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ΘΕΜΑ Β 

Β.1 Η ένταση Ι του ηλεκτρικού ρεύματος που διαρρέει έναν 

αντιστάτη αντίστασης R, σταθερής θερμοκρασίας, μεταβάλλεται 

σε συνάρτηση με τη διαφορά δυναμικού V, που εφαρμόζεται στα 

άκρα του, όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα:  

 

     Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Στα παρακάτω σχήματα φαίνονται τρείς πιθανές γραφικές παραστάσεις, για τη μεταβολή της 

αντίστασης R, σε συνάρτηση με τη διαφορά δυναμικού V.  

   

Η σωστή γραφική παράσταση είναι:  

α)  η  (1)                            β)  η   (2)                      γ)  η  (3)  

Μονάδες 4 

       Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

  Μονάδες 8 

Β.2 Δύο θετικά σημειακά ηλεκτρικά φορτία q1 και q2 απέχουν μεταξύ τους   απόσταση r1. Η 

απωστική δύναμη που αναπτύσσεται ανάμεσά τους έχει μέτρο    F1 = 12 Ν. Διπλασιάζουμε μόνο 

το ηλεκτρικό φορτίο q1, (χωρίς να μεταβάλλουμε το ηλεκτρικό φορτίο q2), ενώ ταυτόχρονα 

μετακινούμε τα δύο ηλεκτρικά φορτία έτσι ώστε η μεταξύ τους απόσταση να γίνει r2. 

Παρατηρούμε  τότε  ότι η  απωστική  δύναμη  που  αναπτύσσεται   ανάμεσά  τους  έχει  μέτρο 

F2 = 48 Ν. 

       Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Για το λόγο των αποστάσεων 1
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r
r

, ισχύει ότι:  
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        Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

  Μονάδες 9 
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ΘΕΜΑ Β 

Β.1  Διαθέτουμε μια ηλεκτρική πηγή με ηλεκτρεγερτική δύναμη ε  και εσωτερική αντίσταση r. 

Διαθέτουμε επίσης και δύο όμοιους ηλεκτρικούς αντιστάτες με αντίσταση R ο καθένας. Συνδέουμε 

την πηγή με τους αντιστάτες σε δύο διαφορετικές συνδεσμολογίες. Την πρώτη φορά οι αντιστάτες 

συνδέονται σε σειρά με την ηλεκτρική πηγή και τη δεύτερη φορά συνδέονται παράλληλα.  

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Η πολική τάση στα άκρα της ηλεκτρικής πηγής θα είναι:   

α.  ίδια και στις δύο συνδεσμολογίες   

β.  μικρότερη στην παράλληλη συνδεσμολογία των αντιστατών   

γ.  μικρότερη στη συνδεσμολογία των αντιστατών σε σειρά  

Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε της επιλογή σας. 

Μονάδες 8 

Β.2  Δύο όμοια ακίνητα θετικά σημειακά ηλεκτρικά φορτία απέχουν απόσταση r μεταξύ τους, όπως 

φαίνεται στο σχήμα. Το σημείο Δ βρίσκεται στη μέση της μεταξύ τους απόστασης r , ενώ το σημείο 

Γ απέχει 
3
r  από το σημείο Α. 

 

 

 

 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Η διαφορά δυναμικού VΓΔ μεταξύ των σημείων Γ και Δ θα έχει τιμή:  

 α.   αρνητική   β.   μηδέν  γ.   θετική  

Μονάδες 4  

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 9 

 

 

 



ΘΕΜΑ B  

B.1 Το σφαιρίδιο ενός ηλεκτρικού εκκρεμούς έχει μάζα m και είναι 

φορτισμένο με θετικό ηλεκτρικό φορτίο q. Το εκκρεμές βρίσκεται 

μέσα σε κατακόρυφο ομογενές ηλεκτρικό πεδίο έντασης E  και γι’ 

αυτό το σφαιρίδιό του έχει ανυψωθεί προς τα πάνω και ισορροπεί με 

το νήμα κατακόρυφο και τεντωμένο, όπως φαίνεται στο διπλανό 

σχήμα. Με T  συμβολίζουμε τη δύναμη που ασκείται από το κατακόρυφο νήμα στο σφαιρίδιο. 

Δίνεται η επιτάχυνση της βαρύτητας g . 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

         Για τo μέτρο της τάσης του νήματος ισχύει: 

       α. T  E q  m g               β. T  E q  m g     γ. T  E q    

 Μονάδες 4  

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

 Μονάδες 8  

 

Β.2 Μία ηλεκτρική θερμάστρα έχει μόνο έναν αντιστάτη πού 

αποτελείται από ομογενές χάλκινο σύρμα σταθερής διατομής 

(βλ. σχήμα (Ι)). Η ηλεκτρική θερμάστρα αποδίδει ηλεκτρική 

ισχύ P1, όταν τροφοδοτείται με ηλεκτρική τάση V. Κάποια 

χρονική στιγμή το σύρμα του αντιστάτη σπάει ακριβώς στη 

μέση και ο ιδιοκτήτης της αποφασίζει να την επισκευάσει. 

Συνδέει λοιπόν τα δύο κομμάτια του σπασμένου σύρματος, 

όπως στο σχήμα (ΙΙ). Στη συνέχεια τροφοδοτεί το σύστημα των δύο κομματιών, με ηλεκτρική τάση 

V, στα σημεία Α και Β. Η θερμάστρα αποδίδει τότε ισχύ P2. (Να θεωρήσετε ότι η αντίσταση των 

αντιστατών δεν εξαρτάται από τη θερμοκρασία και ότι το σύρμα δεν μπορεί να λυώσει κατά τη 

λειτουργία της θερμάστρας σε καμία από τις δύο συνδεσμολογίες). 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

        Για την ισχύ  P1 και P2 ισχύει : 

 α. 1
2

16

P
P      β. 1

2
4

P
P      γ. 

2 14P   P    

 Μονάδες 4  

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

 Μονάδες 9  
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ΘΕΜΑ Β 

Β.1  Μονοχρωματική δέσμη φωτός, περνάει από τον αέρα σε ένα κομμάτι γυαλί.  

 Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Το μήκος κύματος της δέσμης φωτός όταν αυτή περάσει από τον αέρα στο γυαλί:  

α. θα αυξηθεί  β. θα μειωθεί  γ. θα παραμείνει αμετάβλητο 

Μονάδες 4  

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 8 

 

Β.2 Συσκευή παραγωγής ακτινών X μπορεί να λειτουργήσει με δύο πιθανές τάσεις μεταξύ ανόδου 

και καθόδου. Είτε με τάση V1 = 10 kV οπότε παράγονται ακτίνες Χ με ελάχιστο μήκος κύματος λ1, 

είτε με τάση V2 = 100 kV οπότε παράγονται ακτίνες Χ με ελάχιστο μήκος κύματος λ2. 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Ο λόγος λ1/λ2 ισούται με:  

α.  0,1  β.  10  γ.  90 

Μονάδες 4  

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 9 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΘΕΜΑ Β 

Β.1 Η ταχύτητα μονοχρωματικού φωτός σε κάποιο γυαλί είναι 2·10
8
 m/s ενώ στον αέρα είναι   

3·10
8
 m/s.  

 Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Ο δείκτης διάθλασης αυτού του γυαλιού γι’ αυτό το μονοχρωματικό φως είναι:  

α.  0,67  β.  1,5   γ.  6 

Μονάδες 4  

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 8 

 

Β.2 Συσκευή παραγωγής ακτινών X μπορεί να λειτουργήσει με δύο πιθανές τάσεις μεταξύ ανόδου 

και καθόδου. Είτε με τάση V1 =10 kV οπότε τα ηλεκτρόνια στη λυχνία αποκτούν κινητική ενέργεια 

K1, είτε με τάση V2 = 100 kV οπότε τα ηλεκτρόνια στη λυχνία αποκτούν κινητική ενέργεια K2 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Ο λόγος K1 / K2 ισούται με:  

α. 0,1  β. 10  γ. 90 

Μονάδες 4  

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 9 

 

 

 



ΘΕΜΑ Β 

Β.1  Ένα είδος ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας έχει συχνότητα 3·10
16 

Hz και διαδιδόμενη μέσα 

σε ένα άγνωστο υλικό έχει μήκος κύματος 10 nm. Το υλικό αυτό μπορεί να είναι αέρας (με δείκτη 

διάθλασης 1) ή νερό (με δείκτη διάθλασης 1,3)  ή κάποιο γυαλί (με δείκτη διάθλασης 1,5). Δίνεται 

η ταχύτητα του φωτός στο κενό 3·10
8
 m/s. 

 Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία διαδίδεται:   

α.  στον αέρα     β.  στο νερό     γ.  στο γυαλί   

Μονάδες 4  

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 8 

 

Β.2 Σε μια συσκευή παραγωγής ακτινών X, που λειτουργεί με τάση V μεταξύ ανόδου και καθόδου,  

τα ηλεκτρόνια επιταχύνονται, αποκτούν κινητική ενέργεια Κ και προσπίπτουν στην κάθοδο, με 

αποτέλεσμα να παράγονται φωτόνια συχνότητας  f και μήκους κύματος λ.  

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Το ελάχιστο μήκος κύματος των φωτονίων που παράγονται προκύπτει από τη σχέση:  

α.
hc

eV
min               β.

hf

K
min            γ. 

eV

hc
min  

Μονάδες 4  

Β) Να αποδείξετε τη σχέση που επιλέξατε. 

Μονάδες 9 

 

 

 

 

 

 

   



ΘΕΜΑ Β 

Β.1 Αν μία δέσμη παράλληλων ακτίνων λευκού φωτός προσπέσει πλάγια σε μια πλευρά τριγωνικού 

γυάλινου πρίσματος, διαπιστώνεται πειραματικά ότι οι εξερχόμενες ακτίνες σχηματίζουν μία 

πολύχρωμη συνεχή ταινία σε κατάλληλο πέτασμα, η οποία αποτελείται από όλα τα χρώματα 

(φάσμα του λευκού φωτός). Στην πολύχρωμη αυτή ταινία φαίνεται ότι η εξερχόμενη κόκκινη 

ακτίνα εκτρέπεται λιγότερο από την εξερχόμενη πράσινη ως προς την αρχική τους διεύθυνση. 

Αν είναι nκ, nπ οι δείκτες διάθλασης του γυαλιού για το κόκκινο και το πράσινο και cκ, cπ οι 

ταχύτητες του κόκκινου και του πράσινου φωτός στο γυαλί, ισχύουν οι σχέσεις: 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

α. nκ > nπ και cκ > cπ 

β. nκ > nπ και cκ < cπ  

γ. nκ < nπ και cκ > cπ  

δ. nκ < nπ και cκ < cπ  

Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 8 

 

Β.2   Σε ακτινολογικό εργαστήριο πρόκειται να αντικατασταθεί η συσκευή παραγωγής ακτίνων Χ, 

από μία νέα συσκευή, το ελάχιστο μήκος κύματος των εκπεμπόμενων φωτονίων της οποίας,   

να είναι μικρότερο σε σχέση με αυτό της παλιάς συσκευής. 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση. 

Για να επιτευχθεί αυτό η νέα συσκευή παραγωγής ακτίνων Χ θα πρέπει οπωσδήποτε να έχει: 

α. μικρότερη τάση θέρμανσης της καθόδου σε σχέση με την παλιά. 

β. άνοδο κατασκευασμένη από μέταλλο με μεγαλύτερο ατομικό αριθμό Ζ, σε σχέση με την 

παλιά, 

γ. μεγαλύτερη τάση μεταξύ ανόδου και καθόδου. 

Μονάδες 4  

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

 Μονάδες 9  

  

 

 

 



ΘΕΜΑ Β 

Β.1  Ένα είδος πορσελάνης (Π) έχει μεγαλύτερο δείκτη διάθλασης από το νερό (Ν).  

Α) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση. 

Για το μήκος κύματος μονοχρωματικής δέσμης φωτός όταν διαδίδεται στην πορσελάνη (λΠ) και 

όταν διαδίδεται στο νερό (λΝ) ισχύει, 

α. λΠ > λΝ   β. λΠ = λΝ                      γ. λΠ < λΝ  

Μονάδες 4  

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 8  

 

Β.2 Το ηλεκτρόνιο στο άτομο του υδρογόνου, έχει κινητική ενέργεια Κ, ηλεκτρική δυναμική 

ενέργεια U και ολική ενέργεια Ε. 

          Α) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση. 

Η ορθή σχέση μεταξύ της κινητικής και της ολικής του ενέργειας είναι : 

α.  Κ = Ε       β.  Ε = - Κ   γ.  Ε = - 2Κ 

Μονάδες 4  

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

 Μονάδες 9  

 

  

 

 

 

 

 

 



ΘΕΜΑ Β 

Β.1     Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

O δείκτης διάθλασης διαφανούς υλικού αποκλείεται να έχει τιμή: 

α. 0,8   β. 1,2                      γ. 1,4  

Μονάδες 4  

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 8  

 

Β.2 Το ηλεκτρόνιο στο άτομο του υδρογόνου, έχει κινητική ενέργεια Κ, ηλεκτρική δυναμική 

ενέργεια U και ολική ενέργεια Ε. 

          Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Η ορθή σχέση μεταξύ της ηλεκτρικής δυναμικής ενέργειας και της ολικής του ενέργειας είναι : 

 

α. E = - U            β. Ε = 2U          γ. 
2

U
E     

Μονάδες 4  

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

 Μονάδες 9  

 

 

 

 

 

 

 

 



ΘΕΜΑ Β 

Β.1 Μονοχρωματική ακτινοβολία έχει μήκος κύματος λ0 στο αέρα. Όταν εισέρχεται 

από τον αέρα σε διαφανές υλικό το μήκος κύματός της μειώνεται στα ⅔ της αρχικής 

του τιμής. 

A) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

 Ο δείκτης διάθλασης του διαφανούς υλικού είναι: 

α.  n =       β.  n =       γ.  n =  1,33 

         Μονάδες 4 

B) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 8 

Β.2 Το ηλεκτρόνιο σε ένα  άτομο υδρογόνου βρίσκεται στη 4
η
 διεγερμένη κατάσταση 

(n = 5) και μεταπίπτει στη 2
η
 διεγερμένη κατάσταση (n = 3) εκπέμποντας ένα μόνο 

φωτόνιο. Δίνεται η ενέργεια του ατόμου του υδρογόνου στη θεμελιώδη κατάσταση 

ίση με Ε1. 

A) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Η ενέργεια του εκπεμπόμενου φωτονίου ισούται με: 

α.   
 

  
 Ε1   β.  

  

   
 Ε1  γ.   

 

  
 Ε1 

όπου Ε1 η ενέργεια του ηλεκτρονίου στη θεμελιώδη κατάσταση. 

         Μονάδες 4 

B) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

 

Μονάδες 9 

 



ΘΕΜΑ Β 

Β.1 Σε σωλήνα παραγωγής ακτίνων Χ, η τάση που εφαρμόζεται μεταξύ της ανόδου 

και της καθόδου τετραπλασιάζεται. 

A) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Το ελάχιστο μήκος κύματος του συνεχούς φάσματος των ακτίνων Χ:   

α. θα τριπλασιαστεί  

β. θα υποτετραπλασιαστεί  

γ.  θα παραμείνει το ίδιο 

         Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

 Μονάδες 8 

 

B.2 Όταν μονοχρωματική ακτινοβολία διαδίδεται από ένα διαφανές υλικό Α σε 

κάποιο άλλο υλικό Β, το μήκος κύματός της αυξάνεται κατά 25% .  

A) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Όταν η ίδια ακτινοβολία διαδοθεί από το υλικό Β στο Α τότε το μήκος κύματός της 

θα ελαττωθεί κατά: 

α. 25%   β. 20%   γ. 30% 

         Μονάδες 4 

B) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΘΕΜΑ B 

B.1 Σε σωλήνα παραγωγής ακτίνων Χ, η τάση που εφαρμόζεται μεταξύ της ανόδου 

και της καθόδου διπλασιάζεται.  

A) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.  

Η μέγιστη συχνότητα του συνεχούς φάσματος των  ακτίνων Χ: 

α. διπλασιάζεται 

β. παραμένει σταθερή 

γ. υποδιπλασιάζεται 

         Μονάδες 4 

B) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 8  

 

Β.2 Μονοχρωματική ακτινοβολία διαπερνά δύο διαφανή υλικά Α και Β, με πάχος d 

και 2d αντίστοιχα, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. Το πάχος d του υλικού Α 

ισούται με 2·10
6
 μήκη κύματος της ακτινοβολίας στο υλικό αυτό, ενώ το πάχος 2d 

του υλικού Β ισούται με 1,5·10
6
 μήκη κύματος της ακτινοβολίας στο υλικό αυτό. 

 

 

 

 

 

 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Για τους δείκτες διάθλασης των δύο οπτικών υλικών, για τη συγκεκριμένη 

ακτινοβολία, ισχύει: 

 α.  A

B

4

3

n
  

n
    β.  A

B

8

3

n
  

n
    γ.  A

B

3

4

n
  

n
  

 Μονάδες 4 

      Β) Nα αιτιολογήσετε την επιλογή σας.   

Μονάδες 9 

 

 

 

d 2d 

A 
B 



ΘΕΜΑ Β 

Β.1 Το μήκος κύματος μιας μονοχρωματικής ακτινοβολίας στο υλικό 1 είναι nm 5001  , ενώ 

όταν η ίδια ακτινοβολία εισέρχεται στο υλικό 2 τότε το μήκος κύματός είναι nm 4002  . Οι 

αποστάσεις που διανύει το φως σε κάθε ένα από τα δύο υλικά είναι ίσες.  

 Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Για τους χρόνους 1t  και 2t  που χρειάζεται το φως για να διανύσει τις παραπάνω αποστάσεις στα 

δύο υλικά ισχύει: 

           α. 1

2

5

4

t
  

t
               β. 1

2

4

5

t
  

t
                γ. 1 2t  t  

 Μονάδες 4 

 Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 8 

Β.2 Για να μεταβεί ένα ηλεκτρόνιο στο άτομο του υδρογόνου από την 1
η
 (n = 1) στη 2

η
 (n = 2) 

ενεργειακή στάθμη, πρέπει να απορροφήσει ένα φωτόνιο ενέργειας E . 

 Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Για να μεταβεί το ηλεκτρόνιο από τη 2
η
 (n = 2) στην 3

η
 (n = 3) ενεργειακή στάθμη, πρέπει να   

απορροφήσει φωτόνιο με ενέργεια E  για την οποία ισχύει: 

            α. EE 2   β. EE
36

5
   γ. EE

27

5
  

Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 9 

 

 

 

 



ΘΕΜΑ Β 

Β.1 Στο άτομο του υδρογόνου παρατηρούνται οι εξής μεταπτώσεις: Από τη στάθμη 3 στη στάθμη 

1, οπότε εκπέμπεται ένα φωτόνιο συχνότητας 13f , από τη στάθμη 2 στη στάθμη 1 οπότε 

εκπέμπεται φωτόνιο συχνότητας 12f  και από τη στάθμη 3 στη στάθμη 2, οπότε εκπέμπεται 

φωτόνιο συχνότητας 23f . 

 Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Για τις σχέσεις των τριών συχνοτήτων ισχύει: 

         α. 122313   fff      β. 
1223

1223

13











ff

ff
f   γ. 122313   fff  

Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 8 

 

Β.2 Μία μονοχρωματική ακτινοβολία διαδίδεται διαδοχικά σε δύο υλικά με ταχύτητες 1  και 2  

για τις οποίες ισχύει: 21 5,1   . Για τις αποστάσεις που διανύει η ακτινοβολία στα δύο υλικά 1 και 

2 ισχύει αντίστοιχα: 21 3dd  .  

 Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Αν στο υλικό 1 εμφανίζονται 900 μήκη κύματος της ακτινοβολίας, τότε στο υλικό 2 εμφανίζονται:  

      α. 1350 μήκη κύματος    β. 2700 μήκη κύματος   γ. 450 μήκη κύματος  

Μονάδες 4 

 Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 9 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΘΕΜΑ Β 

Β.1 Στο άτομο του υδρογόνου όταν το ηλεκτρόνιο μεταπίπτει από την 4
η
 (n = 4), στην 1

η
 (n = 1) 

ενεργειακή στάθμη εκπέμπει ακτινοβολία με μήκος κύματος λα  στο κενό. 

 Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Το μήκος κύματος στο κενό της ακτινοβολίας που εκπέμπεται όταν το ηλεκτρόνιο μεταπίπτει από 

την 4
η
 (n = 4) στην 2

η
 (n = 2) ενεργειακή στάθμη είναι: 

            α. 5λα      β. 12,5λα   γ. 18λα 

Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 8 

 

Β.2 Έχουμε δύο λέιζερ. Το πρώτο που το συμβολίζουμε με (Ι)  είναι Kr
+
 (ιόντων Κρυπτού), έχει 

ισχύ 
3

1 1.10  WattP   και παράγει μονοχρωματική ακτινοβολίας μήκους κύματος 1 650 nm   στο 

κενό. Το δεύτερο λέιζερ που το συμβολίζουμε με (ΙΙ) είναι  He-Cd (Ηλίου – Καδμίου) έχει ισχύ 

3

2 3.10  WattP  και παράγει μονοχρωματική ακτινοβολία μήκους κύματος 2 325 nm   επίσης 

στο κενό. Θεωρούμε ότι η ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνουν και τα δύο λέιζερ μετατρέπεται 

κατά 100% σε ενέργεια ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. Σε κάποιο χρονικό διάστημα το λέιζερ 

(Ι)  εκπέμπει 2010  φωτόνια.  

 Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Στο ίδιο χρονικό διάστημα το λέιζερ (ΙΙ) εκπέμπει: 

          α. 20102   φωτόνια  β. 20103   φωτόνια  γ. 20105,1   φωτόνια 

Μονάδες 4 

 Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΘΕΜΑ B  

 

Β.1 Δύο παράλληλες δέσμες φωτός, μια ιώδης και μία ερυθρή 

πέφτουν από τον αέρα, κάθετα, σε μια πλάκα χαλαζία, όπως 

παριστάνεται στο σχήμα. Αν οι παραπάνω δέσμες πέσουν 

ταυτόχρονα στην πλάκα του χαλαζία  

Α) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση.  

          α. θα εξέλθει από την πλάκα νωρίτερα  η ιώδης 

          β. θα εξέλθει από την πλάκα νωρίτερα  η ερυθρή 

          γ. θα εξέλθουν από την πλάκα ταυτόχρονα 

Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.  

Μονάδες 8 

 

Β.2 Στο σχήμα παριστάνεται το διάγραμμα των ενεργειακών 

σταθμών του ατόμου του υδρογόνου. Με f31, f32, f21 

συμβολίζονται οι συχνότητες της ακτινοβολίας που 

εκπέμπεται κατά τις μεταβάσεις του ηλεκτρονίου μεταξύ των 

ενεργειακών σταθμών όπως δείχνουν τα βέλη. 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.  

Η σωστή σχέση μεταξύ των συχνοτήτων είναι: 

         α. f31 =  f32 . f21                   β. f31 =  f32 / f21                γ. f31 =  f32 + f21  

 

Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.  

Μονάδες 9 

 

  

 

 

ιώδης ερυθρή 

E1 

E2 

E3 

n1 

n2 

n3 

f31 

f32 

f21 



ΘΕΜΑ B  

 

Β.1 Δύο παράλληλες ακτίνες φωτός, μια ιώδης και μία ερυθρή προσπίπτουν πλάγια, από τον αέρα 

σε μια πλάκα χαλαζία, οπότε λόγω του φαινομένου της διάθλασης εκτρέπονται.  

Α) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση.  

          α. Μεγαλύτερη γωνία εκτροπής θα έχει η ιώδης. 

          β. Μεγαλύτερη γωνία εκτροπής θα έχει η ερυθρή. 

          γ. Η γωνία εκτροπής δεν εξαρτάται από το χρώμα, άρα θα έχουν την ίδια γωνία εκτροπής.  

Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.  

Μονάδες 8 

 

Β.2 Από την ίδια συσκευή παραγωγής ακτίνων Χ παράγονται διαδοχικά δύο δέσμες ακτίνων Χ. Η 

μία δέσμη (Α) αρχικά παράγεται εφαρμόζοντας στο σωλήνα παραγωγής των ακτίνων τάση V1 και 

κατόπιν η άλλη δέσμη (Β) παράγεται εφαρμόζοντας μεγαλύτερη τάση V2. Οι δέσμη των ακτίνων Χ 

και στις δύο περιπτώσεις κατευθύνεται σε ένα μεταλλικό φύλλο.  

Α) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση.  

Η απορρόφηση των ακτίνων Χ θα είναι: 

         α. μεγαλύτερη για τη δέσμη Α                    

         β. μεγαλύτερη για τη δέσμη Β                    

         γ. η ίδια και για τις δύο δέσμες.   

Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.  

Μονάδες 9 

 

  

 

 



ΘΕΜΑ B  

 

Β.1 Στο άτομο του υδρογόνου στην θεμελιώδη κατάσταση η ακτίνα της τροχιάς του ηλεκτρονίου 

είναι r1 και η ενέργεια E1. Το άτομο διεγείρεται και το ηλεκτρόνιο μεταβαίνει σε τροχιά ακτίνας 

9r1.  

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.  

Η ενέργεια του ατόμου στη διεγερμένη κατάσταση είναι:   

         α. 9 E1                                    β. 3 E1                                   γ. E1/9 

Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.  

Μονάδες 8 

 

Β.2 Μία μονοχρωματική δέσμη φωτός από ένα laser προσπίπτει πλάγια από τον αέρα στο νερό μιας 

λίμνης, οπότε κατά ένα μέρος διαθλάται και κατά ένα μέρος ανακλάται. Ονομάζουμε λ1 το μήκος 

κύματος της προσπίπτουσας ακτινοβολίας, λ2 το μήκος κύματος της ανακλώμενης ακτινοβολίας και 

λ3 το μήκος κύματος της διαθλώμενης ακτινοβολίας.  

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.  

Τα μήκη κύματος λ1, λ2, λ3 συνδέονται με τη σχέση: 

         α. λ1 = λ2 > λ3                          β. λ1> λ2> λ3                        γ. λ1> λ2 = λ3 

Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.  

Μονάδες 9 

 

  

 



ΘΕΜΑ Β 

 

Β.1 Μονοχρωματική ακτινοβολία έχει μήκος κύματος λ1, όταν διαδίδεται μέσα στο 

διαφανές υλικό (1) το οποίο έχει δείκτη διάθλασης n1 για την ακτινοβολία αυτή.  

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

΄Οταν η παραπάνω ακτινοβολία διαδίδεται μέσα στο διαφανές υλικό (2), το 

μήκος κύματός της υποτριπλασιάζεται. Για το δείκτη διάθλασης n2 του διαφανούς 

υλικού (2), για την ίδια ακτινοβολία, ισχύει: 

α.  1
2

3

n
n                  β.  1

2
9

n
n                  γ. 2 13n   n      

Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. 

  Μονάδες 8 

 

 

Β.2 Σε μια συσκευή παραγωγής ακτίνων Χ η ηλεκτρική τάση που εφαρμόζεται 

μεταξύ ανόδου και καθόδου, έχει τιμή V. Το ελάχιστο μήκος κύματος της 

ακτινοβολίας που παράγεται στη πιο πάνω συσκευή έχει τιμή λmin.       

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Τετραπλασιάζουμε την ηλεκτρική τάση που εφαρμόζεται μεταξύ ανόδου και 

καθόδου. Τότε το ελάχιστο μήκος κύματος της ακτινοβολίας που παράγεται από τη 

πιο πάνω συσκευή:  

α. Διπλασιάζεται             β.  Τετραπλασιάζεται            γ. Υποτετραπλασιάζεται     

Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. 

  Μονάδες 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΘΕΜΑ Β 

Β.1 Δύο μονοχρωματικές ακτίνες φωτός Α και Β έχουν αντίστοιχα συχνότητες fA και 

fB και διαδίδονται ταυτόχρονα στο κενό. Για τις συχνότητες των ακτίνων Α και Β 

ισχύει η σχέση  fB  = 5fA. Δίνεται η ταχύτητα του φωτός στο κενό c0. 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Αν λΑ είναι το μήκος κύματος της μονοχρωματικής ακτίνας Α, τότε για το 

μήκος κύματος λΒ της μονοχρωματικής ακτίνας Β ισχύει: 

α. 
5

λ
λ   
                       β.  5λ   λ                           γ. λ   λ   

Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

  Μονάδες 8 

 

Β.2 Ένα άτομο υδρογόνου βρίσκεται στη θεμελιώδη κατάσταση, οπότε έχει ολική 

ενέργεια Ε1 = - 13,6 eV. 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Διεγείρουμε το άτομο του υδρογόνου στη κατάσταση όπου η συνολική του 

ενέργεια είναι Ε2 = - 1,51 eV. Ο κύριος κβαντικός αριθμός n που αντιστοιχεί στη 

διεγερμένη αυτή κατάσταση είναι: 

α. n = 2                             β. n = 3                            γ. n = 4           

Μονάδες 4 

Β) Να αιτιoλογήσετε την επιλογή σας. 

  Μονάδες 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΘΕΜΑ Β 

Β.1 Μια δέσμη λευκού φωτός 

εισέρχεται από τη μία πλάγια 

πλευρά ισοσκελούς γυάλινου 

πρίσματος και παράλληλα με τη 

βάση του, όπως φαίνεται στο 

διπλανό σχήμα. Η δέσμη 

εξερχόμενη από το γυάλινο 

πρίσμα, αναλύεται σε μια πολύχρωμη συνεχή ταινία, η οποία περιλαμβάνει γνωστά 

χρώματα.  

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Η μεγαλύτερη γωνία εκτροπής αντιστοιχεί: 

α. στο ερυθρό χρώμα              β. στο πράσινο χρώμα            γ. στο ιώδες χρώμα 

Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

  Μονάδες 8 

 

Β.2 Ένα άτομο υδρογόνου βρίσκεται στη θεμελιώδη κατάσταση, οπότε το ηλεκτρόνιό 

του κινείται σε τροχιά ακτίνας 1r . 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Διεγείρουμε το άτομο του υδρογόνου στην ενεργειακή κατάσταση με κύριο 

κβαντικό αριθμό, n = 4. Τότε το ηλεκτρόνιο του διεγερμένου ατόμου κινείται σε 

τροχιά ακτίνας 4r , για την οποία ισχύει: 

α. 4 14r   r                  β. 4 116r   r                  γ. 1
4

16

r
r     

Μονάδες 4 

Β) Να αιτιoλογήσετε την επιλογή σας. 

  Μονάδες 9 

 

 

 

 



ΘΕΜΑ B 

B.1 Μία συσκευή ακτίνων Χ λειτουργεί με τάση επιτάχυνσης των ηλεκτρονίων V1 και το 

μικρότερο μήκος κύματος των ακτίνων Χ είναι λmin1. Αυξάνουμε την τάση επιτάχυνσης κατά 50% 

και τότε το μικρότερο μήκος κύματος των ακτίνων Χ είναι λmin2. 

 Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

 Για το λόγο των μικρότερων μηκών κύματος λmin1 και λmin2 ισχύει: 

 α. 
     

     
 
 

 
 β. 

     

     
   γ. 

     

     
 
 

 
 

Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

 Μονάδες 8 

 

Β.2 Ακτίνα μονοχρωματικού φωτός, που έχει μήκος 

κύματος λ0 όταν διαδίδεται στο κενό, προσπίπτει κάθετα 

στην πλευρά του κρυστάλλου (1) ο οποίος έχει σχήμα 

ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου και δείκτη διάθλασης  

n1 = 3/2, όπως φαίνεται στο σχήμα. Η ακτίνα διανύει απόσταση d1 στον κρύσταλλο (1) με δείκτη 

διάθλασης n1 και κατόπιν εισέρχεται κάθετα στον κρύσταλλο (2) με δείκτη διάθλασης n2 = 2. Ο 

δεύτερος κρύσταλλος είναι ιδίου σχήματος με τον πρώτο και συνέχεια αυτού. Στον κρύσταλλο 

αυτό η ακτίνα διανύει απόσταση d2 και κατόπιν εξέρχεται στον αέρα. Ο αριθμός των μηκών 

κύματος του φωτός στον κρύσταλλο (1) είναι Ν1 και στον κρύσταλλο (2) είναι Ν2 αντίστοιχα. Ο 

αριθμός Ν1 είναι το 75% του Ν2.  

  Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Για το λόγο των αποστάσεων d1 και d2 ισχύει: 

 α. 
  

  
  

 

 
  β. 

  

  
         γ. 

  

  
 
 

 
 

 Μονάδες 4  

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

 Μονάδες 9  

 

 

 

 

 

 

 

n1 n2 

d1 d2 



ΘΕΜΑ B 

Β.1 Στην αριστερή επιφάνεια γυάλινου πρίσματος, του οποίου μια εγκάρσια τομή είναι ισοσκελές 

τρίγωνο, προσπίπτουν πλάγια τρεις παράλληλες ακτίνες μονοχρωματικών ακτινοβολιών: μία 

ερυθρού χρώματος, μία πράσινου χρώματος και μία ιώδους χρώματος, που μέχρι τότε κινούνταν 

στον αέρα. Οι ακτίνες αφού εκτραπούν από την αρχική τους πορεία εξέρχονται από τη δεξιά 

επιφάνεια του πρίσματος πάλι στον αέρα. Έστω ότι θε είναι η γωνία εκτροπής της ερυθρής ακτίνας, 

θπ είναι η γωνία εκτροπής της πράσινης και θι είναι η γωνία εκτροπής της ιώδους. 

 Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Για τις γωνίες εκτροπής θε, θπ και θι των μονοχρωματικών ακτίνων ισχύει: 

 α. θε > θπ > θι β.  θε < θπ < θι          γ.  θε < θι < θπ 

 

 Μονάδες 4  

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

 Μονάδες 8  

 

Β.2 Σε άτομο υδρογόνου συμβολίζουμε με Ε την ολική του ενέργεια, με U την δυναμική ενέργεια 

ηλεκτρονίου – πυρήνα και με K την κινητική ενέργεια του ηλεκτρονίου. 

 Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Για τις ενέργειες Ε, U και K ισχύει : 

  α. 
2

U
E  K  και  Ε =    β. 2

2

K
E    και  Ε = U           γ. 2

2

U
E  K  και  Ε =     

 Μονάδες 4  

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

 Μονάδες 9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΘΕΜΑ B 

Β.1 Δύο μονοχρωματικές ακτινοβολίες μια ιώδης και μια ερυθρή, διαδίδονται στο κενό και έχουν 

αντίστοιχα μήκη κύματος λΙ και λΕ. Για το πηλίκο 
λ

λ





 των μηκών κύματος ισχύει η σχέση 
4

7

λ
 = 

λ





.  

 Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Για το πηλίκο 
f

f





των συχνοτήτων των ακτινοβολιών ισχύει η σχέση: 

 α. 
4

7

f
 = 

f





 β.  
7

4

f
 = 

f





                    γ.  1
f

 = 
f





 

 Μονάδες 4  

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

 Μονάδες 8  

 

Β.2 Κατά την αποδιέγερση ατόμων υδρογόνου από τη τρίτη διεγερμένη ενεργειακή κατάσταση      

(n = 4), παράγονται ακτινοβολίες διαφόρων μηκών κύματος. Το μήκος κύματος που αντιστοιχεί 

στην ακτινοβολία, η οποία εκπέμπεται κατά τις μεταβάσεις των ηλεκτρονίων από τη διεγερμένη 

κατάσταση με n = 4 στη θεμελιώδη κατάσταση, είναι λ1. Το μήκος κύματος που αντιστοιχεί στην 

ακτινοβολία, η οποία εκπέμπεται κατά τις μεταβάσεις των ηλεκτρονίων από τη διεγερμένη 

κατάσταση με n = 4 σε μια άλλη ενεργειακή κατάσταση Α, είναι λ2. Για τα λ1 και λ2 ισχύει η σχέση        

λ2 = 5λ1. 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Ο κύριος κβαντικός αριθμός n που αντιστοιχεί στην ενεργειακή κατάσταση Α, είναι: 

α. n = 2                          β. n = 3                                 γ. n = 5 

Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 9 

 

 

 

 

 

 

 



ΘΕΜΑ B  

Β.1 Η εξάρτηση του δείκτη διάθλασης n από το μήκος 

κύματος για το κρύσταλλο του ιωδιούχου ρουβιδίου 

(RbI) παρουσιάζεται στο διπλανό σχήμα. Για τους 

δείκτες διάθλασης n1 και n2 ισχύει: 

   
  

  
    

Δίνεται η ταχύτητα διάδοσης του φωτός στο κενό ίση 

με c0.    

 Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Έστω ότι cE και cΙ είναι οι ταχύτητες διάδοσης της 

ερυθρής και της ιώδους ακτινοβολίας αντίστοιχα μέσα 

στο κρύσταλλο. Για το λόγο των ταχυτήτων διάδοσης cE και cΙ ισχύει: 

 α. 
  

  
 

  

  
 β.  

  

  
 

 

 
 γ.  

  

  
 

  

  
 

 Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

 Μονάδες 8 

Β.2 Η ενέργεια ιονισμού για το άτομο του υδρογόνου όταν αυτό βρίσκεται στην θεμελιώδη 

κατάσταση είναι Ειον1 και η ενέργεια ιονισμού για το άτομο όταν αυτό βρίσκεται στην πρώτη 

διεγερμένη κατάσταση (n = 2) είναι Ειον2. 

 Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Για τον λόγο των δύο ενεργειών ιονισμού ισχύει: 

 α. 
     

      
 

 

 
 β.  

     

     
   γ.  

     

     
   

 Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

 Μονάδες 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

400 700 

  

      



ΘΕΜΑ B 

Β.1 Ακτίνα μονοχρωματικού φωτός που έχει μήκος κύματος λ0 όταν διαδίδεται στο κενό,   

προσπίπτει κάθετα στην επιφάνεια κρυστάλλου CdS (θειούχου καδμίου) με δείκτη διάθλασης        

n1 = 2,5 και διανύει μέσα σε αυτόν απόσταση d. Η ίδια ακτίνα προσπίπτει κατόπιν κάθετα στην 

επιφάνεια κρυστάλλου ZnO (οξειδίου του ψευδαργύρου) με δείκτη διάθλασης n2 = 2 και διανύει 

μέσα σε αυτόν επίσης απόσταση d. Ο αριθμός των μηκών κύματος της ακτινοβολίας, όταν αυτή 

διαδίδεται μέσα στους κρυστάλλους με δείκτες διάθλασης n1 και n2, είναι Ν1 και Ν2 αντίστοιχα. 

 Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Για το λόγο των αριθμών των μηκών κύματος Ν1 και Ν2 ισχύει: 

 α. 1

2

N 5

N 4
    β. 1

2

N
1

N
    γ.  1

2

N 4

N 5
     

    Μονάδες 4  

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

    Μονάδες 8  

 

Β.2 Σωματίδιο με κινητική ενέργεια Κ προσπίπτει σε άτομο υδρογόνου που βρίσκεται στη 

θεμελιώδη κατάσταση, αλληλεπιδρά με αυτό και το διεγείρει στη πρώτη διεγερμένη κατάσταση    

(n = 2). Η κινητική ενέργεια του σωματιδίου μετά την διέγερση είναι K1.  

Ένα ίδιο σωματίδιο με κινητική ενέργεια Κ προσπίπτει σε άλλο άτομο υδρογόνου που βρίσκεται 

στη θεμελιώδη κατάσταση, αλληλεπιδρά με αυτό και το διεγείρει στη τρίτη διεγερμένη κατάσταση 

(n = 4). Η κινητική ενέργεια του σωματιδίου μετά την διέγερση είναι K2.  

 Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Για το λόγο των μεταβολών των κινητικών ενεργειών των σωματιδίων μετά την αλληλεπίδραση με 

το άτομο του υδρογόνου ισχύει: 

 α. 1

2

4

5

K K
  

K K





       β. 1

2

5

4

K K
  

K K





         γ. 1

2

2

3

K K
  

K K





   

    Μονάδες 4  

 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

    Μονάδες 9  

 

 

 

 

 



ΘΕΜΑ Β 

Β.1 Στην παρακάτω παράσταση τα μεγέθη που εμφανίζονται είναι: ενέργεια Ε ενός φωτονίου, 

μήκος κύματος λ του φωτονίου στο κενό, ταχύτητα φωτός c στο κενό, σταθερά του Planck h. 

 
  

  
 

Α) Να επιλέξετε το φυσικό μέγεθος που παριστάνει η παραπάνω παράσταση. 

 α. Περίοδος του φωτονίου 

 β. Συχνότητα του φωτονίου 

            γ. Ταχύτητα του φωτονίου στο κενό 

Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. 

       Μονάδες 8 

 

Β.2 Στις παρακάτω σχέσεις τα γράμματα Α, Γ, Δ, Ζ, Η  παριστάνουν φυσικά μεγέθη. Επίσης, 

δίνεται ότι τα m, e, υ, r παριστούν αντίστοιχα την μάζα, το φορτίο, την ταχύτητα και την ακτίνα της 

τροχιάς του ηλεκτρονίου στο άτομο του υδρογόνου, ενώ kc είναι η ηλεκτρική σταθερά. 

     21
A

2
  mυ            

2mυ
  

r
                

2

2
c

e
  - k

r
                 

2

c

e
  - k

r
    

2

2c

e
  k

r
   

 Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Από τις σχέσεις:  Α+Ζ=Δ (1) και   Γ=Η (2) σωστές είναι: 

 α. και οι δύο 

 β. μόνο η πρώτη (1) 

 γ. μόνο η δεύτερη (2) 

Μονάδες 4 

B) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 9 

 

 

 

 

 



ΘΕΜΑ Β 

Β.1 Στο σχήμα παριστάνεται μονοχρωματική ακτίνα που διέρχεται 

από οπτικό μέσο Α με δείκτη διάθλασης n1 σε οπτικό μέσο Β με 

δείκτη διάθλασης n2. Το μήκος κύματος και η ταχύτητα του φωτός 

στα Α και Β είναι λ1, c1 και λ2, c2 αντίστοιχα. 

 

 Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Ορθή σχέση για τα παραπάνω φυσικά μεγέθη είναι η: 

 α.       β.       γ.  
  

  
 
  

  
 

 Μονάδες 4 

 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

    Μονάδες 8  

 

Β.2 Σε ένα άτομο υδρογόνου Κ είναι η κινητική ενέργεια του ηλεκτρονίου, U η δυναμική 

ηλεκτρονίου-πυρήνα και Ε η ολική ενέργεια του ατόμου του υδρογόνου. 

 Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Ποιά από τις παρακάτω ομάδες σχέσεων δεν έχει κανένα λάθος; 

α. U=2E,    K=-U,    K=E/2  

β. E=U/2,   K=2U,   E=-K  

γ. K=-E,    U=-2K,   E=U/2 

 Μονάδες 4 

 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

    Μονάδες 9  

 

 

 

 

 

 

n1, λ1, c1 

 

n2, λ2, c2 

 

 

A 

B 

 

, λ1 

 



ΘΕΜΑ Β 

Β.1 Μονοχρωματική ακτίνα φωτός περνά από ένα οπτικό μέσο Α με δείκτη διάθλασης n1, σε 

οπτικό μέσο Β με δείκτη διάθλασης n2 κατά 25% μεγαλύτερο του n1. Το μήκος κύματος του φωτός 

στα μέσα Α και Β είναι λ1 και λ2 αντίστοιχα. 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Το μήκος κύματος λ2 ελαττώνεται σε σχέση με το λ1 κατά: 

 α.  20%   β.  25%   γ. 75% 

Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

 

       Μονάδες 8 

 

Β.2 Η ενέργεια του ατόμου του υδρογόνου στη θεμελιώδη κατάσταση είναι E1 = - 13,6 eV. Ένα 

ελεύθερο ηλεκτρόνιο με κινητική ενέργεια 6 eV συγκρούεται με το άτομο του υδρογόνου ενώ αυτό 

βρίσκεται στη θεμελιώδη κατάσταση.  

Α) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση.  

Μετά τη σύγκρουση: 

α. το άτομο θα διεγερθεί και αποδιεγειρόμενο θα εκπέμψει φωτόνιο ενέργειας 6 eV. 

β. το άτομο θα διεγερθεί και αποδιεγειρόμενο θα εκπέμψει φωτόνιο ενέργειας 7,6 eV. 

γ. το άτομο δεν θα διεγερθεί. 

Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

       Μονάδες 9 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΘΕΜΑ  Β 

Β.1 Μονοχρωματική ακτινοβολία διαθλάται 

από το οπτικό μέσο (Ι) με δείκτη διάθλασης 

n1 στο οπτικό μέσο (ΙΙ) με δείκτη διάθλασης 

n2.  Το μήκος κύματος της ακτινοβολίας στο 

μέσο (Ι) είναι λ1 και στο μέσο (ΙΙ) είναι λ2. Η 

γωνία πρόσπτωσης είναι η θ1 και γωνία 

διάθλασης είναι η θ2.  

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Για τα μήκη κύματος λ1 και λ2 ισχύει: 

α.  λ1 < λ2  

β.  λ1 = λ2 

γ.  λ1 > λ2 

Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 8 

 

Β.2 Ηλεκτρόνιο στο άτομο του υδρογόνου που βρίσκεται στη θεμελιώδη κατάσταση, απορροφά 

φωτόνιο οπότε μεταπηδά στην τροχιά με κύριο κβαντικό αριθμό n = 3.  

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Η σχέση ανάμεσα στις ακτίνες r1 και r3 των τροχιών του ηλεκτρονίου, που αντιστοιχούν στους 

κύριους κβαντικούς αριθμούς n=1 και n=3 είναι: 

α. 1

3

9
r

  
r

                      β. 1

3

1

9

r
  

r
                          γ. 1

3

1

3

r
  

r
  

Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 9 

 

 

 

 

 

II 



ΘΕΜΑ  Β 

Β.1  Στις πιο κάτω εικόνες (1), (2) και (3) φαίνεται η πορεία μιας ακτίνας μονοχρωματικού φωτός από 

ένα οπτικό μέσο σε ένα άλλο. Στην εικόνα (1) φαίνεται η πορεία της ακτίνας από το μέσο Α που έχει 

δείκτη διάθλασης  nA, στο μέσο Β που έχει δείκτη διάθλασης  nB, στην εικόνα (2) από το μέσο Γ που 

έχει δείκτη διάθλασης  nΓ, στο μέσο Δ που έχει δείκτη διάθλασης  nΔ  και στην εικόνα (3) από το μέσο 

Ε που έχει δείκτη διάθλασης  nΕ, στο μέσο Ζ που έχει  δείκτη διάθλασης  nΖ.  

 
 Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.  

Σύμφωνα με τις παραπάνω εικόνες ορθή σχέση μεταξύ των δεικτών διάθλασης είναι η: 

  α.  nA < nB  β. nΓ  < nΔ  γ. nΖ < 1 

Μονάδες  4 

 Β)  Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες  8 

Β.2  Κατά την αποδιέγερση ενός ατόμου υδρογόνου από την δεύτερη διεγερμένη κατάσταση (n = 3) 

στην θεμελιώδη, εκπέμπεται φωτόνιο Α. Κατά την αποδιέγερση ενός άλλου ατόμου υδρογόνου από 

την πρώτη διεγερμένη κατάσταση (n = 2) στην θεμελιώδη, εκπέμπεται φωτόνιο Β.  

 Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.  

Ο λόγος των συχνοτήτων A

B

f

f
 των δύο φωτονίων που εκπέμπονται, είναι ίσος με:  

 α.  
3

2
 β. 

32

27
                            γ. 

9

4
 

Μονάδες  4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.  

Μονάδες  9 

 

(1) (2) (3) 

Α 

Β 

Γ 

Δ Ζ 

 Ε 



ΘΕΜΑ  Β  

Β.1 Μια μονοχρωματική ακτινοβολία διέρχεται από τρία διαφορετικά οπτικά μέσα i, ii, iii, που έχουν 

δείκτες διάθλασης αντίστοιχα ni, nii και  niii . Στο 

παρακάτω σχήμα παριστάνονται συγκριτικά τα 

μήκη κύματος της ακτινοβολίας σε κάθε μια 

περίπτωση. 

Α) Να επιλέξτε τη σωστή απάντηση. 

Η σχέση μεταξύ των δεικτών διάθλασης  ni, nii και  

niii  είναι: 

α. ni > nii > niii 

β.  niii > nii > nii    

γ.  nii > ni > niιi    

Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. 

 Μονάδες 8 

 

Β.2  Φωτόνιο Α εκπέμπεται κατά την αποδιέγερση ενός ατόμου υδρογόνου από την δεύτερη 

διεγερμένη κατάσταση (n = 3) στην θεμελιώδη. Ένα άλλο φωτόνιο Β εκπέμπεται κατά την 

αποδιέγερση ενός ατόμου υδρογόνου από την πρώτη διεγερμένη κατάσταση (n = 2) στην θεμελιώδη.  

 Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.  

Ο λόγος των μηκών κύματος  A

B

λ

λ
 των δύο φωτονίων που εκπέμπονται, είναι ίσος με:  

            α.  
27

32
           β. 

4

9
                  γ. 

2

3
 

 

Μονάδες  4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.  

Μονάδες  9 

 

 

 

 

 



ΘΕΜΑ Β 

Β.1 Η ολική ενέργεια του ηλεκτρονίου στο άτομο του υδρογόνου όταν αυτό βρίσκεται στη 

θεμελιώδη κατάσταση, είναι Ε1 =-13,6 eV. Ένα άτομο υδρογόνου είναι διεγερμένο και έχει 

ενέργεια   Ε=-3,4eV.   

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.   

Αν 1r  είναι  η ακτίνα της  τροχιάς  του ηλεκτρονίου στη  της θεμελιώδη κατάσταση και r   η ακτίνα 

της τροχιάς του στη διεγερμένη κατάσταση θα ισχύει :  

          α. 12r r                      β. 13r r                       γ. 14r r    

Μονάδες 4   

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.                                                           

Μονάδες 8 

 

Β.2    Μονοχρωματικό φως, που διαδίδεται στον αέρα, εισέρχεται ταυτόχρονα σε δύο οπτικά υλικά 

του ίδιου πάχους d κάθετα στην επιφάνειά τους, όπως φαίνεται στο 

σχήμα. Οι δείκτες διάθλασης των δύο υλικών γι’ αυτό το φως είναι 

1n και 2n  με 1 22n n  .  

Α)  Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.   

 Αν   t
1 

και t
2  

είναι οι χρόνοι διάδοσης του φωτός στα δύο υλικά αντίστοιχα, τότε: 

         α. 1 2t t                    β. 1 22t t                     γ. 2
1

2

t
t   

Μονάδες 4   

Β)  Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.                                                           

Μονάδες 9 

 

 

 

 

 

 

 

        



ΘΕΜΑ Β 

Β.1  Μονοχρωματικό φως, που διαδίδεται στον αέρα, εισέρχεται ταυτόχρονα σε δύο οπτικά υλικά 

του ίδιου πάχους d  κάθετα στην επιφάνειά τους, όπως φαίνεται στο 

σχήμα. Οι χρόνοι διάδοσης του φωτός στα δύο υλικά  είναι  1t
 
και 2t  

αντίστοιχα και 2 12 t t .  
    

 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.   

 Αν   1  και 2
  
είναι τα μήκη  κύματος  του φωτός  αυτού στα δύο υλικά αντίστοιχα, τότε: 

           α. 1 2                        β. 1 22                        γ. 2
1

2


    

Μονάδες 4   

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.                                                           

Μονάδες 8 

 

Β.2    Σε συσκευή παραγωγής ακτίνων  Χ, η ισχύς της ηλεκτρονικής δέσμης είναι  Ρ  και το ελάχιστο μήκος 

κύματος των εκπεμπόμενων φωτονίων του συνεχούς φάσματος είναι min . Μεταβάλλουμε τη τάση V  

μεταξύ   ανόδου καθόδου με αποτέλεσμα  το ελάχιστο  μήκος κύματος των εκπεμπόμενων φωτονίων 

του συνεχούς φάσματος να υποδιπλασιαστεί . 

Α)  Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Αν η ένταση του ρεύματος που διαρρέει τη συσκευή δεν μεταβάλλεται  η ισχύς της ηλεκτρονικής 

δέσμης:  

         α. διπλασιάζεται                      β. υποδιπλασιάζεται                  γ. παραμένει σταθερή.   

Μονάδες 4   

Β)  Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.                                                           

Μονάδες 9 

 

 

  



ΘΕΜΑ Β 

Β.1 Μονοχρωματική ακτινοβολία με συχνότητα f   διαδίδεται 

σε δυο διαφορετικά υλικά α και β ίδιου πάχους d με ταχύτητες 

cα και cβ. Οι χρόνοι διέλευσης της ακτινοβολίας από τα δυο 

υλικά είναι tα  και tβ.  

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.   

Αν α β2t t    ο λόγος των δεικτών διάθλασης των δυο υλικών  θα είναι ίσος με : 

       α. α

β

2
n

n
                       β. α

β

1

2

n

n
                         γ. α

β

1
n

n
  

Μονάδες 4   

Β)  Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.                                                           

Μονάδες 8 

 

Β.2   Το σχήμα δείχνει το διάγραμμα των ενεργειακών 

σταθμών του ατόμου του υδρογόνου.   Τα λ1 , λ2 , λ3
 

είναι τα μήκη κύματος της ακτινοβολίας που 

εκπέμπεται κατά τις μεταβάσεις του ηλεκτρονίου 

μεταξύ των ενεργειακών σταθμών, όπως δείχνουν τα 

βέλη και  f
1
,  f

2
,  f

3     
οι αντίστοιχες συχνότητες. 

Α) Ποιά από τις παρακάτω σχέσεις είναι σωστή ; 

         α. 1 2 3f f f                        β. 2 1 3                            γ. 1 3
2

1 3

 


 





 

Μονάδες 4   

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.                                                           

Μονάδες 9 

 

 

 

 

 

 



ΘΕΜΑ Β 

Β.1 Το μήκος κύματος μονοχρωματικής ακτίνας φωτός, καθώς  διαδίδεται σε ένα οπτικό μέσο 

είναι 400 nm. Ο δείκτης διάθλασης του οπτικού μέσου για αυτό το φως είναι 1,5. Τα μήκη 

κύματος του ορατού φωτός στο κενό είναι από 400 nm για το ιώδες μέχρι τα 700 nm για το 

ερυθρό φώς, ενώ μήκος κύματος 600 nm στο κενό αντιστοιχεί σε πορτοκαλί χρώμα. 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση. 

Η παραπάνω ακτίνα φωτός καθώς διαδίδεται στο οπτικό μέσο είναι: 

α. ιώδους χρώματος               β. πορτοκαλί χρώματος                γ. αόρατη υπεριώδης 

Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 8 

 

Β.2    Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Σύμφωνα με το ατομικό πρότυπο του Bohr (Μπόρ) για το άτομο του υδρογόνου, για τα μέτρα 

υ1 και  υ3 των ταχυτήτων του ηλεκτρονίου στην θεμελιώδη επιτρεπόμενη τροχιά (n=1) και στην 

επιτρεπόμενη τροχιά με n = 3 αντίστοιχα, ισχύει η σχέση: 

 α.  υ1 = 3υ3                β. υ3 = 3υ1                γ. υ1 = 9υ3 

Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΘΕΜΑ Β 

B.1 Στο άτομο του υδρογόνου στην θεμελιώδη κατάσταση, η ολική ενέργεια του ηλεκτρονίου 

είναι Ε = - 13,6 eV.  

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Η δυναμική ενέργεια  του ηλεκτρονίου στη θεμελιώδη κατάσταση του ατόμου  υδρογόνου 

είναι: 

α.  U = -27,2 eV             β. U = - 6,8 eV  γ. U = + 13,6 eV 

 

Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 8 

 

Β.2 Δύο ραδιοφωνικοί σταθμοί Α και Β, εκπέμπουν σε συχνότητες   fΑ  και   fΒ  με fA = 2fB, 

ενώ για την ακτινοβολούμενη ισχύ των δύο σταθμών ισχύει PA = 2PB. Σε κάποιο χρονικό 

διάστημα ο σταθμός Α έχει εκπέμψει ΝΑ φωτόνια. Στον ίδιο χρόνο ο σταθμός Β έχει 

εκπέμψει ΝB φωτόνια.  

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Για τους αριθμούς φωτονίων ΝΑ και ΝB θα ισχύει: 

   α. ΝΒ = 2ΝΑ                    β. ΝΒ = ΝΑ           γ. 2ΝΒ = ΝΑ            

Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.       

Μονάδες 9 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 



ΘΕΜΑ Β 

Β.1 Δύο ακτίνες της ίδια μονοχρωματικής 

ακτινοβολίας προσπίπτουν κάθετα από το κενό σε 

οπτικά υλικά Α και B πάχους d και 2d αντίστοιχα 

και διέρχονται από αυτά όπως φαίνεται στο σχήμα. 

A) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Αν tA και tB  είναι οι αντίστοιχοι χρόνοι διέλευσης 

της ακτινοβολίας από τα δύο υλικά και ισχύει          

tA = tB,  για τους δείκτες διάθλασης nA και nB των 

δύο υλικών για την ακτινοβολία αυτή, θα ισχύει:   

α. nA = nB 

β. nA = 2nB 

γ. nB = 2nA 

Μονάδες 4 

B) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 8 

 

B.2  Σε μια συσκευή παραγωγής ακτίνων X μεταβάλλαμε την τάση μεταξύ ανόδου 

και καθόδου και έτσι προκαλέσαμε ελάττωση στο ελάχιστο μήκος κύματος του 

συνεχούς φάσματος των παραγόμενων ακτίνων κατά 20%.  

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Για να πετύχουμε τη παραπάνω ελάττωση, προκαλέσαμε: 

α. μείωση της τάσης κατά 25% 

β. αύξηση της τάσης κατά 25% 

γ. αύξηση της τάσης κατά 20% 

Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 9 
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ΘΕΜΑ Β 

Β.1 Μονοχρωματική ακτίνα, με μήκος κύματος στον αέρα λ0 = 840 nm, διαδίδεται σε διαφανές 

υλικό με δείκτη διάθλασης n = 1,4. 

  Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Το μήκος κύματος της ακτίνας στο διαφανές υλικό είναι:  

α. λ = 1176 nm  

β. λ = 840 nm  

γ. λ = 600 nm 

                                                                                                                                         Μονάδες 4 

 Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.  

                                                                                                                                         Μονάδες 8 

 

Β.2  Στο άτομο του υδρογόνου, ηλεκτρόνιο που βρίσκεται στη θεμελιώδη κατάσταση (n = 1) και 

έχει ενέργεια -13,6 eV, απορροφά φωτόνιο ενέργειας 12,75 eV. 

 Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Το ηλεκτρόνιο μεταπηδά:  

α. από την τροχιά με n = 1 στη τροχιά με n = 3   

β. από την τροχιά με n = 1 στη τροχιά με n = 4   

γ. από την τροχιά με n = 1 στη τροχιά με n = 6 

                                                                                                                                        Μονάδες 4 

  Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

                                                                                                                                        Μονάδες 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΘΕΜΑ Β 

Β.1 Ηλεκτρόνιο που βρίσκεται στη θεμελιώδη κατάσταση (n = 1), στο άτομο του 

υδρογόνου και έχει ενέργεια Ε1 απορροφά πλήρως φωτόνιο και μεταπηδά στην 

τροχιά με ενέργεια Ε1/16.   

 Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Η μεταπήδηση του ηλεκτρονίου έγινε: 

α. από την τροχιά με n = 1 στην τροχιά με n = 2    

β. από την τροχιά με n = 1 στην τροχιά με n = 4 

γ. από την τροχιά με n = 1 στην τροχιά με n = 16     

Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 8 

 

Β.2 Μονοχρωματική ακτίνα φωτός προερχόμενη από τον αέρα προσπίπτει κάθετα 

στην επιφάνεια διαφανούς πρισματικής πλάκας και τη διαπερνά, διανύοντας στο 

εσωτερικό της απόσταση 10 cm. Ο δείκτης διάθλασης του υλικού της πλάκας είναι    

n = 1,5. Δίνεται ότι η ταχύτητα του φωτός στον αέρα είναι co = 3∙10
8
 m/s. 

 Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Ο χρόνος κίνησης της ακτίνας μέσα στην πλάκα είναι: 

α. 3∙10
-11

 s             β. 5∙10
-10 

s                  γ. 7∙10
-9

 s    

 Μονάδες 4 

 Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΘΕΜΑ Β 

 

Β.1  Μονοχρωματική φωτεινή ακτίνα προσπίπτει στη διαχωριστική επιφάνεια δύο διαφανών μέσων 

1, 2 προερχόμενη από το μέσο 1 και πηγαίνοντας στο μέσο 2.  Ένα μέρος της ακτίνας ανακλάται 

και ένα μέρος της διαθλάται. Οι δείκτες διάθλασης των δύο μέσων 1 και 2 είναι n1 και n2 

αντίστοιχα, η γωνία πρόσπτωσης της ακτίνας είναι 30
ο
 και η γωνία διάθλασης της ακτίνας είναι 

60
ο
. 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Η σχέση των δεικτών διάθλασης των δύο μέσων είναι: 

α. n1 > n2          β. n1 = n2                   γ. n1 < n2 

 Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 8 

Β.2 Ηλεκτρόνιο στο άτομο του υδρογόνου που βρίσκεται στη θεμελιώδη κατάσταση (n = 1), 

απορροφά φωτόνιο οπότε μεταπηδά στην τροχιά με n = 3.  

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Η σχέση μεταξύ των ταχυτήτων του ηλεκτρονίου υ1 και υ3 κατά τη περιφορά του στις τροχιές με    

n = 1 και n = 3 αντίστοιχα, είναι: 

α. υ1 = υ3       β. υ1 = 9υ3               γ. υ1 = 3υ3 

Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΘΕΜΑ Β 

Β.1 Μια εμπειρική σχέση μεταξύ των συχνοτήτων των ακτινοβολιών στο φάσμα του υδρογόνου, 

γνωστή ως συνδυαστική αρχή του Ritz, είχε ανακαλυφθεί πριν ο Bohr διατυπώσει το αντίστοιχο 

μοντέλο. Σύμφωνα με αυτή, ορισμένες απο τις συχνότητες των φασματικών γραμμών του 

υδρογόνου μπορούσαν να υπολογιστούν ως 

άθροισμα ή διαφορά  άλλων  συχνοτήτων.   

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Για τις συχνότητες f1, f2, και f3 του διπλανού 

σχήματος θα ισχύει 

α. 1 2 3f f f      

β. 2 1 3f f f  .      

γ. 3 1 2f f f  . 

Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 8 

 

Β.2 Ακτινοβολία μήκους κύματος λ0, στο κενό, περνά από οπτικά αραιό μέσο, με δείκτη διάθλασης 

n1, σε οπτικά πυκνό μέσο, με δείκτη διάθλασης n2.  

     Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Η μεταβολή του μήκους κύματος 1 2      είναι ίση με:  

           α. 
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Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 9 
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ΘΕΜΑ Β 

Β.1 Ένα ηλεκτρόνιο μάζας m κινείται με ταχύτητα υ  και συγκρούεται με άτομο υδρογόνου που 

βρίσκεται στη θεμελιώδη κατάσταση, οπότε η ταχύτητα του ηλεκτρονίου μειώνεται σε v . Η 

ταχύτητα του ατόμου υδρογόνου δεν αλλάζει, αλλά το ηλεκτρόνιο του ατόμου υδρογόνου  

μεταβαίνει σε στάθμη υψηλότερης ενέργειας και στη συνέχεια επιστρέφει στην αρχική του στάθμη, 

εκπέμποντας φωτόνιο.    

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Εάν h είναι η σταθερά του Planck, η συχνότητα της εκπεμπόμενης ακτινοβολίας κατά την 

αποδιέγερση του ατόμου είναι ίση με 

        α. 
 2 2

2

m v

h

 


            β. 

 2 2

2

m v

h

 


             γ. 

 2 2

2

m v

h

 


 

Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 8 

Β.2 Μονοχρωματική ακτινοβολία περνά από οπτικά αραιό μέσο, με δείκτη διάθλασης n1, σε οπτικά 

πυκνό μέσο, με δείκτη διάθλασης n2.  

     Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Η μεταβολή της ταχύτητας του φωτός 1 2c c c    είναι ίση με:  

           α. 2 1
0

2 1

n n
c

n n

 
 

 
       β.  0 2 1c n n                γ. 2 1

0

2 1

n n
c

n n

 
 

 
 

     Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 9 

 

 

 



ΘΕΜΑ Β 

Β.1 Στο σχήμα 1 οι καμπύλες Α και Β 

παριστάνουν την εξάρτηση του δείκτη 

διάθλασης από το μήκος κύματος της 

ακτινοβολίας στο υγρό (Α) και στο γυαλί (Β) 

αντιστοίχως. Τοποθετούμε πρίσμα φτιαγμένο 

από το συγκεκριμένο γυαλί μέσα σε δοχείο 

που περιέχει το συγκεκριμένο υγρό όπως 

φαίνεται στο σχήμα 2. Πάνω στο πρίσμα 

προσπίπτει διαδοχικά, κατά μήκος της 

διεύθυνσης Ι, καθεμία από τις τρείς 

μονοχρωματικές ακτινοβολίες (ιώδης, πράσινη, 

ερυθρή) που φαίνονται στο σχήμα 1. 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Οι πορείες που θα ακολουθήσουν η ιώδης, η 

πράσινη και η ερυθρή ακτινοβολία είναι 

αντιστοίχως: 

α. 1, 2 και 3  β. 3, 2 και 1.     γ. 2,3 και 1. 

Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.     

Μονάδες 8 

Β.2 Σε έναν σωλήνα παραγωγής ακτίνων Χ, η διαφορά δυναμικού μειώνεται κατά 20%.   

     Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Το ελάχιστο μήκος κύματος των ακτίνων Χ θα: 

α. αυξηθεί κατά  25 %  β. αυξηθεί κατά 20 %   γ. αυξηθεί κατά 10 %. 

Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 9 
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ΥΓΡΟ Α 
(1) 

(2) 

(3) 
ΓΥΑΛΙ Β 
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ΘΕΜΑ Β 

Β.1  Μονοχρωματική ακτινοβολία μήκους κύματος λ0 προερχόμενη από τον αέρα εισέρχεται σε 

κομμάτι γυαλιού  μέσα στο οποίο το μήκος κύματος μειώνεται κατά το 1/3 της αρχικής του τιμής 

 Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Ο δείκτης διάθλασης του γυαλιού είναι:  

α. 0,66                     β. 1,1                 γ. 1,5 

Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 8 

Β.2 Άτομο υδρογόνου αποδιεγείρεται από την ενεργειακή κατάσταση με κύριο κβαντικό αριθμό     

n = 3 στην θεμελιώδη κατάσταση πραγματοποιώντας δύο διαδοχικές αποδιεγέρσεις και εκπέμπει 2 

φωτόνια. Στην πρώτη αποδιέγερση η συχνότητα του παραγόμενου φωτονίου είναι f1 και στην 

επόμενη  f2. 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Ο λόγος των δύο συχνοτήτων είναι:  

 α. 1

2

5

27

f
  

f
  β. 1

2

3

4

f
  

f
    γ. 1

2

8

9

f
  

f
   

Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΘΕΜΑ Β 

Β.1  Μονοχρωματική ακτίνα φωτός μήκους κύματος λ0 προερχόμενη από τον αέρα προσπίπτει στην 

ήρεμη επιφάνεια γλυκερίνης που βρίσκεται σε δοχείο.  

 Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Αν θεωρήσετε ότι ο δείκτης διάθλασης της γλυκερίνης είναι n = 1,5 τότε το μήκος κύματος λ της 

ακτινοβολίας στη γλυκερίνη  ισούται με:  

α. 2 λ0 / 3   β.  3 λ0 / 2       γ. λ0 

Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 8 

 

Β.2 Το ηλεκτρόνιο στο άτομο του υδρογόνου έχει ολική ενέργεια E1 όταν βρίσκεται στη θεμελιώδη 

κατάσταση ενώ όταν βρίσκεται σε μία διεγερμένη κατάσταση έχει ολική ενέργεια En.  Ισχύει ότι    

E1 = 25 En. 

Α) Να επιλέξετε  τη σωστή απάντηση. 

Ο κύριος κβαντικός αριθμός που αντιστοιχεί στη παραπάνω διεγερμένη κατάσταση είναι: 

α. 5      β.1/5      γ. 25 

Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 9 

 



ΘΕΜΑ B 

B.1 Στο σχήμα φαίνεται η πορεία μιας μονοχρωματικής ακτίνας καθώς 

αυτή διέρχεται από το οπτικό μέσο Α στο οπτικό μέσο Β. 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Εάν  ο δείκτης διάθλασης της μονοχρωματικής ακτίνας στο 

μέσο Α είναι nA = 1,3, τότε ο δείκτης διάθλασης της 

μονοχρωματικής ακτίνας στο μέσο Β μπορεί να είναι: 

 α.  nΒ = 1,3         β.  nΒ = 1,35      γ.  nΒ = 1,22 

                   Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.    

                     Μονάδες 8 

 

B.2 Μια μπαταρία του εμπορίου έχει πάνω της την ένδειξη 9 V. Συνδέουμε την μπαταρία με μια 

αντίσταση 90 Ω  και ένα αμπερόμετρο σε σειρά. Η ένδειξη του αμπερομέτρου είναι 0,09 Α. 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

     Η εσωτερική αντίσταση της μπαταρίας είναι: 

 α. μηδέν    β. 10 Ω     γ. 100 Ω  

          Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.      

Μονάδες 9 
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ΘΕΜΑ B 

B.1       Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Η ενέργεια ενός φωτονίου μιας μονοχρωματικής ακτινοβολίας υπολογίζεται από τη σχέση: 

    α.
f

hE


              β. hcfE            γ.


c
hE     

Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.   

   Μονάδες 8 

 

Β.2 Μια μπαταρία του εμπορίου έχει πάνω της την ένδειξη 10 V. Η εσωτερική αντίσταση της 

μπαταρίας είναι 1 Ω. 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

     α. Σε οποιοδήποτε κλειστό κύκλωμα συνδέσουμε την μπαταρία η τάση στα 

άκρα της μπαταρίας  θα είναι  ίση με 10 V. 

     β. Σε οποιοδήποτε κλειστό κύκλωμα συνδέσουμε την μπαταρία η τάση στα 

άκρα της μπαταρίας  θα είναι  μικρότερη από 10 V.      

     γ. Σε οποιοδήποτε κλειστό κύκλωμα συνδέσουμε την μπαταρία η τάση στα 

άκρα της μπαταρίας  θα είναι  μεγαλύτερη από 10 V. 

          Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.   

   Μονάδες 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΘΕΜΑ B 

B.1 Στο σχήμα δίδεται η πορεία μιας μονοχρωματικής ακτίνας καθώς αυτή 

διέρχεται από το οπτικό μέσο Α στο οπτικό μέσο Β. Το μέσο Α έχει δείκτη 

διάθλασης nA και το μέσο Β έχει δείκτη διάθλασης nB. Δίνεται η ταχύτητα 

του φωτός στο κενό ίση με co. 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

 Εάν η ταχύτητα της μονοχρωματικής  ακτίνας στο μέσο Α   είναι cA  

και η αντίστοιχη ταχύτητά της στο μέσο Β είναι cΒ,  τότε ισχύει: 

 α. cA  > cB              β.  cA = cB                     γ.  cA < cB       

       Μονάδες 4 

      Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.       

                                                                                     Μονάδες 8 

 

B.2 Η ΔΕΗ χρεώνει κάθε KWh που καταναλώνουμε με 0,1 €. Κατά την διάρκεια ενός έτους 

(365 ημέρες) η χρήση της ηλεκτρικής κουζίνας σε ένα σπίτι διαρκεί κατά μέσο όρο 2 ώρες την 

ημέρα.  

