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ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΤΑΞΗ : B΄ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018  

 

ΘΕΜΑ 1Ο : 

Στις παρακάτω ερωτήσεις 1 έως 4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης 

και δίπλα σε κάθε αριθμό το γράμμα που αντιστοιχεί στην η στις σωστή/σωστές απαντήσεις 

 

Α1. Στοιχείο ταυτότητας μιας ηλεκτρικής πηγής είναι :  
α.η ηλεκτρεγερτική της δύναμη Ε και η εσωτερική της αντίσταση r.  
β.η πολική της τάση V και η εσωτερική της αντίσταση r.  
γ.η ισχύς Ρ και η πολική της τάση V.  

      δ.η ηλεκτρεγερτική της δύναμη Ε.  

Μονάδες 5  
 

Α2. Το ουράνιο τόξο είναι αποτέλεσμα  
α. της απορρόφησης του φωτός από την ατμόσφαιρα.  
β. της μονοχρωματικότητας του ηλιακού φωτός.  
γ. του διασκεδασμού και της ολικής ανάκλασης του λευκού φωτός.  

      δ. των ιδιοτήτων της υπέρυθρης ακτινοβολίας.  
                                                                                Μονάδες 5  

 

Α3. Στα άκρα ενός χάλκινου σύρματος, σταθερής θερμοκρασίας, 
εφαρμόζεται τάση V. Αν διπλασιάσουμε την τάση, τότε:  
α. θα διπλασιαστεί η ένταση του ρεύματος.  
β. θα διπλασιαστεί η αντίσταση του σύρματος.  
γ. θα διπλασιαστεί και η ένταση του ρεύματος και η αντίσταση του 
σύρματος. 
δ. θα υποδιπλασιαστεί η αντίσταση του σύρματος.  

                                                                                                              
Μονάδες 5  
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Α4. Έχουμε ανάκλαση και διάθλαση μιας φωτεινής δέσμης από οπτικά 
πυκνότερο σε οπτικά αραιότερο διαφανές μέσο. Αν θ π είναι η γωνία 
πρόσπτωσης, θδ η γωνία διάθλασης και θα η γωνία ανάκλασης τότε 
ισχύει 
α. θα = θπ και θδ < θα 
β. θπ > θα και θδ = θπ 
γ. θπ = θα και θδ = θα 
δ. θα = θπ και θδ,> θα     

                                                                                                                     
Μονάδες 5            

 

A5. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές (Σ) και ποιες λάθος 

(Λ): 

α. Το ρεύμα κατά μήκος ενός αγωγού έχει την ίδια ένταση.                                                                            

β. Ο διασκεδασμός οφείλεται στο γεγονός ότι ο δείκτης 

διάθλασης του υλικού έχει διαφορετική τιμή για κάθε χρώμα  

γ. Όταν ακτίνα φωτός, συχνότητας f,  περνάει από τον αέρα στο γυαλί  
η συχνότητά του μεταβάλλεται.                                                 
δ. Η αντίσταση ενός μεταλλικού σύρματος εξαρτάται και από  την 

θερμοκρασία του σύρματος.  

ε. Στην παράλληλη σύνδεση αντιστατών η ισοδύναμη αντίσταση είναι 

μικρότερη από τη μικρότερη αντίσταση .  

Μονάδες 5  

ΘΕΜΑ 2Ο : 

Β1. Μονοχρωματική ακτίνα φωτός, που έχει μήκος κύματος λ0 στο κενό, 
διαδίδεται στο νερό του οποίου ο δείκτης διάθλασης είναι n1. Κατά την 
διάδοσή της στο νερό συναντά ένα στρώμα γλυκερίνης που έχει δείκτη 
διάθλασης n2 και εισέρχεται σε αυτό. Ο δείκτης διάθλασης της 
γλυκερίνης και ο δείκτης διάθλασης του νερού συνδέονται με τη σχέση   
n2 =10n1/9 
Αν λ1 και λ2 είναι τα μήκη κύματος της μονοχρωματικής ακτίνας στο νερό 
και στη γλυκερίνη αντίστοιχα, για το πηλίκο λ2/ λ1 ισχύει η σχέση:  
α. 10/9 
β. 9/10 
γ. 1 
δ. 9 
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Να επιλέξετε την η τις σωστές απαντήσεις.                                                          

Μονάδες 2 

Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.                                                   

Μονάδες 5 

 

B2. Στο διπλανό σχήμα φαίνεται η χαρακτηριστική 
καμπύλη μιας ηλεκτρικής πηγής.  
Αντλώντας πληροφορίες από το σχήμα μπορούμε 
να συμπεράνουμε ότι :  
α. Η πηγή έχει ηλεκτρεγερτική δύναμη Ε=20 V  
β. Το ρεύμα βραχυκύκλωσης της πηγής έχει τιμή 
Iβ=20 A   
γ. Η εσωτερική αντίσταση της πηγής έχει τιμή r=0,5 Ω   

