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ΓΡΑΠΤΕΣ  ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ : ΜΑΪΟΥ- ΙΟΥΝΙΟΥ 
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ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:  ΦΥΣΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΤ... :  

ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ:  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : 

ΒΑΘΜΟΣ: 

 

ΘΕΜΑ Α 

     Α1. Η μονάδα μέτρησης της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου είναι: 

          (α) C             (β) N/m                   (γ) Ν/C                         (δ) J/C                     
                                                                                                                                        (Μον.5)                                                                                                                         
 

    Α2.  Η φορά της δύναμης Coulomb που ασκείται μεταξύ δύο σημειακών φορτίων είναι:  

      α. Πάντοτε απωστική  

      β. Πάντοτε ελκτική  

      γ.  Απωστική αν τα φορτία είναι ομώνυμα και ελκτική αν τα φορτία είναι ετερώνυμα. 

      δ. Ελκτική αν τα φορτία είναι ομώνυμα και απωστική αν τα φορτία είναι ετερώνυμα.           

                                                                                                                                             (Μον.5)                                                                                                                                                                                                                                             

    Α3. Όταν το φως μεταβαίνει από ένα μέσο σε κάποιο άλλο δεν μεταβάλλονται: 

         α. το μήκος κύματος και η ταχύτητά του. 

         β. η συχνότητα και το μήκος κύματος του. 

         γ. η ταχύτητά του και η ενέργεια των φωτονίων. 

        δ. η ενέργεια των φωτονίων και η συχνότητά του.                                                          (Μον.5)     

                                                                                                                                                                                                                                                                                            

   Α4 Ένα αμπερόμετρο συνδεδεμένο σε σειρά με τον αντιστάτη ενός κυκλώματος έχει ένδειξη ίση με:  

       α. τη διαφορά δυναμικού στα άκρα του αντιστάτη  

       β. την ισχύ που καταναλώνεται στον αντιστάτη  

       γ. την ένταση του ρεύματος που διαρρέει τον αντιστάτη  

      δ. το ηλεκτρικό φορτίο που διέρχεται από τον αντιστάτη                                                  (Μον.5)                                                                                                                            

      Α5.   Να κάνετε τις αντιστοιχίσεις μεταξύ των φυσικών μεγεθών και των μονάδων μέτρησης. 

1) φορτίο q   α) W 

2) ένταση I   β) C 

3) τάση V   γ) J 

4) ενέργεια W   δ) A 

5) ισχύς Ρ   ε) V 

6) ΗΕΔ      

                                                                                                                                 (Μον.5)                               

ΘΕΜΑ Β 

 

Β1. Να διατυπώσετε τον νόμο του Coulomb 

                                                                                         (Μον. 9)                                                                                                                                                    
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Β2.  Χαρακτηρίστε κάθε μία από τις παρακάτω προτάσεις με Σ αν είναι σωστή, με Λ αν είναι λανθασμένη. 

Θετικό φορτίο +q μετακινείται από τη θέση «Α» στην «Β». 

(α) Η κίνηση γίνεται κάτω από την επίδραση της δύναμης του πεδίου. 

(β) Το φορτίο στη θέση Β έχει μικρότερη δυναμική ενέργεια σε σχέση με την A. 

(γ) Η δύναμη που του ασκείται στη θέση Β είναι μικρότερη από τη δύναμη στη θέση A. 

(δ) Το δυναμικό στη θέση Α είναι μικρότερο από το δυναμικό στη θέση Β. 

                                                                                                                                             (Μον.8)         

 Β3.  Δίνεται το πεδίο του σχήματος που οφείλεται στα σημειακά φορτία Q1, Q2. 

(α) Ποιο είναι το είδος των φορτίων Q1, Q2; 

(β) Σχεδιάστε το διάνυσμα της έντασης του πεδίου στο σημείο «Σ» 

                                                                                                                                                (Μον.8)         

                                                                                                                                               (Μον.8)        

ΘΕΜΑ Γ  

 
Μονοχρωματική ακτίνα φωτός ορισμένης συχνότητας έχει μήκος κύματος 500nm, όταν διαδίδεται στο 

νερό. Να υπολογιστεί : 

α) το μήκος κύματος αυτού του φωτός, όταν διαδίδεται στο βενζόλιο.                                          (Μον.15)                                                                          

β)  η ταχύτητα αυτού του φωτός στο βενζόλιο.                                                                            (Μον.10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Δίνονται:οτι οι δείκτες διάθλασης του νερού και του βενζολίου είναι αντίστοιχα 1,3 και 1,5 και οτι 

η  ταχύτητα του φωτός στο κενό είναι c0=3·108 m/ s. 
                                                                                                                      

ΘΕΜΑ Δ 
Στο  παρακάτω κύκλωμα να βρείτε: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  α) την ολική αντίσταση του συστήματος,                                                                                                        (Μον.5) 

  β) την τάση στα άκρα κάθε αντίστασης,                                                                                (Μον.5) 

  γ) την ένταση του ρεύματος, που διαρρέει κάθε αντίσταση                                                    (Μον.5) 

  δ) την ισχύ, που παρέχει η πηγή σε όλο το κύκλωμα                                                    (Μον.5) 

  ε) την ενέργεια που καταναλωνει ο αντιστάτης R2  σε χρόνο t=3s                                   (Μον.5) 

                                             ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ! 

 O/Η ΔΙΕΥΘΥΝΤ...                            O/Η ΕΙΣΗΓΗΤ 
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ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ......... 
ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 
ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  Β΄ ΤΑΞΗΣ              
ΔΕΥΤΕΡΑ  ...../05/2017 

ΘΕΜΑ Α 
Στα ερωτήματα Α1 ως Α4 να επιλέξετε τη λέξη ή φράση που συμπληρώνει σωστά την πρόταση.  
                                                                                                                                                      (4Χ5=20 μονάδες) 
 

Α1.  Η πολική τάση μιας πηγής είναι ίση με την  ΗΕΔ  της πηγής, όταν: 
            α)       η πηγή συνδέεται με αμπερόμετρο 
            β)       η πηγή δε διαρρέεται από ρεύμα 
            γ)       οι πόλοι της πηγής είναι βραχυκυκλωμένοι 
            δ)       η εσωτερική αντίσταση της πηγής είναι μεγάλη                                                  
      

Α2. Διανυσματικό μέγεθος είναι : 
 α) το φορτίο 
 β) η δύναμη μεταξύ δύο φορτίων. 
 γ) η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος 
 δ) το δυναμικό.                                                             
     
Α3. Τα χαρακτηριστικά μιας ηλεκτρικής πηγής είναι: 
 α) η ηλεκτρεγερτική δύναμη και η πολική τάση 
 β) η πολική τάση και η ισχύς. 
 γ) η ισχύς και η εσωτερική αντίσταση. 
 δ) η εσωτερική αντίσταση και η ηλεκτρεγερτική δύναμη 
     

Α4. Η αντίσταση ενός αγωγού (αντιστάτη) σταθερής θερμοκρασίας: 
 α) είναι αντιστρόφως ανάλογη με την τάση στα άκρα του. 
 β) είναι αντιστρόφως ανάλογη με την ένταση του ρεύματος που τον διαρρέει 
 γ) είναι αντιστρόφως ανάλογη με το εμβαδόν της διατομής του. 
 δ) είναι αντιστρόφως ανάλογη με το μήκος του. 
     
 

Α5. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις  είναι σωστές και ποιες λανθασμένες;               (Μονάδες 5) 
 
α. Ο πρώτος κανόνας του Kirchhoff προκύπτει από την αρχή διατήρησης του φορτίου. 
β. Οι λάμπες στην αίθουσα διδασκαλίας είναι συνδεδεμένες σε σειρά. 
γ. Η κιλοβατώρα (kwh) είναι μονάδα μέτρησης της ισχύος. 
δ .       Το μέτρο της ηλεκτρικής δύναμης μεταξύ δύο φορτίων είναι αντιστρόφως ανάλογο με τα 
φορτία             ε.        Το δυναμικό σε άπειρη απόσταση από ένα σημειακό φορτίο είναι μηδέν. 
 

ΘΕΜΑ Β 
                                                                              

Β1.    Όταν το εξωτερικό κύκλωμα έχει αντίσταση R1 =1Ω μια γεννήτρια δίνει ρεύμα έντασης Ι1 =5Α, 
ενώ όταν το εξωτερικό κύκλωμα έχει αντίσταση R2 = 4Ω μια γεννήτρια δίνει ρεύμα έντασης Ι2 =2Α 
.Η ηλεκτρεγερτική δύναμη και η εσωτερική αντίσταση της γεννήτριας είναι αντίστοιχα: 
 

α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.  
     α. Ε=10V , r=1Ω                             β. Ε=20V , r=2Ω                          γ. Ε=5V , r=4Ω (Μονάδες 3) 
 

β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.                                                                                (Μονάδες 9) 
 

Β2. Δίνονται δύο ομώνυμα ηλεκτρικά φορτία Q1 και Q2=9Q1 που απέχουν μεταξύ τους σταθερή 

απόσταση r, H απόσταση του σημείου μηδενισμού της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου από το 

φορτίο Q1 είναι: 

 

α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση 
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             α.     3r/4                                      β. r/3                                     γ.   r/4     

                                   (Μονάδες 3)  

β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας                                                                         (Μονάδες 10) 

ΘΕΜΑ Γ 
 

Δύο σημειακά ηλεκτρικά φορτία Q1 = 2 μC και Q2 = 4 μC, συγκρατούνται ακλόνητα πάνω σε 
οριζόντιο μονωτικό δάπεδο, στα σημεία Α και Β αντίστοιχα, σε απόσταση r = 6m μεταξύ τους. 
 
Γ1.   Να υπολογίσετε το μέτρο της δύναμης που δέχεται το φορτίο Q1 από το φορτίο Q2.   
            (Μονάδες 6) 
 
Γ2.   Να σχεδιάσετε το διάνυσμα της έντασης του συνολικού ηλεκτρικού πεδίου των δύο φορτίων 
στο μέσο Μ του ευθύγραμμου τμήματος ΑΒ και να υπολογίσετε το μέτρο της                         
            (Μονάδες 7) 
 
Γ3. Να υπολογίσετε το συνολικό δυναμικό στο σημείο Μ                                         (Μονάδες 6) 
 
Γ4.  Να υπολογίσετε το έργο της δύναμης του ηλεκτρικού πεδίου για να μετακινήσουμε το 
ηλεκτρικό φορτίο q = - 2 μC από το σημείο Μ μέχρι το άπειρο.                               (Μονάδες 6) 
 
Δίνεται η ηλεκτρική σταθερά, . Κ= 9*109 Νm2/C2. 
  

