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ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ :  ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΤΑΞΗ : B΄ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ :  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019  

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : 6 

 

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.Για τα παρακάτω κυκλώματα : 

 

 

 

α. Το σχήμα (α) δείχνει την συμβατική φορά του ηλεκτρικού 

ρεύματος. 

β. Το σχήμα (α) δείχνει την πραγματική φορά του ηλεκτρικού 

ρεύματος.                            

γ. Το σχήμα (β) δείχνει την συμβατική φορά του ηλεκτρικού 

ρεύματος.                                                                                          
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δ. Το σχήμα (β) δείχνει την πραγματική φορά του ηλεκτρικού 

ρεύματος 

Μονάδες 5 

 

Α2. Ένας 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/3   

δ.R                                                                                                                                

Μονάδες 5 

Α3. Ποιά από τις αναπαραστάσεις δυναμικών γραμμών, είναι 

σύμφωνες με όσα γνωρίζετε για τα ηλεκτρικά πεδία και τις 

δυναμικές γραμμές ;  

 
 
 
 
 
 

α. Α καιΕ   
β. Β και Δ     
γ. A και Β  
δ. Β και Ε                                                               Μονάδες 5 
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Α4. Δύο ομογενείς χάλκινοι κυλινδρικοί αγωγοί Α και Β ίδιας θερμοκρασίας, 

έχουν μήκη LΑ και LΒ = 4LA, και εμβαδά διατομής SA και SB=16SA  

αντίστοιχα. Οι αντιστάσεις RA και RB των αγωγών συνδέονται με τη 

σχέση: 

α. RA = 2RB 

β. RB = 4RA  

γ. 4RB = RA 

δ. RA = RB/4                                               

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

λάθος (Λ): 

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

β) Σε ένα κύκλωμα με πηγή και δύο αντιστάσεις συνδεδεμένες σε 

σειρά, η τάση στα άκρα της κάθε αντίστασης είναι ίση με την τάση 

στους πόλους της πηγής.                                                                           

γ) Σε ένα κύκλωμα με πηγή και δύο αντιστάσεις συνδεδεμένες 

παράλληλα, η τάση στα άκρα της κάθε αντίστασης είναι ίση με 

την τάση στους πόλους της πηγής 

δ) Η αντίσταση ενός μεταλλικού σύρματος εξαρτάται από την τάση που 

εφαρμόζω στα άκρα του. 

ε)Σε μεταλλικό σύρμα μήκους L όσο αυξάνω το εμβαδόν της διατομής 

του τόσο μειώνεται και η αντίσταση του . 

                                                                                                                             

Μονάδες 5  
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ΘΕΜΑ 2Ο : 

Β1. Δύο θετικά φορτίαq1,q2 που βρίσκονται σε απόσταση r 

μεταξύ τους, απωθούνται με δύναμη μέτρου F. Αν 

διπλασιάσουμε το ένα φορτίο (q2) και κάνουμε την απόσταση 

r/2 τότε τα φορτία απωθούνται με δύναμη μέτρου: 

α. 2F , 

β. 8F, 

γ. F , 

δ.  F/4 

        Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.                                    Μονάδες 3 

Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.                                Μονάδες 6 

B2. Τρεις αντιστάτες με αντιστάσεις R, R και 2R, 

συνδέονται μεταξύ τους όπως φαίνεται στο 

κύκλωμα του διπλανού σχήματος. Στο κύκλωμα 

πρόκειται να συνδεθεί μια ηλεκτρική πηγή στα 

σημεία Α, Γ. 

Η ισοδύναμη (ολική) αντίσταση του κυκλώματος RΑΓ όταν συνδεθεί η 

ηλεκτρική πηγή θα είναι : 

α. Rολ = R     

β. Rολ =  3R/4     

γ. Rολ =  4R/3 

δ. Rολ =  4R 

        Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.                                    Μονάδες 3 

Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.                                Μονάδες 5 
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B3. Αντιστάτης  R συνδέεται στους πόλους πηγής 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 5 

 
 
ΘΕΜΑ 3Ο : 

Στο κύκλωμα όλες οι αντιστάσεις είναι ίσες με 10 Ω η 

κάθε μια και το ρεύμα που διαρρέει το R3 είναι Ι3=2 Α.Να 

βρεθούν: 

α.η ολική αντίσταση του κυκλώματος,       Μονάδες 8 

β. η τάση της πηγής,                                  Μονάδες 9 

γ. τα ρεύματα στις υπόλοιπες αντιστάσεις.   Μονάδες 8 
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ΘΕΜΑ 4Ο : 

 Τρείς αντιστάσεις R1=4 Ω, R2=6 Ω και 

R3=8 Ω συνδέονται παράλληλα και το 

σύστημα συνδέεται σε σειρά με 

αντίσταση R4=2/13 Ω. Στις άκρες του 

συστήματος των τεσσάρων αντιστάσεων 

εφαρμόζεται διαφορά δυναμικού V=26 V. 

Να βρεθούν  

α. η ολική αντίσταση του συστήματος.            

Μονάδες  9 

β. η ένταση του ρεύματος που διαρρέει την κάθε αντίσταση.  

                                                                          Μονάδες 8 

γ. η τάση στα άκρα της κάθε αντίστασης.  

                                                                                             Μονάδες 8 

 

 

 
 

 

 

KΑΛΗ ΤΥΧH  


