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ΘΕΜΑ 1Ο : 

Ποια σώματα ονομάζονται ηλεκτρικοί αγωγοί και ποια ηλεκτρικοί μονωτές;  

Να δώσετε 2 παραδείγματα για την κάθε περίπτωση. 

 

ΘΕΜΑ 2Ο : 

α. Να διατυπώσετε τον Νόμο του Κουλόμπ και να γράψετε τη μαθηματική του έκφραση. 

β. Μια σφαίρα Α με φορτίο Q=+10-5C έλκει μια 2η σφαίρα Β, η οποία βρίσκεται σε 

απόσταση r=10cm με δύναμη F=0,36N. Να βρείτε τη τιμή και το είδος του φορτίου q της 

σφαίρας Β. Δίνεται Κ=9·109Ν·m2/C2. 

 

ΘΕΜΑ 3Ο : 

α. Τι ονομάζουμε ηλεκτρική αντίσταση (R ) ενός ηλεκτρικού διπόλου; Να δώσετε τον 

ορισμό και να γράψετε τον μαθηματικό τύπο. 

β. Το κύκλωμα του σχήματος τροφοδοτείται από ηλεκτρική πηγή τάσης V=120V και όλες οι 

αντιστάσεις έχουν την ίδια τιμή 10Ω. Να υπολογίσετε: 

              i) Την ισοδύναμη αντίσταση του κυκλώματος, 

ii) το ρεύμα που παρέχει η πηγή στο κύκλωμα. 

 

 

 



 

 

 

ΘΕΜΑ 4Ο : 

α. Περιγράψτε πως προστατεύουμε τις ηλεκτρικές συσκευές από ένα βραχυκύκλωμα. 

β. Σε ένα λαμπτήρα αναγράφονται τα στοιχεία λειτουργίας του 220V/55W. Να βρείτε: 

i)  την ένταση του ρεύματος που διαρρέει τον λαμπτήρα, αν αυτός συνδεθεί στην 

παραπάνω τάση (220V). 

ii) την ενέργεια που θα απορροφήσει ο λαμπτήρας σε χρόνο 1 ώρας.  

 

ΘΕΜΑ 5Ο : 
 

Από μια διατομή ενός ρευματοφόρου μεταλλικού αγωγού σε χρονικό διάστημα 2s 
διέρχονται 2·1019 ηλεκτρόνια. Αν η τάση στα άκρα του αγωγού είναι 8V και το φορτίου του 
ηλεκτρονίου qe=-1,6·10-19C, να υπολόγισετε την αντίσταση R του μεταλλικού αγωγού. 
 

ΘΕΜΑ 6Ο : 

 

α. Τι ονομάζουμε συχνότητα μιας ταλάντωσης και πως ορίζουμε τη μονάδα συχνότητας 

στο Διεθνές Σύστημα (S.I); 

 

β. Μεταφέραμε ένα απλό εκκρεμές από το Νότιο Πόλο στον Ισημερινό. Να δικαιολογήσετε 

αν το εκκρεμές θα κινείται πιο γρήγορα ή πιο αργά. 

 

ΘΕΜΑ 7Ο : 
 

Να αντιστοιχίσετε κάθε μέγεθος της στήλης Α με τη μονάδα του από τη στήλη Β.  

 

ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β 

1. Ηλεκτρικό φορτίο α. Hz 

2. Ένταση ηλεκτρικού ρεύματος β. Α 
3. Ισχύς γ. J 

4. Ενέργεια δ. Watt 
5. Συχνότητα ε. C 

 

 

 

 

 



 

 

 

ΘΕΜΑ 8Ο : 
 

α. Να αναφέρετε 2 βασικές διαφορές ανάμεσα στα εγκάρσια και τα διαμήκη κύματα. 

β. Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα: 

 

 
 

ΘΕΜΑ 9Ο : 

 

Μια ακτίνα φωτός πέφτει σε επίπεδο υπό γωνία 60ο ως προς τον καθρέφτη. 

α) Να σχεδιάσετε την ανακλώμενη ακτίνα και να βρείτε τη γωνία πρόσπτωσης καθώς και τη 

γωνία ανάκλασης. 

β) Να διατυπώσετε τους νόμους της κατοπτρικής ανάκλασης του φωτός. 

 

  

600 

                                                 καθρέπτης 
 

 

 

Από τα 9 θέματα να απαντήσετε τα 6. 

 

 

 

 

 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !!! 
 