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Αν η ηλεκτρική κουζίνα είναι ισχύος 3000 W, τότε το ποσό που θα πληρώσουμε στη ΔΕΗ για 

τη χρήση της κουζίνας στη διάρκεια ενός έτους θα είναι: 

     α. λιγότερο από 200 €. 

     β. μεταξύ 200 €  και  250 €. 

     γ. μεγαλύτερο από 250 €. 

          Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.     

 Μονάδες 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

B 



ΘΕΜΑ Β 

B.1  Ένα άτομο υδρογόνου αποδιεγείρεται και επιστρέφει στην θεμελιώδη κατάσταση          

(n = 1). Η μεταβολή της ακτίνας της τροχιάς του ηλεκτρονίου είναι Δr = 7,5 · 10
-10

 m. Η 

ακτίνα της τροχιάς του ηλεκτρονίου στη θεμελιώδη κατάσταση είναι r1 =  0,5 · 10
-10

 m.  

      Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

H διεγερμένη κατάσταση στην οποία βρισκόταν αρχικά το άτομο του υδρογόνου είχε κύριο 

κβαντικό αριθμό: 

      α. n = 2               β. n = 3                 γ. n = 4 

Μονάδες 4 

     Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 8 

 

Β.2  Στο διπλανό σχήμα φαίνονται οι χαρακτηριστικές 

καμπύλες δύο αντιστάσεων R1 και R2.  Οι αντιστάσεις 

συνδέονται παράλληλα.  

      Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Η ισοδύναμη αντίσταση Rολ έχει τιμή: 

      α.  2 Ω             β.   0,5 Ω              γ.  9 Ω 

Μονάδες 4 

      Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 9 
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ΘΕΜΑ Β 

B.1  Μία συσκευή παραγωγής ακτίνων Χ λειτουργεί με τάση ανόδου-καθόδου V.  

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Αν η παραπάνω τάση τριπλασιαστεί, τότε η μέγιστη συχνότητα των παραγόμενων φωτονίων:  

      α.   υποτριπλασιάζεται        β. τριπλασιάζεται         γ.  παραμένει σταθερή 

Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 8 

 

Β.2 Στο διπλανό σχήμα φαίνονται οι χαρακτηριστικές 

καμπύλες τριών αντιστατών με αντιστάσεις  R1,  R2 

και R3.      

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Η αντίσταση που καταναλώνει τη μεγαλύτερη ισχύ,  

όταν οι αντιστάσεις είναι συνδεδεμένες παράλληλα  

και στις άκρες του συστήματος εφαρμόζεται τάση V,  

είναι η: 

      α. R1              β. R2              γ. R3  

Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 9 
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ΘΕΜΑ Β 

B.1 Στο διπλανό σχήμα φαίνονται οι χαρακτηριστικές καμπύλες τριών αντιστατών με 

αντιστάσεις R1,  R2 και R3.      

         Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Η αντίσταση που καταναλώνει τη μεγαλύτερη ισχύ,  

όταν οι αντιστάσεις είναι συνδεδεμένες σε σειρά  

και στις άκρες του συστήματος εφαρμόζεται τάση V,  

είναι η: 

          α. R1                β. R2               γ. R3  

Μονάδες 4 

          Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 8 

 

Β.2  Μία συσκευή παραγωγής ακτίνων Χ λειτουργεί με τάση ανόδου-καθόδου V. Η ισχύς της 

ηλεκτρονικής δέσμης που προέρχεται από την κάθοδο είναι P. Αυξάνουμε τη θερμοκρασία 

της καθόδου, διατηρώντας την τάση σταθερή, με αποτέλεσμα να διπλασιάζεται ο αριθμός των 

ηλεκτρονίων που βγαίνουν από αυτή ανά δευτερόλεπτο.  

          Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Για τη νέα ισχύ P΄ της ηλεκτρονικής δέσμης ισχύει: 

          α. P΄ = P              β. P΄ = 2 P               γ. P΄ =  

Μονάδες 4 

          Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 9 

 

 

 

 

 

 

  R1 

  R2 

    R3 

I (A)       6 4 2 0 

 20 

 40 

                
V       

(Volt) 

18 



ΘΕΜΑ Β 

B.1 Μία ηλεκτρική λάμπα έχει αντίσταση R = 600 Ω και χρειάζεται ρεύμα έντασης  

I = 20 mA για να φωτοβολεί κανονικά. (Θεωρούμε ότι η λάμπα συμπεριφέρεται σαν ωμικός 

αντιστάτης). 

      Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Ο αριθμός από παρόμοιες λάμπες που πρέπει να συνδέσουμε σε σειρά σε δίκτυο τάσης          

V = 120 V ώστε να λειτουργούν κανονικά, είναι: 

      α. 5                      β. 6                  γ. 10 

Μονάδες 4 

      Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 8 

 

Β.2  Μονοχρωματική δέσμη φωτός εισέρχεται σε 

γυάλινο πλακίδιο κάθετα στην επιφάνειά του και 

κατόπιν σε πλακίδιο χαλαζία που εφάπτεται στο 

γυαλί, όπως φαίνεται στο σχήμα. Το γυαλί έχει δείκτη 

διάθλασης n1 = 
2

3
 και ο χαλαζίας έχει δείκτη 

διάθλασης n2 για τον οποίο ισχύει  2

1

2
n

  
n

 .  

H ταχύτητα του φωτός στον αέρα είναι c0 = 3 x 10
8
 m/s.  

      Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

H ταχύτητα του φωτός στο χαλαζία είναι: 

      α. 0,5 · 10
8
 m/s             β. 10

8
 m/s            γ. 2 · 10

8
 m/s  

Μονάδες 4 

     Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 9 

 

 

 

Γυαλί 

Χαλαζίας 



ΘΕΜΑ Β 

Β.1  Σε συσκευή ακτίνων Χ, η τάση μεταξύ ανόδου και καθόδου διπλασιάζεται. 

 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Αν Κ1, η κινητική ενέργεια με την οποία τα ηλεκτρόνια φτάνουν στην άνοδο πριν το διπλασιασμό 

της τάσης και Κ2 η κινητική ενέργεια με την οποία τα ηλεκτρόνια φτάνουν στην άνοδο μετά το 

διπλασιασμό ισχύει: 

α. Κ1 =  Κ2   β. Κ1 =  2·Κ2                      γ. Κ1 = 
1

2
 Κ2  

Μονάδες 4  

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 8  

 

Β.2 Το ηλεκτρόνιο στο άτομο του υδρογόνου που βρίσκεται στην θεμελιώδη κατάσταση (n=1) 

απορροφά ακτινοβολία με αποτέλεσμα να διεγερθεί στην 2
η
 διεγερμένη στάθμη (n=3).  

 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Σύμφωνα με το πρότυπο του Bohr η στροφορμή του ηλεκτρονίου στο άτομο του υδρογόνου 

κατά την παραπάνω διέγερση μεταβάλλεται κατά  : 

α. 
2

h


               β. 

h


      γ. 

3

2

h


  

Μονάδες 4  

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

 Μονάδες 9  

 

 

 

 

 



ΘΕΜΑ Β 

Β.1 Άτομο του υδρογόνου που βρίσκεται στην θεμελιώδη κατάσταση (n =1), έχει ενέργεια Ε1.   

Α) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση. 

Η ενέργεια που πρέπει να έχει ένα φωτόνιο έτσι ώστε αν απορροφηθεί από το παραπάνω 

άτομο υδρογόνου, το άτομο να διεγερθεί στην 1
η
 διεγερμένη στάθμη (n =2) είναι ίση με : 

α. 13

4

E
              β. 1

4

E
     γ. 13

4

E
      

Μονάδες 4  

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 8  

 

Β.2 Δύο δέσμες μονοχρωματικών ακτινοβολιών (1) και (2) διαδίδονται στον αέρα. Η ακτινοβολία 

(1) ανήκει στην ορατή περιοχή, ενώ η (2) στην περιοχή των ακτινών X του φάσματος 

ακτινοβολιών. Το μήκος κύματος της ακτινοβολίας (1) είναι λ1 και, το μήκος κύματος της (2) είναι 

λ2, για τα οποία ισχύει η σχέση  λ1 =10
4 
·λ2 . 

Α1) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Ποια από τις δύο ακτινοβολίες μπορεί να διαταράξει τη μοριακή δομή του DNA; 

α.  (1)   β.  (2)   

Μονάδες 1  

Β1) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

 Μονάδες 3 

Α2) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Αν Ε1 η ενέργεια ενός φωτονίου της δέσμης (1) και Ε2 η ενέργεια ενός φωτονίου της δέσμης 

(2), ισχύει   : 

α. Ε1 =10
4 
·Ε2   β. Ε2 =10

4 
·Ε1   

Μονάδες 3  

Β2) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

 Μονάδες 6 



ΘΕΜΑ Β 

Β.1 Μονοχρωματική ακτινοβολία διαδίδεται από το νερό στο γυαλί. Για το μήκος κύματος της 

ακτινοβολίας στο γυαλί (λΓ) και στο νερό (λΝ) ισχύει, λΓ < λΝ . 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Αν nΓ  είναι ο δείκτης διάθλασης του γυαλιού και nN ο δείκτης διάθλασης του νερού για την 

ακτινοβολία αυτή, ισχύει: 

α. nΓ > nN   β. nΓ = nN                      γ. nΓ < nN  

Μονάδες 4  

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 8  

 

Β.2 Δύο δέσμες μονοχρωματικών ακτινοβολιών (1) και (2), διαδίδονται στον αέρα. Οι δέσμες (1) 

και (2) ανήκουν αντίστοιχα, στην ορατή περιοχή και στην περιοχή των ακτινών Χ του φάσματος. H 

ενέργεια ενός φωτονίου της δέσμης (1) είναι Ε1 και η ενέργεια ενός φωτονίου της δέσμης (2) είναι 

Ε2, για τα οποία ισχύει, Ε2 =10
4 
·Ε1 . 

Α1) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Ποια από τις δύο δέσμες είναι πιο επικίνδυνη για τον άνθρωπο; 

α.    (1)   β.    (2)   

Μονάδες 1  

Β1) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

 Μονάδες 3 

Α2) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Αν λ1 το μήκος κύματος της ακτινοβολίας της δέσμης (1) και λ2 το μήκος κύματος της 

ακτινοβολίας της δέσμης (2), ισχύει   : 

α. λ1 =10
4 
·λ2   β. λ2 =10

4 
·λ1   

Μονάδες 3  

Β2) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

 Μονάδες 6 



ΘΕΜΑ Β 

Β.1 Μονοχρωματική ακτινοβολία έχει μήκος κύματος λ0 στο αέρα. Όταν εισέρχεται 

από τον αέρα σε διαφανές υλικό το μήκος κύματός της ελαττώνεται στο ⅓ της 

αρχικής του τιμής. 

Α)Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Ο δείκτης διάθλασης του διαφανούς υλικού είναι : 

α.  
2

3
n                        β.  n = 3                     γ.  n = 1,33 

         Μονάδες 4 

Β)Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 8 

Β.2 Το ηλεκτρόνιο σε ένα  άτομο υδρογόνου βρίσκεται στη 3
η
 διεγερμένη κατάσταση 

(n = 4) και μεταπίπτει στη 1
η
 διεγερμένη κατάσταση (n = 2).  

Α)Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Η μεταβολή στην κινητική του ενέργεια ισούται με : 

α. 1

3

16
 E        β. 1

8

9
 E      γ. 1

9

4
 E   

όπου Ε1 η ολική ενέργεια του ηλεκτρονίου στη θεμελιώδη κατάσταση. 

         Μονάδες 4 

Β)Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 9 

          

 

  



ΘΕΜΑ B 

B.1 Το ηλεκτρόνιο ενός ατόμου υδρογόνου βρίσκεται στη θεμελιώδη κατάσταση 

έχοντας στροφορμή μέτρου L. Κάποια στιγμή απορροφά ενέργεια και μεταβαίνει σε 

επιτρεπόμενη τροχιά όπου το μέτρο της δύναμης Coulomb ανάμεσα στο ηλεκτρόνιο 

και τον πυρήνα είναι 81 φορές μικρότερο από το μέτρο  της δύναμης Coulomb στη 

θεμελιώδη κατάσταση.  

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

 Αν L΄ είναι το μέτρο της στροφορμής του ηλεκτρονίου στη διεγερμένη αυτή 

κατάσταση, ισχύει ότι: 

α. L΄ = L  β. L΄ = 3L  γ. L΄= 9L 

Μονάδες 4 

Β) Nα αιτιολογήσετε την επιλογή σας.   

Μονάδες 8 

Β.2 Μονοχρωματική ακτινοβολία, που ανήκει στην περιοχή των μικροκυμάτων, 

διαπερνά δύο διαφανή υλικά Α και Β, με πάχος d και 2d αντίστοιχα, όπως φαίνεται 

στο παρακάτω σχήμα.  

 
Αν στο σχήμα παριστάνονται συγκριτικά  τα μήκη κύματος της ακτινοβολίας στα δύο 

υλικά, αφού το παρατηρήσετε προσεκτικά να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις: 

Α1) Ποιό από τα δύο υλικά είναι οπτικά πυκνότερο, το Α ή το Β; 

 Μονάδες 2 

Β1)  Nα αιτιολογήσετε την επιλογή σας.   

Μονάδες 4 

       Α2)  Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Για τους χρόνους διέλευσης της ακτινοβολίας από τα δύο υλικά, ισχύει: 

 α. A

B

4

3

t
  

t
    β. A

B

8

3

t
  

t
    γ. A

B

3

4

t
  

t
   

 Μονάδες 2 

       Β2)  Nα αιτιολογήσετε την επιλογή σας.   

Μονάδες 5 

d 2d 

A B 



ΘΕΜΑ B 

B.1 Δύο μονοχρωματικές ακτινοβολίες διαπερνούν 

κάθετα ένα γυάλινο πλακίδιο πάχους d. Τα μήκη 

κύματος των δύο ακτινοβολιών στο γυαλί είναι λ1 

και λ2.  

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Εάν για τους χρόνους διέλευσης ισχύει t1 = 1,5t2, 

τότε για τους δείκτες διάθλασης των δύο 

ακτινοβολιών στο γυαλί ισχύει: 

α. n1 = n2              β. 1 2

3

2
 n  n                      γ. 1 2

2

3
 n  n  

 Μονάδες 4 

Β) Nα αιτιολογήσετε την επιλογή σας.   

Μονάδες 8 

 

Β.2 Μία συσκευή παραγωγής ακτίνων Χ λειτουργεί με τάση ανόδου-καθόδου V. 

Αυξάνουμε τη θερμοκρασία της καθόδου, διατηρώντας την τάση σταθερή, με 

αποτέλεσμα να διπλασιάζεται ο αριθμός των ηλεκτρονίων που βγαίνουν από αυτή 

ανά δευτερόλεπτο.  

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Εάν fmax είναι η μέγιστη συχνότητα των φωτονίων που εκπέμπονται αρχικά και f ΄max 

μετά την αύξηση της θερμοκρασίας, τότε ισχύει:  

          α.  f ΄max = fmax            β. f ΄max = 2fmax      γ. 2 f ΄max = fmax 

 

Μονάδες 4 

Β)Nα αιτιολογήσετε την επιλογή σας.   

Μονάδες 9 

 

  

(1)  

     (2) 

d 



ΘΕΜΑ Β 

Β.1 Ένα φωτόνιο απορροφάται από ένα άτομο υδρογόνου που βρίσκεται στη στάθμη 2n . Το 

άτομο ιονίζεται και το ηλεκτρόνιο του ατόμου, όταν παύει να έλκεται από τον πυρήνα, έχει  

μηδενική ταχύτητα.  

 Α) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση. 

Αν το ηλεκτρόνιο βρισκόταν στη θεμελιώδη στάθμη και το άτομο απορροφούσε το ίδιο φωτόνιο 

τότε: 

α. Το άτομο θα ιονιζόταν και το ηλεκτρόνιο, όταν θα έπαυε η έλξη από τον πυρήνα, θα είχε μη 

μηδενική ταχύτητα 

β. Το άτομο δεν θα ιονιζόταν 

γ. Το άτομο θα ιονιζόταν και το ηλεκτρόνιο, όταν θα έπαυε η έλξη από τον πυρήνα, θα είχε 

μηδενική ταχύτητα. 

Μονάδες 4 

 Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 8 

 

Β.2 Μονοχρωματική ακτινοβολία που διαδίδεται στο κενό διανύει απόσταση d  σε χρόνο t . Η ίδια 

μονοχρωματική ακτινοβολία σε κάποιο υλικό, διανύει απόσταση d σε χρόνο t2 . 

 Α) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση. 

Ο δείκτης διάθλασης του υλικού για τη μονοχρωματική αυτή ακτινοβολία είναι: 

α. 2n   β. 1n   γ. 5,1n  

Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 9 

 

 

 



ΘΕΜΑ Β 

Β.1 Πηγή ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας εκπέμπει ηλεκτρομαγνητικά κύματα με μήκος κύματος 

 . Η πηγή εκπέμπει 18104   φωτόνια ανά δευτερόλεπτο. Η ισχύς της πηγής για την εκπομπή της 

παραπάνω ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας είναι P . Μία δεύτερη πηγή ηλεκτρομαγνητικής 

ακτινοβολίας εκπέμπει ηλεκτρομαγνητικά κύματα μήκους  2' . 

 Α) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση. 

Αν οι δύο πηγές έχουν την ίδια ισχύ, τότε ο αριθμός των φωτονίων ανά δευτερόλεπτο που 

εκπέμπεται από τη δεύτερη πηγή είναι: 

α. 18104    β. 18102    γ. 18108   

Μονάδες 4 

 Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 8 

Β.2 Ποσότητα ατόμων υδρογόνου βρίσκεται σε κάποια διεγερμένη στάθμη n . Τα ηλεκτρόνια με 

διάφορες (διαδοχικές ενδεχομένως) αποδιεγέρσεις καταλήγουν όλα στη θεμελιώδη στάθμη 

εκπέμποντας φωτόνια με διαφορετικά μήκη κύματος. 

 Α) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση. 

Αν τα φωτόνια έχουν έξι διαφορετικά μήκη κύματος, τότε για τη στάθμη στην οποία βρίσκονταν 

αρχικά ηλεκτρόνια ισχύει: 

α. 2n   β. 3n   γ. 4n  

Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 9 

 

 

 



ΘΕΜΑ Β 

Β.1 Όταν ένα άτομο υδρογόνου που βρίσκεται στην ενεργειακή στάθμη με κύριο κβαντικό αριθμό 

n=2 απορροφήσει ένα φωτόνιο, τότε το άτομο διεγείρεται και μεταβαίνει στην ενεργειακή στάθμη 

με κύριο κβαντικό αριθμό n=3.  

 Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Η στάθμη με τη μικρότερη δυνατή ενέργεια στην οποία θα έπρεπε να βρίσκεται το ηλεκτρόνιο, 

ώστε αν απορροφούσε το ίδιο φωτόνιο να ιονιζόταν, είναι η στάθμη με κύριο κβαντικό αριθμό: 

α. 1n   β. 3n   γ. 4n  

Μονάδες 4 

 Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 8 

Β.2 Κάποια μονοχρωματική ακτινοβολία με μήκος κύματος 0  στο κενό διαδίδεται σε κάποιο 

υλικό με δείκτη διάθλασης 4/5n  για την ακτινοβολία αυτή. Παρατηρούμε τότε ότι μέσα στο 

υλικό υπάρχουν 1010  μήκη κύματος της ακτινοβολίας. Δεύτερη ακτινοβολία με μήκος κύματος 

2/' 00    στο κενό διαδίδεται στο ίδιο υλικό. Για τη δεύτερη ακτινοβολία ο δείκτης διάθλασης 

είναι 5,1'n  

 Α) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση. 

Τα μήκη κύματος της δεύτερης ακτινοβολίας που υπάρχουν στο υλικό είναι: 

α. 1010
2

1
   β. 10102    γ. 10104,2   

Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 9 

 

 



ΘΕΜΑ B  

 

Β.1 Άτομο υδρογόνου βρίσκεται στη διεγερμένη κατάσταση που αντιστοιχεί στον κύριο κβαντικό 

αριθμό n=3. Αν το συγκεκριμένο άτομο αποδιεγερθεί μπορεί να εκπέμψει κατά την αποδιέγερσή 

του το πολύ 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση.  

α. ένα φωτόνιο. 

          β. δύο φωτόνια. 

          γ. τρία φωτόνια.  

Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.  

Μονάδες 8 

 

Β.2 Δύο μονοχρωματικές ακτινοβολίες, μια ερυθρή και μια ιώδης, έχουν στο κενό μήκη κύματος 

αντίστοιχα 700nm και 400nm. Τα φωτόνια των ακτινοβολιών έχουν ενέργεια ΕΕ της ερυθρής και ΕΙ 

της ιώδους.  

Ο λόγος των ενεργειών 
E

I

E

E
 είναι 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση.  

α. 
7

4
            β. 

4

7
          γ. 

16

49
 

Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.  

Μονάδες 9 

 

  

 

 



ΘΕΜΑ B  

 

Β.1 Η ενέργεια ιονισμού για το άτομο του υδρογόνου από τη θεμελιώδη κατάσταση είναι Ε. Ένα 

άτομο υδρογόνου που βρίσκεται στη θεμελιώδη κατάσταση απορροφά ένα φωτόνιο ενέργειας Εφ 

και διεγείρεται στην πρώτη διεγερμένη κατάσταση (n=2). Η ενέργεια Εφ ισούται με    

Α) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση.  

α. 
4

E
                          β. 2Ε                              γ.  

3

4

E
 

Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.  

Μονάδες 8 

 

Β.2  Το πλαϊνό διάγραμμα παριστάνει την εξάρτηση του 

δείκτη διάθλασης ενός γυαλιού από το μήκος κύματος. Τα 

λ1 και λ2 είναι τα μήκη κύματος στο κενό δύο ορατών 

ακτινοβολιών (1) και (2).  

Α) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση.  

α. Ταχύτερα διαδίδεται στο γυαλί η ακτινοβολία (1) 

β. Ταχύτερα διαδίδεται στο γυαλί η ακτινοβολία (2) 

γ.  Στο γυαλί διαδίδονται και οι δύο ακτινοβολίες με την ίδια ταχύτητα.  

Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.  

Μονάδες 9 

 

  

 

 

 

λ1 

 

λ2 

 

 

λ1 

n 

 

λ1 

λ 



ΘΕΜΑ B  

 

Β.1 Το μήκος κύματος ερυθρής ακτινοβολίας που διαδίδεται σε ένα διαφανές μέσο είναι όσο το 

μήκος κύματος πράσινης ακτινοβολίας που διαδίδεται στο κενό. Η συχνότητα της ερυθρής 

ακτινοβολίας που διαδίδεται στο διαφανές μέσο είναι fE, ενώ η συχνότητα της πράσινης 

ακτινοβολίας που διαδίδεται στο κενό είναι fΠ.  

Α) Να επιλέξετε τη σωστή σχέση μεταξύ των συχνοτήτων fE , fΠ 

                      α.   fE =  fΠ                β.  fE  <  fΠ                    γ. fE  >  fΠ 

Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.  

Μονάδες 8 

 

Β.2  Κατά την αποδιέγερση ενός ατόμου υδρογόνου το οποίο βρίσκεται στην διεγερμένη 

κατάσταση που αντιστοιχεί στον κύριο κβαντικό αριθμό n = 3 εκπέμπονται δύο φωτόνια Α, Β με 

ενέργειες ΕΑ και ΕΒ, όπου ΕΑ < ΕΒ.  

Α) Να επιλέξετε τη σωστή τιμή για το λόγο
A

B

E

E
.  

             α.     5,4                      β.  0,18                         γ. 2,25  

Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.  

Μονάδες 9 

 

 

 

 

 



ΘΕΜΑ Β 

Β.1 Κάθε θωηόνιο μιαρ μονοσπωμαηικήρ ακηινοβολίαρ έσει ενέπγεια 3,3·10
-19 

J. Δίνονηαι:   

h = 6,6 ·10
-34

 J
.
s και c0 = 3

.
10

8
 m/s. 

Α) Να επιλέξεηε ηη ζωζηή απάνηηζη.  

Η παπαπάνω μονοσπωμαηική ακηινοβολία ανήκει: 

α. ζηο ςπεπιώδερ ημήμα ηος ηλεκηπομαγνηηικού θάζμαηορ, 

β. ζηο οπαηό ημήμα ηος ηλεκηπομαγνηηικού θάζμαηορ, 

γ. ζηο ςπέπςθπο ημήμα ηος ηλεκηπομαγνηηικού θάζμαηορ.   

Μονάδες 4 

Β) Να αιηιολογήζεηε ηην επιλογή ζαρ. 

       Μονάδες 8 

Β.2 Σύμθωνα με ηο αηομικό ππόηςπο ηος Bohr, όηαν ηο άηομο ηος ςδπογόνος βπίζκεηαι ζηη 

θεμελιώδη ενεπγειακή καηάζηαζη έσει ολική ενέπγεια  Ε1 (Ε1  = -13,6 eV). 

 Α) Να επιλέξεηε ηη ζωζηή απάνηηζη. 

Η εξάπηηζη ηηρ ολικήρ ενέπγειαρ Ε ηος αηόμος ηος ςδπογόνος από ηον κβανηικό απιθμό n 

παπιζηάνεηαι ζωζηά ζηο διάγπαμμα:  

 

   

α. β. γ. 

                                                                                                         

Μονάδες 4 

Β) Να αιηιολογήζεηε ηην επιλογή ζαρ 

Μονάδες 9 
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ΘΕΜΑ Β 

Β.1 Μνλνρξωκαηηθή αθηίλα πεξλά από θάπνην νπηηθό κέζν (1) ζε άιιν νπηηθό κέζν (2). Ο δείθηεο 

δηάζιαζεο ηνπ κέζνπ (2) είλαη θαηά 50% κηθξόηεξνο από απηόλ ηνπ κέζνπ (1) . 

Α) Να επηιέμεηε ηε ζωζηή απάληεζε.  

Καηά ηελ πην πάλω κεηάβαζε ηεο αθηίλαο από ην κέζν (1) ζην κέζν (2): 

α. Η ηαρύηεηα δηάδνζήο ηεο δηπιαζηάδεηαη. 

β. Η ηαρύηεηα δηάδνζήο ηεο ππνδηπιαζηάδεηαη. 

γ. Η ηαρύηεηα δηάδνζήο ηεο παξακέλεη ζηαζεξή. 

Μονάδες 4 

     Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

       Μονάδες 8 

Β.2 Δέζκε κνλνρξωκαηηθνύ θωηόο δηέξρεηαη κέζα από αέξην πδξνγόλν πνπ βξίζθεηαη ζηε 

ζεκειηώδε θαηάζηαζε. Κάζε θωηόλην ηεο δέζκεο έρεη ελέξγεηα 10,2 eV. Δίλεηαη ε ελέξγεηα ηνπ 

αηόκνπ ηνπ πδξνγόλνπ ζηε ζεκειηώδε θαηάζηαζε Ε1 = - 13,6 eV. 

A) Να επηιέμεηε ηε ζωζηή απάληεζε.  

α. Καηά ηελ απνδηέγεξζε ηωλ αηόκωλ ηνπ αεξίνπ ζα «δνύκε» κηα θαζκαηηθή γξακκή πνπ 

πξνθαιείηαη από θωηόλην πνπ έρεη ελέξγεηα 10,2 eV. 

β. Καηά ηελ απνδηέγεξζε ηωλ αηόκωλ ηνπ αεξίνπ ζα «δνύκε» δύν θαζκαηηθέο γξακκέο πνπ 

πξνθαινύληαη από θωηόληα κε ελέξγεηεο πνπ ην άζξνηζκά ηνπο είλαη ίζν κε 10,2 eV. 

γ. Καηά ηελ απνδηέγεξζε ηωλ αηόκωλ ηνπ αεξίνπ δελ ζα «δνύκε» ηίπνηα, γηαηί θαλέλα 

άηνκν ηνπ αεξίνπ πδξνγόλνπ δε ζα δηεγεξζεί. 

Μονάδες 4 

Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

Μονάδες 9 

 

 

 

 

 

 

 



ΘΕΜΑ Β 

Β.1 Η ακηίνα μιαρ επιηπεπόμενηρ ηποσιάρ (1) ζηην οποία μποπεί να βπίζκεηαι ηο ηλεκηπόνιο ηος 

αηόμος ηος ςδπογόνος, διαθέπει από ηην ακηίνα ηηρ αμέζωρ επόμενηρ επιηπεπόμενηρ ηποσιάρ καηά 

9r1. Δίνεηαι η ακηίνα ηηρ επιηπεπόμενηρ ηποσιάρ πος ανηιζηοισεί ζηη θεμελιώδη καηάζηαζη ηος 

αηόμος ηος ςδπογόνος ίζη με r1.  

Α) Να επιλέξεηε ηη ζωζηή απάνηηζη.  

α. Η ηποσιά (1) έσει κύπιο κβανηικό απιθμό n=2. 

β. Η ηποσιά (1) έσει κύπιο κβανηικό απιθμό n=3. 

γ. Η ηποσιά (1) έσει κύπιο κβανηικό απιθμό n=4. 

Μονάδες 4 

     Β) Να αιηιολογήζεηε ηην επιλογή ζαρ. 

 

       Μονάδες 8 

Β.2 Σηο διπλανό ζσήμα, η μονοσπωμαηική 

ακηίνα θωηόρ διαπεπνά ηη διασωπιζηική 

επιθάνεια δύο μέζων κινούμενη από ηο 

οπηικά απαιόηεπο ζηο οπηικά πςκνόηεπο 

μέζο.   

Α) Ποιέρ από ηιρ ακηίνερ α, β, γ, δ, ε 

παπιζηάνοςν ηην ανακλώμενη και ηη 

διαθλώμενη;   

Μονάδες 4 

Β) Να αιηιολογήζεηε ηην επιλογή ζαρ. 

      

 Μονάδες 9 

 

 

 

 

 



ΘΕΜΑ Β 

Β.1 Στην αίθουσα αναμονής του οδοντιατρείου, ο Αποστόλης παρατηρεί στο ενυδρείο τα μικρά 

χρυσόψαρα με το έντονο κίτρινο χρώμα και σκέφτεται: «τι χρώμα να έχουν στ’ αλήθεια;». Ο 

προβληματισμός του πηγάζει απο το γεγονός ότι για να φτάσει το φως στο εσωτερικό του οφθαλμού, 

διέρχεται από τέσσερα διαφορετικά μέσα: το νερό του ενυδρείου με nν = 1,333 – τον αέρα με              

nα = 1 –  τον κερατοειδή με nκ = 1,377 και το υδατοειδές υγρό του βολβού με nυ = 1,337. Δίνεται                      

η ταχύτητα του φωτός στο κενό/αέρα c0 = 3·10
8
 m/s. 

 Α) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση για το χρώμα των ψαριών. 

 α.  Είναι κίτρινο, ακριβώς ίδιο με αυτό που βλέπει στο ενυδρείο 

 β.  Δεν είναι κίτρινο, όπως αυτό που βλέπει στο ενυδρείο 

 γ.  Στ’ αλήθεια είναι πορτοκαλί αλλά φαίνεται κίτρινο 

Μονάδες  4 

 Β)  Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες  8 

Β.2  Ας θεωρήσουμε ότι  κάθε απομονωμένο άτομο υδρογόνου είναι μια μικρή σφαίρα με ακτίνα r και 

όγκο 34
π

3
V r    . 

 Α)  Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Έστω V1 ο όγκος του ατόμου του υδρογόνου στη θεμελιώδη κατάσταση και V2  ο όγκος του ιδίου 

ατόμου υδρογόνου όταν αυτό βρίσκεται στη πρώτη διεγερμένη ενεργειακή κατάσταση (n = 2). Για το 

λόγο 2

1

V

V
 των όγκων για το άτομο του υδρογόνου, ισχύει:  

α. 2

1

 = 64
V

V
              β. 2

1

 = 4
V

V
     γ. 2

1

 = 16
V

V
  

Μονάδες  4 

 Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες  9 

 

 

 

 



ΘΕΜΑ Β 

Β.1 Δέσμη φωτός Δ, προσπίπτει υπό γωνία στη μια πλευρά πρίσματος και η πορεία της φαίνεται με τη 

συνεχόμενη γραμμή στο πιο κάτω σχήμα. 

 

 Α) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση.  

α.   Πρόκειται για δέσμη λευκού φωτός και για τους δείκτες διάθλασης ισχύει  n1< n2 

β.   Πρόκειται για μονοχρωματική δέσμη φωτός και για τους δείκτες διάθλασης ισχύει  n1< n2 

γ.   Πρόκειται για μονοχρωματική δέσμη φωτός και για τους δείκτες διάθλασης ισχύει  n1> n2 

Μονάδες  4 

 Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες  8 

Β.2 Γυάλινος σωλήνας περιέχει αέριο υδρογόνο και στα άκρα του εφαρμόζεται υψηλή τάση. Το 

υδρογόνο διεγείρεται σε διάφορες ενεργειακές στάθμες και ο σωλήνας φωτοβολεί. Το διάγραμμα των 

ενεργειακών σταθμών του υδρογόνου  φαίνεται στο πιο κάτω σχήμα. Επίσης το φάσμα εκπομπής του 

υδρογόνου περιέχει τέσσερις γραμμές και τα φωτόνια στα δυο άκρα του ορατού φάσματος έχουν 

ενέργειες 1,9 eV  και 3,122 eV αντίστοιχα. 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή σειρά 

αποδιεγέρσεων των ατόμων υδρογόνου που 

δίνουν μόνο ορατές ακτινοβολίες. 

α.    6→5→4→3→2 

β.    6→1, 5→1, 4→1, 3→1 

γ.    6→2, 5→2, 4→2, 3→2 

Μονάδες  4 

 Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες  9 

 



 

 

ΘΕΜΑ Β 

Β.1 Δύν κνλνρξωκαηηθέο αθηηλνβνιίεο έρνπλ αληίζηνηρα ζπρλόηεηεο 1f  θαη 2f . Οη δύν 

αθηηλνβνιίεο δηαδίδνληαη ζε δηαθνξεηηθά δηαθαλή πιηθά, όπνπ έρνπλ αληίζηνηρα ηαρύηεηεο  1c , 

2c θαη κήθε θύκαηνο 
1 , 2 . Γηα ηηο ηαρύηεηεο 1c , 2c  θαη ηα κήθε θύκαηνο 

1 , 2 ηωλ δύν 

αθηηλνβνιηώλ ηζρύεη όηη: 
 

2 12c c  θαη 
 2 1  .

 
 

Α) Να επηιέμεηε ηε ζωζηή απάληεζε.   

 Αλ 1E  είλαη ε ελέξγεηα ελόο θωηνλίνπ ηεο πξώηεο αθηηλνβνιίαο θαη 2E  ε ελέξγεηα ελόο θωηνλίνπ 

ηεο δεύηεξεο αθηηλνβνιίαο, ηόηε: 

       α. 1

2

  2
E

E
                     β. 1

2

1
  

2

E

E
                      γ. 1

2

  1
E

E
  

Μονάδες 4   

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.                                                           

Μονάδες 8 

 

Β.2  Σην δηπιαλό ζρήκα θαίλεηαη κηα ζπζηνηρία ηξηώλ αληηζηαηώλ  κε 

αληηζηάζεηο 1R , 2R θαη 3R αληίζηνηρα, όπνπ ζηα άθξα ηεο εθαξκόδεηαη 

ειεθηξηθή ηάζε V. Γηα ηηο αληηζηάζεηο ηζρύεη όηη: 1 2 3R R R R   .  

Η ηζρύο πνπ θαηαλαιώλεηαη ζηνλ αληηζηάηε αληίζηαζεο 3R  είλαη  ίζε  

κε P . 

 Α) Να επηιέμεηε ηε ζωζηή απάληεζε.   