ΘΕΜΑ  Δ 

                                                                                          

                     R2                     

                           

Δ1. Να υπολογίσετε την ολική αντίσταση του κυκλώματος.                                  (Μονάδες 6) 
 
Δ2. Να υπολογίσετε  την πολική τάση της πηγής.                                                 (Μονάδες 6) 
 
Στο παραπάνω κύκλωμα και σε σειρά με τo σύστημα των R1, R2, συνδέεται  θερμική συσκευή που 
αναγράφει τα στοιχεία «500W, 100V» 
 
Δ3.  Να υπολογίσετε  την ένταση του ρεύματος κανονικής λειτουργίας της θερμικής συσκευής και 
την αντίστασή της                                                                                                .   (Μονάδες 6) 
 
Δ4. Να εξετάσετε αν η θερμική συσκευή λειτουργεί κανονικά.                                 (Μονάδες 7). 
 

                                                             Καλή επιτυχία!!! 
                                                                                                                                                                
 

       Ο   ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                                                                           Ο    ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ 

 

Στο διπλανό κύκλωμα έχουμε:  R1 = 10Ω , R2 = 40Ω,  
H εσωτερική αντίσταση της πηγής είναι  r = 2Ω και η  
ΗΕΔ της  Ε = 150V. 
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ΓΥΜΝΑΣΙΟ Λ.Τ. ............................................                                                       ..........., ........./05/2017           

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΤΗΣ B΄ ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

Ονοματεπώνυμο: ……………………………………………………… 

 

ΘΕΜΑ Α 

Στις ημιτελείς προτάσεις Α1 – Α4 να γράψετε στο φύλλο απαντήσεων τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το 

γράμμα που αντιστοιχεί στη φράση η οποία τη συμπληρώνει σωστά: 

Α1. Το συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα στους αγωγούς είναι: 

α. ηλεκτρόνια που κινούνται προς μια κατεύθυνση  

β. πρωτόνια που κινούνται προς μια κατεύθυνση 

γ. άτομα που κινούνται προς μια κατεύθυνση  

δ. ιόντα που ταλαντώνονται                                                                                               

                                                                                                                                       Μονάδες 5 

Α2. Το φως: 

α. είναι ένα ρεύμα σωματιδίων που ονομάζονται φωτόνια 

β. είναι ηλεκτρομαγνητικό κύμα που διαδίδεται στο χώρο  

γ. άλλοτε είναι ρεύμα σωματιδίων κι άλλοτε ηλεκτρομαγνητικό κύμα 

δ. τίποτα από τα παραπάνω        Μονάδες 5 

 

Α3. Το ουράνιο τόξο δημιουργείται όταν 

α. το φως του ήλιου διαθλάται κατά την είσοδό του από το διάστημα στην γήινη ατμόσφαιρα 

β. το φως του ήλιου ανακλάται πάνω στο γήινο έδαφος κι επιστρέφει στον ουρανό 

γ. το φως του ήλιου αναλύεται από σταγονίδια νερού που βρίσκονται στην ατμόσφαιρα 

δ. το φως του ήλιου πέφτει πάνω σε σωματίδια σκόνης στην ατμόσφαιρα 

                                                                                                                                       Μονάδες 5 

Α4. Σε ένα κύκλωμα που τροφοδοτείται από πηγή συνεχούς τάσης έχουμε 

συνδέσει δύο λαμπτήρες Λ1 και Λ2 σε σειρά, οι οποίοι φωτοβολούν. Κάποια 

στιγμή συνδέουμε ένα καλώδιο αμελητέας αντίστασης στο κύκλωμα, όπως δείχνει 

η Εικόνα 1, και προκαλούμε βραχυκύκλωμα. Κατά το βραχυκύκλωμα 

α. ο λαμπτήρας Λ1 σβήνει ενώ η φωτοβολία του Λ2 αυξάνεται 

β. ο λαμπτήρας Λ2 σβήνει ενώ η φωτοβολία του Λ1 αυξάνεται 

γ. και οι δύο λαμπτήρες σβήνουν 

δ. η φωτοβολία και των δύο λαμπτήρων αυξάνεται 

                                                                                                       Μονάδες 5 

 

Α5.  Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο φύλλο απαντήσεων, δίπλα στο γράμμα 

που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση 

είναι λανθασμένη: 

α. Όταν ένας αγωγός διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα, τότε δημιουργείται γύρω από αυτόν μαγνητικό πεδίο.  

β. Η ασφάλεια των 10Α «καίγεται» αν περάσει από αυτή ρεύμα έντασης μικρότερης από 10Α. 

γ. Η υπέρυθρη ακτινοβολία είναι υπεύθυνη για το καλοκαιρινό μαύρισμα.   

δ. Σύμφωνα με το Ατομικό Πρότυπο του Ράδερφορντ το άτομο είναι μια σφαίρα, ομοιόμορφα κατανεμημένου 

θετικού φορτίου, μέσα στην οποία βρίσκονται διάσπαρτα τα ηλεκτρόνια.  

ε. Αν μια ηλεκτρική συσκευή ισχύος 2000W λειτουργήσει κανονικά για 2 ώρες, τότε θα χρησιμοποιήσει 

4000kWh (κιλοβατώρες) ηλεκτρικής ενέργειας.                                     Μονάδες 5 

 

ΘΕΜΑ Β  

Β1. Μία τοστιέρα έχει ενδείξεις κανονικής λειτουργίας: «2.200W, 220V».  

  α. Αν η τοστιέρα αυτή λειτουργεί κανονικά τότε η ένταση του ρεύματος που τη διαρρέει είναι ίση με: 

                  i. 5A                        ii. 10A                      iii. 15Α 

Να επιλέξετε το σωστό (Μονάδες 2) και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας     (Μονάδες 5)  

  β. η αντίσταση του αντιστάτη που έχει η τοστιέρα είναι ίση με: 

                 i. 20Ω                      ii. 22Ω                      iii. 24Ω 

Να επιλέξετε το σωστό (Μονάδες 2) και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας     (Μονάδες 4)  

 

Εικόνα 1 
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Β2. Η Εικόνα 2 δείχνει το φάσμα απορρόφησης της 

ατμόσφαιρας του Ήλιου (Ηλιακό φως), η οποία 

αποτελείται από άτομα διαφόρων χημικών 

στοιχείων, και το φάσμα εκπομπής του υδρογόνου 

και του υδράργυρου. Η ατμόσφαιρα του ήλιου: 

i. περιέχει υδρογόνο 

ii. περιέχει υδράργυρο 

iii. δεν περιέχει υδρογόνο ή υδράργυρο  

Να επιλέξετε το σωστό (Μονάδες 4) και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας  (Μονάδες 8).  

                                                                                                                              

ΘΕΜΑ Γ  

Σε ένα υποθετικό άτομο που αποτελείται από ένα ηλεκτρόνιο και υπακούει στο ατομικό πρότυπο 

του Bohr, οι τέσσερεις πρώτες ενεργειακές στάθμες έχουν την ενέργεια που έχει σημειωθεί στον 

Πίνακα 1.  

Γ1. Το άτομο κάποια στιγμή βρίσκεται στη θεμελιώδη ενεργειακή στάθμη κι απορροφά ένα 

φωτόνιο, με αποτέλεσμα να μεταβεί στην 2η διεγερμένη στάθμη. Πόση ενέργεια είχε αυτό το 

φωτόνιο;                                                            Μονάδες 5                        

Γ2. Κάποια στιγμή πέφτει πάνω στο άτομο ένα φωτόνιο ενέργειας 8eV. Τι θα συμβεί με το φωτόνιο 

αυτό; Θα απορροφηθεί από το άτομο ή όχι; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.                                                                                 

            Μονάδες 6 

Γ3. Κάποια στιγμή το άτομο βρίσκεται στην 3η διεγερμένη ενεργειακή στάθμη και μεταβαίνει στην θεμελιώδη. 

Κατά τη μετάβαση αυτή συνολικά έγινε εκπομπή δύο φωτονίων. Το ένα φωτόνιο έχει ενέργεια 3eV και το άλλο 

έχει ενέργεια Εφ. Να υπολογίσετε την ενέργεια Εφ του δεύτερου φωτονίου.      Μονάδες 6 

Γ4. Κάποια στιγμή το άτομο βρίσκεται στην 3η διεγερμένη στάθμη και μεταβαίνει στην θεμελιώδη.  

      Να υπολογίσετε το μήκος κύματος του φωτονίου που εξέπεμψε.                          Μονάδες 8 

Δίνεται: η σταθερά του Planck  και η ταχύτητα του φωτός στο κενό  

                              

ΘΕΜΑ Δ  

Το ηλεκτρικό κύκλωμα της Εικόνας 3 αποτελείται από 3 

αντιστάτες: R1=4Ω, R2=3Ω και R3=6Ω, οι οποίοι συνδέονται με 

τον τρόπο που φαίνεται. Το κύκλωμα τροφοδοτείται από 

ηλεκτρική πηγή τάσης V = 18V. 

Να υπολογίσετε: 

Δ1. την ολική αντίσταση του κυκλώματος 

                                                                             Μονάδες 6 

Δ2. Την ένταση του ρεύματος που διαρρέει την πηγή 

                                                                            Μονάδες 5 

Δ3. Την ένταση του ρεύματος που διαρρέει τον κάθε αντιστάτη  

                                                                            Μονάδες 7              

Δ4. Την τάση στα άκρα του κάθε αντιστάτη    

                                                                              Μονάδες 7 

 

  

ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΟΛΛΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ! 

 

               Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ                                                              O/Η ΔΙΕΥΘΥΝΤ 

n Ε(eV) 

1 -15 

2 -6 

3 -4 

4 -3 

          Πίνακας 1 

Εικόνα 2 

Εικόνα 3 
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ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ............. 

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ                 ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2017   

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β΄  ΛΥΚΕΙΟΥ 

19/  05  /2017 

 

ΘΕΜΑ  Α ( 25 Μονάδες ) 

1. Να αντιστοιχίσετε τα παρακάτω.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στις ερωτήσεις 2 -4,  να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το 

γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.  

 

2.  Η ένταση ενός ηλεκτρικού πεδίου σε κάποιο σημείο του εξαρτάται από 

α. το φορτίο που φέρνουμε στο σημείο αυτό.  

β. τη δύναμη που ασκείται σε φορτίο που φέρνουμε στο σημείο αυτό. 

γ. την πηγή του ηλεκτρικού πεδίου. 

δ. τη μάζα που φέρνουμε στο σημείο αυτό. 

 

3.  Η αντίσταση ενός μεταλλικού αγωγού που βρίσκεται σε σταθερή θερμοκρασία  

α.  εξαρτάται από την τάση στα άκρα του αγωγού  

β.  εξαρτάται από την ένταση του ρεύματος που τον διαρρέει  

γ. είναι ανάλογη της διατομής του αγωγού 

δ. είναι ανάλογη του μήκους του αγωγού. 

