες 5 
 

ΘΕΜΑ 2ο  
Στις ερωτήσεις 2.1, 2.2 και 2.3 να γράψετε στο τετράδιό σας 
τον αριθμό της ερώτησης και, δίπλα, το γράμμα που 
αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση . 

2.1 Στους οπλισμούς επίπεδου πυκνωτή, οι οποίοι απέχουν 
απόσταση d = 3 ⋅ 10-2 m, εφαρμόζεται τάση V = 9 V. H 
ένταση του ηλεκτρικού πεδίου σε σημείο, το οποίο 
βρίσκεται ανάμεσα στους οπλισμούς και απέχει εξίσου 
απ' αυτούς, είναι: 

 α. 150 Ν/C,      β. 300 Ν/C,   

 γ. 600 Ν/C,     δ.  1200 Ν/C. 
Μονάδες 8 



 

2.2 Λαμπτήρας Λ1 διαρρέεται από ρεύμα και φωτοβολεί. 
Στο ίδιο κύκλωμα λαμπτήρας Λ2 συνδέεται παράλληλα 
με τον Λ1 . Τότε ο  λαμπτήρας Λ1 : 

 α. καίγεται.  

 β. φωτοβολεί περισσότερο.  

 γ. φωτοβολεί το ίδιο. 

 δ. φωτοβολεί λιγότερο. 
Μονάδες 4 

 Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 
Μονάδες 5 

2.3 Ένας κυκλικός αγωγός ακτίνας r διαρρέεται από ρεύμα 
έντασης Ι. Η ένταση του μαγνητικού πεδίου στο κέντρο 
του είναι Β1 . Ένας άλλος κυκλικός αγωγός ακτίνας r/2 
διαρρέεται από ρεύμα έντασης 2Ι. Η ένταση του 
μαγνητικού πεδίου στο κέντρο του είναι Β2 . Η ένταση 
Β2 είναι ίση με: 

α. 4Β1 β. 2Β1 γ. Β1 δ. Β1/4 

Μονάδες 4 
 Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

Μονάδες 4 
ΘΕΜΑ 3ο 
Δύο αντιστάσεις R1 = 9 Ω και R2 = 18 Ω συνδέονται 
παράλληλα. Τα άκρα της συνδεσμολογίας συνδέονται με 
τους πόλους ηλεκτρικής πηγής ηλεκτρεγερτικής δύναμης 

ε = 12 V και εσωτερικής αντίστασης r = 2 Ω. 

α. Να σχεδιάσετε το κύκλωμα 
Μονάδες 6 

β. Να υπολογίσετε την ισοδύναμη (ολική) αντίσταση του  
κυκλώματος 

Μονάδες 6 

γ. Να υπολογίσετε τις εντάσεις των ρευμάτων Ι1, Ι2 που 
διαρρέουν τις αντιστάσεις R1, R2 αντίστοιχα. 



 

Μονάδες 6 

δ. Να υπολογίσετε την τάση στα άκρα της αντίστασης R1, 
και την τάση στα άκρα της αντίστασης R2 . 

Μονάδες 7 
 
ΘΕΜΑ 4ο 
Δύο σημειακά φορτία QA = 2 μC  και QΒ = - 8 μC είναι 
τοποθετημένα στα άκρα ευθύγραμμου τμήματος ΑΒ μήκους 
d = 15 ⋅ 10-2 m, όπως φαίνεται στο σχήμα. 

α. Να προσδιορίσετε το σημείο του ευθύγραμμου 
τμήματος ΑΒ, στο οποίο το δυναμικό είναι μηδέν. 

Μονάδες 10  

β. Να υπολογίσετε την ένταση του ηλεκτρικού πεδίου στο 
παραπάνω σημείο. 

Μονάδες 10  

γ. Αν τα φορτία QA και QΒ  στα σημεία Α και Β 
αντικατασταθούν με τα qA = 3 μC και qΒ = - 3 μC 
αντίστοιχα, να προσδιορίσετε τα σημεία του επιπέδου 
του παραπάνω σχήματος, στα οποία το δυναμικό είναι 
μηδέν.   
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