Η νιηθή ηζρύο πνπ θαηαλαιώλεηαη ζηε ζπζηνηρία ηωλ ηξηώλ αληηζηαηώλ ζα είλαη ίζε κε:  

            α. 3P                       β. 4P                     γ. 6P  

Μονάδες 4   

 Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.                                                           

Μονάδες 9 

 

 

 

 

R2 

R1 

R3 

  +  V  - 

    V   



ΘΕΜΑ Β 

Β.1  Σην ζρήκα απεηθνλίδεηαη ε εμάξηεζε ηνπ δείθηε δηάζιαζεο 

n ηνπ ραιαδία (νπηηθό πιηθό) από ην κήθνο θύκαηνο ι0 ζην θελό. 

Γπν νξαηέο κνλνρξωκαηηθέο αθηηλνβνιίεο Α θαη Β δηέξρνληαη 

κέζα από ην ραιαδία. Κάζε θωηόλην ηεο αθηηλνβνιίαο Α έρεη 

ελέξγεηα ΕΑ, ελώ θάζε θωηόλην ηεο αθηηλνβνιίαο Β έρεη ελέξγεηα 

ΕΒ. Γηα ηηο ελέξγεηεο ΕΑ, ΕΒ ηωλ θωηνλίωλ ηζρύεη όηη: ΕΑ > ΕΒ. 

Α) Να επηιέμεηε ηε ζωζηή απάληεζε.   

Αλ An  είλαη  ν δείθηεο δηάζιαζεο ηνπ ραιαδία γηα ηελ αθηηλνβνιία Α θαη  Bn  ν δείθηεο 

δηάζιαζεο ηνπ ραιαδία γηα ηελ αθηηλνβνιία Β  ζα ηζρύεη όηη: 

       α.  A Bn n                  β.    A Bn n                     γ.     A Bn n   

Μονάδες 4   

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.                                                           

Μονάδες 8 

Β.2  Αληηζηάηεο αληίζηαζεο 1R  είλαη βπζηζκέλνο ζε 

λεξό θαη ηξνθνδνηείηαη από ειεθηξηθή ηάζε V  όπωο 

θαίλεηαη ζην θύθιωκα ηνπ δηπιαλνύ ζρήκαηνο. Η 

ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνύ απμάλεηαη από θ1 = 20 °C ζε  

θ2 = 70 ºC, κέζα ζε ρξόλν 60 st  . Η ηηκή ηεο 

αληίζηαζεο ηνπ αληηζηάηε 2R είλαη ίζε κε ηε ηηκή ηεο 

αληίζηαζεο ηνπ αληηζηάηε 1R .  

Α) Να επηιέμεηε ηε ζωζηή απάληεζε.   

Αλ αθαηξέζνπκε ηνλ αληηζηάηε αληίζηαζεο 2R  θαη ηξνθνδνηήζνπκε ηνλ αληηζηάηε 

αληίζηαζεο 1R  κε ηελ ίδηα ειεθηξηθή ηάζε V, ε ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνύ ζα απμεζεί από θ1 = 20 °C 

ζε  θ2 = 70 ºC  κέζα ζε ρξόλν:  

         α. 30 s                           β. 120 s                          γ. 15 s  

Μονάδες 4   

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.                                                           

Μονάδες 9 

 

       

 

 



ΘΕΜΑ Β 

Β.1  Σηο ζσήμα θαίνονηαι δύο όμοια (από ηο ίδιο ςλικό και ίδιων 

διαζηάζεων) διαθανή πλακίδια Α και Β. Σηα πλακίδια πποζπίπηοςν 

ζςγσπόνωρ δύο μονοσπωμαηικέρ ακηίνερ θωηόρ. Ππώηη εξέπσεηαι η 

ακηίνα από ηο πλακίδιο Β. 

Α) Να επιλέξεηε ηη ζωζηή απάνηηζη.   

Αν 
An  είναι  ο δείκηηρ διάθλαζηρ ηος παπαπάνω ςλικού για ηην 

ακηινοβολία Α και  
Bn  ο δείκηηρ διάθλαζηρ ηος παπαπάνω ςλικού για 

ηην ακηινοβολία Β θα ιζσύει : 

          α. A Bn n                     β.   A Bn n                      γ.   A Bn n   

Μονάδες 4   

Β) Να δικαιολογήζεηε ηην επιλογή ζαρ.                                                           

Μονάδες 8 

Β.2 Ανηιζηάηηρ έσει ανηίζηαζη R . Ο ανηιζηάηηρ διαππέεηαι από πεύμα ένηαζηρ I όηαν 

ηποθοδοηηθεί από ηλεκηπική πηγή ηλεκηπεγεπηικήρ δύναμηρ E και εζωηεπικήρ ανηίζηαζηρ r R . 

Το ποζό ηηρ ηλεκηπικήρ ενέπγειαρ πος μεηαηπέπεηαι ζε θεπμική ενέπγεια ζηον ανηιζηάηη ζε σπόνο 

t  είναι Q . Ανηικαθιζηούμε ηη πηγή με άλλη πηγή διπλάζιαρ ηλεκηπεγεπηικήρ δύναμηρ  2E E   

εζωηεπικήρ ανηίζηαζηρ r .       

Α) Να επιλέξεηε ηη ζωζηή απάνηηζη.  

Αν ζηον ανηιζηάηη R και ζηον ίδιο σπόνο t , μεηαηπέπεηαι ηο ίδιο ποζό ηλεκηπικήρ ενέπγειαρ 

ζε θεπμική  ενέπγεια Q , η εζωηεπική ανηίζηαζη r ηηρ δεύηεπηρ πηγήρ θα είναι ίζη με: 

α. 2r r                            β. 3r r                             γ. 
2

r
r   

Μονάδες 4   

Β) Να δικαιολογήζεηε ηην επιλογή ζαρ.                                                           

Μονάδες 9 

 

 

 

 



ΘΕΜΑ Β 

Β.1 Μονοχρωματική ακτίνα φωτός όταν διαδίδεται σε ένα διαφανές υλικό Υ, χρειάζεται 

χρόνο t για να διαδοθεί σε απόσταση x. Ο χρόνος t είναι κατά 50% μεγαλύτερος από το χρόνο 

που χρειάζεται η συγκεκριμένη ακτίνα στο κενό, για να  διανύσει την ίδια απόσταση.  

      Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Ο δείκτης διάθλασης του υλικού Υ για τη συγκεκριμένη ακτίνα φωτός είναι: 

α. n = 1,25                          β.   n = 0,8                          γ. n = 1,5 

Μονάδες 4 

      B) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.  

Μονάδες 8 

 

B.2  Στο ατομικό πρότυπο του Bohr  για το άτομο του υδρογόνου, αν  Ε3, Ε4 είναι οι 

ενέργειες και L3, L4 τα μέτρα των στροφορμών του ηλεκτρονίου στις επιτρεπόμενες τροχιές 

που αντιστοιχούν στους κύριους κβαντικούς αριθμούς  n = 3 και n = 4  αντίστοιχα ισχύει ότι: 

     Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

α.   3

4

3
  

4

E

E
        και      3

4

4
  

3

L

L
  

β.  3

4

16
  

9

E

E
       και      3

4

4
  

3

L

L
  

γ.  3

4

16
  

9

E

E
       και      3

4

3
  

4

L

L
  

Μονάδες 4 

      Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 9 

 

 

 

 

  

 



ΘΕΜΑ Β 

Β.1  Δύο μονοχρωματικές ακτινοβολίες A και Β έχουν συχνότητες fΑ και fΒ = 2fΑ. Δίνεται ότι 

το ανθρώπινο μάτι μπορεί να βλέπει ακτινοβολίες (που διαδίδονται στο κενό) με μήκη 

κύματος από 400 nm μέχρι 700 nm. 

A) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Αν η ακτινοβολία Α είναι ορατή, η ακτινοβολία Β θα είναι: 

α. ορατή                        β.  υπεριώδης                   γ.  υπέρυθρη 

Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 8                         

 

Β.2  Σε δύο πλακίδια του ίδιου πάχους, από διαφορετικά υλικά, 

προσπίπτουν κάθετα ακτίνες Χ του ίδιου μήκους κύματος λ0 

στον αέρα, όπως φαίνεται στo διπλανό σχήμα.  

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Μεγαλύτερη απορρόφηση ενέργειας της ακτινοβολίας θα 

πραγματοποιηθεί : 

α.  στο πλακίδιο (1)                β.  στο πλακίδιο (2)       γ.  το ίδιο και στα δύο πλακίδια 

Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 9 
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ΘΕΜΑ Β 

Β.1 Μονοχρωματική ακτίνα φωτός όταν διαδίδεται στο κενό, διανύει απόσταση x0 η οποία 

είναι κατά 25% μεγαλύτερη από την απόσταση x που διανύει στον ίδιο χρόνο, όταν 

διαδίδεται σε ένα διαφανές υλικό Υ.  

     Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

       Ο δείκτης διάθλασης του υλικού Υ για τη συγκεκριμένη ακτίνα φωτός  είναι: 

α. n = 1,25                   β.   n = 0,8                    γ. n = 1,5 

Μονάδες 4 

     B) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.  

Μονάδες 8 

 

Β.2 Το σχήµα δείχνει το διάγραµµα των ενεργειακών σταθµών 

του ατόµου του υδρογόνου. Τα µήκη κύµατος  λ1, λ2, λ3 είναι 

τα µήκη κύµατος των φωτονίων που εκπέµπονται κατά τις 

µεταβάσεις του ηλεκτρονίου µεταξύ των ενεργειακών 

σταθµών, όπως δείχνουν τα βέλη.  

    Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Η σχέση που συνδέει τα µήκη κύµατος λ1, λ2 και λ3 είναι: 

α. 1 2 3                       β. 1 3
2

3 1

 


 





                       γ. 1 3

2

1 3

 


 





 

Μονάδες 4 

    Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 9 

 

  

 

 

 

 

E3                           n=3              

Ε2                   λ3   n=2 

       λ1          λ2 

Ε1                         n=1 



ΘΕΜΑ Β 

Β.1 Σε ένα πείραμα εργαστηρίου χρησιμοποιήθηκαν τρία (3) δίπολα και σχεδιάστηκαν  οι 

παρακάτω γραφικές παραστάσεις I = f(V) για κάθε δίπολο. 

         Ι                                          I                                          I                                               

 

                                                        

             0               V                     0                       V               0                        V   

             Δίπολο 1                                 Δίπολο 2                                     Δίπολο 3 

 

  Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.                                                                                  

Με βάση τις παραπάνω γραφικές παραστάσεις ωμικός αντιστάτης είναι το δίπολο: 

     α. 1                              β. 2                    γ.  3 

Μονάδες 4 

   Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 8 

 

Β.2 Ηλεκτρόνιο στο άτομο του υδρογόνου που βρίσκεται στη θεμελιώδη κατάσταση απορροφά 

φωτόνιο και μεταβαίνει στην ενεργειακή κατάσταση που αντιστοιχεί στο κύριο κβαντικό αριθμό    

n = 3. Στη συνέχεια μεταβαίνει από την κατάσταση που αντιστοιχεί στο κύριο κβαντικό αριθμό      

n = 3, σε αυτή που αντιστοιχεί στο κύριο κβαντικό αριθμό n = 2 και στη συνέχεια επιστρέφει στη 

θεμελιώδη του κατάσταση. Κατά τη παραπάνω διαδικασία εκπέμπονται δύο φωτόνια με 

συχνότητες f1 για την μετάβαση από την κατάσταση όπου n = 3  στη κατάσταση όπου n = 2 και f2 

για τη μετάβαση από τη κατάσταση όπου n = 2 στη κατάσταση όπου n = 1. 

         Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.    

Η σχέση ανάμεσα στις συχνοτήτες των δύο φωτονίων είναι: 

   α.  1

2

7

30

f
  

f
                                β. 1

2

2

33

f
  

f
                             γ.  1

2

5

27

f
  

f
   

                                                                                                                                         Μονάδες 4 

     Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.                                                                                      

                                                                                                                                       Μονάδες 9  

 

 

 

 



ΘΕΜΑ Β 

Β.1 Φωτεινή μονοχρωματική ακτίνα με μήκος κύματος 600 nm στον αέρα περνά από τον αέρα σε 

ένα διαφανές υλικό οπότε το μήκος κύματός της γίνεται 400 nm. 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση.    

Το υλικό στο οποίο περνά η ακτίνα είναι: 

α. Πάγος που έχει δείκτη διάθλασης n = 1,3      

β. Γυαλί που έχει δείκτη διάθλασης n = 1,5                               

γ. Τετραχλωράνθρακας που έχει δείκτη διάθλασης n = 1,4 

                                                                             Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.                                                                                      

                                                                                                                                       Μονάδες 8  

 

Β.2 Τρείς αντιστάτες που έχουν αντίσταση 5 Ω ο καθένας συνδέονται έτσι ώστε να μας δώσουν 

ισοδύναμο αντιστάτη αντίστασης 7,5 Ω. 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.    

Οι αντιστάτες συνδέθηκαν: 

α. Και οι τρεις παράλληλα.   

β. Οι δύο σε σειρά και το σύστημά τους παράλληλα με τον τρίτο.                              

γ. Οι δύο παράλληλα και το σύστημα τους σε σειρά με τον τρίτο. 

                                                                             Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.                                                                                      

                                                                                                                                       Μονάδες 9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΘΕΜΑ Β 

Β.1 Μονοχρωματική ακτινοβολία προσπίπτει στη διαχωριστική επιφάνεια δύο μέσων διάδοσης 

κατευθυνόμενη απο το μέσο 1 στο μέσο 2 για τα οποία γνωρίζουμε ότι n1 > n2. 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση 

Για τις ταχύτητες (c) τα μήκη κύματος (λ) και τις ενέργειες (Ε) των αντίστοιχων φωτονίων ισχύει: 

α. c1 > c2,  λ1 > λ2, Ε1 > Ε2.       β. c1 < c2, λ1 < λ2, Ε1 = Ε2.  γ. c1 > c2, λ1 > λ2, Ε1 = Ε2. 

Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

Μονάδες 8 

 

Β.2 Οι φασματικές γραμμές στο άτομο του 

υδρογόνου ονομάζονται με βάση  τη 

στάθμη στην οποία καταλήγει το 

ηλεκτρόνιο αποδιεγειρόμενο, από το 

όνομα του αντίστοιχου ερευνητή που τις 

μελέτησε, σύμφωνα με το διπλανό σχήμα. 

Έτσι όλες οι φασματικές γραμμές που 

προκύπτουν από αποδιεγέρσεις όπου το 

ηλεκτρόνιο καταλήγει στη στάθμη n = 1 

ανήκουν στη σειρά Lyman. 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή 

απάντηση. 

Αν οι φασματικές γραμμές της σειράς 

Balmer καλύπτουν όλη την περιοχή του 

ορατού:  

α. τότε οι φασματικές γραμμές της σειράς 

Lyman θα έχουν μήκη κύματος μικρότερα 

από το ιώδες, ενώ αυτές της σειράς 

Paschen θα έχουν μήκη κύματος μεγαλύτερα από το ερυθρό.  

β. τότε οι φασματικές γραμμές της σειράς Lyman θα έχουν μήκη κύματος μεγαλύτερα από το 

ερυθρό, ενώ αυτές της σειράς Paschen μικρότερα από το ιώδες.  

Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

Μονάδες  9 

 

n = 1 

n = 2 

n = 3 
n = 4 
n = 5 

Lyman

 

Balmer

 

Paschen

 

n =   



ΘΕΜΑ Β 

Β.1 Στο.σχήμα που ακολουθεί φαίνεται η 

πορεία μιας ακτίνας φωτός που εισέρχεται 

από τον αέρα σε ένα γυαλί Α και συνεχίζει 

να διαδίδεται σε δεύτερο γυαλί Β.  

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Για τους δείκτες διάθλασης nA και nB, των 

δύο γυαλιών, ισχύει: 

α. nA > nB. β. nA = nB.   γ. nA < nB. 

Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 8 

Β.2 Στο διπλανό διάγραμμα φαίνονται οι ενεργειακές στάθμες του 

ατόμου του υδρογόνου και τα μήκη κύματος των αντιστοίχων 

φωτονίων που εκπέμπονται κατά τις αποδιεγέρσεις που 

αναπαριστάνονται στο σχήμα.  

     Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση 

Το μεγαλύτερο, από τα εκπεμπόμενα μήκη κύματος, είναι το 

α. λ1  β. λ2  γ. λ3 

 

 

Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 9 

 

 

 

Α Β 

E1  n = 1 

n = 2 

n = 3 

E2  

E3  

λ1  

λ2  

λ3  



ΘΕΜΑ Β 

Β.1 Ένα άτομο υδρογόνου βρίσκεται στη θεμελιώδη κατάσταση όπου έχει ενέργεια -13,6 eV.  

     Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση 

Η ενέργεια που πρέπει να έχει ένα φωτόνιο ώστε να ιονίσει το άτομο του υδρογόνου και να δώσει 

στο ηλεκτρόνιο κινητική ενέργεια 10 eV όταν θα βρίσκεται εκτός της έλξης του πυρήνα είναι 

α. 23,6 eV   β. 3,6 eV   γ. –23,6 eV 

Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 8 

Β.2 Στο σχήμα 1 οι καμπύλες Α και Β παριστάνουν 

την εξάρτηση του δείκτη διάθλασης από το μήκος 

κύματος της ακτινοβολίας για δύο είδη γυαλιών. 

Τοποθετούμε δύο ορθογώνια τμήματα από αυτά τα 

γυαλιά το ένα σε επαφή με το άλλο, όπως φαίνεται στο 

σχήμα 2, και ρίχνουμε διαδοχικά κατά μήκος 

διεύθυνσης Ι, καθεμία από τις τρείς μονοχρωματικές 

ακτινοβολίες (ιώδης, πράσινη, ερυθρή) που φαίνονται 

στο σχήμα 1. 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση 

Οι πορείες που θα ακολουθήσουν η ιώδης, η πράσινη και η 

ερυθρή ακτινοβολία είναι αντιστοίχως: 

α. 3, 2 και 1 β. 1, 2 και 3.   γ. 2,3 και 1. 

Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 9 

 

 

 

n 
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Β 
ΣΧΗΜΑ 1 

Ιώδες Πράσινο Ερυθρό 

Α 

Β 

Ι 

ΣΧΗΜΑ 2 

(1) (2) 

(3) 

λ 



ΘΕΜΑ Β 

Β.1  Τν άηνκν ηνπ πδξνγόλνπ έρεη ζηε ζεκειηώδε θαηάζηαζε ελέξγεηα  -13,6 eV.  

Α) Να επηιέμεηε ηε ζωζηή απάληεζε. 

Η ελέξγεηα ζε θάζε κία από ηηο δύν πξώηεο δηεγεξκέλεο θαηαζηάζεηο (n = 2 θαη n = 3) ηνπ αηόκνπ 

ηνπ πδξνγόλνπ είλαη: 

        α. - 6,8 eV θαη  - 4,5 eV                         β. -3,4 eV  θαη  -1,51 eV                         γ. -3,4 eV   θαη  - 4.5 eV 

Μονάδες 4 

Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο 

Μονάδες 8 

 

Β.2  Μηα δέζκε ιεπθνύ θωηόο πξνζπίπηεη πάλω ζε πξίζκα όπωο 

θαίλεηαη ζην ζρήκα. Δίλνληαη ηα κήθε θύκαηνο ηνπ θόθθηλνπ 

θαη ηνπ ηώδνπο ρξώκαηνο ζην θελό λ0Κ =700 nm θαη  

λ0Ι = 400 nm αληίζηνηρα.  

Α) Να επηιέμεηε  ηε ζωζηή πξόηαζε.  

α. Η θωηεηλή δέζκε δηαρωξίδεηαη θαη ε πνξεία α αληηζηνηρεί ζηελ ηώδε αθηίλα ελώ ε πνξεία 

β αληηζηνηρεί ζηελ θόθθηλε αθηίλα. 

β. Η θωηεηλή δέζκε δηαρωξίδεηαη θαη ε πνξεία α αληηζηνηρεί ζηελ θόθθηλε αθηίλα ελώ ε 

πνξεία β αληηζηνηρεί ζηελ ηώδε αθηίλα. 

γ. Η θωηεηλή δέζκε δελ δηαρωξίδεηαη θαη αθνινπζεί κόλν ηε πνξεία α. 

Μονάδες 4 

Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

Μονάδες 9  

 

 

 

 

 

 

α 

β 



ΘΕΜΑ Β 

Β.1  Μια ακηίνα θωηόρ ειζέπσεηαι από ηο 

γςαλί πος έσει δείκηη διάθλαζηρ n1 ζηον αέπα 

πος έσει δείκηη διάθλαζηρ n2, όπωρ θαίνεηαι 

ζηο ζσήμα.  

Α) Να επιλέξεηε ηη ζωζηή απάνηηζη. 

Αν λ1 είναι ηο μήκορ κύμαηορ ηηρ ακηινοβολίαρ 

ζηο γςαλί και λ2 είναι ηο μήκορ κύμαηορ ηηρ 

ακηινοβολίαρ ζηον αέπα, ιζσύει όηι: 

α.  λ1  = λ2                                     β.   λ1  > λ2                                      γ. λ1  < λ2                     

Μονάδες 4 

Β) Να αιηιολογήζεηε ηην επιλογή ζαρ. 

Μονάδες 8 

Β.2 Δίνεηαι όηι Ε1 = -13,6eV είναι η ενέπγεια ηος αηόμος ηος ςδπογόνος ζηη θεμελιώδη 

καηάζηαζη. 

Α) Να επιλέξεηε ηη ζωζηή απάνηηζη. 

Η πιο μικπή ηιμή ενέπγειαρ ενόρ θωηονίος πος μποπεί να πποκαλέζει διέγεπζη ζηο άηομο ηος 

ςδπογόνος, είναι:  

α. 10,2 eV                         β. -10,2 eV                              γ.  3,4 eV        

Μονάδες 4 

Β) Να αιηιολογήζεηε ηην επιλογή ζαρ. 

Μονάδες 9 

n1 

n2 



ΘΕΜΑ Β 

B1.  Ένα άτομο υδρογόνου βρίσκεται στη θεμελιώδη κατάσταση όπου έχει ενέργεια Ε1. Το 

άτομο απορροφά ένα φωτόνιο και διεγείρεται στην κατάσταση που αντιστοιχεί σε n = 3. Η 

σταθερά του Planck είναι  h. 

      Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση 

Η ενέργεια του απορροφούμενου φωτονίου είναι 

      α)             β)     E1           γ)  E1 

Μονάδες 4 

      Β) Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας 

Μονάδες 8 

 

 

Β2.   Στα άκρα ενός αντιστάτη, ο οποίος αποτελεί τμήμα ηλεκτρικού κυκλώματος, η τάση 

είναι 2 V, και η ένταση του ρεύματος που τον διαρρέει  0,5 Α.   

      Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση 

Αν η τάση στα άκρα του αντιστάτη αυξηθεί κατά 50% , η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος 

που τον διαρρέει έχει γίνει 

      α)         0,5  Α         β)          0,75 Α          γ) 1 Α 

Μονάδες 4 

 

     Β) Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας 

Μονάδες 9 

 

 

 

 

 

          



ΘΕΜΑ Β 

B.1  Στα άκρα ωμικού αντιστάτη, ο οποίος αποτελεί τμήμα ηλεκτρικού κυκλώματος, η τάση 

είναι 4 V και ο αντιστάτης διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα έντασης 0,8 Α.  

      Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Για να μειωθεί η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος που διαρρέει τον αντιστάτη κατά  50%,  η 

τάση στα άκρα του θα πρέπει να γίνει: 

      α. 1 V                   β.1,5 V                    γ. 2 V 

Μονάδες 4 

      Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 8 

 

Β.2 Μία ακτίνα μονοχρωματικού φωτός περνάει από γυαλί 

πάχους d σε κενό ίσου πάχους, κάθετα στη διαχωριστική τους 

επιφάνεια, όπως στο σχήμα. Ο δείκτης διάθλασης του γυαλιού 

για την ακτίνα αυτή, είναι  
3

2
n   . 

       Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.  

Αν t1 είναι ο χρόνος διέλευσης της ακτίνας από το γυαλί και t2 ο χρόνος διέλευσης από το 

κενό, τότε ο λόγος 1

2

t

t
 είναι ίσος με:  

      α.  
3

2
                 β. 

2

3
                  γ. 1 

Μονάδες 4 

       Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 9 

 

 

 

 

 

Γυαλί 

d d 

Κενό 



ΘΕΜΑ Β 

B.1    Μία ηλεκτρική πηγή όταν δεν διαρρέεται από ρεύμα έχει στους πόλους της τάση 18 V.  

Το ρεύμα βραχυκύκλωσης για την πηγή αυτή είναι 18 Α.  

      Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Η πηγή συνδέεται με αντιστάτη που έχει αντίσταση 5 Ω. Το ηλεκτρικό ρεύμα που διαρρέει 

τον αντιστάτη έχει ένταση: 

      α. 1 Α                      β. 2 Α                         γ. 3 Α 

Μονάδες 4 

      Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 8 

 

Β.2 Μία ακτίνα μονοχρωματικού φωτός περνάει από ένα 

διαφανές υλικό Α  πάχους d σε δεύτερο διαφανές υλικό Β ίσου 

πάχους, κάθετα στη διαχωριστική τους επιφάνεια, όπως στο 

σχήμα. Αν t1 είναι ο χρόνος διέλευσης της ακτίνας από το Α και 

t2 ο χρόνος διέλευσης από το Β, τότε 1

2

3

2

t
  

t
 . Ο δείκτης διάθλασης του υλικού Α για την 

ακτίνα αυτού του φωτός είναι n1= 1,8. 

       Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.  

Ο δείκτης διάθλασης n2 του υλικού Β είναι ίσος με:  

      α. 1,8                   β. 1,2                   γ. 0,8 

Μονάδες 4 

     Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 9 

 

 

 

 

 

A 

d d 

B 



ΘΕΜΑ Β 

Β.1  Ένα φωτόνιο με συχνότητα 6·10
14

 s
-1

 αντιστοιχεί σε μονοχρωματική ακτινοβολία πράσινου 

χρώματος. (Δίνεται ότι η ταχύτητα του φωτός στο κενό είναι 3·10
8
 m/s) 

 Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Αν η συχνότητα του φωτονίου ήταν μειωμένη κατά 50% τότε η μονοχρωματική αυτή ακτινοβολία 

θα είχε:  

α. κόκκινο χρώμα  β. ιώδες χρώμα  γ. δε θα ήταν ορατή 

Μονάδες 4  

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 8 

 

Β.2 Ένα σωματίδιο με κινητική ενέργεια K1 = 13 eV συγκρούεται με άτομο υδρογόνου. Το άτομο 

απορροφά τμήμα της κινητικής ενέργειας του σωματιδίου και διεγείρεται στην 3
η
 ενεργειακή 

στάθμη με κύριο κβαντικό αριθμό n = 4. Δίνεται ότι η ενέργεια του ατόμου του υδρογόνου στη 

θεμελιώδη κατάσταση είναι Ε1 = -13,6 eV. 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Η τελική κινητική ενέργεια του σωματιδίου θα είναι: 

α. 0,16 eV  β. 0,25 eV  γ. 0,60 eV 

Μονάδες 4  

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 9 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΘΕΜΑ Β 

Β.1  Το οξείδιο του ψευδαργύρου (ZnO) χρησιμοποιείται σε οπτοηλεκτρονικές διατάξεις και έχει 

δείκτη διάθλασης n = 2. Μονοχρωματική ακτινοβολία διαδίδεται μέσα σε κρύσταλλο ZnO και έχει 

μέσα σε αυτόν μήκος κύματος λ = 300 nm. 

 Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Αν η ταχύτητα του φωτός στο κενό είναι 3·10
8
 m/s και η σταθερά του Planck 6,6·10

-34
 J·s, τότε η 

ενέργεια του φωτονίου της πιο πάνω ακτινοβολίας θα ισούται με:  

α. 3·10
-19 

J  β. 3,3·10
-19 

J  γ. 6,6·10
-19 

J 

Μονάδες 4  

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 8 

 

Β.2 Κατά την αποδιέγερση ενός ατόμου υδρογόνου από την τρίτη διεγερμένη κατάσταση (n = 4) 

στη θεμελιώδη παράγεται ένα φωτόνιο.  

Δίνονται η σταθερά του Planck h = 
3

20
∙10

-34
 J∙s, ότι 1 eV=1,6∙10

-19
 J και ότι η ενέργεια του ατόμου 

του υδρογόνου στη θεμελιώδη κατάσταση είναι Ε1 = -13,6 eV. 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Η συχνότητα του φωτονίου που παράγεται κατά την αποδιέγερση του ατόμου υδρογόνου είναι:  

α. 2,92 ∙10
15  

Hz   β. 3,06 ∙10
15 

Hz γ. 6,6 ∙10
15 

Hz 

Μονάδες 4  

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 9 

 

 

    

 

 



ΘΕΜΑ Β 

Β.1 Για την εκπομπή ενός ηλεκτρονίου από την επιφάνεια ενός μετάλλου απαιτείται 

μονοχρωματική ακτινοβολία με ενέργεια κάθε φωτονίου τουλάχιστον 3,3·10
-19

 J.  

Δίνονται η σταθερά του Planck h = 6,6∙10
-34

 J∙s, και ότι η ταχύτητα του φωτός στο κενό και στον 

αέρα είναι περίπου η ίδια 3·10
8
 m/s. 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Το μεγαλύτερο δυνατό μήκος κύματος της μονοχρωματικής ακτινοβολίας που μπορούμε να 

χρησιμοποιήσουμε για να εκπέμψουμε ηλεκτρόνια από το πιο πάνω μέταλλο είναι:  

α. 300 nm                 β. 600 nm                     γ. 1200 nm 

Μονάδες 4  

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 8 

 

Β.2 Ένα σωματίδιο με κινητική ενέργεια K1 συγκρούεται με άτομο υδρογόνου. Το άτομο 

απορροφά τμήμα της κινητικής ενέργειας του σωματιδίου και διεγείρεται στην 2
η
 ενεργειακή 

κατάσταση με κύριο κβαντικό αριθμό n = 3. Δίνεται ότι η ενέργεια του ατόμου του υδρογόνου στη 

θεμελιώδη κατάσταση είναι Ε1 = -13,6 eV. 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Αν η τελική κινητική ενέργεια του σωματιδίου είναι Κ2 = 2,5 eV τότε η αρχική κινητική του 

ενέργεια Κ1 θα ισούται με: 

α. 11,1 eV  β. 14,59 eV  γ. 16,1 eV  

 

Μονάδες 4  

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 9 

 

   



ΘΕΜΑ Β 

 

Β.1 Δύο μονοχρωματικές ακτίνες φωτός (1) και (2) διαδίδονται στο κενό, οπότε 

έχουν αντίστοιχα μήκη κύματος λ01 και λ02. Για τα μήκη κύματος λ01 και λ02 ισχύει η 

σχέση:  01 02

3

2
λ   λ . 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Έστω Ε1 η ενέργεια ενός φωτονίου της ακτίνας (1) και Ε2 η ενέργεια ενός 

φωτονίου της ακτίνας (2). Για το πηλίκο 2

1

Ε

Ε
  των ενεργειών ισχύει: 

α.  2

1

2

3

Ε
  

Ε
                      β.  2

1

1
Ε

  
Ε

                       γ. 2

1

3

2

Ε
  

Ε
  

Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

  Μονάδες 8 

 

 

Β.2 Σε μια συσκευή παραγωγής ακτίνων Χ η ηλεκτρική τάση που εφαρμόζεται 

μεταξύ ανόδου και καθόδου, έχει τιμή V. Η μέγιστη συχνότητα των ακτίνων Χ που 

παράγονται έχει τιμή  fmax1.       

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Για να παραχθούν από τη παραπάνω συσκευή ακτίνες Χ, των οποίων η μέγιστη 

συχνότητα θα είναι fmax2 = 3· fmax1, θα πρέπει η τάση V μεταξύ ανόδου και καθόδου:  

α. Να διπλασιαστεί. 

β. Να τριπλασιαστεί. 

γ. Να υποτριπλασιαστεί.    

Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

  Μονάδες 9 

 

 

 

 

 

 



ΘΕΜΑ Β 

Β.1 Μονοχρωματική ακτίνα φωτός, που έχει μήκος κύματος λ0 στο κενό, διαδίδεται 

στο νερό του οποίου ο δείκτης διάθλασης είναι n1. Κατά την διάδοσή της στο νερό 

συναντά ένα στρώμα γλυκερίνης που έχει δείκτη διάθλασης n2 και εισέρχεται σε 

αυτό. Ο δείκτης διάθλασης της γλυκερίνης και ο δείκτης διάθλασης του νερού 

συνδέονται με τη σχέση 
2 1

10

9
n   n .  

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Αν λ1 και λ2 είναι τα μήκη κύματος της μονοχρωματικής ακτίνας στο νερό και 

στη γλυκερίνη αντίστοιχα, για το πηλίκο  
2

1

λ

λ
 ισχύει η σχέση: 

α. 2

1

10

9

λ
  

λ
                      β.  2

1

9

10

λ
  

λ
                          γ. 2

1

1
λ

  
λ

  

Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

  Μονάδες 8 

 

Β.2 Άτομο υδρογόνου βρίσκεται στη θεμελιώδη κατάσταση (n = 1), όπου έχει ολική 

ενέργεια Ε1. Το άτομο αυτό διεγείρεται απορροφώντας φωτόνιο ενέργειας Ε, οπότε 

μεταβαίνει στην ενεργειακή κατάσταση η οποία αντιστοιχεί στο κύριο κβαντικό 

αριθμό n = 3. 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Για το πηλίκο των ενεργειών 
1

E

E
ισχύει η σχέση: 

α. 
1

9
-

8

E
   

E
                         β. 

1

- 1
E

   
E

                         γ. 
1

8
-

9

E
   

E
            

Μονάδες 4 

Β) Να αιτιoλογήσετε την επιλογή σας. 

  Μονάδες 9 

 

 

 



ΘΕΜΑ Β 

Β.1 Μονοχρωματική ακτίνα πράσινου φωτός διαδίδεται αρχικά στον αέρα. Στη 

πορεία της δέσμης έχουμε τοποθετήσει στη σειρά τρία γυάλινα δοχεία που περιέχουν: 

το πρώτο διαφανές υγρό κίτρινου χρώματος, το δεύτερο διαφανές υγρό κόκκινου 

χρώματος και το τρίτο διαφανές υγρό μπλέ χρώματος. Η μονοχρωματική ακτίνα 

πράσινου φωτός διέρχεται διαδοχικά από τα τρία δοχεία, με τη σειρά που τα έχουμε 

τοποθετήσει και στη συνέχεια εξέρχεται στον αέρα.  

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Ένας μαθητής που βρίσκεται μετά το τρίτο δοχείο, θα αντιληφθεί την 

εξερχόμενη ακτίνα να έχει χρώμα: 

α. κόκκινο                    β. πράσινο                   γ. μπλέ 

Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

  Μονάδες 8 

 

Β.2 Το ηλεκτρόνιο ενός ατόμου υδρογόνου που βρίσκεται στη τρίτη διεγερμένη 

ενεργειακή κατάσταση (n = 4), αποδιεγείρεται εκπέμποντας φωτόνιο ενέργειας Ε. 

Κατά τη συγκεκριμένη αποδιέγερση το ηλεκτρόνιο μεταβαίνει απευθείας στη 

θεμελιώδη κατάσταση (n = 1), όπου έχει συνολική ενέργεια Ε1. 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Για το πηλίκο των ενεργειών 1E

E
ισχύει: 

α. 1 16

15

E
   

E
                  β. 1 1

E
   

E
                  γ. 1 15

16

E
   

E
   

Μονάδες 4 

Β) Να αιτιoλογήσετε την επιλογή σας. 

  Μονάδες 9 

 

 

 

 

 

 



ΘΕΜΑ Β 

Β.1 Ένα φωτόνιο απορροφάται από ένα άτομο υδρογόνου που βρίσκεται στη θεμελιώδη 

κατάσταση. Το άτομο ιονίζεται και το ηλεκτρόνιο του ατόμου, όταν παύει να έλκεται από τον 

πυρήνα, έχει  μηδενική ταχύτητα.  