 
      Να επιλέξετε την σωστή απάντηση  η τις σωστές απαντήσεις.                                                          

Μονάδες 2  

     Να δικαιολογήσετε                                                                                     

 Μονάδες 4  

 

Β3.Αντιστάτης  R συνδέεται στους πόλους γεννήτριας που έχει 
αμελητέα εσωτερική αντίσταση και η πηγή διαρρέεται από ρεύμα 
Ι. Αν συνδέσουμε παράλληλα με τον αντιστάτη άλλον όμοιο 
αντιστάτη R, τότε η ένταση του ρεύματος που διαρρέει την πηγή 
γίνεται: 
α. Ι. 
β. 2Ι. 
γ. 4Ι. 
δ. Ι/2. 
 
 Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.                                                     

Μονάδες 3  

Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.                                         

 Μονάδες 4 

 

 



[4] 

 

 

 

Β4. Μονοχρωματική ακτίνα φωτός 
διαπερνά διαδοχικά δύο οπτικά υλικά 
με δείκτες  διάθλασης n1=1,2 και 
n2=1,8, σε χρονικά διαστήματα t1 και t2 
αντίστοιχα. Η ακτίνα προσπίπτει 
κάθετα στις διαχωριστικές επιφάνειες 
των δυο οπτικών υλικών, όπως 
φαίνεται στο σχήμα. Τα δύο οπτικά υλικά έχουν πάχος 3d και 2d 
αντίστοιχα.Για τα χρονικά διαστήματα ισχύει:  

α.t1/t2=3/2    
β. t1/t2=1    
γ. t1/t2=2/3. 
 

Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.                                                     
Μονάδες 2  

Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.                                         

 Μονάδες 3  

 

  ΘΕΜΑ 3Ο : 

 

Σε ένα λαμπτήρα, που θεωρείται ωμικός 
αντιστάτης, αναγράφονται οι ενδείξεις 
κανονικής λειτουργίας 100 W / 20 V.  

α. Να υπολογίσετε τη τιμή της αντίστασης 
του λαμπτήρα καθώς και το ρεύμα κανονικής 
λειτουργίας του.   

Μονάδες 6  

Τέσσερις όμοιοι με τον παραπάνω λαμπτήρα αποτελούν τη συστοιχία του 
κυκλώματος που απεικονίζεται στο σχήμα, στα άκρα της οποίας 
συνδέεται ηλεκτρική πηγή ηλεκτρεγερτικής δύναμης Ε και εσωτερικής 
αντίστασης r = 2 Ω.  

 

β. Να υπολογίσετε την ηλεκτρεγερτική δύναμη της πηγής Ε, αν γνωρίζετε 

ότι οι λαμπτήρες που είναι συνδεδεμένοι σε σειρά λειτουργούν κανονικά.   

Μονάδες  7  
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γ. Να υπολογίσετε την ενέργεια που προσφέρεται από την πηγή στο 
εξωτερικό κύκλωμα σε χρόνο t = 1/5 h.  

Μονάδες 6  

 

δ. Να υπολογίσετε το λόγο της ισχύος της εσωτερικής αντίστασης r, προς 
την ισχύ που παρέχει η πηγή σε όλο το κύκλωμα. 

Μονάδες 6  

 

 

ΘΕΜΑ 4Ο : 

Μονοχρωματική ακτινοβολία μήκους κύματος λ 0=700 nm διαδίδεται στο κενό 
και προσπίπτει κάθετα σε πλακίδιο διαφανούς υλικού πάχους d=3 cm. Η 
ακτινοβολία στο εσωτερικό του πλακιδίου διαδίδεται με μήκος κύματος λ = 
350 nm. 
Να υπολογίσετε: 
α. Τον δείκτη διάθλασης του υλικού για την παραπάνω ακτινοβολία.   

Μονάδες 6    
 
β. Τον αριθμό των μηκών κύματος στο εσωτερικό του πλακιδίου.  

Μονάδες 6    
 
γ. Τον χρόνο που χρειάζεται η ακτινοβολία για να διατρέξει το πλακίδιο.  

Μονάδες 6   
 
δ. Την ενέργεια ενός φωτονίου της ακτινοβολίας στο εσωτερικό του 
πλακιδίου.  

Μονάδες 4    
ε. Τον λόγο της ενέργειας 10 φωτονίων που διαδίδονται στο κενό προς την 
ενέργεια 100 φωτονίων που διαδίδονται στο διαφανές πλακίδιο .  

Μονάδες 3    
 

Δίνονται: ταχύτητα του φωτός στο κενό:  
c0 = 3·108 m/s, σταθερά του Plank: h=6,6 ·10−34 J·s. 

                                 
 

KΑΛΗ ΤΥΧH  

 

 


