
 

 

 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ 

ΤΑΞΗ/ ΤΜΗΜΑ: Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ / Β1 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ: ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: 4 

ΘΕΜΑ Α 

Σε καθεμία από τις ερωτήσεις Α1 –Α4 να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Α1. Θετικό φορτίο q μετακινείται μεταξύ δύο σημείων Α και Β ενός ηλεκτρικού πεδίου. Τότε το έργο της δύναμης 
του πεδίου: 

α) Εξαρτάται από την ταχύτητα κίνησης του φορτίου. 

β) Εξαρτάται από το είδος της ακολουθούμενης διαδρομής. 

γ) Εξαρτάται από τον χρόνο κίνησης.  

δ) Είναι ίδιο για όλες τις δυνατές διαδρομές.  

ΜΟΝΑΔΕΣ 5 

Α2. Η χωρητικότητα ενός επίπεδου πυκνωτή: 

α) Είναι ανάλογη της απόστασης μεταξύ των οπλισμών του.  

β) Εξαρτάται από το φορτίο του.  

γ) Είναι ανεξάρτητη από το διηλεκτρικό που τοποθετούμε μεταξύ των οπλισμών του.  

δ) Είναι ανάλογη με το εμβαδόν των οπλισμών του.  

ΜΟΝΑΔΕΣ 5 

Α3. Μεταλλικός αντιστάτης με αντίσταση R διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα έντασης Ι , όταν στα άκρα του 
εφαρμόζεται ηλεκτρική τάση V. Αν στα άκρα του παραπάνω αντιστάτη εφαρμοστεί τριπλάσια ηλεκτρική τάση 
(3V), ενώ η θερμοκρασία του παραμείνει σταθερή, η αντίσταση του γίνεται:  

α) 3R 

β) 2R 

γ) R 

δ) 
𝑅
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ΜΟΝΑΔΕΣ 5 

 



 

 

Α4. Στο σχήμα έχουν σχεδιαστεί οι δυναμικές γραμμές του ηλεκτρικού πεδίου, που δημιουργείται από δύο 
σημειακά ηλεκτρικά φορτισμένα σώματα. Για τα σημεία Α, Β και Γ ισχύει ότι: 

 
 

α) Το μέτρο της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου έχει μεγαλύτερη τιμή στο σημείο Α. 

β) Το μέτρο της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου έχει μεγαλύτερη τιμή στο σημείο Β.  

γ) Το μέτρο της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου έχει μεγαλύτερη τιμή στο σημείο Γ.  

δ) Η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου είναι ίδια και στα τρία σημεία αφού το πεδίο είναι ομογενές.  

 

ΜΟΝΑΔΕΣ 5 

A5. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασμένες ( Λ).  

Όταν ένα θετικό φορτίο Q δημιουργεί ηλεκτρικό πεδίο, τότε το μέτρο έντασης σε ένα σημείο Σ: 

α) Εξαρτάται από το μέγεθος του φορτίου Q.  

β) Εξαρτάται από φορτίο – υπόθεμα που θα τοποθετήσουμε στο σημείο Σ για να ανιχνεύσουμε το πεδίο.  

γ) Εξαρτάται από την τιμή της δύναμης F


 που θα δεχτεί το υπόθεμα.  

δ) Εξαρτάται από το είδος του φορτίου Q (θετικό ή αρνητικό). 

ε) Είναι αντιστρόφως ανάλογο της απόστασης μεταξύ του φορτίου και του σημείου Σ.  

ΜΟΝΑΔΕΣ 5 

 

 

ΘΕΜΑ Β 

Β1) Δύο σημειακά φορτία q1 και q2 απέχουν μεταξύ τους απόσταση r και έλκονται με δύναμη Coulomb μέτρου 
F. Αν διπλασιάσουμε το ένα φορτίο και ταυτόχρονα διπλασιάσουμε και την απόσταση μεταξύ των φορτίων, τότε 
το μέτρο της δύναμης Coulomb θα γίνει:  

Α) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση 

α) 2F β) 
𝐹

2
 γ) 4F 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

ΜΟΝΑΔΕΣ (5+2) 



 

 

 

Β2) Δύο σημειακά φορτία qA=Q (Q>0) και qB βρίσκονται σε απόσταση r και η ένταση που δημιουργούν στο μέσο 
της μεταξύ τους απόστασης Μ είναι μηδέν. Αν η ηλεκτρική σταθερά είναι k τότε το δυναμικό του πεδίου που 
δημιουργούν τα δύο φορτία στο μέσο Μ είναι:   

Α) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση 

α) 
r

Q
k4  β) 

r

Q
k2  γ) 

r

Q
k
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Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

ΜΟΝΑΔΕΣ (5+2) 

 
Β3. Ο θερμικός συντελεστής του του χαλκού είναι α=4∙10-3grad-1. Η θερμοκρασία στην οποία η τιμή της ειδικής 
αντίστασης του χαλκού γίνεται τριπλάσια από αυτή που έχει στους 0οC είναι:  

i) Α) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση 

α) 500οC β) 1000οC γ) 1500οC  

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

ii) Ισχύει το ίδιο για έναν χάλκινο αγωγό διπλάσιου μήκους; Ισχύει το ίδιο για έναν σιδερένιο αγωγό ίδιου 
μήκους; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.  

ΜΟΝΑΔΕΣ (7+2+2) 

 
 
 

ΘΕΜΑ Γ 

Κυλινδρικό μεταλλικό σύρμα έχει μήκος  =20m, εμβαδόν διατομής S=4mm2  και τα άκρα του είναι συνδεδεμένα 
με πηγή σταθερής τάσης V=20V.  

Γ1.  Να υπολογίσετε την ένταση του ρεύματος που διαρρέει το σύρμα.  

ΜΟΝΑΔΕΣ 11 

Γ2. Αποσυνδέουμε το σύρμα από την πηγή, το λιώνουμε και κατόπιν φτιάχνουμε με όλη την ποσότητα του 
υλικού αυτού ένα καινούριο σύρμα διπλάσιου μήκους από το αρχικό. Συνδέουμε το νέο σύρμα στην ίδια πηγή 
σταθερής τάσης. Να υπολογίσετε την ένταση του ρεύματος που διαρρέει το καινούριο σύρμα.  

Δίνεται η ειδική αντίσταση του μετάλλου από το οποίο είναι φτιαγμένο το σύρμα :  ρ=10-6 Ω∙m. 

ΜΟΝΑΔΕΣ 14 

 
 
 
  



 

 

ΘΕΜΑ Δ  

Δύο σημειακά φορτία Q1=-4μC και Q2=+16μC κρατιούνται ακίνητα σε σημεία Α και Β αντίστοιχα μία ευθείας ε, 
και απέχουν μεταξύ τους 10cm.  

Δ1. Να υπολογίσετε την ένταση του πεδίου που δημιουργούν τα δύο φορτία στο μέσο Μ του ευθύγραμμου 
τμήματος. 

ΜΟΝΑΔΕΣ 6 

Δ2. Να βρείτε το σημείο Σ της ευθείας ε, όπου η ένταση του πεδίου μηδενίζεται. 

ΜΟΝΑΔΕΣ 6 

Δ3. Να υπολογίσετε τα δυναμικά στα σημεία Μ και Σ. 

ΜΟΝΑΔΕΣ 7 

Δ4. Να υπολογίσετε το έργο της δύναμης του πεδίου για τη μεταφορά ενός σημειακού φορτίου q=1nC από το 
σημείο Μ στο σημείο Σ. 

ΜΟΝΑΔΕΣ 6 

Δίνεται k=9∙109 N∙m2/C2 

 

 

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !!! 