 

4. Η KWh (κιλοβατώρα) είναι μονάδα μέτρησης  

α. ενέργειας  

β.  ισχύος  

γ.  έντασης ρεύματος  

δ.  ηλεκτρικού φορτίου.  

 

5.  Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος; 

α. Αν η απόσταση μεταξύ δύο σημειακών φορτίων αυξηθεί, τότε το μέτρο της δύναμης Coulomb μεταξύ των 

φορτίων θα αυξηθεί. 

β. Η ένταση ηλεκτρικού ρεύματος είναι μονόμετρο  φυσικό μέγεθος. 

γ. Σ’ ένα ομογενές ηλεκτρικό πεδίο οι δυναμικές γραμμές είναι παράλληλες. 

δ. Στην παράλληλη σύνδεση οι αντιστάτες διαρρέονται από το ίδιο ρεύμα. 

ε. Μια ηλεκτρική πηγή παράγει φορτία . 

ΦΥΣΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

Α Δύναμη ( F ) 1 Joule  

Β Ωμική αντίσταση  ( R ) 2 Watt 

Γ Ηλεκτρικό φορτίο ( Q ) 3 Newton  

Δ Ηλεκτρική Ενέργεια  ( E ή Wηλ ) 4 Coulomb 

Ε Ένταση ηλεκτρικού ρεύματος ( Ι ) 5 Ohm 

ΣΤ Ηλεκτρική Ισχύς  ( P ) 6 Ampere 
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ΘΕΜΑ Β ( 25 Μονάδες ) 
 
Β1. Οταν η απόσταση μεταξύ δύο ηλεκτρικών φορτίων διπλασιαστεί, τότε η δύναμη Coulomb  μεταξύ τους: 

      α) υποδιπλασιάζεται , β) διπλασιάζεται  

       γ) υποτετραπλασιάζεται    , δ) τετραπλασιάζεται 

 

Να επιλέξετε την σωστή απάντηση και να την αιτιολογήσετε την απάντησή σας.  

Μονάδες 4+8  

 

Β2 .  Στα άκρα Α,Β της συνδεσμολογίας  του  

Σχήματος  εφαρμόζεται   τάση V.  

Να εξετάσετε σε ποιον  αντιστάτη  

η κατανάλωση  ισχύος είναι μεγαλύτερη.  

 

 

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.  

 

Μονάδες 5 + 8 

ΘΕΜΑ Γ ( 25 Μονάδες ) 

                            Α                      Μ                       Β 
 
Δυο σημειακά ηλεκτρικά  φορτία Q1 = +16 μ C και Q2 = 4 μ C  βρίσκονται σε απόσταση   L = 3m , στις θέσεις 

Α και Β αντίστοιχα μιάς ευθείας . Να βρεθεί :  
 

α. Το μέτρο της ηλεκτρικής δύναμης Coulomb που ασκείται μεταξύ των φορτίων.       

Μονάδες 6  
β. Το δυναμικό στο μέσο Μ της ευθέιας ΑΒ.  .                                                                    

       Μονάδες 6  

γ. To έργο της δύναμης του πεδίου για τη μετακίνηση ενός φορτίου q=1μC από το σημείο Μ μέχρι το άπειρο.                                                                              

Μονάδες 6 

 

                                Α                             Γ                 Β 
 
 
 

δ. Η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου σε σημείο Γ  της ΑΒ είναι μηδέν.   

 Να υπολογίσετε τις αποστάσεις    r1 και r2 του Γ από τα φορτία Q1  και Q2 .                          

Μονάδες 7 

Δίνεται  Kηλ = 9 .109 Ν m2 / C2 . 

 
 
ΘΕΜΑ Δ ( 25 Μονάδες ) 
 
Συσκευή έχει  στοιχεία κανονικής λειτουργίας << 400W  , 40 V >>.   
 
Α. Να υπολογίσετε την αντίσταση της συσκευής. 

Μονάδες 5 
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Β. Το ηλεκτρικό κύκλωμα του σχήματος αποτελείται από δύο 
αντιστάτες με αντιστάσεις    R1 = 3Ω  ,  R2 = 6Ω, την παραπάνω 
συσκευή που λειτουργεί ως αντιστάτης RΣ , μια ηλεκτρική πηγή 
με ΗΕΔ Ε και εσωτερική αντίσταση r = 4Ω.  

 

 

Β1. Να υπολογίσετε την ισοδύναμη (ολική )αντίσταση του κυκλώματος.               Μονάδες 5 

Β2. Την ΗΕΔ της πηγής για να λειτουργρεί η συσκευή κανονικά. .                                             Μονάδες 5 
 

 
Γ. Να γίνει η χαρακτηριστική καμπύλη της πηγής. 

Μονάδες 5 
 
Δ. Τον λόγο της ισχύος στο εξωτερικό κύκλωμα προς την ολική ισχύ της πηγής . 

Μονάδες 5 

 
 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ                                                     Ο   ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 
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ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ .......... ΣΧΟΛ.ΕΤΟΣ: 2016 - 2017 

 ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΟΥ – ΙΟΥΝΙΟΥ 

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: .... – 05 - 2017 

 ΤΑΞΗ: Β’ 

 ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ………………………………………………………………………………….. 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

ΘΕΜΑ 1Ο  

Α. Για τις παρακάτω προτάσεις να γράψετε δίπλα στον αριθμό της πρότασης το γράμμα που αντιστοιχεί 

στην σωστή απάντηση.                                                            (5x5 Μονάδες) 

1. Λέγοντας ότι το φώς έχει διπλή φύση εννοούμε ότι:  
 
α.  απορροφάται και εκπέμπεται 

β.  αλληλεπιδρά με θετικά και αρνητικά φορτισμένα σωματίδια 

γ.  συμπεριφέρεται σαν κύμα και σαν σωμάτιο 

δ.  είναι συνδυασμός ηλεκτρικού και μαγνητικού κύματος. 

 

2. Ο 1ος κανόνας του Kirchhoff είναι συνέπεια της αρχής διατήρησης 
α. της ορμής 

β. του ηλεκτρικού φορτίου 

γ. της ενέργειας 

δ. της μάζας  

 

3. Η ένταση ενός ηλεκτρικού πεδίου Coulomb σε κάποιο σημείο του εξαρτάται από  
α. το φορτίο που φέρνουμε στο σημείο αυτό 

β. τη δύναμη που ασκείται στο φορτίο που φέρνουμε στο σημείο αυτό 

γ. το φορτίο πηγή του ηλεκτρικού πεδίου 

δ. τη μάζα που φέρνουμε στο σημείο αυτό 

 

4. Το ουράνιο τόξο είναι αποτέλεσμα 
α.  της απορρόφησης του φωτός από την ατμόσφαιρα 

β.  του διασκεδασμού και της ολικής ανάκλασης του λευκού φωτός 

γ.  της μονοχρωματικότητας του λευκού φωτός 

δ.  των ιδιοτήτων της υπέρυθρης ακτινοβολίας. 

 

5. Ο ρόλος μιας ηλεκτρικής πηγής σε ένα κύκλωμα είναι: 
α.  να δημιουργεί διαφορά δυναμικού 

β.  να παράγει ηλεκτρικά φορτία 

γ.  να αποθηκεύει ηλεκτρικά φορτία 

δ.  να παρεμποδίζει την κίνηση των ηλεκτρονίων. 

 

ΘΕΜΑ 2Ο  

 

A. Δύο αρνητικά ακίνητα σημειακά ηλεκτρικά φορτία Q1 και Q2 βρίσκονται σε σημεία Α και Β αντίστοιχα. 

Σε σημείο Σ του ευθύγραμμου τμήματος ΑΒ ισορροπεί ακίνητο ένα σημειακό δοκιμαστικό ηλεκτρικό 

φορτίο q, εξαιτίας της δράσης δυνάμεων Coulomb που δέχεται από τα φορτία Q1 και Q2.  

Α1) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.  
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Αν r1 και r2 είναι οι αποστάσεις του σημείου Σ από τα φορτία Q1 και Q2 αντίστοιχα, τότε ισχύει η 

σχέση: 

 
Μονάδες 4 

Α2) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.                                                               

Μονάδες 9 

 

B. Μονοχρωματική ακτινοβολία έχει μήκος κύματος λ0 στον αέρα. Όταν εισέρχεται από τον αέρα σε 

κάποιο διαφανές υλικό το μήκος κύματός της μειώνεται στα 2/3 της αρχικής του τιμής.  

Β1) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.  

Ο δείκτης διάθλασης του διαφανούς υλικού είναι: 

           α.  n=2/3           β. n=3/2             γ.  n=1,33                                     Μονάδες 4 

Β2) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας        Μονάδες 8 

 

ΘΕΜΑ 3Ο  

Στα άκρα Α και Β ευθύγραμμου τμήματος μήκους (ΑΒ)=2m τοποθετούνται αντίστοιχα δυο ακίνητα σημειακά 
ηλεκτρικά φορτία Q1=+2μC και Q2=-4μC. Να βρεθούν: 
 
Γ1) Η δύναμη που ασκείται μεταξύ τους και να σχεδιαστεί στο κάθε φορτίο. 

Μονάδες 5 
Γ2) Η ένταση του πεδίου στο μέσο Μ της μεταξύ τους απόστασης και να σχεδιαστεί. 

Μονάδες 10 
Γ3) Το δυναμικό στο μέσο Μ. 

Μονάδες 5 
Γ4) Το έργο της ηλεκτρικής δύναμης κατά την μετακίνηση φορτίου q=1μC, από το μέσο Μ στο άπειρο. 

Μονάδες 5 

Δίνονται:
2

9

2
9 10

N m
k

C


   

 

ΘΕΜΑ 4Ο  

Δίνεται το κύκλωμα του σχήματος που αποτελείται από 

μια ηλεκτρική πηγή με ηλεκτρεγερτική δύναμη Ε και 

εσωτερική αντίσταση r=2Ω και τρεις αντιστάτες με 

τιμές αντιστάσεων, R1=6Ω, R2=6Ω και R3=5Ω. 

Εάν ο αντιστάτης R1 διαρρέεται από ρεύμα έντασης 

Ι1=2Α, να υπολογίσετε: 

 

Δ1) Την ισοδύναμη αντίσταση του εξωτερικού κυκλώματος. 

Μονάδες 5 

Δ2) Την ηλεκτρική τάση VΒΓ. 

Μονάδες 6 

Δ3) Την ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνεται στις αντιστάσεις του εξωτερικού κυκλώματος, σε χρόνο μιας 

ώρας (t=1h) 

Μονάδες 8 

Δ4) Την ηλεκτρεγερτική δύναμη της πηγής Ε. 