 Α) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση. 

Αν το ηλεκτρόνιο βρισκόταν στη στάθμη 2n  και το άτομο απορροφούσε το ίδιο φωτόνιο τότε: 

α. Το άτομο θα ιονιζόταν και το ηλεκτρόνιο, όταν θα έπαυε η έλξη από τον πυρήνα, θα είχε μη 

μηδενική ταχύτητα 

β. Το άτομο δεν θα ιονιζόταν 

γ. Το άτομο θα ιονιζόταν και το ηλεκτρόνιο, όταν θα έπαυε η έλξη από τον πυρήνα, θα είχε 

μηδενική ταχύτητα. 

Μονάδες 4 

 Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 8 

 

Β.2 Μονοχρωματική ακτινοβολία που διαδίδεται στο κενό διανύει απόσταση d  σε χρόνο t . Η ίδια 

μονοχρωματική ακτινοβολία σε κάποιο υλικό, διανύει απόσταση d σε χρόνο t2 . 

 Α) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση. 

Ο δείκτης διάθλασης του υλικού για τη μονοχρωματική αυτή ακτινοβολία είναι: 

α. 2n   β. 1n   γ. 5,1n  

Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 9 

 

 



E 
Vv    

(α ) 

(β) 

(γ) 

(i) 

(ii) 

(iii) 

Α 

V 

 

R1 

R2 

 Ι1 

 Ι2 

+ 
+q 

A 

+Q 

Β.1 Ακίνητο θετικό σημειακό ηλεκτρικό φορτίο Q δημιουργεί γύρω του ηλεκτρικό πεδίο. Σε 

σημείο Α του πεδίου τοποθετούμε θετικό ηλεκτρικό φορτίο q.  

 

 

 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Αν θέλαμε να σχεδιάσουμε τα διανύσματα της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου στο σημείο Α και 

της δύναμης που θα δεχθεί το φορτίο q στο ίδιο σημείο θα παρατηρούσαμε ότι τα δύο διανύσματα: 

α. έχουν την ίδια διεύθυνση και την ίδια φορά  

β. έχουν διαφορετική διεύθυνση αλλά την ίδια φορά 

γ. έχουν την ίδια διεύθυνση αλλά διαφορετική φορά. 

 Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.  

 Μονάδες 8 

Β.2 Να αντιγράψτε το παρακάτω κύκλωμα στην κόλλα σας και συνδέστε στις θέσεις (α), (β), (γ) 

ένα αμπερόμετρο (i), ένα βολτόμετρο (ii) και έναν αγωγό (iii) (μηδενικής αντίστασης) με τη σειρά 

που εσείς θα κρίνετε. Ο τρόπος σύνδεσης αυτών των εξαρτημάτων/οργάνων σχετίζεται με τις αρχές 

λειτουργίας του αμπερομέτρου και του βολτομέτρου. Θα πρέπει δηλαδή να συνδεθούν με τέτοιο 

τρόπο ώστε να μπορούμε να πάρουμε μετρήσεις από τα δύο ηλεκτρικά όργανα και φυσικά το 

τελικό κύκλωμα να διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα (όλα τα εξαρτήματα του κυκλώματος τα 

θεωρούμε ιδανικά). 

 

 

 

 

 

 

Α) Να επιλέξετε την σωστή από τις παρακάτω απαντήσεις. 

Η σωστή σύνδεση των πιο πάνω εξαρτημάτων/οργάνων είναι: 

  α. (α) – (i)             β. (α) –(ii) γ. (α) –(iii) 

 (β) – (ii)  (β) –(iii)  (β) –(i) 

 (γ) – (iii)  (γ) –(i)  (γ) –(ii) 

Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.  

Μονάδες 9 



V 

I 

(Σ1) 

(Σ2) 

ΘΕΜΑ Β 

B.1 Στα άκρα δύο χάλκινων συρμάτων Σ1 και Σ2 

εφαρμόζεται διαφορά δυναμικού V και κάθε σύρμα 

διαρρέεται από ρεύμα. Στο παρακάτω διάγραμμα έχει 

παρασταθεί γραφικά η ένταση του ρεύματος I σε 

συνάρτηση με τη διαφορά δυναμικού V για τα δύο 

σύρματα.  

A) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.  

α. Μεγαλύτερη αντίσταση έχει το σύρμα  Σ1  

β. Μεγαλύτερη αντίσταση έχει το σύρμα  Σ2   

γ. Τα σύρματα έχουν ίσες αντιστάσεις.   

Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.  

 Μονάδες 8 

B.2 Δύο ίσα θετικά σημειακά ηλεκτρικά φορτία q1 και q2 βρίσκονται πάνω στην ίδια 

ευθεία. Τα φορτία q1 και q2 είναι σταθερά στερεωμένα στις θέσεις που φαίνονται στο 

πιο κάτω σχήμα.  

Αφήνουμε ελεύθερη να κινηθεί μια σφαίρα αμελητέων διαστάσεων, που φέρει θετικό 

ηλεκρικό φορτίο q και βρίσκεται στη θέση A. Στη σφαίρα ασκούνται μόνο οι 

ηλεκτρικές δυνάμεις.   

A) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.  

Η σφαίρα: 

α. θα παραμείνει ακίνητη   

β. θα μετακινηθεί προς τα δεξιά   

γ. θα μετακινηθεί προς τα αριστερά  

Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

 Μονάδες 9 

 

q1 q 

A 

q2 



ΘΕΜΑ Β     

B.1 Ένα ακίνητο θετικό σημειακό ηλεκτρικό 

φορτίο Q δημιουργεί γύρω του ένα ηλεκτρικό 

πεδίο. Τα σημεία A και Β είναι δύο θέσεις μέσα 

στο ηλεκτρικό πεδίο. Το δυναμικό στις θέσεις Α 

και Β είναι VA και VB αντίστοιχα.  Η απόσταση 

του σημείου Β από το φορτίο Q είναι διπλάσια 

της απόστασης του σημείου A από το φορτίο Q. 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Για τα δυναμικά VA και VB ισχύει: 

 α. B
A

2

V
V     β.  A BV   V  γ.  A

B
2

V
V     

Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.  

 Μονάδες 8 

B.2 Τρείς αντιστάτες που έχουν ίδια αντίσταση R, συνδέονται με τρείς διαφορετικούς 

τρόπους (α), (β) και (γ) όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.  

 

Η ισοδύναμη αντίσταση στο κύκλωμα (α) είναι R1, στο κύκλωμα (β) είναι R2 και στο 

κύκλωμα (γ) είναι R3.  

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.  

Για τις ισοδύναμες αντιστάσεις ισχύει: 

 α. R1> R2> R3 β.  R1< R2< R3 γ. R2> R1>R3 

Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.  

Μονάδες 9 

 

 

(α) (β) (γ) 

+Q 

A 
B 



ΘΕΜΑ Β 

Β.1  Δίνονται τέσσερεις όμοιοι αντιστάτες με αντίσταση R ο καθένας, σε τρεις διαφορετικές 

συνδεσμολογίες (Σ.1, Σ.2, Σ.3). 

 

 Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Η μεγαλύτερη ολική ηλεκτρική αντίσταση θα μετρηθεί στη συνδεσμολογία:  

α. Σ.1  β.       Σ.2  γ.     Σ.3 

Μονάδες 4  

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 8 

 

Β.2 Ακίνητο θετικό σημειακό φορτίο Q δημιουργεί γύρω του ηλεκτροστατικό πεδίο. Σε σημείο Α 

του πεδίου που απέχει απόσταση r από το φορτίο Q, μετρήσαμε την ένταση του ηλεκτροστατικού 

πεδίου και βρήκαμε ότι έχει μέτρο AE .  Στη συνέχεια κάναμε διαδοχικές μετρήσεις της έντασης  

γύρω από το φορτίο Q σε διάφορες αποστάσεις. Σε σημείο Β το οποίο απέχει r΄ από το Q, 

μετρήσαμε ότι η ένταση του ηλεκτροστατικού πεδίου έχει μέτρο B A 4E E . 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Η απόσταση r΄ είναι:  

α.  2r r           β.  
4

r
r    γ.  4r r    

Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 9 

 

    

Σ.1 Σ.2 

 

Σ.3 

 



+ 

+q 

A Β 

+Q 

ΘΕΜΑ Β 

Β.1  Ένας ομογενής μεταλλικός κυλινδρικός αγωγός Α έχει ορισμένη μάζα, ορισμένο μήκος και 

εμβαδό διατομής. Τήκουμε τον αγωγό και δημιουργούμε άλλον ομογενή κυλινδρικό αγωγό Β με 

μεγαλύτερη διατομή και μικρότερο μήκος.   

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Η τιμή της ηλεκτρικής αντίστασης του αγωγού Β θα είναι:  

α.  μικρότερη  απ’ αυτή του αγωγού Α 

        β.  ίση με αυτή του αγωγού Α 

γ.  μεγαλύτερη απ’ αυτή του αγωγού Α 

Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 8 

 

Β.2  Δύο ακίνητα θετικά σημειακά ηλεκτρικά φορτία Q και q, για τα οποία ισχύει 
2

Q
q  , απέχουν 

απόσταση r μεταξύ τους, όπως στο παρακάτω σχήμα.  

 

 

 

 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Ένα σημείο Γ βρίσκεται ανάμεσα στα δύο φορτία Q, q και πάνω στην ευθεία που τα ενώνει. Στο 

σημείο Γ, για τα μέτρα E1 και Ε2 των εντάσεων των ηλεκτρικών πεδίων που δημιουργούνται από τα 

φορτία Q και q  αντίστοιχα, ισχύει Ε1 = Ε2/2. Το σημείο Γ  απέχει: 

 α. 
2

r
 από το σημείο Α  β.   

3

r
 από το σημείο Α γ.     

4

r
 από το σημείο Α  

Μονάδες 4  

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 9 

 

 

 

 



+ 

 +Q 

A Β 

+Q 

Γ Δ 

+ 

ΘΕΜΑ Β 

Β.1  Διαθέτουμε μια ηλεκτρική πηγή με ηλεκτρεγερτική δύναμη ε  και εσωτερική αντίσταση r. 

Διαθέτουμε επίσης και δύο όμοιους ηλεκτρικούς αντιστάτες με αντίσταση R ο καθένας. Συνδέουμε 

την πηγή με τους αντιστάτες σε δύο διαφορετικές συνδεσμολογίες. Την πρώτη φορά οι αντιστάτες 

συνδέονται σε σειρά με την ηλεκτρική πηγή και τη δεύτερη φορά συνδέονται παράλληλα.  

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Η πολική τάση στα άκρα της ηλεκτρικής πηγής θα είναι:   

α.  ίδια και στις δύο συνδεσμολογίες   

β.  μικρότερη στην παράλληλη συνδεσμολογία των αντιστατών   

γ.  μικρότερη στη συνδεσμολογία των αντιστατών σε σειρά  

Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε της επιλογή σας. 

Μονάδες 8 

Β.2  Δύο όμοια ακίνητα θετικά σημειακά ηλεκτρικά φορτία απέχουν απόσταση r μεταξύ τους, όπως 

φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. Το σημείο Δ βρίσκεται στη μέση της μεταξύ τους απόστασης r , 

ενώ το σημείο Γ απέχει 
3

r
 από το σημείο Α. 

 

 

 

 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Η διαφορά δυναμικού VΓΔ μεταξύ των σημείων Γ και Δ θα έχει τιμή:  

 α.   αρνητική   β.   μηδέν  γ.   θετική  

Μονάδες 4  

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 9 

 

 

 



  Ενδεικτική Λύση 

Β1.  

Α)  σωστό το  β)  

Β) Vπ = ε  – Ιr  (ε ,r είναι σταθερά, το ρεύμα είναι μεγαλύτερο κατά την παράλληλη σύνδεση 

αφού Rολ είναι μικρότερη, άρα Vπ μικρότερη)  

Β2.  

Α) σωστό το γ) 

Β)  VΓ = (9/2) k Q/r   και  VΔ = 4 k Q/r  =>  VΓ – VΔ >0  

 

 

 



ΘΕΜΑ Β 

B.1  Το κύκλωμα του παρακάτω σχήματος τροφοδοτείται από ηλεκτρική πηγή ηλεκτρεγερτικής 

δύναμης Ε και μηδενικής εσωτερικής αντίστασης (r = 0). Όταν ο διακόπτης είναι ανοικτός, το 

κύκλωμα καταναλώνει ισχύ P1. Αν κλείσουμε το διακόπτη η ισχύς που θα καταναλώνει το 

κύκλωμα είναι ίση με P2.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.  

Για τις τιμές της ισχύος που καταναλώνεται από το κύκλωμα στις δύο περιπτώσεις ισχύει : 

α.  P1 = 2 P2                               β. P2 = P1                            γ. P2 = 2 P1 

Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.                                                

Μονάδες 8 

 

B.2  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, εξ’αιτίας της δράσης δυνάμεων Coulomb που δέχεται από τα 

φορτία Q1  και Q2. 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Αν r1 και r2 είναι οι αποστάσεις του σημείου Σ από τα φορτία Q1  και Q2 αντίστοιχα, τότε ισχύει η 

σχέση: 

 

 α .   1 2

2 1

Q r
  

Q r
                         β. 

1 1

2 2

Q r
  

Q r
                               γ.  

1 2

2 1

Q r
  

Q r
    

Μονάδες 4 

 Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες  9 

  

R 

Ε 

R 

δ 



ΘΕΜΑ Β 

B.1 Διαθέτουμε τρεις όμοιους λαμπτήρες Α, Β και Γ. Κατασκευάζουμε ένα κύκλωμα, όπου οι 

λαμπτήρες Α και Β  συνδέονται παράλληλα, ενώ ο Γ συνδέεται σε σειρά με τη συστοιχία των Α και 

Β. Η συνδεσμολογία είναι συνδεδεμένη με πηγή ηλεκτρεγερτικής δύναμης Ε και αμελητέας 

εσωτερικής αντίστασης r . 

Α) Να σχεδιάσετε το κύκλωμα που περιγράφεται παραπάνω. 

Μονάδες 2 

Β) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

 Θεωρώντας ότι οι λαμπτήρες υπακούουν στο νόμο του Οhm, να προβλέψετε τι θα συμβεί με τη 

φωτοβολία του Γ αν καταστραφεί ο  λαμπτήρας Β. 

α. Θα μειωθεί                                β. Θα αυξηθεί                              γ. Θα παραμείνει η ίδια 

Μονάδες 2 

Γ) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας στο Β ερώτημα.                                                

Μονάδες 8 

B.2   

Στο σχήμα απεικονίζονται 

δύο ακλόνητα σημειακά 

ηλεκτρικά φορτισμένα 

σφαιρίδια για τα οποία ισχύει QA = 4 QB. Τα σφαιρίδια είναι τοποθετημένα σε σημεία Α και Β 

αντίστοιχα.  

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Αν τα ηλεκτρικά φορτία των σφαιριδίων είναι θετικά, η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου 

μηδενίζεται στην ευθεία που ορίζουν τα σημεία Α, Β και 

α. αριστερά από το σημείο Α          β. μεταξύ των Α και Β           γ. δεξιά από το σημείο Β 

Μονάδες 2 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 4  

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

            Γ)  Στο μέσο του ευθύγραμμου τμήματος ΑΒ για τα μέτρα των εντάσεων ΕΑ,(Μ ), EB,(M)  των 

ηλεκτρικών πεδίων που έχουν ως πηγή το ηλεκτρικό φορτίο QA  και το ηλεκτρικό φορτίο QB 

αντίστοιχα ισχύει:  

 α.  ΕΑ,Μ = 4 EB,M   β. 4 ΕΑ,Μ = EB,M  γ.  ΕΑ,Μ = EB,M   

Μονάδες 2 

  Δ) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας στο Γ ερώτημα. 

Μονάδες  5 

A, Q A 
B, Q B 



ΘΕΜΑ Β 

B.1 Στο παρακάτω σχήμα εικονίζονται δύο συστοιχίες αντιστατών, που απoτελούνται από όμοιους 

αντιστάτες, αντίστασης R. Αν συνδεθεί η συστοιχία (1) στα σημεία Α και Β με ηλεκτρική πηγή 

ηλεκτρεγερτικής δύναμης Ε και αμελητέας εσωτερικής αντίστασης (r = 0) το κύκλωμα διαρρέεται 

από ρεύμα έντασης Ι1, ενώ αν συνδεθεί η συστοιχία (2) στα σημεία Γ και Δ με ηλεκτρική πηγή 

όμοια με την παραπάνω, το κύκλωμα διαρρέεται από ρεύμα έντασης Ι2. 

    

 

 

 

 

 

 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Για τις τιμές των εντάσεων του ρεύματος στις δύο περιπτώσεις ισχύει : 

α. 1 2

9

4
 I  I                               β. 1 2

3

2
 I  I                               γ. 1 2

2

3
 I  I  

Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.                                                

Μονάδες 8 

  

B.2  Στο διπλανό σχήμα 

απεικονίζονται δύο 

ακλόνητα σημειακά 

ηλεκτρικά φορτισμένα 

σφαιρίδια με φορτία QA και QB που είναι τοποθετημένα σε σημεία Α και Β αντίστοιχα μίας   

ευθείας (ε). Τα φορτία απέχουν απόσταση r. Αν στο σημείο Κ που απέχει r1 = r / 4 από το σημείο 

Α, τοποθετηθεί δοκιμαστικό ηλεκτρικό φορτίο q παρατηρούμε ότι ισορροπεί ακίνητο. 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Για τα φορτία QA και QB ισχύει : 

    α.  QΒ  = 3 QΑ                                             β. QΒ  = 9 QΑ                                       γ. QΒ = - 9 QΑ 

Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 9  

 

 

R 

Γ Δ 

R 

R 

Συστοιχία (2) 

A, Q A 
B, Q B 

(ε) 

Κ, q 

Συστοιχία (1) 

R 

A B 

R 

R 



ΘΕΜΑ Β 

Β.1  Στον κόμβο Α ηλεκτρικού κυκλώματος 

ενώνονται τρεις αγωγοί που διαρρέονται από 

ρεύματα Ι1, Ι2 και Ι3 αντίστοιχα. Τρεις μαθητές 

διατυπώνουν τον 1
ο
 κανόνα του Kirchhoff στον 

κόμβο Α, ως εξής : 

1
ος

 μαθητής, Ι1 + Ι2 - Ι3 = 0 

2
ος

 μαθητής, Ι1 - Ι2 - Ι3 = 0 

3
ος

 μαθητής, Ι1 + Ι2 + Ι3 = 0 

Α) Να επιλέξετε τη διατύπωση που είναι οπωσδήποτε λανθασμένη.  

α. του 1
ου

 μαθητή   β. του 2
ου

 μαθητή       γ. του 3
ου

 μαθητή 

Μονάδες 4  

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 8  

 

Β.2  Ακλόνητο θετικό σημειακό ηλεκτρικό φορτίο πηγή Q1, δημιουργεί γύρω του ηλεκτρικό 

πεδίο. Να σχεδιάσετε τη κατεύθυνση της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου σε σημείο Α, που απέχει 

απόσταση r από το φορτίο πηγή. 

Μονάδες 3 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση. 

Εάν τοποθετηθεί στο σημείο Α, αρνητικό δοκιμαστικό ηλεκτρικό φορτίο q, τότε : 

α. Η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου στο Α, θα παραμείνει αμετάβλητη. 

β. Η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου στο Α, θα αλλάξει κατεύθυνση.  

 γ. Η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου στο Α, θα μηδενιστεί. 

Μονάδες 3  

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 7  

 

 

 

A 

I3 

I2 
I1 



ΘΕΜΑ Β 

Β.1  Ακλόνητο θετικό σημειακό φορτίο πηγή Q1, δημιουργεί 

ηλεκτρικό πεδίο.  

 Α) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση. 

Για να μηδενιστεί το δυναμικό στο σημείο Γ του ηλεκτρικού πεδίου 

που απεικονίζεται στο σχήμα και ανήκει στη μεσοκάθετο του 

ευθύγραμμου τμήματος ΑΒ, πρέπει :   

 

α. να τοποθετηθεί στο σημείο Β σημειακό φορτίο Q2  = Q1. 

 β. να τοποθετηθεί στο σημείο Β σημειακό φορτίο Q2  = - Q1      

γ. να τοποθετηθεί στο σημείο Β σημειακό φορτίο Q2  =2∙Q1 

Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 8 

 

Β.2 Δύο ομάδες μαθητών βρίσκονται στο Εργαστήριο Φυσικής του σχολείου τους και μελετούν 

απλά ηλεκτρικά κύκλώματα. Η πρώτη ομάδα (Α) κατασκευάζει ένα κύκλωμα που αποτελείται από 

δύο αντιστάτες αντίστασης R συνδεδεμένους σε σειρά, πηγή ηλεκτρεγερτικής δύναμης Ε και 

εσωτερικής αντίστασης r, αμπερόμετρο, διακόπτη και βολτόμετρο συνδεδεμένο στους πόλους της 

πηγής. Η δεύτερη ομάδα (Β) κατασκευάζει ένα κύκλωμα που αποτελείται από δύο αντιστάτες 

αντίστασης R συνδεδεμένους παράλληλα, πηγή ηλεκτρεγερτικής δύναμης Ε και εσωτερικής 

αντίστασης r, αμπερόμετρο κατάλληλα συνδεδεμένο για να μετρά την συνολικό ρεύμα, διακόπτη 

και βολτόμετρο συνδεδεμένο στους πόλους της πηγής. H ηλεκτρική πηγή της ομάδας (Β) είναι ίδια 

με την πηγή της ομάδας (Α). 

Α) Να σχεδιάσετε τα δύο κυκλώματα που κατασκεύασαν οι μαθητές. 

Μονάδες 4 

Στη συνέχεια κλείνουν τους διακόπτες στα δύο κυκλώματα και η κάθε ομάδα καταγράφει τις 

ενδείξεις του αμπερομέτρου και του βολτομέτρου.  

Β) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση. 

Μεγαλύτερη θα είναι η ένδειξη του αμπερομέτρου του κυκλώματος της ομάδας : 

α. (Α)   β. (Β)    

Μονάδες 1 

Γ) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας στο προηγούμενο ερώτημα. 

Μονάδες 3  

Δ) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση. 

Μεγαλύτερη θα είναι η ένδειξη του βολτομέτρου του κυκλώματος της ομάδας : 

α. (Α)   β. (Β)    

Μονάδες 1 

Ε) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας στο προηγούμενο ερώτημα.  

Μονάδες 4  

 

A 

A 

Γ 

B 

Q2 Q1 



ΘΕΜΑ Β 

Β.1  « Μια γυάλινη ράβδος ή μια πλαστική ράβδος που τις φορτίζουμε με τριβή αποκτούν φορτίο 

μερικά δισεκατομμυριοστά του Κουλόμπ, δηλαδή μερικά nC . Η γυάλινη ράβδος που έχουμε τρίψει 

με μεταξωτό ύφασμα αποκτά θετικό φορτίο. Έτσι, αν για παράδειγμα το φορτίο της ράβδου είναι 3 

nC, γράφουμε: q = +3 nC. Αντίθετα η πλαστική ράβδος αποκτά αρνητικό φορτίο. Αν το φορτίο της 

είναι 3 nC, γράφουμε: q = – 3 nC (Απόσπασμα από το βιβλίο Φυσικής της Γ΄ Γυμνασίου)».  

Σύμφωνα με το νόμο του Coulomb η ηλεκτρική δύναμη αλληλεπίδρασης μεταξύ της γυάλινης 

ράβδου και της πλαστικής ράβδου μηδενίζεται όταν απομακρυνθούν σε «άπειρη» απόσταση μεταξύ 

τους.  

Υποθέτουμε ότι μία γυάλινη και μία πλαστική ράβδος, μάζας η κάθε μία 90g (ή περίπου 

βάρους   0,9 N), είναι φορτισμένες με τα παραπάνω φορτία. Μια ομάδα μαθητών αποφασίζουν ότι 

οι ράβδοι ουσιαστικά δεν αλληλεπιδρούν όταν η ηλεκτρική δύναμη είναι τουλάχιστον 10.000 

φορές μικρότερη από το βάρος τους. Δίνεται η ηλεκτρική σταθερά k = 9∙10
9
 N∙m

2
/C

2
. 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση. 

Οι ράβδοι σύμφωνα με την εκτίμηση των μαθητών πρακτικά θα έχουν πάψει να 

αλληλεπιδρούν όταν:  

α. απέχουν απόσταση 3 cm.    

β. απέχουν απόσταση 3 m.    

γ. απέχουν απόσταση 3 km. 

Μονάδες 4  

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 8  

 

Β.2 Δίνεται το κύκλωμα του σχήματος (ονομάζεται και Διαιρέτης 

τάσης)  που αποτελείται από αντιστάτες με τιμές αντίστασης R1  και 

R2 αντίστοιχα και τροφοδοτείται από πηγή ηλεκτρεγερτικής 

δύναμης, Ε και μηδενικής εσωτερικής αντίστασης r, (ιδανική πηγή). 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση. 

Για τις διαφορές δυναμικού VAB στα σημεία Α και Β του 

κυκλώματος και  VΒΓ  στα σημεία B και Γ του κυκλώματος ισχύει: 

 

α. AB 1

B 2

V R
 = 

V R

        β. AB 2

B 1

V R
 = 

V R

           γ. AB 1

B 1 2

V R
 = 

V R +R

 

Μονάδες 4  

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 9  

 

 

A 

B 

R1 

Ε, r 

R2 

Γ 



ΘΕΜΑ Β  

Β.1 Στο παρακάτω σχήμα φαίνονται στο ίδιο διάγραμμα οι χαρακτηριστικές καμπύλες του  ίδιου 

αγωγού σε θερμοκρασίες   20 
0
C και 100 

0
C. 

  

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Το υλικό  του αγωγού είναι: 

 Α.  καθαρό μέταλλο β.  γραφίτης γ.  χρωμονικελίνη  

       Μονάδες 4 

 Β)  Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 8 

 

 

Β.2 Στο παρακάτω σχήμα φαίνεται το ηλεκτρικό πεδίο που δημιουργείται από τα ακίνητα 

σημειακά ηλεκτρικά φορτία Q1 και Q2. 

 

A) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

     Για τα ηλεκτρικά φορτία ισχύει:  

α.  και τα δύο είναι θετικά 

β. το Q1 είναι θετικό και το Q2 είναι αρνητικό 

γ. το Q2 είναι θετικό και το Q1 είναι αρνητικό 

  Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

  Μονάδες 4 

Γ)  Να σχεδιάσετε το διάνυσμα της έντασης του πεδίου στα σημεία  Ρ και Σ. 

Μονάδες 5 

 

 



ΘΕΜΑ Β 

Β.1 Δύο σημειακά ηλεκτρικά φορτία αλληλεπιδρούν και σας δίνεται η πληροφορία ότι 

ηλεκτρική δυναμική ενέργεια του συστήματος των δύο φορτίων είναι αρνητική. 

 

  A) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

         Τα ηλεκτρικά φορτία: 

  α. έλκονται     β. απωθούνται            

          Μονάδες 4 

  Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή  σας. 

          Μονάδες 8 

 

Β.2 Δύο αντιστάτες με αντιστάσεις  R1 και R2 είναι συνδεδεμένοι παράλληλα σε ηλεκτρικό 

κύκλωμα με ρεύματα σταθερής έντασης και φοράς.  

  Α) Να επιλέξτε τη σωστή απάντηση.       

         Ο λόγος Ι1/Ι2 , των εντάσεων Ι1 και Ι2 των ηλεκτρικών ρευμάτων που διαρρέουν αντίστοιχα 

τους αντιστάτες R1 και R2, είναι : 

  α.  1     β.  R1 / R2     γ.   R2 / R1   

Μονάδες 4 

  Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή  σας.  

              Μονάδες 9 

  

 

 

 



ΘΕΜΑ Β  

Β.1 Φορτισμένη σταγόνα λαδιού, μάζας m και ηλεκτρικού φορτίου q, ισορροπεί μέσα 

σε κατακόρυφο ομογενές ηλεκτρικό πεδίο, το οποίο έχει δημιουργηθεί σε ένα πάγκο 

του εργαστηρίου της φυσικής. Το διάνυσμα της έντασης E  του ηλεκτρικού πεδίου 

έχει φορά προς τα κάτω. Η σταγόνα ισορροπεί υπό την επίδραση μόνο των δυνάμεων 

που δέχεται από το ηλεκτρικό πεδίο και από το βαρυτικό πεδίο της Γης. Δίνεται η 

επιτάχυνση της βαρύτητας g . 

Α) Τι είδους φορτίο φέρει η σταγόνα;  

         Μονάδες 2 

Β) Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας στην προηγούμενη ερώτηση.    

         Μονάδες 4 

Γ) Nα εκφράσετε το φορτίο q σε συνάρτηση με τα μεγέθη m, E και g.  

         Μονάδες 6 

 

Β.2  Θερμική ηλεκτρική συσκευή αναγράφει ενδείξεις κανονικής λειτουργίας         

220 V/484 W. (Θεωρούμε ότι η ηλεκτρική συσκευή συμπεριφέρεται σαν ωμικός 

αντιστάτης). 

A)  Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.  

       Εάν η συσκευή τροφοδοτηθεί από τάση 200 V, θα καταναλώνει: 

α. 484 W  β.  400 W  γ. 300 W   

Μονάδες 6 

Β)  Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.  

 Μονάδες 7 

 

 

 



 

r 

q, m 

Q 

ΘΕΜΑ Β  

Β.1 Στο διπλανό σχήμα το φορτίο Q που θωρείται σημειακό είναι 

ακλόνητα στερεωμένο, ενώ η σφαίρα φορτίου q, έχει μάζα m και 

ισορροπεί σε  ύψος r. Η σφαίρα ισορροπεί υπό την επίδραση μόνο των 

δυνάμεων που δέχεται από το ηλεκτρικό πεδίο και από το βαρυτικό πεδίο 

της Γης. (Θεωρούμε αμελητέες τις διαστάσεις της σφαίρας). Δίνεται η 

επιτάχυνση της βαρύτητας g . 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Εάν διπλασιάσουμε το φορτίο Q τότε η σφαίρα με ηλεκτρικό φορτίο q:  

α.  θα ξεκινήσει να κινείται προς τα κάτω 

β.  θα ξεκινήσει να κινείται προς τα πάνω 

γ.  θα παραμείνει ακίνητη 

Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 8 

 

Β.2   Δύο λαμπτήρες Λ1 και Λ2 έχουν ενδείξεις κανονικής λειτουργίας: O λαμπτήρας Λ1  220 V, 

100 W και ο λαμπτήρας Λ2  220 V, 75 W. (Θεωρούμε τους λαμπτήρες σαν ωμικούς αντιστάτες). 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Εάν συνδέσουμε τους λαμπτήρες σε σειρά και στα άκρα τους εφαρμόσουμε τάση V, ποιός από τους 

δύο θα φωτοβολεί περισσότερο; (Θεωρούμε ότι η φωτοβολία είναι ανάλογη της ισχύος του 

λαμπτήρα). 

α. ο λαμπτήρας Λ1 β. ο λαμπτήρας Λ2 γ. και οι δύο το ίδιο 

 Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 9 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΘΕΜΑ Β 

Β.1 Ένα ακίνητο σημειακό φορτίο Q δημιουργεί γύρω του ηλεκτροστατικό πεδίο. Σ’ ένα σημείο Α 

του πεδίου το δυναμικό έχει τιμή  VA = - 20 V.  

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Το διάνυσμα της έντασης του ηλεκτροστατικού πεδίου στο σημείο Α έχει φορά: 

α. προς το φορτίο Q   

β. αντίθετα από το φορτίο Q     

γ. δεν υπάρχουν αρκετές πληροφορίες για να απαντήσω 

 Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

 Μονάδες 8 

 

Β.2 Δύο λαμπτήρες είναι συνδεδεμένοι παράλληλα και τα άκρα του συστήματος τους συνδέονται 

με ηλεκτρική πηγή που έχει ηλεκτρεγερτική δύναμη Ε και μηδενική εσωτερική αντίσταση. Έτσι οι 

δύο λαμπτήρες φωτοβολούν. (Θεωρούμε ότι οι λαμπτήρες συμπεριφέρονται σαν ωμικοί αντιστάτες 

και ότι η φωτοβολία κάθε λαμπτήρα είναι ανάλογη της ισχύος του). 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Εάν ο ένας από τους δύο λαμπτήρες καταστραφεί, ο άλλος θα φωτοβολεί: 

α. περισσότερο από πριν (με κίνδυνο να καταστραφεί)  

β. λιγότερο από πριν 

γ. το ίδιο με πριν  

  Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

 Μονάδες 9 

 

 



ΘΕΜΑ Β 

Β.1 Δύο λαμπτήρες είναι συνδεδεμένοι σε σειρά και τα άκρα του συστήματος τους συνδέονται με 

ηλεκτρική πηγή με ΗΕΔ Ε και αμελητέα εσωτερική αντίσταση. (Θεωρούμε ότι οι λαμπτήρες 

συμπεριφέρονται σαν ωμικοί αντιστάτες και ότι η φωτοβολία κάθε λαμπτήρα είναι ανάλογη της 

ισχύος του).  

 Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

 Εάν βραχυκυκλώσουμε τον έναν από τους δύο λαμπτήρες, ο άλλος : 

α. θα φωτοβολεί περισσότερο (με κίνδυνο να καταστραφεί) 

β. θα φωτοβολεί λιγότερο  

γ. θα φωτοβολεί το ίδιο με πριν  

 Μονάδες 4 

         Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 8 

 

Β.2 Ακίνητο σημειακό ηλεκτρικό φορτίο Q δημιουργεί γύρω του ηλεκτρικό πεδίο. Ένα σημείο Α 

απέχει απόσταση r από το Q, ενώ ένα άλλο σημείο Β απέχει απόσταση 2r από το φορτίο Q. 

Θεωρούμε ότι το έργο της δύναμης του ηλεκτρικού πεδίου για τη μετακίνηση ενός σημειακού 

ηλεκτρικού φορτίου q από το σημείο Α στο Β είναι W1, ενώ για τη μετακίνηση του ίδιου σημειακού 

φορτίου q από το σημείο Α σε ένα σημείο Γ είναι W2.  

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Εάν για τα έργα των ηλεκτρικών δυνάμεων ισχύει W1 = 2W2, τότε η απόσταση του σημείου Γ από 

το φορτίο Q είναι ίση με: 

α. 4r   β. 
4r

3
         γ. 

3r

4
  

 Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 9 

 

 

  

 



ΘΕΜΑ Β 

B.1 Ένα ακίνητο σημειακό ηλεκτρικό φορτίο Q  δημιουργεί ηλεκτροστατικό πεδίο. Για να 

μετρήσουμε το μέτρο της έντασης EA του πεδίου σε σημείο Α φέρουμε στο σημείο αυτό 

δοκιμαστικό φορτίο q.  

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Αν διπλασιάσουμε και τα δύο φορτία, τότε το μέτρο της έντασης στο συγκεκριμένο σημείο 

 α. Διπλασιάζεται. β. Παραμένει σταθερό. γ. Τετραπλασιάζεται. 

          Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

          Μονάδες 8 

 

 

B.2 Δύο αντιστάτες μπορούν να συνδεθούν μεταξύ τους είτε σε σειρά είτε παράλληλα. 

 Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Μεγαλύτερη ισοδύναμη αντίσταση έχουμε όταν οι αντιστάτες είναι συνδεδεμένοι: 

 α) Σε σειρά. β) Παράλληλα. γ) Είναι ίδια και στις δύο περιπτώσεις. 

