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Θέμα 1ο  

 

1. Να χαρακτηρίσεις με Σ (Σωστό) ή Λ (Λάθος) τις παρακάτω προτάσεις: 

Δύο θετικά  φορτισμένες σφαίρες τοποθετούνται σε μια ορισμένη απόσταση μεταξύ τους.  

Α.)Οι ηλεκτρικές δυνάμεις που ασκούνται μεταξύ των σφαιρών είναι απωστικές.  

Β.) Το μέτρο της δύναμης που ασκεί η πρώτη σφαίρα στη δεύτερη, είναι ίσο με το μέτρο 

της δύναμης που ασκεί η δεύτερη στην πρώτη.  

Γ.)Όταν αυξήσουμε την απόσταση  μεταξύ των σφαιρών , οι δυνάμεις αυξάνονται.  

Δ.)Όταν μειώσουμε την απόσταση των σφαιρών στο μισό , οι δυνάμεις τετραπλασιάζονται  

Ε.) Όταν διπλασιάσουμε τις αποστάσεις των σφαιρών οι δυνάμεις παραμένουν σταθερές.  

ΣΤ.) Όταν διπλασιάσουμε το φορτίο της μίας σφαίρας, οι δυνάμεις διπλασιάζονται.  

Ζ.) Όταν διπλασιάσουμε το φορτίο και των δύο σφαιρών, οι δυνάμεις 

τετραπλασιάζονται.  

Η.) Αν υποτετραπλασιάσουμε τη μεταξύ τους απόσταση, η δύναμη οκταπλασιάζεται.  

Μονάδες 16  

2. Να συμπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις: 

Α.) Η αλληλεπίδραση δύο ηλεκτρισμένων σωμάτων  εκδηλώνεται  είτε με ……………………..   είτε με 

………………… 

Β.) Σύμφωνα με το νόμο του Ωμ, η ένταση του ρεύματος που διαρρέει ένα κύκλωμα ισούται με το 

πηλίκο της …………….  προς την ……………………….. του κυκλώματος και μετριέται σε …………………. 

Γ.)  Σε ένα διάγραμμα Ι-V μπορούμε να βρούμε την …………………………… από την κλίση του 

διαγράμματος. 

Μονάδες 9 

 

Θέμα 2ο  

Α) Έστω τέσσερα σώματα Α,Β,Γ,Δ είναι φορτισμένα. 

Γνωρίζουμε ότι το Α έλκει το Β, το Γ απωθεί το Β και το Α έλκει το Δ. Αν το Γ είναι ηλεκτρισμένο θετικά, 

να βρείτε το είδος ηλέκτρισης της Δ. 

Μονάδες 10 

 

 



 

 

 

Β) Να πείτε πώς είναι συνδεδεμένες οι αντιστάσεις στα παρακάτω σχήματα και να γράψετε τον 

τύπο για την εύρεση του Rολ. Για σύνδεση σε σειρά και παράλληλα. 

 

 

 
Μονάδες 15 

Θέμα 3ο  

Δύο σώματα με φορτίο Q1 = +5*10-6 C και Q2 βρίσκονται σε απόσταση  r = 2*10-2 m. Μεταξύ τους 

ασκείται  ηλεκτρική δύναμη  F = 0,5N.  

α)Να βρεθεί το είδος και η ποσότητα του φορτίου Q2. 

β)Να βρείτε πόση περίσσεια ηλεκτρονίων έχει το Q2. 

 Δίνεται k = 9*10-9 Nm2/C2 

Μονάδες 25 

 

 

Θέμα 4ο  

Ένα μεταλλικό σύρμα διαρρέεται από ρεύμα έντασης 100Α. και στα άκρα του υπάρχει τάση V1 =  10V. 

Α) Πόση είναι η αντίσταση του σύρματος; 

Β) Όταν το σύρμα θα διαρρέεται από ρεύμα έντασης Ι2 = 40 Α, πόση θα είναι η τάση στα άκρα του 

σύρματος; 

Γ) Σε χρονικό διάστημα t=10 sec πόσα ηλεκτρόνια περνούν από μια διατομή του αντιστάτη για Ι=50 Α ; 

Μονάδες 25 

 

 

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !!!  