Μονάδες 6 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !!! 
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ΓΥΝΑΣΙΟ ΛΤ ............ 

ΓΡΑΠΤΕΣ  ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ   ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ   ΠΕΡΙΟΔΟΥ   ΜΑΪΟΥ – ΙΟΥΝΙΟΥ   2017 

ΕΞΕΤΑΖΌΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ :  Φυσική ( Γενική Παιδείας ) 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :  Κοντογιώργος  Γεώργιος 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ  / ΜΑΘΗΤΡΙΑΣ  : ……….………………………. 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ :  

ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ : 1) ……………………  2) ….…………………... 

ΤΑΞΗ :  Β΄ Λυκείου                                    ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :  Δευτέρα 29/05/2017 
 

ΘΕΜΑ Α  
Στις ερωτήσεις Α1 έως Α4  να γράψετε στο απαντητικό σας φύλλο τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα σε κάθε 

αριθμό το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση . 

Α1. Δύο σημειακά αντικείμενα (1) και (2) απέχουν απόσταση r και φέρουν αντίστοιχα θετικό 
ηλεκτρικό φορτίο Q1 και αρνητικό ηλεκτρικό φορτίο Q2 ( |Q1|> |Q2| ). Τα σημειακά αντικείμενα : 
α. έλκονται με δυνάμεις ίσου μέτρου . 
β. έλκονται αλλά το σημειακό αντικείμενο (1) ασκεί δύναμη μεγαλύτερου μέτρου στο αντικείμενο (2) 
. 
γ. απωθούνται με δυνάμεις ίσου μέτρου . 
δ. έλκονται αλλά το σημειακό αντικείμενο (2) ασκεί δύναμη μεγαλύτερου μέτρου στο αντικείμενο (1)  

(5 μονάδες) 

 

Α2. Δύο μικρές σφαίρες φέρουν με φορτία Q1 και Q2 απωθούνται με δύναμη F, όταν απέχουν μεταξύ τους 

απόσταση r. Αν τριπλασιάσουμε τη μεταξύ τους απόσταση τους, τότε η δύναμη με την οποία θα απωθούνται 

θα : 

α. τριπλασιαστεί .                                                β. εννιαπλασιαστεί . 

γ. υποτριπλασιαστεί .                                          δ. υποεννιαπλασιαστεί . 

(5 μονάδες) 

Α3. Ο ρόλος μιας ηλεκτρικής πηγής σ' ένα κύκλωμα είναι :  

α. να δημιουργεί διαφορά δυναμικού . 

β. να παράγει ηλεκτρικά φορτία . 

γ. να αποθηκεύει ηλεκτρικά φορτία .  

δ. να επιβραδύνει την κίνηση των ηλεκτρικών φορτίων . 

(5 μονάδες) 

Α4. Η πραγματική φορά του ηλεκτρικού ρεύματος σε μεταλλικό αγωγό είναι:  

α. η φορά κίνησης των ελεύθερων ηλεκτρονίων του αγωγού .  

β. η φορά κίνησης των θετικών ιόντων του αγωγού .  

γ. η αντίθετη φορά από τη φορά κίνησης των ελεύθερων ηλεκτρονίων του αγωγού .  

δ. άλλοτε η φορά κίνησης των ελεύθερων ηλεκτρονίων του αγωγού και άλλοτε η φορά κίνησης των θετικών 

ιόντων του αγωγού .                                                         

(5 μονάδες) 

 

Α5. Να γράψετε στο απαντητικό σας φύλλο  το γράμμα κάθε πρότασης και δίπλα σε κάθε γράμμα τη  λέξη Σωστό 

, για τη σωστή πρόταση, και τη λέξη Λάθος , για τη λανθασμένη . 

α. Όσο πιο πυκνές είναι οι ηλεκτρικές δυναμικές γραμμές, τόσο μεγαλύτερη είναι η ένταση του ηλεκτρικού 

πεδίου . 

β. Η kWh (κιλοβατώρα) είναι μονάδα μέτρησης ισχύος  . 

γ. Η ένταση του ρεύματος , που διαρρέει έναν αντιστάτη σταθερής θερμοκρασίας , είναι αντιστρόφως 

ανάλογη της τάσης που επικρατεί στα άκρα του .  

δ. Χαρακτηριστικό της παράλληλης σύνδεσης αντιστατών είναι το ότι στα άκρα όλων των αντιστατών 

επικρατεί η ίδια τάση . 

ε. Ο 1ος κανόνας του Kirchhoff είναι συνέπεια της αρχής διατήρησης της ενέργειας .     (5 μονάδες) 
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ΘΕΜΑ Β  
 

Β1.  

i. Δίνεται στο διπλανό σχήμα η 

χαρακτηριστική καμπύλη μιας ηλεκτρικής 

πηγής συνεχούς ρεύματος. Να υπολογιστεί η 

ηλεκτρεγερτική δύναμη ( ΗΕΔ ) της πηγής και 

η εσωτερική της αντίσταση;  

Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας . 

(4 μονάδες) 

 

ii. Κολυμβητής βρίσκεται κάτω από την 

επιφάνεια της θάλασσας και παρατηρεί τον 

ήλιο. Η θέση που τον βλέπει είναι :  
α. πιο ψηλά από την πραγματική του θέση . 

β. ίδια με την πραγματική του θέση. 

γ. πιο χαμηλά από την πραγματική του θέση . 

                                                      (2 μονάδες) 

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

                                                    (6 μονάδες) 

 
 

Β2. Στο διπλανό διάγραμμα έχει παρασταθεί γραφικά η 

ένταση του ρεύματος I σε συνάρτηση με τη διαφορά 

δυναμικού V για δύο χάλκινα σύρματα Σ1 και Σ2, που έχουν 

το ίδιο μήκος και βρίσκονται στην ίδια θερμοκρασία . Αν το 

εμβαδόν διατομής του Σ1 είναι S1 , το εμβαδόν διατομής του 

Σ2 είναι : 

α.  
2

S1                         β.  12 S                         γ. 1S   

                                             (3 μονάδες) 

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.                                                

(10 μονάδες) 

 
 

ΘΕΜΑ Γ 
 

Τρεις αντιστάτες με αντιστάσεις R1 
 
= 2 Ω, R2

 
= 3 Ω και  

R3
 
= 6 Ω συνδέονται με πηγή ηλεκτρεγερτικής δύναμης  

( ΗΕΔ ) Ε και εσωτερικής αντίστασης r = 1 Ω, σύμφωνα με 

τη συνδεσμολογία του διπλανού σχήματος . Ο αντιστάτης 

με αντίσταση R2 διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα έντασης 

Ι2
 
= 8 Α. 

 

Γ1. Συνδέουμε στα άκρα του αντιστάτη αντίστασης R3 ένα 

ιδανικό βολτόμετρο. Να υπολογίσετε την ένδειξη του 

βολτομέτρου . 

(4 μονάδες) 
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Γ2. Να υπολογίσετε την ισοδύναμη αντίσταση ολόκληρου 

του ηλεκτρικού κυκλώματος . 

 (5 μονάδες) 

Γ3. Να υπολογίσετε την ηλεκτρεγερτική δύναμη ( ΗΕΔ ) Ε 

της πηγής . 

 (6 μονάδες) 

Γ4. Να υπολογίσετε την ηλεκτρική ισχύ της πηγής . 

         (4 μονάδες) 

Γ5. Να βρείτε το ποσό που θα πληρώναμε για λειτουργία 5 h (ωρών) της παραπάνω συνδεσμολογίας, αν η 

μια κιλοβατώρα κοστίζει 0,20  € .           

        (6 μονάδες)   

 

 

ΘΕΜΑ Δ  

 
Δύο σημειακά ηλεκτρικά φορτία q1 = 4 μC , q2 = 16 μC τοποθετούνται στα σημεία Α και Β μιας ευθείας (ε) 

και βρίσκονται σε απόσταση d = 3 cm μεταξύ τους. 

 

Δ1. Να υπολογίσετε το μέτρο της ηλεκτρικής δύναμης που αναπτύσσεται ανάμεσα στα δύο ηλεκτρικά φορτία.                                                                                                            

(5 μονάδες) 

 

Δ2. Να προσδιορίσετε τη θέση του σημείου Σ , στο οποίο η συνολική ένταση του ηλεκτρικού πεδίου των δύο 

φορτίων q1 και q2 μηδενίζεται . 

 (7 μονάδες) 

 

Δ3. Να υπολογίσετε το συνολικό δυναμικό του ηλεκτρικού πεδίου των δύο φορτίων q1 και q2 στο μέσο Μ του 

ευθυγράμμου τμήματος ΑΒ . 

(6 μονάδες) 

 

Δ4. Να υπολογίσετε την ενέργεια που απαιτείται για τη μεταφορά φορτίου q = -1 μC από το σημείο Σ σε 

άπειρη απόσταση από τα φορτία q1 και q2  . 

(7 μονάδες) 

 

Δίνεται η ηλεκτρική σταθερά : 2

2
9

C

Nm
 109k   .  

 

ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ 

 

Καλή Επιτυχία !!! 

     

      Ο Διευθυντής                                Ο Εισηγητής 
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ΘΕΜΑ  1 

1.      Να χαρακτηρίσετε ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ) τις παρακάτω προτάσεις. 

α.   Ένα φορτίο δεν δέχεται ηλεκτρική δύναμη μέσα σε ένα ομογενές ηλεκτρικό πεδίο. 

β.  Η αντίσταση ενός αντιστάτη είναι ανάλογη της τάσης που εφαρμόζεται στα άκρα του. 

γ.  Η ισχύς που αποδίδει μια πηγή σε ένα κύκλωμα, είναι ανάλογη του συνολικού ρεύματος. 

δ.   Ένα φωτόνιο υπεριώδους ακτινοβολίας έχει μεγαλύτερη ενέργεια από ένα φωτόνιο υπέρυθρης. 

ε.  Κατά τη διέγερση ενός ατόμου υδρογόνου παρατηρείται εκπομπή φωτονίου.         (5 μονάδες) 

 

2.     Να επιλέξετε τη σχέση που συμπληρώνει σωστά την ημιτελή πρόταση. 
        Δύο σημειακά φορτία έλκονται με δύναμη 4Ν. Αν διπλασιάσουμε τα φορτία, η δύναμη θα γίνει : 

     α)   2Ν                    β)   4Ν                   γ)   8Ν                    δ)   16Ν                                         (5 μονάδες) 

 

3.     Να επιλέξετε τη σχέση που συμπληρώνει σωστά την ημιτελή πρόταση. 
          Οικιακή θερμάστρα διαρρέεται από ρεύμα I. Διπλασιάζοντας την αντίσταση της, το ρεύμα γίνεται : 

       α)   4 I                     β)   2 I                    γ)   I                        δ)   I / 2                                  (5 μονάδες) 

 

4.     Να επιλέξετε τη σχέση που συμπληρώνει σωστά την ημιτελή πρόταση. 
      Για δύο αντιστάτες  R1 , R2  που διαρρέονται από ρεύμα συνδεδεμένοι παράλληλα, ισχύει : 

            α)   Pολ = P1 + P2        β)   Vολ = V1 + V2        γ)   Rολ = R1 + R2         δ)   Iολ = I1 = I2      (5 μονάδες) 

 

5.     Να επιλέξετε τον αριθμό που συμπληρώνει σωστά την ημιτελή πρόταση. 