           Μονάδες 4 

 Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

           Μονάδες 9 

 

 

 

 



ΘΕΜΑ Β 

B.1 Ένας ηλεκτρικός λαμπτήρας πυρακτώσεως έχει στοιχεία κανονικής λειτουργίας          

200 V  / 100 W . (Θεωρούμε ότι ο λαμπτήρας συμπεριφέρεται σαν ωμικός αντιστάτης). 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Αν ο λαμπτήρας διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα έντασης 2 A , τότε: 

α. Λειτουργεί κανονικά. β. Υπολειτουργεί. γ. Κινδυνεύει να καταστραφεί. 

           Μονάδες 4 

 Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

           Μονάδες 8 

 

B.2 Για δύο σημειακά ηλεκτρικά φορτία ισχύει q1.q2 > 0 και  1 2q q  

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Τα δύο ηλεκτρικά φορτία είναι ακίνητα και δημιουργούν γύρω τους ηλεκτρικό πεδίο. Εντός του 

πεδίου, η ολική ένταση μηδενίζεται σε ένα σημείο της ευθείας που ενώνει τα δύο φορτία και 

βρίσκεται: 

α. Στο μέσο του ευθυγράμμου τμήματος με άκρα τα δύο φορτία. 

β. Σε δύο σημεία, έξω από το ευθύγραμμο τμήμα που ενώνει τα φορτία, δεξιά και αριστερά 

του ευθύγραμμου τμήματος που ενώνει τα φορτία. 

γ. Σε κανένα γνωστό σημείο της ευθείας. 

           Μονάδες 4 

 Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή  σας. 

           Μονάδες 9 

 

  

 



ΘΕΜΑ Β 

B.1 Στο παρακάτω κύκλωμα εικονίζεται μια συνδεσμολογία αντιστάσεων της οποίας τα άκρα 

Α, Β συνδέονται στους πόλους μιας ηλεκτρικής πηγής.  

 

Α)  Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Η αντίσταση 1R  και η αντίσταση 3R  είναι συνδεδεμένες: 

 α. Σε σειρά. β. Παράλληλα. γ. Ούτε σε σειρά, ούτε παράλληλα. 

 Μονάδες 4 

Β)  Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

 Μονάδες 8 

 

Β.2 Ακίνητο σημειακό ηλεκτρικό φορτίο Q, που βρίσκεται στο κενό, δημιουργεί ηλεκτρικό 

πεδίο. Σε κάποιο σημείο A του ηλεκτρικού πεδίου το δυναμικό είναι VA και το μέτρο της έντασης 

του πεδίου είναι EA.  Σε ένα άλλο σημείο B του πεδίου το δυναμικό είναι 
2

A
B

V
V    

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Το μέτρο της έντασης EΒ  στο σημείο B ισούται με: 

 α. 2ΕΑ  β. 
2

AE    γ. 
4

AE   

           Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

           Μονάδες 9 

 

  

R
3
 

R2 

R
1
 

A B 



ΘΕΜΑ Β 

B.1 Δύο αντιστάτες με 1 2R R  συνδέονται παράλληλα σε μια πηγή συνεχούς ηλεκτρικού 

ρεύματος. 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Περισσότερα ηλεκτρόνια διέρχονται στο ίδιο χρονικό διάστημα από μια διατομή του αντιστάτη: 

α. 1R   β. 2R   γ. Διέρχεται ο ίδιος αριθμός ηλεκτρονίων στον ίδιο χρόνο 

           Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

           Μονάδες 8 

 

B.2 Για δύο ακίνητα σημειακά ηλεκτρικά φορτία ισχύει 1 2 0q q   και 1 2q q  

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Η ολική ένταση μηδενίζεται σε ένα σημείο της ευθείας που ενώνει τα δύο φορτία και βρίσκεται: 

α) Στο ευθύγραμμο τμήμα ανάμεσα στα δύο φορτία. 

β) Έξω από το ευθύγραμμο τμήμα που ενώνει τα δύο φορτία, προς το μέρος του 1q . 

γ) Έξω από το ευθύγραμμο τμήμα που ενώνει τα δύο φορτία, προς το μέρος του 2q  

           Μονάδες 4 

 Β) Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

           Μονάδες 9 

 

  

 



ΘΕΜΑ Β 

Β.1 Διαθέτουμε μια λάμπα με ηλεκτρική ισχύ 40 W  και μια άλλη με ηλεκτρική ισχύ 60 W . 

Και οι δύο λάμπες είναι της ίδιας τεχνολογίας και λειτουργούν υπό την ίδια τάση. (Θεωρούμε ότι 

και οι δύο λάμπες συμπεριφέρονται σαν ωμικοί αντιστάτες). 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Μεγαλύτερη ωμική αντίσταση έχει η λάμπα: 

α. Των 40 W   β. Των 60 W   γ. Εξαρτάται από την πηγή του ρεύματος. 

           Μονάδες 4 

 Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

           Μονάδες 8 

 

Β.2 Δύο ομώνυμα ακίνητα ηλεκτρικά φορτία δημιουργούν γύρω τους ηλεκτρικό πεδίο.  

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Μέσα στο ηλεκτρικό  πεδίο: 

α. στο σημείο που μηδενίζεται η ολική ένταση μηδενίζεται και το δυναμικό. 

β. σε άλλο σημείο μηδενίζεται η ολική ένταση και σε άλλο σημείο το δυναμικό. 

γ. η ολική ένταση μηδενίζεται σε κάποιο σημείο, αλλά δε μηδενίζεται πουθενά το δυναμικό. 

           Μονάδες 4 

 Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

           Μονάδες 9 

 

 



ΘΕΜΑ Β 

Β.1 Σε κάποιο σημείο Α ενός ηλεκτρικού πεδίου, όπου το μέτρο της έντασης είναι A

N
30

C
E   , 

φέρουμε σημειακό δοκιμαστικό ηλεκτρικό φορτίο και παρατηρούμε ότι αυτό δέχεται δύναμη 

μέτρου F . Σε ένα διαφορετικό σημείο Β του ηλεκτρικού πεδίου τοποθετούμε ένα άλλο σημειακό 

δοκιμαστικό φορτίο, πενταπλάσιο του πρώτου, και παρατηρούμε ότι δέχεται δύναμη μέτρου 3 F . 

A) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Το μέτρο 
BE  της έντασης στο σημείο Β του ηλεκτρικού πεδίου θα είναι: 

α. B

N
18

C
E   .      β. B

N
50

C
E   .  γ. B

N
90

C
E    

Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 8 

Β.2 Δύο όμοιοι λαμπτήρες πυρακτώσεως είναι συνδεδεμένοι παράλληλα και το σύστημά τους 

τροφοδοτείται από ηλεκτρική πηγή η οποία έχει εσωτερική ωμική αντίσταση. (Θεωρούμε ότι το 

νήμα πυρακτώσεως κάθε λαμπτήρα συμπεριφέρεται σαν ωμικός αντιστάτης και ότι η φωτοβολία 

κάθε λαμπτήρα είναι ανάλογη της ισχύος του. Επίσης θεωρούμε ότι κανένα άλλο στοιχείο του 

κυκλώματος δεν παρουσιάζει αντίσταση). 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Αν ένας από τους δύο λαμπτήρες καταστραφεί, τότε: 

α. Δεν ανάβει και ο άλλος λαμπτήρας 

β. Η φωτοβολία του άλλου λαμπτήρα παραμένει αμετάβλητη 

γ. Η φωτοβολία του άλλου λαμπτήρα αυξάνεται 

Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 9 

 

 



ΘΕΜΑ Β 

Β.1 Το δυναμικό σε κάποιο σημείο ηλεκτρικού πεδίου, που παράγεται από ακίνητο σημειακό 

ηλεκτρικό φορτίο, είναι V 40 . Το σημείο αυτό απέχει απόσταση cm 10  από την πηγή του πεδίου.  

Α)  Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Το μέτρο της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου στο σημείο αυτό είναι: 

α. 
C

N
 4E .              β. 

C

N
 40E .     γ. 

C

N
 400E  

Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 8 

Β.2  Συνδέουμε παράλληλα δύο λαμπτήρες, τους 1 και 2, και σε σειρά με το σύστημα αυτών 

συνδέουμε το λαμπτήρα 3. Το σύστημα των τριών λαμπτήρων πυρακτώσεως συνδέεται με πηγή 

ηλεκτρικού ρεύματος. (Θεωρούμε ότι το νήμα πυρακτώσεως σε όλους τους λαμπτήρες 

συμπεριφέρεται σαν ωμικός αντιστάτης με αντίσταση ίδιας τιμής και ότι η φωτοβολία κάθε 

λαμπτήρα είναι ανάλογη της ισχύος του).  

Α)  Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Κάποια στιγμή ο λαμπτήρας 1 καταστρέφεται. Τότε: 

α. Ο λαμπτήρας 3 παύει να φωτοβολεί 

β. Ο λαμπτήρας 3 φωτοβολεί όπως και πριν 

γ. Ο λαμπτήρας 3 φωτοβολεί, αλλά λιγότερο από πριν 

Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 9 

 

 



ΘΕΜΑ B 

Β.1 Η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου, που δημιουργείται από ένα φορτισμένο σφαιρίδιο αμελητέων 

διαστάσεων, έχει μέτρο ΕΑ σε σημείο Α το οποίο απέχει απόσταση x από το σφαιρίδιο.      

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.  

Η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου σε σημείο Β που απέχει απόσταση 2x από το σφαιρίδιο έχει 

μέτρο: 

α. 
4

A
B

E
E 

          

β. 
2

A
B

E
E 

          

γ. AB EE 2  

Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.  

Μονάδες 8 

 

Β.2 Μαθητές πραγματοποίησαν στο εργαστήριο της φυσικής ένα πείραμα για τη χάραξη της 

χαρακτηριστικής καμπύλης μιας ηλεκτρικής πηγής. Κατασκεύασαν το κύκλωμα του σχήματος και  

κατέγραψαν τις ενδείξεις του βολτομέτρου και του αμπερομέτρου για πέντε αντιστάτες που τους 

δόθηκαν και τους τοποθετούσαν κάθε φορά μεταξύ των σημείων Κ και Λ του κυκλώματος.  Οι 

ενδείξεις Ι του αμπερομέτρου ήταν όλες στην περιοχή από 0 έως 1Α και του βολτομέτρου V από 4 

έως 6V. Το φύλλο του χαρτιού που υπήρχε στο φύλλο εργασίας προκειμένου να χαραχθεί η 

γραφική παράσταση V-I ήταν περιορισμένης έκτασης και έτσι οι μαθητές για να υπάρχει ευκρίνεια 

κατασκεύασαν τη γραφική παράσταση που αντιγράφτηκε στο σχήμα, χωρίς τα σημεία που 

παριστάνουν τα ζεύγη τιμών V και I που μετρήθηκαν. (Επισημαίνεται ότι στον κατακόρυφο άξονα 

η αρχή δεν είναι στο μηδέν).   

 

Με τη βοήθεια του διαγράμματος να υπολογίσετε και να εξηγήσετε πώς υπολογίσατε:  

Α) την ΗΕΔ της πηγής.  

Μονάδες 6 

Β) την εσωτερική αντίσταση της πηγής.  

Μονάδες 7 

 

E, r 

V

Α 

. . K Λ R 

I(A

) 

V(V

) 

0 0,5 1 

4 

5 

6 



ΘΕΜΑ B 

Β.1 Δύο φορτισμένα σφαιρίδια αμελητέων διαστάσεων φέρουν ετερώνυμα φορτία ίσου μέτρου και 

βρίσκονται στερεωμένα στα άκρα ευθυγράμμου τμήματος ΑΒ, του οποίου το μέσο είναι το σημείο 

Μ.      

Α) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση.  

α. Η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου στο Μ είναι μηδέν 

β. Το δυναμικό του ηλεκτρικού πεδίου στο Μ είναι μηδέν 

γ. Τα σφαιρίδια απωθούνται λόγω των ηλεκτρικών δυνάμεων.  

Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.  

Μονάδες 8 

 

Β.2 Δύο αντιστάτες, με ίσες αντιστάσεις R1 = R2 = R, 

συνδέονται στους πόλους ηλεκτρικής πηγής, αρχικά όπως 

στο σχήμα (Α) και κατόπιν όπως στο σχήμα (Β). 

Ονομάζουμε RA την ολική αντίσταση του συστήματος των 

δύο αντιστατών στην πρώτη περίπτωση και RΒ στην 

δεύτερη.      

Α) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση.  

Για τις αντιστάσεις RA και RΒ ισχύει: 

  α. RΑ = RΒ = 2R         β. RΑ = RΒ = R/2         γ. RΑ = R/2 και RΒ = 2R         δ. RΑ = 2R και RΒ =  R/2 

Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.  

Μονάδες 9 

 

 

 

R1 

R2 

R1 

R2 

(A) (B) 



ΘΕΜΑ B 

Β.1 Σημείο Α βρίσκεται μέσα σε ηλεκτρικό πεδίο που δημιουργείται από ένα θετικά φορτισμένο 

σφαιρίδιο αμελητέων διαστάσεων. Το Α απέχει από το σφαιρίδιο απόσταση r. Το δυναμικό του 

πεδίου στο Α είναι V και το μέτρο της έντασής του Ε.  

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.  

Η σχέση που συνδέει τα παραπάνω φυσικά μεγέθη είναι: 

α. E = V. r                  β. V = E. r                    γ. E = V. r
2 
 

Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.  

Μονάδες 8 

 

Β.2 Δύο αντιστάτες με αντιστάσεις R1, R2, όπου R1 = 2R2, συνδέονται παράλληλα και το σύστημά 

τους τροφοδοτείται από ηλεκτρική πηγή συνεχούς ρεύματος. Ο ρυθμός με τον οποίο δαπανάται 

ηλεκτρική ενέργεια (ισχύς) στον αντιστάτη αντίστασης R1, είναι Ρ1 και στον άλλο Ρ2. 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.  

Η σχέση μεταξύ των ρυθμών κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας Ρ1 και Ρ2 είναι: 

α. Ρ1 =2Ρ2            β. Ρ1 = Ρ2            γ. Ρ2 =2Ρ1       

Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.  

Μονάδες 9 

 

  

 



ΘΕΜΑ B 

Β.1 Μια ομάδα μαθητών στο εργαστήριο της φυσικής δημιούργησε το 

κύκλωμα που παριστάνεται στο σχήμα. Η ηλεκτρική πηγή συνδέεται 

σε σειρά με δύο όμοιους λαμπτήρες Λ1, Λ2, οι οποίοι λειτουργούν 

κανονικά με το διακόπτη δ ανοιχτό. Όταν κλείσει ο διακόπτης 

βραχυκυκλώνεται ο λαμπτήρας Λ2. (Θεωρούμε ότι οι λαμπτήρες 

συμπεριφέρονται σαν ωμικοί αντιστάτες). 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση.  

Αν οι μαθητές κλείσουν το διακόπτη δ κινδυνεύει να καταστραφεί:  

      α. ο λαμπτήρας Λ1     

      β. ο λαμπτήρας Λ2    

      γ. τόσο ο λαμπτήρας Λ1, όσο και ο λαμπτήρας Λ2                     

Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.  

Μονάδες 8 

 

Β.2  

 

 

Σας δίνεται η πληροφορία ότι ένα θετικό σημειακό ηλεκτρικό φορτίο Q βρίσκεται ακίνητο 

πάνω στην ευθεία x΄x του σχήματος σε άγνωστη θέση. Στα σημεία Α και Β της ευθείας το 

μοναδικό ηλεκτρικό πεδίο που υπάρχει, είναι αυτό που δημιουργείται από το φορτίο Q. Τα 

δυναμικά των σημείων Α και Β της ευθείας συνδέονται με τη σχέση VB  = 2 VA.     

Α) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση.  

Το φορτίο Q δεν μπορεί να είναι:  

      α. δεξιά από το σημείο Β.       β. ανάμεσα στα σημεία Α και Β.       γ. αριστερά από το σημείο Α.     

Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας και να εξηγήσετε γιατί απορρίψατε τις άλλες δύο 

επιλογές.  

Μονάδες 9 

 

ε  r 

Λ1 Λ2 

δ 

Α . Β . x΄ x 



ΘΕΜΑ B  

Β.1 Ηλεκτρικά φορτισμένη σταγόνα λαδιού ισορροπεί σε ένα σημείο Α ενός κατακόρυφου 

ομογενούς ηλεκτρικού πεδίου, υπό την επίδραση μόνο των δυνάμεων που δέχεται από το ηλεκτρικό 

πεδίο και από το βαρυτικό πεδίο της Γης. Η κατεύθυνση της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου στο Α 

είναι κατακόρυφη και προς τα κάτω.  

Α) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση.  

Το ηλεκτρικό φορτίο της σταγόνας οφείλεται: 

     α. σε περίσσεια ηλεκτρονίων      

     β. σε έλλειμμα ηλεκτρονίων  

               γ. σε περίσσεια νετρονίων 

      Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.  

Μονάδες 8 

 

Β.2 Ένας μαθητής μετά από το αντίστοιχο πείραμα είχε σχεδιάσει 

την χαρακτηριστική καμπύλη μιας ηλεκτρικής πηγής. Από λάθος 

σκίστηκε το χαρτί και τα κομμάτια πετάχτηκαν στα σκουπίδια. Ότι 

απόμεινε από το διάγραμμα του μαθητή φαίνεται στο σχήμα.  

Α) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση.  

Το ρεύμα βραχυκύκλωσης της πηγής είναι: 

       α. 1A               β. 2A               γ. 3Α    

       

Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.  

Μονάδες 9 

  

 



ΘΕΜΑ B  

Β.1 Οι μαθητές πραγματοποιούν στο εργαστήριο της φυσικής ένα ηλεκτρικό κύκλωμα που 

περιλαμβάνει στη σειρά ένα διακόπτη, ένα λαμπτήρα και έναν ωμικό αντιστάτη άγνωστης 

αντίστασης R1, συνδεδεμένα στους πόλους μιας μπαταρίας. Οι μαθητές κλείνουν το διακόπτη οπότε 

ο λαμπτήρας φωτοβολεί. Στη συνέχεια, αντικαθιστούν τον αντιστάτη αντίστασης R1 με έναν άλλο 

αντιστάτη επίσης άγνωστης αντίστασης R2 και παρατηρούν ότι στη δεύτερη περίπτωση ο 

λαμπτήρας φωτοβολεί και πάλι, αλλά λιγότερο έντονα από ότι στην πρώτη περίπτωση. (Θεωρούμε 

ότι ο λαμπτήρας συμπεριφέρεται σαν ωμικός αντιστάτης). 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση.  

Η σχέση που συνδέει τις αντιστάσεις R1 και R2 είναι: 

          α. R1 < R2          β. R1 > R2            γ. R1 = R2 

Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.  

Μονάδες 8 

 

Β.2 Ηλεκτροστατικό πεδίο δημιουργείται από ένα αρνητικό σημειακό ηλεκτρικό φορτίο Q, το 

οποίο βρίσκεται ακίνητο σε ένα σημείο Ο.   

Α) Να αναπαραστήσετε στη κόλλα σας το ηλεκτρικό πεδίο στο επίπεδο με τη βοήθεια των 

δυναμικών γραμμών.  

Μονάδες 3 

Β) Στη συνέχεια να σημειώσετε πάνω σε μια γραμμή του ηλεκτροστατικού πεδίου δύο 

σημεία Α και Β όπου το δυναμικό στο Α να είναι μεγαλύτερο από το δυναμικό στο Β και να 

εξηγήσετε πως επιλέξατε ποιο από τα δύο σημεία είναι πιο κοντά στο σημείο Ο.       

Μονάδες 3 

Γ) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση.  

Η δύναμη που θα ασκηθεί από το πεδίο, που δημιουργείται από το φορτίο Q, σε ένα θετικό 

φορτίο q (υπόθεμα) που θα τοποθετηθεί στο Α θα τείνει να μετακινήσει το υπόθεμα ώστε αυτό: 

      α.  να απομακρυνθεί από το Β.       

      β.  να πλησιάσει προς το Β.    

      Μονάδες 2 

Δ) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας στο Γ ερώτημα.  

Μονάδες 5 

 



ΘΕΜΑ Β 

Β.1 Δύο ομώνυμα σημειακά ηλεκτρικά φορτία q1 και q2 απέχουν μεταξύ τους 

απόσταση r. Η απωστική δύναμη που αναπτύσσεται ανάμεσά τους έχει μέτρο F. 

Διπλασιάζουμε το ηλεκτρικό φορτίο q1, ενώ ταυτόχρονα διπλασιάζουμε και τη 

μεταξύ τους απόσταση r.  

A) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Τα ηλεκτρικά φορτία θα απωθούνται τώρα με δύναμη μέτρου F΄ για την οποία ισχύει 

 α. 
3

2

F
F΄          β. 

2

F
F΄                    γ. 

4

F
F΄                  

Μονάδες 4 

B) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

  Μονάδες 8 

 

 

Β.2 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, ενώ η θερμοκρασία του παραμείνει 

σταθερή, η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος που τον διαρρέει, είναι Ι΄. 

A) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Η σχέση μεταξύ των εντάσεων Ι και Ι΄ είναι: 

      α. 3I΄  Ι                         β. 2I΄  Ι           γ. 
3

I
I΄              

Μονάδες 4 

B) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

  Μονάδες 9 

 

 

 

 



ΘΕΜΑ Β 

Β.1 Δύο αντιστάτες έχουν αντίστοιχα αντιστάσεις R1 και R2 είναι συνδεδεμένοι σε 

σειρά και ισχύει ότι R1 > R2. Στα άκρα του συστήματός τους εφαρμόζεται ηλεκτρική 

τάση V, ενώ οι ηλεκτρικές τάσεις στα άκρα της κάθε αντίστασης είναι V1 και  V2 

αντίστοιχα.     

A) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Για τις ηλεκτρικές τάσεις V1 και  V2 ισχύει ότι: 

α. V1  <  V2 β.  V1  =  V2    γ. V1  >  V2            

Μονάδες 4 

B) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

  Μονάδες 8 

 

Β.2 Στα άκρα Α και Β ευθυγράμμου τμήματος ΑΒ μήκους r, τοποθετούμε δύο 

ετερώνυμα ηλεκτρικά φορτία q1 και q2. Η ελκτική δύναμη που αναπτύσσεται 

ανάμεσά τους έχει μέτρο F. Υποδιπλασιάζουμε το ηλεκτρικό φορτίο q1, ενώ 

ταυτόχρονα τριπλασιάζουμε το ηλεκτρικό φορτίο q2. Τοποθετούμε και πάλι τα 

ηλεκτρικά φορτία στα άκρα Α και Β του ίδιου ευθυγράμμου τμήματος. Η ελκτική 

δύναμη που αναπτύσσεται τώρα ανάμεσά τους έχει μέτρο F΄. 

A) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Τα μέτρα των δυνάμεων F και F΄ συνδέονται με την σχέση: 

α. F΄ = 2F       β. 
3

2

F
F΄                                γ. 

2

F
F΄        

Μονάδες 4 

B) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

  Μονάδες 9 

 

 

 



ΘΕΜΑ Β 

Β.1 Τρείς όμοιοι αντιστάτες έχουν αντίσταση R ο καθένας και είναι συνδεδεμένοι 

όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα: 

 

 

 

 

A) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Αν η συνολική αντίσταση της πιο πάνω συνδεσμολογίας είναι Rολ  = 30 Ω, τότε η τιμή 

της αντίστασης R είναι: 

α. 20 Ω           β. 40 Ω           γ. 15 Ω            

Μονάδες 4 

B) Να αιτιoλογήσετε την επιλογή σας. 

  Μονάδες 8 

Β.2 Ένα ακίνητο αρνητικό σημειακό ηλεκτρικό φορτίο Q δημιουργεί γύρω του 

ηλεκτροστατικό πεδίο.  Δύο σημεία Α και Β του ηλεκτροστατικού πεδίου βρίσκονται 

πάνω στην ίδια ηλεκτρική δυναμική γραμμή με το ηλεκτρικό φορτίο Q, όπως 

φαίνεται στο παρακάτω σχήμα και απέχουν απ’ αυτό αποστάσεις rA και rB αντίστοιχα. 

Η απόσταση rB είναι τριπλάσια της απόστασης rΑ.       

                                                                                   

                  •                      
                                               

 

 

A) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Αν το μέτρο της έντασης του ηλεκτροστατικού πεδίου στο σημείο Α είναι                 

ΕΑ  = 18 
N

C
, το μέτρο της έντασης του  ηλεκτροστατικού πεδίου στο σημείο Β είναι: 

α. ΕΒ  = 36 
N

C
           β. ΕΒ  = 2 

N

C
              γ. ΕΒ  = 9 

N

C
 

Μονάδες 4 

B) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

  Μονάδες 9 

Α Β 
Q 

rA 

rB 

R 

R 

R 



ΘΕΜΑ Β 

Β.1 Η ένταση Ι του ηλεκτρικού ρεύματος που διαρρέει έναν 

αντιστάτη αντίστασης R, σταθερής θερμοκρασίας, μεταβάλλεται 

σε συνάρτηση με τη διαφορά δυναμικού V, που εφαρμόζεται στα 

άκρα του, όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα:  

 

     Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Στα παρακάτω σχήματα φαίνονται τρείς πιθανές γραφικές παραστάσεις, για τη μεταβολή της 

αντίστασης R, σε συνάρτηση με τη διαφορά δυναμικού V.  

   

Η σωστή γραφική παράσταση είναι:  

α)  η  (1)                            β)  η   (2)                      γ)  η  (3)  

Μονάδες 4 

       Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

  Μονάδες 8 

Β.2 Δύο θετικά σημειακά ηλεκτρικά φορτία q1 και q2 απέχουν μεταξύ τους   απόσταση r1. Η 

απωστική δύναμη που αναπτύσσεται ανάμεσά τους έχει μέτρο    F1 = 12 Ν. Διπλασιάζουμε μόνο 

το ηλεκτρικό φορτίο q1, (χωρίς να μεταβάλλουμε το ηλεκτρικό φορτίο q2), ενώ ταυτόχρονα 

μετακινούμε τα δύο ηλεκτρικά φορτία έτσι ώστε η μεταξύ τους απόσταση να γίνει r2. 

Παρατηρούμε  τότε  ότι η  απωστική  δύναμη  που  αναπτύσσεται   ανάμεσά  τους  έχει  μέτρο 

F2 = 24 Ν. 

       Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Για το λόγο των αποστάσεων 1

2

r

r
, ισχύει ότι:  

 α)  1

2

2
r

  
r

        β)  1

2

1

2

r
  

r
                 γ)  1

2

2

3

r
  

r
                 

Μονάδες 4 

        Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

  Μονάδες 9 

I 

V 

R 

V (1) 

R 

V (2) 

R 

V (3) 



ΘΕΜΑ Β 

Β.1 Τρείς όμοιοι αντιστάτες έχουν αντίσταση R o καθένας και είναι συνδεδεμένοι 

όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα: 

 

A) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Αν η συνολική αντίσταση της πιο πάνω συνδεσμολογίας είναι Rολ  = 20 Ω, τότε η 

τιμή της αντίστασης R είναι: 

α.  40 Ω           β.  30 Ω           γ.  15 Ω            

Μονάδες 4 

B) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

  Μονάδες 8 

Β.2 Στα σημεία Α,Β,Γ μιας ευθείας (ε) βρίσκονται αντίστοιχα, τα ακίνητα σημειακά 

ηλεκτρικά φορτία 3Q, 2Q και Q, όπως φαίνονται στο παρακάτω σχήμα. 

 

                 •                        •                        •                            •         

  

 

Για τις αποστάσεις ανάμεσα στα σημεία Α,Β,Γ ισχύει ότι: (ΑΒ) = (ΒΓ) = r.   Ένα 

άλλο σημείο Σ της ευθείας (ε), απέχει από τo σημείo Γ απόσταση (ΓΣ) = r , όπως στο 

σχήμα. Δίνεται η ηλεκτρική σταθερά k.  

A) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Το ηλεκτρικό δυναμικό VΣ του ηλεκτρικού πεδίου που δημιουργείται από τα τρία 

σημειακά ηλεκτρικά φορτία, υπολογίζεται από τη σχέση:  

α. 3
Q

V   k
r

   β.  2
Q

V   k
r

      γ. 
Q

V   k
r

   

Μονάδες 4 

B) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

  Μονάδες 9 

3Q   2Q   Q (ε) 

Α B Γ Σ 

R 

R 

R 



ΘΕΜΑ Β 

Β.1 Ένα ακίνητο αρνητικό σημειακό ηλεκτρικό φορτίο Q δημιουργεί γύρω του 

ηλεκτροστατικό πεδίο.  Δύο σημεία Α και Β του ηλεκτροστατικού πεδίου βρίσκονται 

πάνω στην ίδια ηλεκτρική δυναμική γραμμή όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα και 

απέχουν από το ηλεκτρικό φορτίο Q αποστάσεις rA και rB αντίστοιχα. Η απόσταση rB 

είναι διπλάσια της απόστασης rΑ.       

                                            

 

 

 

A) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Αν το δυναμικό του ηλεκτροστατικού πεδίου στο σημείο Α είναι  VΑ  = - 18 V, το 

δυναμικό του  ηλεκτροστατικού πεδίου στο σημείο Β είναι: 

α. VB  = - 9 V           β. VB  = - 2 V              γ. VB  = - 3 V 

Μονάδες 4 

B) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

  Μονάδες 8 

 

Β.2 Διαθέτουμε τρείς όμοιους αντιστάτες που έχουν αντίσταση R = 4 Ω ο καθένας.  

A) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Θέλουμε να συνδέσουμε κατάλληλα μεταξύ τους τρείς αντιστάτες, ώστε να προκύψει 

ισοδύναμη αντίσταση Rισοδύναμη = 6 Ω. Γι’ αυτό πρέπει: 

α. Να συνδέσουμε σε σειρά τους δύο αντιστάτες και το σύστημά τους παράλληλα 

με το τρίτο αντιστάτη. 

 β. Να συνδέσουμε παράλληλα τους δύο αντιστάτες και το σύστημά τους σε 

σειρά με το τρίτο αντιστάτη.           

γ. Να συνδέσουμε παράλληλα και τους τρείς αντιστάτες. 

Μονάδες 4 

B) Να αιτιoλογήσετε την επιλογή σας. 

  Μονάδες 9 

 

 • 

Α Β 

Q 

rA 

rB 



ΘΕΜΑ B 

B.1 Η ισοδύναμη αντίσταση των δύο αντιστατών R1 και R2 

(Σχήμα 1) είναι RΑΒ(1). Συνδέoυμε στην R1 παράλληλα έναν 

αντιστάτη αντίστασης R1 και στην R2 παράλληλα έναν 

αντιστάτη αντίστασης R2 (Σχήμα 2). Η ισοδύναμη αντίσταση, 

ανάμεσα στους ακροδέκτες ΑΒ, είναι τότε RΑΒ(2).  

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Η σχέση των RΑΒ(1) και RΑΒ(2) είναι:  

α.  RΑΒ(1) = RΑΒ(2)   

β.  RΑΒ(1) = 2 RΑΒ(2)  

γ.  RΑΒ(1) = 4 RΑΒ(2)  

                                                                                 Μονάδες 4  

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.   

Μονάδες 8 

 

Β.2 Ακίνητο σημειακό θετικό ηλεκτρικό φορτίο Q δημιουργεί γύρω του ηλεκτρικό πεδίο. Σε 

σημείο Α του πεδίου αυτού το δυναμικό είναι VA και σε σημείο Β το δυναμικό είναι VB = VA /2. Αν 

ένα θετικό δοκιμαστικό φορτίο q τοποθετηθεί στο σημείο Α η ηλεκτρική δυναμική του ενέργεια 

είναι UA, ενώ αν το ίδιο φορτίο q τοποθετηθεί στο Β, η ηλεκτρική δυναμική του ενέργεια είναι UB.  

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Η  UB σε σχέση με τη UA:   

α.  Είναι μεγαλύτερη κατά UA /2. 

β.  Είναι ίση με τη UA. 

γ.  Είναι μικρότερη κατά UA /2. 

Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.  

 Μονάδες 9 

 

 

 

B 

A 

R1 

R2 

Σχήμα 1 

R1 

R2 

Σχήμα 2 

R1 

R2 

A 

B 



ΘΕΜΑ B 

B.1 Κοντά στην επιφάνεια της Γης υπάρχει κατακόρυφο ηλεκτρικό πεδίο με σταθερή ένταση E . Σε 

σημείο Α του πεδίου ισορροπεί, χωρίς να ακουμπά στην επιφάνεια της Γης, σώμα Σ1 μάζας m και 

φορτίου q. Απομακρύνουμε από το σημείο Α το σώμα Σ1 και τοποθετούμε σώμα Σ2 με μάζα
2

m
και 

φορτίο q και το αφήνουμε ελεύθερο. Οι διαστάσεις των σωμάτων θεωρούνται αμελητέες και αυτά 

δέχονται μόνο το βάρος τους και τη δύναμη του ηλεκτρικού πεδίου. Δίνεται η επιτάχυνση της 

βαρύτητας g . 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Το σώμα  Σ2 : 

α. Θα κινηθεί προς τα πάνω. 

β. Θα παραμείνει ακίνητο στο σημείο Α. 

γ.  Θα κινηθεί προς τα κάτω. 

Μονάδες 4  

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.   

Μονάδες 8 

 

B.2 Δύο αντιστάτες R1 και R2 είναι συνδεδεμένοι παράλληλα. 

Το σύστημα των δύο αντιστατών διαρρέεται από ηλεκτρικό 

ρεύμα συνολικής έντασης Ι. Ο αντιστάτης R1 διαρρέεται από 

ρεύμα έντασης Ι1 και ο αντιστάτης R2 από ρεύμα έντασης Ι2. 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.   

Η σωστή σχέση για την ένταση Ι1 είναι: 

 

 

              α. 1 2
1

1 2

R R
I   I

R R





                     β. 2

1

1 2

R
I   I

R +R
              γ. 1 2

1

1

R R
I   I

R


  

                                                              Μονάδες 4  

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.   

Μονάδες 9 

 

 

 

R2 R1 

A 

B 

Ι 

Ι1 Ι2 



ΘΕΜΑ B 

B.1  Στο σχήμα 1 απεικονίζεται τμήμα ηλεκτρικού πεδίου. 

Α. Να σχεδιάσετε τα διανύσματα  και  της  

          έντασης του ηλεκτρικού πεδίου στα σημεία Κ και Λ.  

Μονάδες 2  

Β. Στο σημείο Μ φέρουμε αρνητικό δοκιμαστικό φορτίο q. Να σχεδιάσετε το διάνυσμα 
MF   

της δύναμης που του ασκεί το πεδίο.  

Μονάδες 2  

          Γ. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.   

 Για τα μέτρα ΕΚ  και  ΕΛ των εντάσεων στα σημεία Κ και Λ ισχύει : 

                      α. ΕΚ  >  ΕΛ                β.  ΕΚ  =  ΕΛ                   γ. ΕΚ  <  ΕΛ                    

Μονάδες 3  

Δ. Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας στο προηγούμενο ερώτημα.   

Μονάδες 5 

 

Β.2 Υδροηλεκτρικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος τροφοδοτεί παρακείμενη πόλη με 

σταθερή ισχύ P. Η αντίσταση των αγωγών μεταφοράς είναι r, η τάση στους αγωγούς μεταφοράς 

είναι V και η ισχύς των απωλειών στους αγωγούς μεταφοράς είναι Pαπ .  

Α. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.  

Η ισχύς των απωλειών Pαπ : 

α. ελαχιστοποιείται όταν η τάση V είναι όσο το δυνατόν μεγαλύτερη. 

β. είναι ανεξάρτητη από την τάση V. 

γ. ελαχιστοποιείται όταν η τάση V είναι όσο το δυνατόν μικρότερη. 

Μονάδες 4  

Β. Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.   