Άτομο υδρογόνου βρίσκεται στην κατάσταση n = 4. Τα διαφορετικά πιθανά φωτόνια που μπορούν να  

παρατηρηθούν κατά την αποδιέγερση του στη θεμελιώδη κατάσταση με οποιοδήποτε τρόπο, είναι : 
 

          α)   3                     β)   4                    γ)   6                     δ)   10                                        (5 μονάδες) 

 

 

ΘΕΜΑ  2 

 

Α. Στο διπλανό σχήμα απεικονίζονται οι δυναμικές  

γραμμές ενός ηλεκτρικού πεδίου Ε. Μέσα στο  

πεδίο διακρίνονται τα τρία σημεία, Α, Β, και Γ  

αντίστοιχα. 
 

 

 

 

 

→ 
Ε 

Α Β Γ 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

ΕΡΕΥΝΑΣ  &  ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ  Δ/ΝΣΗ  Π. & Δ. 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΝΟΤΙΟΥ  ΑΙΓΑΙΟΥ 
Δ/ΝΣΗ  Β/ΘΜΙΑΣ  ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΚΥΚΛΑΔΩΝ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ – Λ.Τ 

 

..................   ....../05/2017 

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  

ΠΕΡΙΟΔΟΣ  ΜΑΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ  2017 

ΜΑΘΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ 

ΤΑΞΗ : Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :  
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Α1.   Να επιλέξετε τη φράση που συμπληρώνει σωστά την ημιτελή πρόταση. 
Ένα ηλεκτρόνιο μέσα στο πεδίο δέχεται μεγαλύτερη δύναμη στο :  

α)   σημείο Α                     β)   σημείο Β                      γ)   σημείο Γ                                  (4 μονάδες) 

 

Α2.   Να αιτιολογήσετε την παραπάνω απάντηση σας.                                               (8 μονάδες) 

 

Β.   Το διπλανό σχήμα απεικονίζει 2 μονοχρωματικές ακτίνες,  
μια κόκκινη και μια μπλε, οι οποίες διαδίδονται  

στον αέρα και προσπίπτουν σε ένα γυάλινο πρίσμα. 

 

Β1.   Να επιλέξετε τη φράση που συμπληρώνει σωστά την ημιτελή πρόταση. 

 

 

 

 

Οι πορείες των 2 ακτίνων απεικονίζονται ορθότερα στο : 
 
               α)   σχήμα 1                        β)   σχήμα 2                          γ)   σχήμα 3                            (4 μονάδες) 
 
Β2.   Να αιτιολογήσετε την παραπάνω απάντηση σας.                                                               (9 μονάδες) 
 

ΘΕΜΑ  3 

Οι ενεργειακές στάθμες στο άτομο του Η παίρνουν τις τιμές  Ε n = Ε 1 / n2 , όπου Ε 1 = -13,6 eV. 

Α.     Να εξηγήσετε τη φυσική σημασία του αρνητικού πρόσημου στην τιμή της Ε 1. 

(10 μονάδες) 

Β.    Να βρείτε την ελάχιστη ενέργεια που απαιτείται για τον ιονισμό του ατόμου του υδρογόνου όταν αυτό 

βρίσκεται στην κατάσταση n = 4.               (15 μονάδες) 

 

ΘΕΜΑ  4 

Για την υποθαλάσσια ηλεκτρική διασύνδεση των Κυκλάδων με την ηπειρωτική Ελλάδα, έχει  

σχεδιαστεί η πόντιση καλωδίου που θα συνδέει το Λαύριο με τη Σύρο. Το υποβρύχιο καλώδιο θα  

λειτουργεί σε υψηλή τάση V = 150KV. Όταν το καλώδιο θα τροφοδοτείται με ηλεκτρική ισχύ στην  

είσοδο του Pεισ = 180MW από το Λαύριο, λόγω του φαινομένου Joule προβλέπονται θερμικές  

απώλειες Pθερμ
 = 3,6MW πάνω στο καλώδιο. 

 

Α.     Να βρείτε την ωμική αντίσταση του καλωδίου.       (12 μονάδες) 

 

Β.    Αν για την μεταφορά της παραπάνω ισχύος Pεισ  χρησιμοποιήσουμε μεσαία τάση V = 90KV, πόση  

ισχύς θα μετατρέπεται σε θερμότητα πάνω στο καλώδιο ; 
(13 μονάδες) 

ΚΑΛΗ   ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

  

κόκκινη 

μπλε 

κόκκινη 

μπλε μπλε 

κόκκινη 

μπλε 

(1) (2) (3) 

κόκκινη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ 
ΚΑΙ  ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΠΕΡΙΦ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠ/ΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν.ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ  

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017 

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ -ΙΟΥΝΙΟΥ 

Β΄  ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΔΕΥΤΕΡΑ, ............ ΜΑΪΟΥ 2017 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

 

ΟΝΟΜΑ……………………………………………………………………………………….. 

 

ΘΕΜΑ Α: Επιλέξτε τη σωστή πρόταση στις περιπτώσεις που ακολουθούν και σημειώστε τον αριθμό της 

στην κόλλα σας (μια πρόταση σε κάθε περίπτωση): 

 

Α1) Οι δυναμικές γραμμές ενός ηλεκτροστατικού πεδίου: 

1. Είναι πάντα παράλληλες μεταξύ τους. 

2. Ξεκινούν από αρνητικά και καταλήγουν σε θετικά φορτία.. 

3. Είναι πυκνότερες όπου το ηλεκτρικό πεδίο είναι πιο ισχυρό. 

4. Είναι κλειστές.                                                                             Μονάδες 5 

 

A2) Όταν σε κάποιο χώρο υπάρχουν μόνο θετικά φορτία: 
1. Αποκλείεται να υπάρχουν σημεία όπου η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου είναι ίση με μηδέν. 

2. Αποκλείεται να υπάρχουν σημεία στα οποία το δυναμικό είναι ίσο με μηδέν. 

3. Είναι πιθανό να υπάρχουν δυναμικές γραμμές που τέμνονται. 

4. Αποκλείεται να υπάρχουν φορτία στα οποία η συνισταμένη των δυνάμεων που δέχονται να είναι ίση 

με μηδέν.                                                         Μονάδες 5 

 

Α3)  Όταν δυο ή περισσότεροι αντιστάτες είναι συνδεμένοι παράλληλα μεταξύ τους: 

1. Διαρρέονται από το ίδιο ρεύμα. 

2. Έχουν στα άκρα τους διαφορετικές τάσεις. 

3. Έχουν ισοδύναμη αντίσταση ίση με το άθροισμα των αντιστάσεών τους. 

4. Έχουν ισοδύναμη αντίσταση με τιμή μικρότερη από την τιμή της αντίστασης καθενός από αυτούς.                                                           

          Μονάδες 5 

Α4) Μια ηλεκτρική πηγή με εσωτερική αντίσταση r συνδέεται στα άκρα ενός αντιστάτη με αντίσταση R. 

Τότε: 

1. Η τάση ανάμεσα στους πόλους της πηγής είναι μικρότερη από την ηλεκτρεγερτική της δύναμη.  

2. Η τάση ανάμεσα στους πόλους της πηγής είναι ίση με την ηλεκτρεγερτική της δύναμη.  

3. Η ισχύς που δαπανάται στην εσωτερική αντίσταση της πηγής είναι πάντα μικρότερη από την ισχύ που 

δαπανάται στον αντιστάτη. 

4. Η πηγή παρέχει ενέργεια αποκλειστικά και μόνο στην αντίσταση R του αντιστάτη.                                                              

          Μονάδες 5                                                                                                     
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Α5) Να γράψετε στην κόλλα σας για κάθε μια από τις ακόλουθες προτάσεις, το γράμμα «Σ» αν θεωρείτε 

ότι η πρόταση είναι σωστή, ή το γράμμα «Λ» αν θεωρείτε ότι η πρόταση είναι λανθασμένη. 

1. Μια πηγή συνδέεται στα άκρα συστήματος δυο αντιστατών που είναι συνδεμένοι  κατά σειρά, Η ένταση του 

ρεύματος που διαρρέει την πηγή είναι τότε ίση με το άθροισμα των εντάσεων των αντιστατών. 

2. Αν σε ένα χώρο υπάρχουν μόνο δυο αρνητικά φορτία, θα υπάρχει οπωσδήποτε ανάμεσά τους ένα σημείο 

στο οποίο η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου θα είναι ίση με μηδέν. 

3. Όταν μια πηγή δε διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα η τάση ανάμεσα στους πόλους της είναι ίση με την 

ηλεκτρεγερτική της δύναμη. 

4. Τα αρνητικά ηλεκτρικά φορτία έχουν την τάση να κατευθύνονται προς τα σημεία που έχουν μεγαλύτερο 

δυναμικό. 

5. Αν η διαφορά δυναμικού VAB ανάμεσα σε δυο σημεία Α και Β είναι αρνητική, αυτό σημαίνει ότι το σημείο Β 

έχει μικρότερο δυναμικό από το σημείο Α, 

                                                                                                             Μονάδες 5 

ΘΕΜΑ Β: 

Β1) Τρεις αντιστάτες που ο καθένας έχει αντίσταση 5Ω, συνδέονται με τρόπο ώστε η ισοδύναμη 

(συνολική) αντίστασή τους να είναι ίση  με 7,5Ω. Τότε: 

 

(Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: 

 Οι αντιστάτες συνδέθηκαν: 

(α) Και οι τρεις παράλληλα. 

(β) Οι δυο σε σειρά και το σύστημά τους παράλληλα με τον τρίτο. 

(γ) Οι δυο παράλληλα και το σύστημά τους σε σειρά με τον τρίτο.               Μονάδες 4 

 

 (Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.                                                  Μονάδες 8 

 
Β2) Ένα ακίνητο σημειακό ηλεκτρικό φορτίο Q βρίσκεται στο σημείο Α του άξονα x’x όπως φαίνεται στο 

σχήμα. Γνωρίζουμε ότι η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου που δημιουργείται από το φορτίο Q στο σημείο Β 

έχει μέτρο 
C

Ν
102Ε 5

Β  . Αν για τις αποστάσεις (ΑΒ) και (ΒΓ) γνωρίζουμε ότι (ΑΒ)=(ΒΓ), τότε: 

   
  
(Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: 

 

Το μέτρο της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου του φορτίου Q στο σημείο Γ είναι: 

   (α) 
C

Ν
104Ε 5

Γ                (β) 
C

Ν
105,0Ε 5

Γ            (γ) 
C

Ν
108Ε 5

Γ           

                                                                                                                                 Μονάδες 4 

 

(Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.                                                             Μονάδες 9 
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ΘΕΜΑ Γ: Δυο σημειακά ηλεκτρικά φορτία Q1=2•10-6C και Q2=-5•10-6C βρίσκονται στα σημεία Α και 

Β που απέχουν απόσταση r μεταξύ τους και έλκονται με δύναμη μέτρου F=0,01N.  

Δίνεται η ηλεκτρική σταθερά k=9•109Nm2/C2. 

 

Γ1. Να βρεθεί η απόσταση r μεταξύ των φορτίων.                                  Μονάδες 5  

Γ2. Να βρεθεί το δυναμικό του ηλεκτροστατικού πεδίου στο μέσο Μ της απόστασης των δυο φορτίων.                                                                          

Μονάδες 5 

Γ3. Να βρεθεί το μέτρο της έντασης του πεδίου στο μέσο Μ της απόστασης των δυο φορτίων.  

                                                                                 Μονάδες 5 

Γ4. Να βρεθεί το μέτρο και η κατεύθυνση της δύναμης που θα ασκηθεί σε σημειακό φορτίο q=-10-6C 

αν αυτό τοποθετηθεί στο σημείο Μ.                                         Μονάδες 5 

Γ5.Να βρεθεί το έργο που παράγει ή καταναλώνει η δύναμη του ηλεκτρικού πεδίου, αν το φορτίο q 

μετακινηθεί από το σημείο Μ στο άπειρο.                                             Μονάδες 5 

 

ΘΕΜΑ Δ: Ηλεκτρικό κύκλωμα αποτελείται από μια πηγή ηλεκτρεγερτικής δύναμης E=30V και 

εσωτερικής αντίστασης r=1Ω, από δύο αντιστάτες με αντιστάσεις R1=3Ω, R2=6Ω οι οποίοι είναι 

συνδεδεμένοι παράλληλα μεταξύ τους και έναν τρίτο αντιστάτη αντίστασης R3 σε σειρά με το σύστημα 

των δύο άλλων αντιστατών και την πηγή. Η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος που διαρρέει τον 

αντιστάτη R1 ισούται με Ι1=2Α.  

Δ1) Να σχεδιάσετε το ηλεκτρικό κύκλωμα.                                             Μονάδες 5 

Δ2) Να υπολογίσετε την ηλεκτρική τάση στα άκρα του αντιστάτη R2 καθώς επίσης και το ηλεκτρικό  

      ρεύμα που διαρρέει τον αντιστάτη R3.                                               Μονάδες 7 
 

Δ3) Να υπολογίσετε τη τιμή της αντίστασης R3.                                      Μονάδες 6 

Δ4) Υπολογίστε την ισχύ που παρέχει η ηλεκτρική πηγή σε όλο το κύκλωμα και την ισχύ που  

      καταναλώνει ο αντιστάτης R3.                                                         Μονάδες 7 

 

                   ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΑΙ ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 

      

           Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                                            ΟΙ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ 
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ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ  

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 

ΤΑΞΗ Β’  ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ  ................ ...... -05-2017 

 

ΘΕΜΑ Α 
Στις ημιτελείς προτάσεις Α1-Α4 να γράψετε στην κόλλα σας  τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα 

που αντιστοιχεί στη φράση, η οποία τη συμπληρώνει σωστά. 

Α1 Στο παρακάτω σχήμα δίνονται οι εντάσεις των ρευμάτων που 

«εισέρχονται» και «εξέρχονται» σ’ έναν  κόμβο Κ ενός ηλεκτρικού 

κυκλώματος.  

Η ένταση του ρεύματος Ι4 είναι 

α. 2 Α     β. 4 Α      γ. 0 Α δ. 8 Α. 

   Μονάδες 5  
A2. Ο ρόλος της ηλεκτρικής πηγής σ’ ένα κύκλωμα είναι  

α. να παράγει ηλεκτρικά φορτία. 

β. να δημιουργεί διαφορά δυναμικού. 

γ. να μετατρέπει ηλεκτρική ενέργεια σε χημική. 

δ. να δημιουργεί ενέργεια από το μηδέν.                                                                   Μονάδες 5  

 

Α3. Σύμφωνα με το νόμο της ανάκλασης του φωτός, για τις γωνίες πρόσπτωσης (  ) και ανάκλασης (  ) 

ισχύει η σχέση: 

 α)      β)      γ)      δ)  

Μονάδες 5  
A4. Οι δυναμικές γραμμές ενός ηλεκτροστατικού πεδίου 

   α. είναι κλειστές.                       β. είναι πάντοτε παράλληλες. 

   γ. δεν τέμνονται.                       δ. ξεκινάνε από αρνητικά και καταλήγουν σε θετικά φορτία. 

Μονάδες 5  

 

Α5. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στην κόλλα σας, δίπλα στο γράμμα που 

αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι 

λανθασμένη. 

 

α). Η ηλεκτρική ισχύς σε τμήμα κυκλώματος ΑΒ δίνεται από τη σχέση P = IΑΒ  VΑΒ 

β). Στην κατά σειρά σύνδεση αντιστατών οι αντιστάτες διαρρέονται από το ίδιο ρεύμα.  

γ). Στους μεταλλικούς αγωγούς οι φορείς του ηλεκτρικού ρεύματος είναι τα θετικά φορτία. 

δ) Ο δείκτης διάθλασης ενός οπτικού μέσου είναι πάντα μικρότερος από τη μονάδα. 

ε) Η αντίσταση ομογενούς κυλινδρικού αγωγού είναι ανάλογη του εμβαδού διατομής του. 

Μονάδες 5  

 

ΘΕΜΑ Β 
Για τις παρακάτω ερωτήσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα 

που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.  

 

B1. Δύο σημειακά φορτία  και , βρίσκονται σε απόσταση r και αλληλεπιδρούν με δύναμη F. Αν 

διπλασιάσουμε την απόσταση r’=2r και ταυτόχρονα και το φορτίο ΄=2  ενώ το  παραμείνει σταθερό, 

η νέα δύναμη αλληλεπίδρασης F’ θα είναι: 

         α. F’=F/2              β.  F’=F                  γ.   F’=2F                      

 

Α.     Επιλέξτε τη σωστή απάντηση.                                                                         Μονάδες 4  

 

 

 

  2
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Β.     Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.                                                              Μονάδες 8 

 

Β2. Ακίνητη  θετική σημειακή πηγή δημιουργεί ηλεκτροστατικό πεδίο Coulomb. Σε σημείο Α που απέχει από 

την πηγή απόσταση r η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου έχει μέτρο ΕΑ και το δυναμικό τιμή VA . Η σχέση που 

συνδέει τα δύο μεγέθη είναι: 

α. VA =ΕΑ                β.  VA =ΕΑ
.r     γ.   ΕΑ= VA

.r 

Α.     Επιλέξτε τη σωστή απάντηση.                                                                        Μονάδες 4  

 

Β.     Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.                                                              Μονάδες 9 

 

 

ΘΕΜΑ  Γ 

 

Μια μονοχρωματική δέσμη φωτός έχει στο κενό μήκος κύματος nmo 600 .  

Γ1. Να βρείτε την ταχύτητα διάδοσης της δέσμης φωτός σε γυαλί με δείκτη διάθλασης 5,1n . (Μονάδες 8) 

Γ2. Ποιο είναι το μήκος κύματος της δέσμης στο γυαλί; (Μονάδες 8) 

Γ3. Είναι ορατό το φως της δέσμης; Να αιτιολογήσετε. (Μονάδες 4) 

Γ4. Να βρεθεί η ενέργεια ενός φωτονίου της δέσμης. (Μονάδες 5) 

 Δίνονται η ταχύτητα του φωτός στο κενό smco /103 8  και η σταθερά του Planck sJh  34106,6  

 

ΘΕΜΑ Δ 

Στο διπλανό κύκλωμα δίνονται: 

R1 = 10Ω, R2 = 40Ω, R3 = 60Ω, r = 1Ω. 

Δ1. Να βρεθεί η ολική αντίσταση του 
κυκλώματος. 

(6 μονάδες) 

   

Δ2. Αν ο αντιστάτης R3 διαρρέεται από ρεύμα έντασης Ι3 = 2Α να βρεθούν τα ρεύματα που διαρρέουν τους 

δύο άλλους αντιστάτες.                                                  (7 μονάδες) 

Δ3. Να βρεθεί η ΗΕΔ της πηγής και η πολική της τάση.                                         (6 μονάδες) 

Δ4. Να βρεθεί η ολική ισχύς που προσφέρεται στο κύκλωμα καθώς και η ισχύς που δαπανά το εξωτερικό 

κύκλωμα. 

                                                                                                                                 (6 μονάδες) 

 

 

ΟΙ  ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ 

 

 

    Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
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ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΛ ΘΗΡΑΣΙΑΣ   Σχολικό έτος: 2016-17  

 Τάξη: Β΄ Λυκείου      Ημερομηνία: 18/5/2017   

 Μάθημα: Φυσική                   Ονοματεπώνυμο: ………………… 

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 

 

ΘΕΜΑ 1ον 
Α1΄Οταν η απόσταση µεταξύ δύο ηλεκτρικών ϕορτίων υποδιπλασιαστεί, τότε η δύναµη Coulomb µεταξύ 

τους: 

    α) υποδιπλασιάζεται 
    ϐ) διπλασιάζεται  
    γ) δεν αλλάζει  
    δ) τετραπλασιάζεται  
 
Α2 Οι δυναµικές γραµµές του ηλεκτρικού πεδίου, που δημιουργείται από ακίνητο ϑετικό φορτίο είναι : 
     α) ευθείες παράλληλες µεταξύ τους 
     ϐ) ευθείες που αποκλίνουν και κατευθύνονται από το ϕορτίο προς το άπειϱο  
     γ) ευθείες που συγκλίνουν και κατευθύνονται από το άπειρο προς το ϕορτίο 
     δ) οµόκεντροι κύκλοι µε κέντρο το ηλεκτρικό ϕορτίο 
 

Α3 Av ένα χάλκινο σύρμα διπλωθεί στα δύο, τότε η ειδική του αντίσταση: 
    α) παραμένει σταθερή 
     β) διπλασιάζεται 
     γ) υποδιπλασιάζεται 
     δ) υποτετραπλασιάζεται 
 

Α4 Av μειώσουμε την αντίσταση μιας ηλεκτρικής θερμάστρας, τότε η ισχύς της: 

α) μειώνεται 
       β) αυξάνεται 
       γ) παραμένει σταθερή 
      δ) μηδενίζεται 
 

Α5 Ένα μηχανικό ανάλογο της ηλεκτρικής πηγής είναι: 

      α) ο άνθρωπος που δημιουργεί ροή σφαιριδίων σε σωλήνα 
β) η αντλία 

      γ) η διαφορά πίεσης 
      δ) η ροή υγρού μέσα σε σωλήνα 
 

ΘΕΜΑ 2ον 
 
A) Τι ονομάζουμε ένταση ηλεκτρικού πεδίου; Να γράψετε την αντίστοιχη σχέση και να σχεδιάσετε τη φορά 
της, ανάλογα με το σημειακό φορτίο Q. 

B) Από ποιους παράγοντες εξαρτάται η αντίσταση ενός αντιστάτη; 
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   ΘΕΜΑ 3ον 

 
Α) Να βρεθεί το δυναμικό σε απόσταση 30cm από ένα φορτίο πηγή Q = -4μC. 

 

Β) Πόση δυναμική ενέργεια έχει φορτίο q′ = 2μC αν βρεθεί σε απόσταση 30cm; 

Δίνεται ότι: 1μC = 10-6C και k = 9·109N·m2C2. 

 

 

ΘΕΜΑ 4ον 

 

 Δίνεται η συνδεσμολογία των αντιστάσεων του διπλανού σχήματος 
και ότι R1 = 2Ω, R2 = 3Ω, R3 = 10Ω, R4 = 5Ω και V = 30V. Να βρεθούν: 
 

α) η ένταση του ρεύματος που διαρρέει τις R1, R2 και τις R3, R4. 

 

β) η διαφορά δυναμικού μεταξύ των σημείων Β και Δ. 

  

 

 

 
     

 

 

         Ο Διευθυντής                                                                                 Ο εισηγητής 
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ΓΥΜΝΑΣΙΟ ...........ΜΕ Λ.Τ                               ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:………………….               

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ – ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΕΠΩΝΥΜΟ……………………………………………………ΟΝΟΜΑ:……………………………………………………. 

BAΘΜΟΣ…………………… 

Θ Ε Μ Α Τ Α 

ΘΕΜΑ Α 

Στις  ερωτήσεις Α1 έως Α4 να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: 

Α1. Δύο ακλόνητα σημειακά φορτία +Q και +2Q  αλληλεπιδρούν απωθούμενα. Αν το μικρό φορτίο 

ασκεί στο μεγαλύτερο φορτίο δύναμη  μέτρου F, τότε το μεγαλύτερο θα ασκεί στο μικρότερο  

δύναμη μέτρου: 

α. F/2                 β. F               γ. 2F         δ. –F                                               (Μονάδες 5) 

Α2. Η KWh είναι μονάδα μέτρησης : 

α. Ισχύος       β. Ενέργειας      γ. Ηλεκτρεγερτικής δύναμης   δ. Αντίστασης      

                                                                                                                      (Μονάδες 5) 

Α3.Ένα σύστημα δύο αντιστάσεων R1, R2 συνδέονται σε σειρά. Η ισοδύναμη αντίσταση  Rολ 

σε μια τέτοια συνδεσμολογία υπολογίζεται από τη σχέση: 

 a. Rολ = R1 + R2    β.  Rολ =
21

2.1

RR

RR

     γ. Rολ = 
1

1

R
+

2

1

R
   δ. Rολ = 

2.1

21

RR

RR 
         (Μονάδες 5) 

 

Α4. Δύο μονοχρωματικές ακτίνες φωτός , μια κόκκινη και μια κίτρινη, εκτρέπονται από γυάλινο 

πρίσμα. Τότε: 

α. Η κόκκινη εκτρέπεται λιγότερο από τη κίτρινη 

β. Η κόκκινη εκτρέπεται περισσότερο από τη κίτρινη 

γ. Η ταχύτητα διάδοσης της κόκκινης μέσα στο γυαλί είναι μεγαλύτερη από τη ταχύτητα της 

κίτρινης 

δ. Η ταχύτητα διάδοσης της κόκκινης μέσα στο γυαλί είναι μικρότερη από τη ταχύτητα της 

κίτρινης                                                                                                          (Μονάδες 5) 

 

Α5. Να χαρακτηρίσετε στο φύλλο των απαντήσεών σας τις προτάσεις που ακολουθούν με 

το γράμμα Σ αν είναι σωστές και με το γράμμα Λ αν είναι λανθασμένες. 

α. Οι δυναμικές γραμμές ενός ηλεκτρικού πεδίου είναι πιο πυκνές στις περιοχές του χώρου, 

όπου η ένταση του πεδίου έχει μεγαλύτερο μέτρο. 

β. Ομογενές ηλεκτρικό πεδίο ονομάζεται το πεδίο εκείνο που η αντίστασή του είναι ίδια σε 

κάθε σημείο του. 

γ. Για να μετρήσουμε τη διαφορά δυναμικού μεταξύ δύο σημείων ενός κυκλώματος,  

 συνδέουμε το βολτόμετρο σε διακλάδωση. 

δ. Η πραγματική φορά του ηλεκτρικού ρεύματος είναι η φορά κίνησης των ελεύθερων 

ηλεκτρονίων. 

ε. Η πολική τάση μιας πηγής είναι ίση με την ΗΕΔ της πηγής όταν η εσωτερική αντίσταση της 

πηγής είναι αμελητέα. 

                                                                                                                      (Μονάδες 5) 
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ΘΕΜΑ Β 

Β1. Ένα κύκλωμα αποτελείται από δύο αντιστάτες με αντιστάσεις R1 και R2 με ( R1 > R2 ) και μια 

πηγή τάσης V. Σε ποια από τις δύο αντιστάσεις η ισχύς που καταναλώνεται είναι μεγαλύτερη όταν                                  

 

α. οι αντιστάτες συνδέονται σε σειρά;                                                      (Μονάδες 2) 

β. οι αντιστάτες συνδέονται παράλληλα;                                   (Μονάδες 2) 

γ. Σε κάθε περίπτωση να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας.           (Μονάδες 6+6) 

 

Β2. Δύο ομογενείς μεταλλικοί αγωγοί Α και Β από το ίδιο υλικό, στην ίδια θερμοκρασία, έχουν την 

ίδια ηλεκτρική αντίσταση, αλλά ο αγωγός Α έχει διπλάσιο εμβαδό διατομής από τον αγωγό Β. Ο 

λόγος των μηκών 
B

A

l

l
 των αγωγών Α και Β αντίστοιχα είναι: 

   α. 2                  β. 4                 γ.1/2 

 

i. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.                                                                 (Μονάδες 2) 

ii. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.                                                             (Μονάδες 7) 

 

 

ΘΕΜΑ Γ 

Δύο σημειακά φορτία Q1= -2μC  και Q2=+4μC   βρίσκονται στα σημεία Α και Β που απέχουν 

μεταξύ τους απόσταση r=4m . Σχεδιάζοντας το κατάλληλο σχήμα να βρείτε: 

 

Γ1. Την ένταση Ε (διάνυσμα) του συνολικού πεδίου στο μέσο Μ του  ΑΒ.           (Μονάδες 9) 

Γ2. Το δυναμικό V του συνολικού πεδίου στο μέσο του ΑΒ.                               (Μονάδες 9) 

Γ3. Το έργο WFηλ  της δύναμης του πεδίου για τη μεταφορά δοκιμαστικού φορτίου q=-1nC    

από το μέσο Μ στο άπειρο.                                                                              (Μονάδες 7) 

Δίδεται: Κηλ=9.109 Ν.m2/C2 

 

ΘΕΜΑ Δ 
Δύο  αντιστάσεις R1 = 5Ω και R2 = 3Ω  συνδέονται σε σειρά και τα άκρα του συστήματος  

συνδέονται  με γεννήτρια ΗΕΔ ε= 10V και εσωτερικής  αντίστασης r = 2Ω. Αφού γίνει το 

κατάλληλο σχήμα να βρεθούν: 

 

Δ1. Η ολική αντίσταση Rολ  του κυκλώματος.                                                   (Μονάδες 3) 

Δ2. η ένταση I του ρεύματος που διαρρέει το  κύκλωμα.                                 (Μονάδες 6) 

Δ3. η τάση Vπ στους πόλους της γεννήτριας και η τάσεις V1 και V2 στα άκρα της R1 και της R2 

αντίστοιχα.                                                                                               (Μονάδες 9) 

Δ4. η ισχύς Pε της πηγής και η ισχύς Pεξ που αποδίδει η πηγή στο εξωτερικό κύκλωμα. 

                                                                                                                     (Μονάδες 7) 
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......... Γυμνάσιο Λ.Τ. 

 

Σχολ.έτος :2016-2017 

Τάξη : Γ Λυκείου 

Ημερομηνία : 

Ονοματεπώνυμο : 

 

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ) ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΟ 

ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 

 

ΘΕΜΑ 1o : 

Α)Να αντιστοιχίσετε τους όρους της στήλης Α με τους όρους της στήλης Β : 

 

           Στήλη Α           Στήλη Β 

Α)     Διαφορά Δυναμικού (τάση) 1.                      Ampere 

Β)     Ηλεκτρικό φορτίο 2.                       Ωhm (Ωμ) 

Γ)     Ισχύς ηλεκτρικού ρεύματος 3.                       Volt 

Δ)    Αντίσταση ηλ. Διπόλου 4.             Coulomb (κουλόμπ) 

Ε)    Ένταση ηλεκτρικού ρεύματος   5.                       Watt (βατ) 

 

B)  Ο ρόλος μιας πηγής σε ένα κύκλωμα είναι : 

α. να παράγει ηλεκτρικά φορτία. 

β. να δημιουργεί διαφορά δυναμικού. 

γ. να αποθηκεύει ηλεκτρικά φορτία. 

δ. να μετατρέπει την ηλεκτρική σε άλλες μορφές ενέργειας. 

 

Γ) Δύο αντιστάσεις συνδέονται σε σειρά. Η ολική αντίσταση του συστήματος είναι: 

α) Roλ=R1+R2 

β)  

γ)  

δ) Roλ=R1-R2      

          

 Δ) Το αμπερόμετρο είναι όργανο που: 

α) μετράει την τάση του ρεύματος 

β) μετράει την ένταση του ρεύματος 

γ) μετράει την ένταση του ρεύματος και την τάση. 

     δ) μετράει την αντίσταση                                           

 

ΘΕΜΑ 2o : 

       Α) Τι ονομάζεται ηλεκτρικό ρεύμα ; Τι ξέρετε για τη φορά του ηλεκτρικού ρεύματος ; 

       Β) Διατυπώστε το νόμο του Ohm (Όμ) για αντιστάτη.(Να εξηγηθούν τα μεγέθη της εξίσωσης). 

 

 

 

 

2
R

1

1
R

1

ολ
R

1


21

21

RR

RR
Roλ
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ΘΕΜΑ 3o : 

Δύο μικρά σώματα έχουν φορτία q1= +3 C και q1= -4 C .Τα σώματα απέχουν 2m. 

Να υπολογιστεί το μέτρο και η κατεύθυνση της δύναμης που ασκούν το ένα στο άλλο.(Να γίνει σχήμα). 

Δίνεται Κηλ= 9.109 N.m2/C2 

 

 

ΘΕΜΑ 4o : 

Στους πόλους ηλεκτρικής πηγής V=200V συνδέουμε δύο αντιστάτες R1=70 Ω και  R2=30 Ω   σε σειρά. 

Να υπολογίσετε : 

Α) την ισοδύναμη αντίσταση του κυκλώματος. 

Β) την ένταση του ρεύματος που διαρέει το κύκλωμα 

Γ) την τάση του ρεύματος στα άκρα κάθε αντίστασης. 
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ΓΕΝΙΚΟ  ΛΥΚΕΙΟ  ..............                                   ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ:  2016-2017 

                                                                              ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  ΜΑΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 

                                         ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ....-05-2017 

              ΤΑΞΗ:  Β’ 

                                                                              ΜΑΘΗΜΑ:  ΦΥΣΙΚΗ  ΓΕΝΙΚΗΣ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

                 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ………………………………………………………………………. 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

ΘΕΜΑ  1Ο  

Α.   Για  τις  παρακάτω  προτάσεις  να  γράψεις  δίπλα  στον  αριθμό  της  πρότασης  το  γράμμα  

       της  σωστής συνέχειας.                                                                             (4Χ5   ΜΟΝΑΔΕΣ) 

 

1.     Τα  χαρακτηριστικά  μιας  ηλεκτρικής  πηγής  είναι:  

     Α. η  ηλεκτρεγερτική  δύναμη  και  η  ισχύς 

     Β. η  ηλεκτρεγερτική  δύναμη  και  η  πολική  τάση  

     Γ. η  πολική  τάση  και  η  εσωτερική  αντίσταση  

     Δ. η  ηλεκτρεγερτική  δύναμη  και  η  εσωτερική  αντίσταση  

 

 2.    Όταν  το  φως  μεταβαίνει  από  ένα  μέσο  σε  κάποιο  άλλο  δεν μεταβάλλονται: 

    Α. το  μήκος  κύματος  και  η  ταχύτητά  του  

    Β. η  συχνότητα  και  το  μήκος  κύματός  του  

    Γ. η  ταχύτητά  του  και  η  ενέργεια  των  φωτονίων 

    Δ. η  ενέργεια  των  φωτονίων  και  η  συχνότητά  του  

 

3.     Οι  ηλεκτρικές  δυναμικές  γραμμές: 

    Α. τέμνονται 

    Β. είναι  κάθετες  στην  ένταση του  ηλεκτροστατικού  πεδίου  

    Γ. είναι  εφαπτόμενες   στην  ένταση του  ηλεκτροστατικού  πεδίου  

    Δ. σχηματίζουν  γωνία  45ο  με  την   ένταση του  ηλεκτροστατικού  πεδίου  

 

4.     Σε  μια  ηλεκτρική  θερμάστρα  αναγράφονται  τα  στοιχεία  1100 W, 220 V.  Άρα: 

    Α. όταν  η  θερμάστρα  διαρρέεται  από  ρεύμα  έντασης  3Α  λειτουργεί  κανονικά. 

    Β. η  αντίσταση  της  θερμάστρας  είναι  ίση  με  44 Ω. 

    Γ. η  θερμική  ισχύς  που  αποδίδει  η  θερμάστρα  στο  περιβάλλον  είναι  μικρότερη 

        από   1100 W,  όταν  λειτουργεί  κανονικά. 

    Δ. η  ηλεκτρική  ισχύς  που  καταναλώνει  η  θερμάστρα  όταν  λειτουργεί  κανονικά, 

        είναι   μεγαλύτερη  από  1100 W.   
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Β.     Να  χαρακτηρίσεις  τις  παρακάτω  προτάσεις  ως  σωστές  ή  λανθασμένες  γράφοντας δίπλα    

        στον  αριθμό  της  καθεμιάς  το  γράμμα  Σ ή  Λ  αντίστοιχα.                        (1Χ5  ΜΟΝΑΔΕΣ) 

 

1.  Ένα  ηλεκτρικό  πεδίο  ονομάζεται  ομογενές  όταν  το  δυναμικό  του  είναι  το  ίδιο  σε   

κάθε  σημείο  του.  

2. Ο  δείκτης  διάθλασης  ενός  οπτικού  μέσου  είναι  ίδιος  για  όλα  τα  χρώματα.   

3. Ο  νόμος  του  Ohm  ισχύει  για  όλους  τους  αγωγούς.   

4. Η  ταχύτητα  του  φωτός  μικραίνει,  όταν  το  φως  περνά  από  αραιότερο  σε πυκνότερο  

οπτικό  υλικό  μέσο.   

5. Βραχυκύκλωμα  ονομάζεται  η  σύνδεση  δύο  σημείων  ενός  κυκλώματος  με  αγωγό 

αμελητέας  αντίστασης.    

 

ΘΕΜΑ  2Ο  

 

Α.     H  δύναμη Coulomb  που  αναπτύσσεται  μεταξύ   δύο  σημειακών  φορτίων Q1  και  Q2  τα    

        οποία   βρίσκονται  σε   απόσταση   r  έχει  μέτρο   F  .  Αν  η  απόσταση  μεταξύ   των  δύο   

        φορτίων  γίνει    r1 = 4r,   τότε  το  μέτρο  της  δύναμης  Coulomb  θα  είναι: 

                   α)   16 F          β)   F /16           γ)        F /4                  δ)   F /8                   

Α1.  Να επιλέξεις  τη  σωστή  απάντηση.                                                               ( 4  ΜΟΝΑΔΕΣ) 

A2.  Να  αιτιολογήσεις  την  απάντηση  σου.                                                          ( 7  ΜΟΝΑΔΕΣ) 

 

 

Β.    Η  τάση  στα  άκρα  ενός  αντιστάτη σταθερής  θερμοκρασίας  είναι  ίση   με  V   και  ο    

       αντιστάτης  διαρρέεται  από  ρεύμα  έντασης  I .  Αν  η  τάση  στα  άκρα  του  αντιστάτη  γίνει    

       V1 = 2 V,  τότε  η  ένταση  του  ρεύματος  που  τον  διαρρέει  θα  είναι: 

              α)   2 I             β)   I /2            γ)      4 I             δ)   I                           

Β1.  Να επιλέξεις  τη  σωστή  απάντηση.                                                               ( 4  ΜΟΝΑΔΕΣ) 

Β2.  Να  αιτιολογήσεις  την  απάντηση  σου.                                                          ( 6  ΜΟΝΑΔΕΣ) 

 

Β3 . Αν  ο  αντιστάτης   αυτός  απορροφά  ισχύ   P  όταν  η   τάση  στα  άκρα   του  είναι   V  , 

       τότε  όταν  η  τάση   γίνει  V1 = 2 V   απορροφά   ισχύ: 

               α)   2 P         β)   P /2           γ)     P  /4                  δ)  4P                    

      Να επιλέξεις  τη  σωστή  απάντηση.                                                               ( 4  ΜΟΝΑΔΕΣ) 
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ΘΕΜΑ   3Ο     

Στα   σημεία   Α   και  Β  ευθείας (ε)  που  απέχουν  απόσταση  r = 0,6 m   τοποθετούμε  σημειακά  

φορτία    QA = +2 μC    και    QB =  +8 μC   αντίστοιχα.  

    Γ1.  Να  σχεδιάσεις  τη  δύναμη   Coulomb   που  ασκεί  το  ένα  σημειακό  φορτίο  στο  άλλο   

            και  να    υπολογίσεις  το  μέτρο  της.                                                       ( 7  ΜΟΝΑΔΕΣ) 

    Γ2.  Να    υπολογίσεις  την   ένταση  του  πεδίου    στο  μέσο   Μ   της  απόστασης   μεταξύ    

           των  δύο  σημειακών  φορτίων.                                                                (10  ΜΟΝΑΔΕΣ) 

    Γ3. Να   υπολογίσεις  το  δυναμικό  του  πεδίου   στο  σημείο  Μ.                   ( 8  ΜΟΝΑΔΕΣ) 

           Δίνεται:  η  ηλεκτρική  σταθερά  Κ = 9 · 109    Nm2/C2    

 

ΘΕΜΑ   4Ο                 

Δυο   αντιστάτες  με  αντιστάσεις  R1 = 10 Ω  και   R2 = 15 Ω    αντίστοιχα ,συνδέονται  παράλληλα. 

Σε  σειρά  με  αυτούς  συνδέεται  ένας  τρίτος  αντιστάτης   με  αντίσταση    R3 = 3 Ω.  Συνδέουμε  

τη   συνδεσμολογία  αυτή  στα  άκρα  ηλεκτρικής  πηγής  με    ηλεκτρεγερτική δύναμη   Ε = 100V   

και  εσωτερική   αντίσταση  r .  Η ένταση του  ρεύματος  που  διαρρέει  τον  αντιστάτη R1  ισούται  

με   I 1 = 6Α.    

 Δ1.  Να   σχεδιάσεις  το  αρχικό  κύκλωμα.                                                            (4  ΜΟΝΑΔΕΣ) 

Δ2.  Να   σχεδιάσεις    τα    ισοδύναμα  κυκλώματα  και  να  υπολογίσεις    την   ισοδύναμη     

        αντίσταση  στο  εξωτερικό  κύκλωμα.                                                              (7  ΜΟΝΑΔΕΣ) 

Δ3.  Να  υπολογίσεις  την  ισχύ  που  αναπτύσσεται στην αντίσταση  R2.              (6  ΜΟΝΑΔΕΣ) 

Δ4.  Να  υπολογίσεις   την  ενέργεια  που  καταναλώνεται  στην  εσωτερική  αντίσταση  της  πηγής    

        σε  χρόνο  t = 5 min.                                                                                        (8  ΜΟΝΑΔΕΣ) 

 

 

 

 

ΚΑΛΗ     ΕΠΙΤΥΧΙΑ ! 

 

 

Η   ΔΙΕΥΘΥΝΤ                                                                          Η  ΕΙΣΗΓΗΤ 
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