Μονάδες 9 

 

 

 

 

  

 

Κ 

Λ 

Μ 

Σχήμα 1 



ΘΕΜΑ B 

B.1 Δύο σημειακά ηλεκτρικά φορτία Q1 

και Q2 βρίσκονται στερεωμένα στα άκρα 

ευθυγράμμου τμήματος που έχει μήκος   

0,2 m. To Q1 βρίσκεται στη θέση 0 m και 

το Q2 στη θέση 0,2 m. Η γραφική 

παράσταση του δυναμικού, του 

ηλεκτρικού πεδίου των δύο φορτίων, κατά 

μήκος του ευθυγράμμου τμήματος που τα ενώνει, είναι αυτή που δίνεται στο παραπάνω σχήμα. 

 Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

 Για τα δύο ηλεκτρικά φορτία ισχύει:   

 α. Q1 > 0, Q2 > 0 και Q1 > Q2 

 β. Q1 > 0, Q2 < 0 και Q1 < Q2 

 γ. Q1 > 0, Q2 < 0 και Q1 > Q2 

 Μονάδες 4  

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

 Μονάδες 8  

Β.2 Τέσσερεις αντιστάτες είναι συνδεδεμένοι μεταξύ τους και 

σχηματίζουν το τετράγωνο του διπλανού σχήματος. Ανάμεσα 

στα σημεία Α, Β ο αντιστάτης έχει αντίσταση R, ανάμεσα στα 

σημεία B, Γ ο αντιστάτης έχει αντίσταση 2R, ανάμεσα στα 

σημεία Γ, Δ ο αντιστάτης έχει αντίσταση 3R και ανάμεσα στα 

σημεία Δ, Α ο αντιστάτης έχει αντίσταση 4R. Συνδέουμε το 

κύκλωμα κατά τρεις διαφορετικούς τρόπους με την ίδια 

ηλεκτρική πηγή που έχει ηλεκτρεγερτική δύναμη Ε και μηδενική 

εσωτερική αντίσταση r: πρώτα στα άκρα Α, Β και τότε η πηγή 

διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα έντασης Ι1,  κατόπιν στα άκρα Α, Γ και τότε η πηγή διαρρέεται 

από ηλεκτρικό ρεύμα έντασης Ι2 και τέλος στα άκρα Α, Δ και τότε η πηγή διαρρέεται από 

ηλεκτρικό ρεύμα έντασης Ι3.   

 Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Για τις εντάσεις των τριών ηλεκτρικών ρευμάτων ισχύει:  

 α. Ι1 > Ι2 > Ι3  β. Ι1 < Ι2 < Ι3 γ. Ι2 > Ι3 > Ι1 

 Μονάδες 4  

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

 Μονάδες 9  
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Β 
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Γ 

R 2R 

3R 
4R 



ΘΕΜΑ B  

B.1 Το σφαιρίδιο ενός ηλεκτρικού εκκρεμούς έχει μάζα m και είναι 

φορτισμένο με θετικό ηλεκτρικό φορτίο q. Το εκκρεμές βρίσκεται 

μέσα σε κατακόρυφο ομογενές ηλεκτρικό πεδίο έντασης E  και γι’ 

αυτό το σφαιρίδιό του έχει ανυψωθεί προς τα πάνω και ισορροπεί με 

το νήμα κατακόρυφο και τεντωμένο, όπως φαίνεται στο διπλανό 

σχήμα. Με T  συμβολίζουμε τη δύναμη που ασκείται από το κατακόρυφο νήμα στο σφαιρίδιο. 

Δίνεται η επιτάχυνση της βαρύτητας g . 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

         Για τo μέτρο της τάσης του νήματος ισχύει: 

       α. T  E q  m g            β. T  E q  m g     γ. T  E q    

 Μονάδες 4  

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

 Μονάδες 8  

 

Β.2 Μία ηλεκτρική θερμάστρα έχει μόνο έναν αντιστάτη πού 

αποτελείται από ομογενές χάλκινο σύρμα σταθερής διατομής 

(βλ. σχήμα (Ι)). Η ηλεκτρική θερμάστρα αποδίδει ηλεκτρική 

ισχύ P1, όταν τροφοδοτείται με ηλεκτρική τάση V. Κάποια 

χρονική στιγμή το σύρμα του αντιστάτη σπάει ακριβώς στη 

μέση και ο ιδιοκτήτης της αποφασίζει να την επισκευάσει. 

Συνδέει λοιπόν τα δύο κομμάτια του σπασμένου σύρματος, 

όπως στο σχήμα (ΙΙ). Στη συνέχεια τροφοδοτεί το σύστημα των δύο κομματιών, με ηλεκτρική τάση 

V, στα σημεία Α και Β. Η θερμάστρα αποδίδει τότε ισχύ P2. (Να θεωρήσετε ότι η αντίσταση των 

αντιστατών δεν εξαρτάται από τη θερμοκρασία και ότι το σύρμα δεν μπορεί να λυώσει κατά τη 

λειτουργία της θερμάστρας σε καμία από τις δύο συνδεσμολογίες). 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

        Για την ισχύ  P1 και P2 ισχύει : 

 α. 1
2

16

P
P      β. 1

2
4

P
P      γ. 

2 116P   P    

 Μονάδες 4  

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

 Μονάδες 9  

  

Νήμα 

m, q 

Σχήμα (Ι) 

Α Β 

Α Β 

Σχήμα  (ΙΙ) 



ΘΕΜΑ B 

B.1 Μία σταγόνα λαδιού μάζας m είναι φορτισμένη με αρνητικό ηλεκτρικό φορτίο q. Το αρνητικό 

φορτίο της σταγόνας οφείλεται στο πλεόνασμα των ηλεκτρονίων που περιέχονται σε αυτή. Η 

σταγόνα ισορροπεί σε κατακόρυφο ομογενές ηλεκτρικό πεδίο έντασης E , υπό την επίδραση μόνο 

των δυνάμεων που δέχεται από το ηλεκτρικό πεδίο και από το βαρυτικό πεδίο της Γης. Δίνονται η 

απόλυτη τιμή του φορτίου του ηλεκτρονίου eq και η επιτάχυνση της βαρύτητας g . 

 Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Ο αριθμός Ν των ηλεκτρονίων που πλεονάζουν στη σταγόνα είναι : 

α. 
e

N
m q

  
E g





 β. 

e

N
m E

  
g q





 γ. 

e

N
m g

  
E q





  

 Μονάδες 4  

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

 Μονάδες 8  

 

Β.2 Σε ένα σπίτι λειτουργούν ταυτόχρονα μία φριτέζα με ισχύ κανονικής λειτουργίας P1 = 2200 W, 

ένας αναμείκτης (μίξερ) με ισχύ κανονικής λειτουργίας P2 = 550 W και μία ηλεκτρική σκούπα με 

ισχύ κανονικής λειτουργίας P3 = 1100 W. Δίνεται ότι η τάση τροφοδοσίας του ηλεκτρικού δικτύου 

του σπιτιού είναι 220 V. (Να θεωρήσετε ότι οι σχέσεις που γνωρίζετε για το συνεχές ρεύμα ισχύουν 

και για το εναλλασσόμενο ρεύμα του ηλεκτρικού δικτύου του σπιτιού και ότι οι παραπάνω 

ηλεκτρικές συσκευές συμπεριφέρονται σαν ωμικοί αντιστάτες). 

  Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Η ένταση Ι του ηλεκτρικού ρεύματος, που πρέπει τουλάχιστον να «αντέχει» η ασφάλεια 

είναι: 

α. 2,5 Α β. 10 Α γ. 17,5 Α  

 Μονάδες 4  

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

 Μονάδες 9  

 



ΘΕΜΑ Β 

B.1 Διαθέτουμε έξι φορτισμένα, με ηλεκτρικό φορτίο, σώματα Α, Β, Γ, Δ, Ε και Ζ, 

μικρών διαστάσεων. Με βάση μια σειρά παρατηρήσεων, ένας μαθητής οδηγήθηκε 

στα εξής συμπεράσματα: 

i) τα σώματα Α, Β, και Γ ανά δύο απωθούνται, 

ii) τα σώματα Δ, Ε και Ζ ανά δύο απωθούνται. 

Για να ελέγξει το είδος των φορτίων, ένας άλλος μαθητής κάνει το παρακάτω πείρα-

μα: 

Τοποθετεί τα Α και Δ  σε ομογενές  ηλεκτροστατικό πεδίο, του οποίου οι δυναμικές 

γραμμές  φαίνονται στο σχήμα. Τα  σώματα αφήνονται ελεύθερα και κινούνται με 

την επίδραση μόνο της δύναμης που δέχονται από το ομογενές πεδίο, όποτε και πα-

ρατηρείται ότι κινούνται σε αντίθετες κατευθύνσεις, με το Δ  προς τη φορά των δυ-

ναμικών γραμμών. 

 

 

 

 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

α. Τα Α,Β,Γ είναι θετικά φορτισμένα ενώ τα Δ,Ε,Ζ αρνητικά. 

β. Τα Α,Β,Γ είναι αρνητικά φορτισμένα ενώ τα Δ,Ε,Ζ θετικά.  

Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες  8 

 

B.2 Κόψαμε ένα ομογενές μεταλλικό κυλινδρικό 

σύρμα σε δύο μέρη (1) και (2) και σχεδιάσαμε σε 

κοινούς άξονες τη γραφική παράσταση της έντασης 

του ρεύματος σε συνάρτηση με την τάση στα άκρα 

τους.  

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.   

Από τις γραφικές παραστάσεις προκύπτει  ότι το 

μήκος του σύρματος (1) είναι: 

 α. μεγαλύτερο από το μήκος του σύρματος(2). 

 β. μικρότερο από το μήκος του σύρματος (2). 

 γ. ίσο με το μήκος του σύρματος (2). 

 

 Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες  9 

 +  + 

qA 
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I1 



ΘΕΜΑ Β 

B.1 Διαθέτουμε έξι φορτισμένα, με ηλεκτρικό φορτίο, σώματα Α, Β, Γ, Δ, Ε και Ζ. 

Με βάση μια σειρά παρατηρήσεων, ένας μαθητής οδηγήθηκε στα εξής 

συμπεράσματα: 

(i) τα σώματα Α, Β, και Γ ανά δύο έλκονται, 

(ii) τα σώματα Δ, Ε και Ζ ανά δύο απωθούνται. 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

α.  Το συμπέρασμα (i) είναι σωστό και το συμπέρασμα (ii) είναι λανθασμένο. 

β.  Το συμπέρασμα (ii) είναι σωστό και το συμπέρασμα (i) είναι λανθασμένο. 

Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες  8 

 

B.2 Διαθέτουμε ένα λαμπάκι με ενδείξεις κανονικής λειτουργίας 6 V/12 W. 

(Θεωρούμε ότι το λαμπάκι συμπεριφέρεται σαν ωμικός αντιστάτης). 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Αν συνδέσουμε το λαμπάκι με μπαταρία των 3 V, τότε καταναλώνει ισχύ ίση με: 

α.  12 W                           β. 6 W                            γ. 3 W 

Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες  9 

 

 



ΘΕΜΑ Β 

 

Β.1 Διαθέτουμε τρία φορτισμένα σώματα Α, Β, Γ. Με βάση μια σειρά 

παρατηρήσεων, ένας μαθητής οδηγήθηκε στα εξής συμπεράσματα: 

i) τα σώματα Α, Β, απωθούνται, 

ii) τα σώματα Β, Γ απωθούνται. 

Για να ελέγξει το είδος των φορτίων, ένας άλλος μαθητής εκτελεί το παρα-                 

κάτω πείραμα. Τοποθετεί το φορτισμένο σώμα Α σε κατακόρυφο ομογενές 

ηλεκτρικό πεδίο, του οποίου οι δυναμικές γραμμές έχουν φορά προς τα κάτω, και το 

φορτίο ισορροπεί (βλ. σχήμα). 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

α. Τα Α,Β,Γ είναι θετικά 

β. Τα Α,Β,Γ είναι αρνητικά 

 Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

 Μονάδες  8 

 

Β.2 Στο σχήμα παρουσιάζονται οι χαρακτηριστικές 

καμπύλες δύο πηγών (1) και (2). Οι εσωτερικές αντιστάσεις 

των πηγών (1) και (2) είναι r1 και r2 αντίστοιχα. 

 Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Για τις εσωτερικές αντιστάσεις ισχύει : 

α. 1
2

4

r
r      β. 1

2
3

r
r            γ. 1

2
2

r
r      

                                                            Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

 Μονάδες  9 
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ΘΕΜΑ Β    

Β.1 Στα παρακάτω σχήματα έχουν σχεδιαστεί οι δυναμικές γραμμές των ηλεκτρικών πεδίων, που 

δημιουργούνται από διάφορα σημειακά ηλεκτρικά φορτισμένα σώματα. 

 

             A                      B                     Γ                       Δ                    Ε 

 Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Ποιές δύο από τις πιο πάνω αναπαραστάσεις δυναμικών γραμμών, είναι σύμφωνες με όσα 

γνωρίζετε για τα ηλεκτρικά πεδία και τις δυναμικές γραμμές;  

α.  Α και Β            β.  Β και Δ  γ.  Γ και Ε 

Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 8  

 

Β.2  Στη γραφική παράσταση απεικονίζονται στο ίδιο 

σύστημα αξόνων, οι χαρακτηριστικές καμπύλες δύο 

αντιστατών.  

A) Να μεταφέρετε τη γραφική παράσταση στην 

κόλλα σας και να σχεδιάσετε, στο ίδιο σχήμα, τη 

γραμμή που θα αποδίδει τη χαρακτηριστική καμπύλη 

του ισοδύναμου αντιστάτη που προκύπτει από τη 

σύνδεση σε σειρά των δύο αυτών αντιστατών. 

                                                                            Μονάδες 4 

B) Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

Μονάδες 9 
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ΘΕΜΑ Β   

Β.1 Στο σχήμα  έχουν σχεδιαστεί οι δυναμικές 

γραμμές του ηλεκτρικού πεδίου, που δημιουργείται 

από δύο σημειακά ηλεκτρικά φορτισμένα σώματα. 

            Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Το μέτρο της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου έχει 

μεγαλύτερη τιμή: 

α.  Στο σημείο Α.             

β.  Στο σημείο Β.      

γ.  Στο σημείο Γ. 

Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε  την απάντησή σας. 

Μονάδες 8 

 

Β.2   Στη γραφική παράσταση απεικονίζονται στο ίδιο 

σύστημα αξόνων, οι χαρακτηριστικές καμπύλες δύο 

αντιστατών.  

A) Να μεταφέρετε τη γραφική παράσταση στη 

κόλλα σας και να σχεδιάσετε, στο ίδιο σχήμα, τη 

γραμμή που θα αποδίδει τη χαρακτηριστική καμπύλη 

του ισοδύναμου αντιστάτη που προκύπτει από τη 

παράλληλη σύνδεση των δύο αυτών αντιστατών. 

                                                                              Μονάδες 4 

B) Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

Μονάδες 9 
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ΘΕΜΑ Β 

Β.1  

 

 

 

 

 

 

Σηα ζσήμαηα 1 και 2 έσοςν ζσεδιαζηεί οι δςναμικέρ γπαμμέρ ηυν ηλεκηπικών πεδίυν, πος 

δημιοςπγούνηαι από δύο ζημειακά θοπηιζμένα ζώμαηα. 

         Α) Να γπάτεηε ηο είδορ (θεηικό ή απνηηικό) ηος κάθε ενόρ από ηα θοπηία Q1, Q2, Q3 και Q4 

δίνονηαρ ηην απαπαίηηηη αιηιολόγηζη. 

Μονάδες 2 

   Β) Να επιλέξεηε ηη ζυζηή απάνηηζη. 

Ο ζυζηόρ ζςνδςαζμόρ πος ιζσύει, για ηιρ απόλςηερ ηιμέρ ηυν ηλεκηπικών θοπηίυν Q1 και Q2 ηυν 

ζημειακών θοπηιζμένυν ζυμάηυν ηος ζσήμαηορ 1 και για ηιρ απόλςηερ ηιμέρ ηυν ηλεκηπικών 

θοπηίυν Q3 και Q4 ηυν ζημειακών θοπηιζμένυν ζυμάηυν ηος ζσήμαηορ 2, είναι: 

          α. 1 2 3 4 Q > Q   Q  = Q
 
                β. 1 2 3 4 Q = Q   Q  > Q                 γ. 1 2 3 4 Q = Q   Q  < Q  

       Μονάδες 4 

   Γ) Να αιηιολογήζεηε ηην επιλογή ζαρ ζηο επώηημα Β . 

       Μονάδες 6 

 

Β.2 A) Να μεηαθέπεηε ζηη κόλλα ζαρ ηο 

διπλανό ζσήμα πος μαρ δείσνει ένα ημήμα 

ηλεκηπικού κςκλώμαηορ. Να ζσεδιάζεηε, ζε 

αςηό ηο ζσήμα,  ηιρ θοπέρ ηυν ηλεκηπικών 

πεςμάηυν πος έσοςν ανηίζηοισα ενηάζειρ Ι1, Ι2, 

Ι3, Ι4. Σηη ζςνέσεια αθού μεηαθέπεηε ηο πιο κάηυ πίνακα ζηη κόλλα ζαρ, να ηον ζςμπληπώζεηε με 

ηιρ ηιμέρ ηυν ενηάζευν Ι1, Ι2, Ι3, Ι4, αςηών ηυν πεςμάηυν. 

                Ι1 Ι2 Ι3 Ι4 

    

Μονάδες 4 

         Β) Να αιηιολογήζεηε ηιρ ηιμέρ ηυν ενηάζευν Ι1, Ι2, Ι3, Ι4 πος ςπολογίζαηε και ηιρ θοπέρ ηυν 

ανηίζηοισυν ηλεκηπικών πεςμάηυν πος ζσεδιάζαηε ζηο πποηγούμενο επώηημα.   

       Μονάδες 9 

Σσήμα 1 

Q1 Q2 

Σσήμα 2 

Q3 Q4 



ΘΕΜΑ Β 

Β.1  Ένα ακλόνηηο ζημειακό ηλεκηπικό θοπηίο Q δημιοςπγεί γύπω ηος ηλεκηποζηαηικό πεδίο ηος 

οποίος η ένηαζη μεηαβάλλεηαι ζε ζςνάπηηζη με ηην απόζηαζη, όπωρ μαρ δείσνει ηο επόμενο  

γπάθημα. Δίνεηαι: 
2

9

2

N m
9 10

C
k =   


 . 

Α) Να επιλέξεηε ηη ζωζηή απάνηηζη. 

Η ηιμή ηoς ζημειακού ηλεκηπικού θοπηίος Q πος 

δημιοςπγεί ηο ηλεκηποζηαηικό πεδίο, είναι:      

α. 1 C 

β. 10
6
 C          

γ. 10
-6

 C 

Μονάδες 4 

 

Β) Να αιηιολογήζεηε ηην επιλογή ζαρ.  

 Μονάδες 8 

 

 

Β.2  Σηο πιο κάηω κύκλωμα απσικά ο διακόπηηρ δ είναι κλειζηόρ, η ηάζη VB ζηοςρ πόλοςρ ηηρ 

ηλεκηπική πηγήρ είναι ζηαθεπή και ηα όπγανα ιδανικά. 

A)  Να επιλέξεηε ηη ζωζηή απάνηηζη. 

Αν ανοίξοςμε ηο διακόπηη δ, οι μαθηηέρ πποβλέποςν όηι οι 

ενδείξειρ ηων οπγάνων θα μεηαβληθούν, αλλά δε ζςμθωνούν ζηο 

πωρ, και δίνοςν ηιρ πιο κάηω απανηήζειρ: 

α. η ένδειξη ηος αμπεπομέηπος θα αςξηθεί ενώ ηος 

βοληομέηπος θα μειωθεί, 

β.  η ένδειξη ηος αμπεπομέηπος θα μειωθεί όπωρ και  ηος 

βοληομέηπος,  

γ. η ένδειξη ηος αμπεπομέηπος θα μειωθεί ενώ ηος 

βοληομέηπος θα αςξηθεί. 

Μονάδες 4 

B) Να αιηιολογήζεηε ηην επιλογή ζαρ. 

Μονάδες 9 



ΘΕΜΑ Β  

Β.1 Ένα ακίνηηο απνηηικό ζημειακό ηλεκηπικό θοπηίο Q δημιοςπγεί γύπω ηος ηλεκηποζηαηικό πεδίο.  

Γύο ζημεία Α και Β ηος ηλεκηποζηαηικού πεδίος βπίζκονηαι πάνω ζηην ίδια ηλεκηπική δςναμική 

γπαμμή με ηο ηλεκηπικό θοπηίο Q, όπωρ θαίνεηαι ζηο παπακάηω ζσήμα και απέσοςν απ’ αςηό 

αποζηάζειρ rA και rB ανηίζηοισα. Γίνεηαι όηι ηο μέηπο ΕΑ ηηρ ένηαζηρ ηος ηλεκηποζηαηικού πεδίος ζηο 

ζημείο Α, είναι ηπιπλάζιο ηος μέηπος ΕΒ ηηρ ένηαζηρ ηος ηλεκηποζηαηικού πεδίος ζηο ζημείο Β. 

 

                  •                                                                   

                              

 

A)  Να επιλέξεηε ηη ζωζηή απάνηηζη. 

Για ηο λόγο A

B

r

r
ηων αποζηάζεων από ηο ηλεκηπικό θοπηίο Q, ιζσύει:   

α. A

B

3
r

 = 
r

  β. A

B

3

3

r
 = 

r
          γ. A

B

1

3

r
 = 

r
 

Μονάδες 4 

B) Να αιηιολογήζεηε ηην επιλογή ζαρ. 

  Μονάδες 8 

 

Β.2 Σηο κλειζηό κύκλωμα, όλοι οι λαμπηήπερ είναι όμοιοι και ζςμπεπιθέπονηαι ζαν ωμικοί 

ανηιζηάηερ. 

Α)  Να επιλέξεηε ηη ζωζηή απάνηηζη. 

α)  ο λαμπηήπαρ L3 θωηοβολεί πεπιζζόηεπο  απo  ηο 

λαμπηήπα L4 

β)  ο λαμπηήπαρ L3 θωηοβολεί ηο ίδιο με ηο λαμπηήπα 

L4 

γ)  ο λαμπηήπαρ L2 θωηοβολεί λιγόηεπο απ ηο 

λαμπηήπα L1 

Μονάδες  4 

Β) Να αιηιολογήζεηε ηην επιλογή ζαρ. 

Μονάδες  9 
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ΘΕΜΑ  Β 

Β.1 Δςο ζημειακά ανηικείμενα (1) και (2) απέσοςν απόζηαζη r και θέποςν ανηίζηοισα θεηικό 

ηλεκηπικό θοπηίο Q1  και  απνηηικό ηλεκηπικό θοπηίο Q2. ( |Q1|> |Q2| ).  

 Α) Να επιλέξεηε ηη ζωζηή απάνηηζη. 

Τα ζημειακά ανηικείμενα: 

 α. έλκονηαι με δςνάμειρ ίζος μέηπος 

 β. έλκονηαι αλλά ηο ζημειακό ανηικείμενο (1) αζκεί δύναμη μεγαλύηεπος μέηπος ζηο    

       ανηικείμενο (2)   

 γ. απωθούνηαι με δςνάμειρ ίζος μέηπος 

Μονάδες 4 

 Β) Να δικαιολογήζεηε ηην επιλογή ζαρ. 

Μονάδες 8 

 

Β.2 Σηο πιο κάηω κύκλωμα οι λαμπηήπερ Λ1 και Λ2 είναι πανομοιόηςποι και θεωπούμε όηι 

ζςμπεπιθέπονηαι ζαν ωμικοί ανηιζηάηερ. 

 

 Α) Να επιλέξεηε ηη ζωζηή απάνηηζη. 

Για να θωηοβολούν και οι δςο λαμπηήπερ ππέπει: 

 α.  και οι δςο διακόπηερ Δ1 και Δ2 να είναι κλειζηοί 

 β.  μόνο ο διακόπηηρ Δ2 να είναι κλειζηόρ 

 γ.  μόνο ο διακόπηηρ Δ1 να είναι κλειζηόρ 

Μονάδες  4 

 Β) Να δικαιολογήζεηε ηην επιλογή ζαρ 

Μονάδες  9 

 



ΘΕΜΑ  Β 

Β.1  Ακίνητο αρνητικό σημειακό ηλεκτρικό φορτίο Q δημιουργεί γύρω του ηλεκτροστατικό πεδίο, 

όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.  Τα σημεία Α και Β απέχουν την ίδια απόσταση r από το 

ηλεκτρικό φορτίο Q. Ένα δοκιμαστικό αρνητικό σημειακό ηλεκτρικό φορτίο q , μετακινείται από το Α 

στο Β. 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Το έργο της δύναμης που δέχεται το δοκιμαστικο φορτίο q από το  

πεδίο κατά τη μετακίνησή του από το Α στο Β: 

α. είναι μηδέν         β. είναι θετικό        γ. είναι αρνητικό 

Μονάδες  4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες  8 

 

B.2 Το πιο κάτω κύκλωμα περιλαμβάνει μια ηλεκτρική πηγή, τους πανομοιότυπους λαμπτήρες Λ1 και 

Λ2 και τα ιδανικά αμπερόμετρα Α1, Α2, Α3, Α4. (Θεωρούμε ότι οι λαμπτήρες συμπεριφέρονται σαν 

ωμικοί αντιστάτες). 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Αν το αμπερόμετρο Α2 δείχνει ένταση ηλεκτρικού 

ρεύματος 0,2 Α: 

α. το αμπερόμετρο Α1 δείχνει ένταση 0,4 Α και το  

     αμπερόμετρο Α4 δείχνει ένταση 0,2 Α 

β. το αμπερόμετρο Α1 δείχνει ένταση 0,2 Α και το  

    αμπερόμετρο Α3 δείχνει ένταση 0,2 Α 

γ. το αμπερόμετρο Α1 δείχνει ένταση 0,4 Α και το                                                                                  

αμπερόμετρο Α4 δείχνει ένταση 0,4 Α 

Μονάδες 4 

      Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 9 

 

  

 

 

 



ΘΕΜΑ Β 

Β.1  Τν ζύζηεκα δύν ζεκεηαθώλ ειεθηξηθώλ θνξηίωλ q1 θαη q2, δεκηνπξγεί έλα ειεθηξηθό πεδίν 

πνπ απεηθνλίδεηαη ζην δηπιαλό ζρήκα.                                                 

    Γηα ην είδνο θαη ην κέγεζνο ηωλ ζεκεηαθώλ ειεθηξηθώλ θνξηίωλ q1 θαη q2, νη καζεηέο εθηίκεζαλ 

όηη ππάξρνπλ νη παξαθάηω πεξηπηώζεηο: 

1. Τα ειεθηξηθά θνξηία λα είλαη νκώλπκα. 

2. Τν ειεθηξηθό θνξηίν q1 λα είλαη ζεηηθό θαη 

ην ειεθηξηθό θνξηίν q2 λα είλαη αξλεηηθό. 

3. Τν ειεθηξηθό θνξηίν q2 λα είλαη ζεηηθό θαη 

ην ειεθηξηθό θνξηίν q1 λα είλαη αξλεηηθό. 

4. | q1| > | q2|. 

5. | q1| < | q2|. 

A)  Να επηιέμεηε ηε ζωζηή απάληεζε. 

Ο ζωζηόο ζπλδπαζκόο πεξηπηώζεωλ πνπ αληηζηνηρεί ζην είδνο θαη ζην κέγεζνο ηωλ 

ειεθηξηθώλ θνξηίωλ q1 θαη q2 είλαη: 

α.   1 θαη 4                    β.  2 θαη 5                    γ.  3 θαη 4        

 Μονάδες 4 

B)  Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

Μονάδες 8 

 

Β.2 Η ραξαθηεξηζηηθή θακπύιε κηαο ειεθηξηθήο πεγήο (πνιηθή ηάζε ζπλαξηήζεη ηεο έληαζεο ηνπ 

ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο) θαίλεηαη ζην δηπιαλό ζρήκα.  

Α) Να επηιέμεηε ηε ζωζηή απάληεζε.  

Τν ζεκείν Α ηνκήο ηεο ραξαθηεξηζηηθήο θακπύιεο κε ηνλ 

άμνλα ηεο πνιηθήο ηάζεο V ηεο πεγήο εθθξάδεη: 

α.  ηελ ηηκή ηεο ειεθηξεξγεηηθήο δύλακεο ηεο πεγήο,            

β.  ηελ ηηκή ηνπ ξεύκαηνο βξαρπθύθιωζεο,     

γ. ηελ ηηκή ηεο ειεθηξηθήο ηζρύνο πνπ παξέρεη ε πεγή 

ζην θύθιωκα.   

Μονάδες 4 

Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

Μονάδες 9 



                   

            

               

 

       

ΘΕΜΑ Β 

Β.1 Ένα θεηικό ζημειακό ηλεκηπικό θοπηίο q είναι ζηεπεωμένο ακλόνηηα ζε ζημείο                  

μιαρ  εςθείαρ (ε), όπωρ θαίνεηαι ζηο παπακάηω ζσήμα. Μία ζθαίπα αμεληηέων διαζηάζεων έσει 

ηλεκηπικό θοπηίο Q = –3q  και βπίζκεηαι ζε απόζηαζη r από ηο ηλεκηπικό θοπηίο q. Η ζθαίπα 

είναι ελεύθεπη να κινηθεί.  

 

Επειδή δεν θέλοςμε να μεηακινηθεί η ζθαίπα από ηη θέζη ηηρ,  θα ηοποθεηήζοςμε ένα ακόμη 

ηλεκηπικό θοπηίο –4q, ζηαθεπά πάνω ζε ένα ζημείο ηηρ εςθείαρ (ε). Θεωπούμε όηι ζηη ζθαίπα 

αζκούνηαι μόνο οι ηλεκηπικέρ δςνάμειρ από ηα ηλεκηπικά θοπηία q και –4q. 

Α) Να επιλέξεηε ηη ζωζηή απάνηηζη. 

Για να παπαμείνει ακίνηηη η ζθαίπα ζηη θέζη ηηρ, ππέπει να ηοποθεηήζοςμε ηο ηλεκηπικό 

θοπηίο – 4q: 

α. απιζηεπά από ηο ηλεκηπικό θοπηίο q, 

β. μεηαξύ ηος ηλεκηπικού θοπηίος q και ηηρ ζθαίπαρ,  

γ. δεξιά από ηη ζθαίπα.  

Μονάδες 4 

Β) Να αιηιολογήζεηε ηην επιλογή ζαρ.  

 Μονάδες 8 

 

Β.2 Σηο κύκλωμα ηος διπλανού ζσήμαηορ, η ηλεκηπική πηγή είναι 

ιδανική (r = 0), ο διακόπηηρ δ είναι απσικά ανοισηόρ και η ένδειξη ηος 

αμπεπομέηπος (Α) είναι Ι. Για ηιρ ανηιζηάζειρ ηων δύο ανηιζηαηών 

ιζσύει R1 = 3R2.  

Α) Να επιλέξεηε ηη ζωζηή απάνηηζη. 

Αν κάποια ζηιγμή κλείζοςμε ηο διακόπηη δ, η ένδειξη I΄ ηος αμπεπομέηπος θα είναι: 

α.  I΄= 4Ι                  β. 
3

4

Ι
I΄=                    γ. I΄= 3Ι. 

Μονάδες 4 

Β) Να αιηιολογήζεηε ηην επιλογή ζαρ. 

Μονάδες 9 
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r (ε) 

 
Α 

E, r = 0 

δ R2 

R1 



ΘΕΜΑ Β 

B.1  Δύο ομογενείς  κυλινδρικοί  μεταλλικοί αγωγοί Α και Β από το ίδιο υλικό, στην ίδια 

θερμοκρασία, έχουν αντιστάσεις RA  και   RB   αντίστοιχα, με  RA = 2RB .  Ο αγωγός  Α έχει 

διπλάσιο εμβαδό διατομής από τον αγωγό Β . 

      Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

  Ο λόγος των μηκών  L   και L   των  αγωγών  A και Β αντίστοιχα θα είναι:  

α. A

B

2
L

L
                       β.     A

B

4
L

L
                         γ.     A

B

1

4

L

L
  

Μονάδες 4   

Β)  Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.                                                           

                                                                                                                                              Μονάδες 8 

 

B.2 Σημειακό ηλεκτρικό φορτίο Q δημιουργεί ηλεκτρικό πεδίο .  Ένα σημείο  Α του πεδίου αυτού 

απέχει απόσταση r από το  φορτίο Q . H ένταση του ηλεκτρικού πεδίου στο σημείο Α έχει μέτρο  Ε.  

Φέρνουμε στο Α ένα δοκιμαστικό  σημειακό φορτίο q το οποίο δέχεται ηλεκτρική δύναμη      

μέτρου  F. 

Α)  Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Αφαιρούμε το φορτίο q και στο ίδιο σημείο φέρνουμε  δοκιμαστικό φορτίο q΄= 2q .  Το μέτρο της 

δύναμης που δέχεται το δοκιμαστικό φορτίο q΄   από το σημειακό ηλεκτρικό φορτίο Q και το μέτρο 

της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου, που δημιουργεί το σημειακό ηλεκτρικό φορτίο Q στο σημείο Α 

θα είναι αντίστοιχα   

      α.  F,   E                      β.  F ,   2E                         γ.   2F,   E 

Μονάδες 4 

Β)  Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.                                                        
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ΘΕΜΑ Β 

B.1   Στο διπλανό σχήμα φαίνεται η χαρακτηριστική 

καμπύλη μιας ηλεκτρικής πηγής. 

       Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Αντλώντας πληροφορίες από το σχήμα μπορούμε 

να συμπεράνουμε ότι : 

 

α.  Η πηγή έχει ηλεκτρεγερτική δύναμη Ε = 40 V              

β.   Το ρεύμα βραχυκύκλωσης της πηγής έχει τιμή 20I      

γ.   Η εσωτερική αντίσταση της πηγής έχει τιμή  r = 0,5 Ω 

Μονάδες 4   

Β)  Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.                                                           

                                                                                                                                              Μονάδες 8 

 

B.2 Δύο σφαίρες Α, Β, αμελητέων 

διαστάσεων φορτίστηκαν με ίση 

ποσότητα θετικού φορτίου Q, και 

τοποθετήθηκαν σε σταθερή απόσταση r 

μεταξύ τους, όπου και υπολογίστηκε η 

δύναμη F   που εξασκεί η μία στην 

άλλη.  

    Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Αν τριπλασιάσουμε την απόσταση 

μεταξύ των δυο σφαιρών και 

ταυτόχρονα τριπλασιάσουμε και το 

φορτίο της σφαίρας Β ,  η απωστική  δύναμη με την οποία αλληλεπιδρούν οι δυο σφαίρες:  

    α. θα  υποτριπλασιαστεί          β.  θα εννιαπλασιαστεί               γ.  θα τριπλασιαστεί              

Μονάδες 4 

Β)  Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.                                                        

Μονάδες 9  
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ΘΕΜΑ Β 

Β.1.    Σημειακό φορτίο 2 Cq    μετακινείται από το σημείο Α στο σημείο  Β κατά μήκος της ίδιας 

δυναμικής γραμμής ομογενούς ηλεκτρικού  πεδίου.  Aν η τιμή του δυναμικού στα σημεία Α 

και Β είναι  A 60 VV    και B 50 VV    αντίστοιχα, 

      Α)  Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.   

Το έργο της δύναμης του πεδίου που ασκείται στο φορτίο,  κατά τη μετακίνηση αυτή είναι 

 α. 20 J                       β. 10 J                          γ. -20 J        

Μονάδες 4   

      Β)  Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.                                                           

                                                                                                                                              Μονάδες 8 

 Β.2   Ένας αντιστάτης  που έχει αντίσταση R , συνδέεται στους πόλους γεννήτριας που έχει μηδενική 

εσωτερική αντίσταση. Η ισχύς που  παρέχει η γεννήτρια στο κύκλωμα είναι P .    

      Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Aν συνδέσουμε σε σειρά με τον αντιστάτη, ένα δεύτερο όμοιο αντιστάτη (αντίστασης R ), 

τότε η ισχύς που θα παρέχει η γεννήτρια στο κύκλωμα: 

α. θα διπλασιαστεί             β. θα  υποδιπλασιασθεί             γ.  θα  παραμείνει σταθερή 

Μονάδες 4   

Β)  Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.                                                           

                                                                                                                                              Μονάδες 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΘΕΜΑ Β 

B.1    Ακίνητο θετικό  σημειακό  φορτίο Q  δημιουργεί  ηλεκτρικό πεδίο. Δύο σημεία Α και Β  του πεδίου  

απέχουν  αποστάσεις  
Ar   και  r   αντίστοιχα από το φορτίο.  

     Α)  Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.   

Αν το μέτρο της έντασης  του ηλεκτρικού πεδίου στο σημείο Α είναι τετραπλάσιο από το μέτρο της 

έντασης του ηλεκτρικού πεδίου στο σημείο  Β  4    για τη τιμή των δυναμικών στα σημεία 

Α και Β θα ισχύει ; 

      α.   A

B

V 1

V 2
                          β.     A

B

V
2

V
                          γ.    A

B

V
4

V
  

Μονάδες 4   

      Β)  Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.                                                           

Μονάδες 8 

 

 

B.2     Κόψαμε ένα ομογενές κυλινδρικό σύρμα σε δύο κομμάτια Α και Β.  

Τροφοδοτήσαμε καθένα από τα δυο κομμάτια του σύρματος με ρεύμα 

χρησιμοποιώντας κατάλληλες τιμές τάσης και σχεδιάσαμε την γραφική 

παράσταση της τάσης V που εφαρμοζόταν στο σύρμα και του ρεύματος I 

που το διέρρεε. Αυτή η γραφική παράσταση απεικονίζεται  στο διπλανό 

σχήμα .  

Οι ευθείες Α και Β αντιστοιχούν στα τμήματα Α και Β του σύρματος 

αντίστοιχα. 

      Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Aν AL   και L  είναι τα μήκη των συρμάτων αντίστοιχα θα ισχύει:  

     α.  
A BL   L                       β. 

A BL   L                      γ.   A BL  = L  

Μονάδες 4   

Β)  Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.                                                           

                                                                                                                                              Μονάδες 9 

 

  

V  

V 

Α 

Β 

I   



ΘΕΜΑ Β 

B.1    Ακίνητο σημειακό θετικό ηλεκτρικό φορτίο Q δημιουργεί  ηλεκτρικό πεδίο. Δύο σημεία Α και Β του 

πεδίου απέχουν  αποστάσεις  
Ar   και  r   αντίστοιχα από το  φορτίο, με Ar 2r . Στο σημείο Α 

φέρνουμε μικρή σφαίρα, αμελητέων διαστάσεων,  φορτισμένη  με αρνητικό ηλεκτρικό φορτίο q.   

Α)  Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.   

Το έργο της δύναμης  που ασκείται από το ηλεκτρικό πεδίο  στην αρνητικά φορτισμένη σφαίρα αν την 

μετακινήσουμε από το σημείο Α στο σημείο Β  θα είναι :  

          α.   θετικό.                            β.     αρνητικό.                            γ.    μηδέν.      

Μονάδες 4  

Β)  Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.            

                      Μονάδες 8                                                
 

Β.2  Ένας αντιστάτης  που έχει αντίσταση R ,  συνδέεται στους πόλους γεννήτριας που έχει  εσωτερική 

αντίσταση  r .  Η ολική ισχύς που  παρέχει η γεννήτρια  στο κύκλωμα είναι P , ενώ η θερμική ισχύς που 

αναπτύσσεται στον αντιστάτη είναι RP .          

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Aν   R2P P  για τις τιμές των αντιστάσεων θα ισχύει:   

        α.   2R =  r                       β.      R = r                γ.     
2

r
R =   

Μονάδες 4   

Β)  Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.                                                           

                                                                                                                                              Μονάδες 9 

 

 

  



ΘΕΜΑ Β 

B.1    Μια δυναμική γραμμή ομογενούς ηλεκτρικού πεδίου έχει διεύθυνση κατακόρυφη και φορά προς τα 

κάτω.   Στη περιοχή υπάρχει κατακόρυφο βαρυτικό  πεδίο με σταθερή ένταση g και  φορά προς τα κάτω. Σε  

ένα  σημείο  Α της δυναμικής γραμμής  φέρνουμε ένα σωματίδιο μάζας  m  και ηλεκτρικού φορτίου  q . 

     Α)  Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.   

Αν το φορτισμένο σωματίδιο ισορροπεί  ακίνητο στο σημείο Α  τότε   

       α.    το σωματίδιο είναι θετικά φορτισμένο      

       β.     το σωματίδιο είναι αρνητικά  φορτισμένο       

       γ.   τα δεδομένα δεν είναι αρκετά για να εξάγουμε  συμπέρασμα για το πρόσημο του φορτίου 

Μονάδες 4   

      Β)  Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.                                                           

Μονάδες 8 

 

 

Β.2  Δυο ομογενείς  κυλινδρικοί  μεταλλικοί αγωγοί Α και Β από το ίδιο υλικό, με μάζες 

A Am   και  m    με   m m  , έχουν μήκη AL  και L . Συνδέουμε στα άκρα κάθε αγωγού  ηλεκτρική 

πηγή ηλεκτρεγερτικής δύναμης Ε και αμελητέας εσωτερικής αντίστασης. Οι αγωγοί διαρρέονται 

από ηλεκτρικό ρεύμα έντασης ΙΑ και ΙΒ αντίστοιχα. 

    Α)   Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Aν  τα μήκη των αγωγών LA και LB συνδέονται με τη σχέση A B2L L , για τις τιμές των εντάσεων 

των ρευμάτων που διαρρέουν τους δυο αγωγούς θα ισχύει:   

     α.   B A2I    I                         β.    B AI    I                     γ.    B A4I   I    

Μονάδες 4   

Β)  Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.                                                           
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rB 

ΘΕΜΑ  Β 

Β.1  Στο παρακάτω σχήμα παριστάνεται ένα ηλεκτρικό κύκλωμα που αποτελείται από 3 λαμπτήρες.  

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.  

Για τις εντάσεις Ι1, Ι2 και Ι3 του ηλεκτρικού ρεύματος που 

διαρρέει τους λαμπτήρες Λ1, Λ2 και Λ3 ισχύει:  

α. Ι1  Ι2  Ι3 

β. Ι1 = Ι2 = Ι3 

γ. Ι1 = Ι3  Ι2 

Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.                                                

Μονάδες 8 

 

 

Β.2 Έστω το ακίνητο αρνητικό σημειακό ηλεκτρικό φορτίο Q του παρακάτω σχήματος. Γύρω από 

το ηλεκτρικό φορτίο Q δημιουργείται ηλεκτροστατικό πεδίο. Ονομάζουμε rA και rB αντίστοιχα, τις 

αποστάσεις των σημείων Α και Β του ηλεκτροστατικού πεδίου από το ηλεκτρικό φορτίο Q.                                              

Δίνεται:  rB  > rA.                                        

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.   

α. Το δυναμικό του ηλεκτροστατικού πεδίου στο σημείο   

Α είναι μεγαλύτερο από το δυναμικό στο σημείο Β.                                                                                                                         

β. Το δυναμικό του ηλεκτροστατικού πεδίου στο σημείο 

Α είναι μικρότερο από το δυναμικό στο σημείο Β.  

γ. Το δυναμικό του ηλεκτροστατικού πεδίου στο σημείο Α είναι ίσο με το δυναμικό στο 

σημείο Β. 

Μονάδες 4 

 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 
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ΘΕΜΑ  Β 

Β.1  Έλα αθίλεην ζεκεηαθό ειεθηξηθό θνξηίν Q δεκηνπξγεί γύξω ηνπ ειεθηξνζηαηηθό πεδίν.  Σε 

απόζηαζε r από ην ειεθηξηθό θνξηίν Q ε έληαζε ηνπ ειεθηξνζηαηηθνύ πεδίνπ έρεη κέηξν Ε0.  

Α) Να επηιέμεηε ηε ζωζηή απάληεζε.  

Σε δηπιάζηα απόζηαζε 2r από ην ειεθηξηθό θνξηίν Q ην κέηξν ηεο έληαζεο Ε ηνπ ειε-

θηξνζηαηηθνύ πεδίνπ ζα είλαη: 

α.  δηπιάζην ηνπ κέηξνπ ηεο έληαζεο Ε0. 

β.  ππνδηπιάζην ηνπ κέηξνπ ηεο έληαζεο Ε0. 

γ.  ην έλα ηέηαξην ηνπ κέηξνπ ηεο έληαζεο Ε0. 

Μονάδες 4 

Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.                                                

Μονάδες 8 

 

Β.2 Γηαζέηνπκε έλα νκνγελέο ράιθηλν ζύξκα ζηαζεξήο δηαηνκήο S θαη κήθνπο l. Κόβνπκε ην ζύξ-

κα ζε δπν θνκκάηηα Α θαη Β κε κήθε lA θαη lB αληίζηνηρα. Σπλδένπκε ηα άθξα ηνπ θάζε θνκκαηηνύ 

ηνπ ζύξκαηνο κε ειεθηξηθή πεγή ηάζεο V θαη κε θαηάιιειε δηάηαμε κεηαβάινπκε ηελ έληαζε ηνπ 

ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη θάζε θνκκάηη. Σε θνηλό νξζνγώλην ζύζηεκα αμόλωλ θαηα-

ζθεπάδνπκε ηηο δύν ραξαθηεξηζηηθέο θακπύιεο ηεο ειεθηξηθήο ηάζεο, πνπ εθαξκόδεηαη ζηα άθξα 

ηνπ θάζε θνκκαηηνύ ζύξκαηνο, ζε ζπλάξηεζε κε ηελ έληαζε ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο, πνπ δηαξ-

ξέεη ην θάζε θνκκάηη.  

Α) Να επηιέμεηε ηε ζωζηή απάληεζε.  

Από ηελ θνηλή γξαθηθή παξάζηαζε κπνξνύκε λα  

ζπκπεξάλνπκε όηη γηα ηα κήθε ηωλ θνκκαηηώλ lA, lB  ηζρύεη: 

α.   lA > lB          β.  lA < lB           γ. lA = lB 

   

 

Μονάδες 4 

Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

Μονάδες 9 
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ΘΕΜΑ  Β 

Β.1  Σηα άθξα Α θαη Β ελόο επζπγξάκκνπ ηκήκαηνο ηνπνζεηνύληαη δπν ζεκεηαθά ειεθηξηθά θνξ-

ηία +q θαη +2q αληίζηνηρα. Αλ ην ζεκείν Ο είλαη ην κέζν ηνπ επζύγξακκνπ ηκήκαηνο ΑΒ.  

 

 

 

 

 

Α) Να επηιέμεηε ηε ζωζηή απάληεζε.  

Αλ ζέιακε λα ζρεδηάζνπκε ην δηάλπζκα ηεο έληαζεο ηνπ ειεθηξνζηαηηθνύ πεδίνπ ζην ζε-

κείν Ο ζα ζρεδηάδακε ην δηάλπζκα: 

α. 1E                     β. 2E                    γ. 3E    

Μονάδες 4 

Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

Μονάδες 8 

 

Β.2 Σην δηπιαλό ζρήκα έρεη παξαζηαζεί γξαθηθά, γηα δύν ράιθηλα ζύξκαηα Σ1 θαη Σ2, ε έληαζε I 

ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο πνπ ηα δηαξξέεη, ζε ζπλάξηεζε κε ηελ ειεθηξηθή ηάζε V πνπ εθαξκόδε-

ηαη ζηα άθξα ηνπο. Τα δύν ράιθηλα ζύξκαηα έρνπλ ην ίδην κήθνο l.  

A) Να επηιέμεηε ηε ζωζηή απάληεζε. 

Γηα ηα εκβαδά δηαηνκήο S1 θαη S2 ηωλ δύν ζπξκάηωλ ζα  

ηζρύεη: 

α. S1 = 2S2             β.  S2 = 2S1             γ.  S2 = S1  

Μονάδες 4 

Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

Μονάδες 9 
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ΘΕΜΑ Β 

Β.1 Τξείο αληηζηάηεο κε αληηζηάζεηο R, R θαη 2R, ζπλδένληαη 

κεηαμύ ηνπο όπωο θαίλεηαη ζην θύθιωκα ηνπ δηπιαλνύ 

ζρήκαηνο. Σην θύθιωκα πξόθεηηαη λα ζπλδεζεί κηα ειεθηξηθή 

πεγή ζηα ζεκεία Α, Γ.  

Α) Να επηιέμεηε ηε ζωζηή απάληεζε. 

Η ηζνδύλακε αληίζηαζε ηνπ θπθιώκαηνο όηαλ ζπλδεζεί ε ειεθηξηθή πεγή ζα είλαη: 

α. νιR R                     β. 
νι

3

4
R R                     γ. 

νι

4
  

3
R R  

Μονάδες 4 

Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

Μονάδες 8 

 

Β.2 Αθίλεην ζεκεηαθό ειεθηξηθό θνξηίν Q δεκηνπξγεί ειεθηξνζηαηηθό 

πεδίν ην νπνίν απεηθνλίδεηαη κε δπλακηθέο γξακκέο όπωο δείρλεη ην 

δηπιαλό ζρήκα. Καηά κήθνο κηαο δπλακηθήο γξακκήο θαίλνληαη ηα 

ζεκεία Α θαη Β.  

Α) Να επηιέμεηε ηε ζωζηή απάληεζε. 

Γηα ηα δπλακηθά VA θαη VB ηνπ πεδίνπ ζηα ζεκεία απηά ηζρύεη ε 

ζρέζε: 

α. VA > VB                  β.  VB = VA                   γ.  VB > VA 

Μονάδες 4 

Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

Μονάδες 9 
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ΘΕΜΑ Β  

B.1 Ένα ακίνητο σημειακό ηλεκτρικό φορτίο Q, δημιουργεί γύρω του 

ηλεκτροστατικό πεδίο. Στο διπλανό διάγραμμα φαίνεται πως μεταβάλλεται 

το δυναμικό του πεδίου σε συνάρτηση με την απόσταση r από το φορτίο Q.  

Δύο σημεία Α και Β αυτού του πεδίου απέχουν αποστάσεις                           

rA και rB αντίστοιχα από το φορτίο Q και για τις αποστάσεις αυτές ισχύει ότι rB  > rA.  

 Α) Να προσδιορίσετε το είδος του ηλεκτρικού φορτίου Q (θετικό ή αρνητικό). 

Μονάδες 2 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας σχετικά με το είδος του ηλεκτρικού φορτίου Q. 

Μονάδες 3 

Γ) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Αν VA, VB τα δυναμικά του ηλεκτροστατικού πεδίου στα σημεία Α και Β, ισχύει: 

      α. V V                        β. V V    γ. V V   

Μονάδες 2 

Δ) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας στο Γ ερώτημα. 

Μονάδες 5 

 

Β.2 Σε ένα εργαστήριο φυσικής οι μαθητές με τη βοήθεια του καθηγητή 

τους, δημιούργησαν το ηλεκτρικό κύκλωμα του διπλανού σχήματος, 

χρησιμοποιώντας: ηλεκτρική πηγή, αντιστάτη, βολτόμετρο και 

αμπερόμετρο. Κατά τη λειτουργία του ηλεκτρικού κυκλώματος ή ένδειξη 

του βολτομέτρου ήταν 10 V, ενώ η ένδειξη του αμπερομέτρου ήταν 1 Α.  

Ο καθηγητής τους υπέδειξε να θεωρήσουν ότι τα όργανα είναι εντελώς ιδανικά, ώστε η παρουσία 

τους να μην επηρεάζει το κύκλωμα και ότι η αντίσταση R του αντιστάτη με την εσωτερική 

αντίσταση r της πηγής έχουν τη σχέση: R = 5r. Στη συνέχεια ο καθηγητής τους ζήτησε να 

υπολογίσουν την ΗΕΔ Ε και την εσωτερική αντίσταση r της ηλεκτρικής πηγής.  

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Οι σωστές τιμές για την ηλεκτρεγερτική δύναμη της ηλεκτρικής πηγής και την εσωτερική 

της αντίσταση είναι: 

α. Ε = 10 V, r = 2 Ω  β.  Ε = 12 V, r = 2 Ω  γ.  Ε = 12 V, r = 0,2 Ω 

Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 9 
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ΘΕΜΑ Β 

Β.1 Δύο πολύ μικρά σφαιρίδια είναι φορτισμένα με ηλεκτρικά 

 φορτία Q1  και Q2 και διατηρούνται ακίνητα στα σημεία Α και Β 

μονωτικού δαπέδου, όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα. Το 

σημείο Γ του ευθυγράμμου τμήματος ΑΒ, απέχει από τα Α και Β 

αποστάσεις  r1 και r2 αντίστοιχα, με r2 = 2 r1. Το δυναμικό του ηλεκτρικού πεδίου στο σημείο 

Γ είναι μηδέν (VΓ = 0). (Να θεωρήσετε τα σφαιρίδια σημειακά). 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Για τα δύο ηλεκτρικά φορτία Q1  και Q2 ισχύει: 

              α. 2 1  2Q Q                   β. 2 1   2Q Q                γ.  1 2   2Q Q       

Μονάδες 4 

  Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 8 

 

Β.2 Στο διπλανό διάγραμμα φαίνονται οι χαρακτηριστικές 

γραφικές παραστάσεις έντασης ηλεκτρικού ρεύματος (σε Α)  – 

ηλεκτρικής τάσης (σε V) δύο αντιστατών (1) και (2), στην ίδια 

σταθερή θερμοκρασία θ.  

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.  

Αν στα άκρα των δύο αυτών αντιστατών εφαρμόσουμε την ίδια τάση V = 40 V, στη 

θερμοκρασία θ, σε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα, οι εντάσεις Ι1 και Ι2 των ρευμάτων που θα 

διαρρέουν τους αντιστάτες (1) και (2) αντίστοιχα, θα είναι: 

     α.    I1 = 2 A, I2 = 1 A          β.    I1 = 4 A, I2 = 2 A             γ.    I1 = 1 A, I2 = 2 A    

Μονάδες 4 

           Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 9 

 

 

 

 

 

 



 

ΘΕΜΑ Β 

Β.1 Ακίνητο σημειακό ηλεκτρικό φορτίο Q, δημιουργεί γύρω του 

ηλεκτροστατικό πεδίο που απεικονίζεται με ηλεκτρικές δυναμικές 

γραμμές όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα. Σημείο Α το οποίο 

βρίσκεται μέσα στο  ηλεκτροστατικό πεδίο, απέχει από το σημειακό 

φορτίο Q απόσταση r = 30 cm.  

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Αν η ένταση του πεδίου 
AE  στο σημείο Α έχει μέτρο 

5

A

N
 6 10  

C
E   , το δυναμικό του 

πεδίου στο σημείο Α είναι: 

α. 4

A  18 10  VV                β.    4

A  18 10  VV   
  

γ.    
4

A  36 10  VV     

Μονάδες 4  

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 8 

 

Β.2 Ένας ισοπαχής και ομογενής κυλινδρικός μεταλλικός αγωγός, έχει 

αντίσταση R σε ορισμένη θερμοκρασία θ. Κόβουμε τον αγωγό στη 

μέση του μήκους του και συνδέουμε παράλληλα τα δύο τμήματα ίσου 

μήκους όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα. (Θεωρούμε ότι η 

θερμοκρασία των δύο τμημάτων που δημιουργήσαμε, εξακολουθεί να 

είναι θ). 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Η ισοδύναμη αντίσταση του συστήματος των δύο τμημάτων του μεταλλικού αγωγού, είναι: 

  α. ολ 2R R                 β. ολ
2

R
R              γ. ολ

4

R
R   

Μονάδες 4  

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 9 

 

 

 

 

 

Q 

A 



ΘΕΜΑ Β 

 

Β.1 Στα παρακάτω σχήματα απεικονίζονται οι δυναμικές γραμμές τριών υποθετικών ηλεκτρικών 

πεδίων.   

 

α.     β.     γ. 

 

Α)  Ποιό από τα παραπάνω σχήματα απεικονίζει ομογενές ηλεκτρικό πεδίο; 

Μονάδες 4 

Β)  Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 8 

 

Β.2  Τρείς αντιστάτες με αντιστάσεις R, 2R και 3R αντίστοιχα, συνδέονται κατά σειρά μεταξύ τους 

και στα άκρα του συστήματος εφαρμόζεται σταθερή τάση V. Τότε η καταναλισκόμενη 

ηλεκτρική ισχύς στο σύστημα των τριών αντιστατών είναι P1. Αν οι τρείς αντιστάτες 

συνδεθούν παράλληλα (με κοινούς ακροδέκτες) και στα άκρα του συστήματος εφαρμόσουμε 

και πάλι την ίδια σταθερή τάση V, το σύστημα των τριών αντιστατών καταναλώνει ηλεκτρική 

ισχύ P2. 

 

A) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

 Ο λόγος   P2/P1    είναι ίσος με:  

α. 1               β. 11             γ.  3 

Μονάδες 4 

Β)  Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 9 
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ΘΕΜΑ Β 

B.1 Μικρή σφαίρα που τη θεωρούμε σημειακή φορτίζεται με αφαίρεση 10 ηλεκτρονίων. Όμοια 

σφαίρα σε μικρή απόσταση από τη πρώτη φορτίζεται με πρόσληψη 5 ηλεκτρονίων. Από τη πρώτη 

σφαίρα αφαιρούμε άλλα 10 ηλεκτρόνια και στη δεύτερη προστεθούν άλλα 5 ηλεκτρόνια και η 

απόσταση μεταξύ τους μείνει ίδια τότε η μεταξύ των σφαιρών δύναμη: 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

 

α. διπλασιάζεται  β. τετραπλασιάζεται         γ. υποδιπλασιάζεται 

Μονάδες 4 

 

Β) Να αιτιολογήστε την επιλογή σας. 

 

Μονάδες 8 

 

Β.2  Σε απόσταση 10 cm από ακίνητο σημειακό ηλεκτρικό φορτίο το μέτρο της έντασης του 

ηλεκτρικού πεδίου, που δημιουργείται από αυτό το φορτίο, είναι 20 N/C.  

Α)  Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Σε απόσταση 20 cm από το ίδιο φορτίο το μέτρο της έντασης είναι: 

α. 5 N/C        β. 10 N/C                γ. 20 N/C 

Μονάδες 4 

Β)  Να αιτιολογήστε την επιλογή σας. 

Μονάδες 9 

 

 

 

 

 



ΘΕΜΑ Β 

 

Β.1 Σε απόσταση 10 cm από ακίνητο σημειακό αρνητικό φορτίο, το δυναμικό του ηλεκτρικού 

πεδίου που δημιουργείται από αυτό, είναι -10 V. 

Α)  Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Σε απόσταση 5 cm από το φορτίο, το δυναμικό του πεδίου είναι: 

  α.  – 5V     β.  – 20 V       γ.  +20 V 

Μονάδες 4 

Β)   Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 8 

 

Β.2  Στο διπλανό κλειστό κύκλωμα ο αντιστάτης καταναλώνει το 75% 

της ηλεκτρικής ενέργειας που παρέχει η πηγή στο κύκλωμα. 

Α)  Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

 Η αντίσταση R του αντιστάτη και η εσωτερική αντίσταση r της 

ηλεκτρικής πηγής, συνδέονται με τη σχέση: 

α. R = 4r                      β.  R = 3r 

Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 9 
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ΘΕΜΑ Β 

Β.1 Δύο θετικά σημειακά ηλεκτρικά φορτία Q1 και Q2 όταν βρίσκονται σε απόσταση r μεταξύ τους 

απωθούνται με ηλεκτρική δύναμη μέτρου F.  

A) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Αν αντικατασταθεί το ηλεκτρικό φορτίο Q2 με ένα άλλο θετικό σημειακό ηλεκτρικό φορτίο           

Q3 = 4·Q2, το οποίο θα τοποθετηθεί σε απόσταση 3·r από το ηλεκτρικό φορτίο Q1, τότε τα 

ηλεκτρικά φορτία Q1 και Q3 θα απωθούνται με ηλεκτρική δύναμη μέτρου: 

         α. 
4

3

F
                       β. 

3

4

F
                      γ. 

4

9

F
 

 Μονάδες 4 

          Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 8 

 

Β.2 Δύο ηλεκτρικοί λαμπτήρες πυρακτώσεως Λ1 και Λ2 ηλεκτρικής ισχύος 40 W και 100 W 

αντίστοιχα λειτουργούν κανονικά όταν εφαρμόζεται στα άκρα τους ηλεκτρική τάση  220 V. 

(Θεωρούμε ότι οι ηλεκτρικοί λαμπτήρες συμπεριφέρονται σαν ωμικοί αντιστάτες). 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Ποιός λαμπτήρας έχει τη μικρότερη αντίσταση; 

             α. Ο  Λ1                   β. Ο  Λ2                   γ. Έχουν την ίδια αντίσταση 

 Μονάδες 4 

  Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 9 

 

 

 



ΘΕΜΑ Β 

Β.1 Δύο θετικά σημειακά ηλεκτρικά φορτία Q1 και Q2 όταν βρίσκονται σε απόσταση r μεταξύ τους 

απωθούνται με ηλεκτρική δύναμη μέτρου F.  

A) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Αν αντικατασταθεί το ηλεκτρικό φορτίο Q2 με ένα άλλο θετικό σημειακό ηλεκτρικό φορτίο           

Q3 = 5·Q2, το οποίο θα τοποθετηθεί σε απόσταση 2·r από το ηλεκτρικό φορτίο Q1, τότε τα 

ηλεκτρικά φορτία Q1 και Q3 θα απωθούνται με ηλεκτρική δύναμη μέτρου: 

         α. 
4

5

F
                       β. 

5

4

F
                       γ. 

3

4

F
 

 Μονάδες 4 

          Β)   Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 8 

 

Β.2 Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η ηλεκτρική ισχύς που καταναλώνεται από διάφορες 

οικιακές ηλεκτρικές συσκευές κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, καθώς και ο χρόνος 

κανονικής λειτουργίας τους μέσα σε ένα 24ωρο.  

Ηλεκτρική συσκευή Ισχύς P (W) Χρόνος λειτουργίας (h / 24ωρο) 

Ηλεκτρική σκούπα 1200 1 

Κλιματιστικό 950 18 

Ηλεκτρικό ψυγείο 700 24 

 

        Α)  Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Η ηλεκτρική συσκευή της οποίας η λειτουργία κοστίζει περισσότερο μέσα σε ένα 24ωρο, 

είναι:  

       α. Η ηλεκτρική σκούπα             β. Το κλιματιστικό             γ. Το ηλεκτρικό ψυγείο 

 Μονάδες 4 

        Β)  Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

                               Μονάδες 9 

 

 

 



+Q 

Β 
Γ 

ΘΕΜΑ Β 

Β.1 Ένα θετικό σημειακό ηλεκτρικό φορτίο Q δημιουργεί γύρω του ηλεκτροστατικό πεδίο. Στα 

σημεία Β και Γ του ηλεκτροστατικού πεδίου, το ηλεκτρικό δυναμικό είναι VΒ και VΓ αντίστοιχα. Η 

απόσταση του σημείου Γ από το φορτίο Q είναι τριπλάσια της απόστασης του σημείου Β από το 

φορτίο Q. 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

      Η σχέση μεταξύ των δυναμικών VΒ και VΓ είναι: 

       α.  Γ
B

3

V
V             β.   Β ΓV V              γ.  Β

Γ
3

V
V   

Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.  

 Μονάδες 8 

 

 

Β.2 Διαθέτουμε  όμοιους ηλεκτρικούς λαμπτήρες πυρακτώσεως που έχουν αντίσταση  R = 440 Ω   

ο καθένας. (Θεωρούμε ότι οι ηλεκτρικοί λαμπτήρες συμπεριφέρονται σαν ωμικοί αντιστάτες). 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Πόσους από τους παραπάνω λαμπτήρες πυρακτώσεως μπορούμε να συνδέσουμε παράλληλα 

σε ηλεκτρική τάση 220 V, έτσι ώστε να λειτουργούν κανονικά και η συνολική ένταση του 

ηλεκτρικού ρεύματος να είναι ίση με 10 Α;      

α. 10 λαμπτήρες                    β. 20 λαμπτήρες                    γ. 44 λαμπτήρες 

 Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 9 

 

 



+ 

+ 

+ 

+q 

+q 

+q 

A 

A 

A 

E

 

E

 

E

 

(α) 

(β) 

(γ) 

F

 

F

 

F

 

+Q 

+Q 

+Q 

ΘΕΜΑΒ 

Β.1 Τρεις όμοιοι αντιστάτες όταν συνδεθούν παράλληλα έχουν ισοδύναμη ηλεκτρική αντίσταση  

40 Ω.  

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Όταν οι παραπάνω αντιστάτες συνδεθούν κατά σειρά η ισοδύναμη ηλεκτρική αντίστασή τους 

θα είναι:  

 α. 120 Ω                      β.  
40

3
                      γ.  360 Ω 

Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 8 

Β.2 Ακίνητο θετικό σημειακό ηλεκτρικό φορτίο Q δημιουργεί γύρω του ηλεκτροστατικό πεδίο. Σε 

σημείο Α του πεδίου φέρουμε θετικό ηλεκτρικό φορτίο q. Και στα τρία εναλλακτικά σχήματα       

(α, β, γ) που ακολουθούν, παρουσιάζεται το διάνυσμα της έντασης του ηλεκτροστατικού πεδίου 

στο σημείο Α, καθώς και το διάνυσμα της δύναμης που ασκείται από το πεδίο στο φορτίο q. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Το διάνυσμα της έντασης του ηλεκτροστατικού πεδίου στο σημείο Α και της ηλεκτρικής 

δύναμης που δέχεται το ηλεκτρικό φορτίο q αναπαριστώνται σωστά: 

α. Στο σχήμα (α)          β. Στο σχήμα (β)             γ. Στο σχήμα (γ) 

Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.  

 Μονάδες 9 

 

 

 

 



ΘΕΜΑ Β 

Β.1 ∆ύο σηµειακά ηλεκτρικά φορτία Q1 = - 6 µC και Q2 = + 3 µC είναι τοποθετηµένα 

στις θέση x1 = 0 και x2 = 5 cm του άξονα x΄x, αντίστοιχα. Ένα τρίτο αρνητικό 

σηµειακό ηλεκτρικό φορτίο (- q) τοποθετείται στη θέση x0 του άξονα x΄x, έτσι ώστε η 

συνισταµένη δύναµη που δέχεται από τα άλλα δύο φορτία να είναι µηδέν. 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Για την θέση  x0 ισχύει: 

 α. x0 < 0                 β. 0 < x0 < 5 cm             γ.  x0 > 5 cm 

                                                                                                                        Μονάδες 4 

         Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 8 

 

Β.2   ∆ύο αντιστάτες Α και Β, που είναι φτιαγµένοι από το ίδιο υλικό έχουν µήκη lA,   

lΒ και διατοµές SA, SB, αντίστοιχα. 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Αν ισχύει ότι lA = 2·lΒ και B

A
2

S
S   = , τότε οι αντιστάσεις τους RA και RB, στην ίδια 

θερµοκρασία, συνδέονται µε τη σχέση: 

             α. RA = RB             β. RA = 4 RB           γ. RA =  B

4

R
 

 Μονάδες 4 

             Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 9 

 

 

 



ΘΕΜΑ Β 

B.1 Δύο σημειακά ηλεκτρικά φορτία Q1 =  | Q | και  Q2  = - 2 | Q | είναι ακλόνητα στα 

σημεία Α και Β.  

Το Q1 είναι θετικό και το Q2 είναι αρνητικό 

                                         Q1                  Q2 

                                              Α                     Β 

      Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου είναι μηδέν σε σημείο της ευθείας που ορίζουν τα 

φορτία, το οποίο βρίσκεται:  

        α. αριστερά του Α           β. ανάμεσα στα Α και Β          γ.  δεξιά του Β 

 Μονάδες 4 

 

        Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 8 

 

B.2  Στην παρακάτω εικόνα φαίνεται ένα ηλεκτρικό κύκλωμα που περιλαμβάνει 

ηλεκτρική πηγή, αντιστάτη με αντίσταση R,  μία λάμπα πυρακτώσεως Λ και ένα 

διακόπτη δ, αρχικά ανοικτό. (Θεωρούμε ότι η λάμπα πυρακτώσεως 

συμπεριφέρεται σαν ωμικός αντιστάτης). 

 

             Α)  Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Αν κλείσει ο διακόπτης δ, τότε η φωτοβολία της λάμπας: 

             α. αυξάνεται         β. μειώνεται        γ. παραμένει σταθερή 

 Μονάδες 4 

             Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 9 

 

 

Λ 

ε  r 

 δ 

R 



+Q 

Β 
Γ 

ΘΕΜΑ Β  

Β.1 Ένα ακίνητο θετικό σημειακό ηλεκτρικό φορτίο Q δημιουργεί γύρω του 

ηλεκτροστατικό πεδίο. Στα σημεία Β και Γ του ηλεκτροστατικού πεδίου, το μέτρο της 

έντασης του ηλεκτρικού πεδίου είναι ΕΒ και ΕΓ αντίστοιχα. Η απόσταση του σημείου 

Γ από το φορτίο Q είναι τριπλάσια της απόστασης του σημείου Β από το φορτίο Q. 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

      Η σχέση μεταξύ των μέτρων των εντάσεων 

ΕΒ και ΕΓ είναι: 

 α.  Γ
B

9

E
E           β.   Β Γ9E E          γ.  Β

Γ
3

E
E   

Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.  

 Μονάδες 8 

 

B.2  Στο παρακάτω κύκλωμα, για τις  αντιστάσεις των αντιστατών R1, R2,  ισχύει η 

σχέση R2 = 2R1. H ισχύς που δαπανάται στην αντίσταση R1 είναι   10 W. 

 

 

 

                                        

 

Α)  Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Η ισχύς που δαπανάται στην αντίσταση R2  είναι: 

          α.     5 W             β.  10 W             γ.  20 W 

 Μονάδες 4 

           Β)  Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 9 

 

  

                      R1 

                      R2                  

                        
+  V  -   

    V   



ΘΕΜΑ Β 

Β.1 Ένα αρνητικά φορτισμένο σωματίδιο που έχει βάρος w , ισορροπεί μέσα σε ομογενές 

ηλεκτρικό πεδίο έντασης E  σε μικρή απόσταση από την επιφάνεια της Γης. 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Η φορά της έντασης E  του ηλεκτρικού 

πεδίου, προκειμένου το φορτισμένο σωματίδιο 

να ισορροπεί, θα πρέπει να είναι σύμφωνα με το 

διπλανό σχήμα: 

          α. η 1        β. η 2        γ. η 3 

Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 8 

 

Β.2 Το παρακάτω ηλεκτρικό κύκλωμα είναι ανοικτό και αποτελείται από μια ηλεκτρική πηγή με 

χαρακτηριστικά Ε, r και έναν αντιστάτη R. 

                                                

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Για τις διαφορές δυναμικού (VΑΒ)  στα άκρα του αντιστάτη R και (VΓΔ) μεταξύ των σημείων 

Γ και Δ ισχύει: 

α. VΑΒ = 0 και VΓΔ = Ε         β. VΑΒ = Ε και VΓΔ = 0          γ. VΑΒ = 0 και VΓΔ = 0 

Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 9 

 

 

 

 

Ε, r 

R 

A B Γ Δ 

(1) (2) 

(3) E

E
E



ΘΕΜΑ Β 

Β.1 Δύο ακίνητα θετικά σημειακά ηλεκτρικά φορτία Q και 2Q, βρίσκονται στις θέσεις Α και Β 

πάνω στην ευθεία x’x, όπως φαίνεται στο σχήμα που ακολουθεί: 

 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Ένα σημείο Σ της ευθείας x’x, στο οποίο η συνολική ένταση του ηλεκτρικού πεδίου, που 

δημιουργείται από τα δύο ηλεκτρικά φορτία, είναι μηδέν βρίσκεται: 

α. Μεταξύ των σημείων Α και Β.  

β. Αριστερά από το σημείο Α. 

γ. Δεξιά από το σημείο Β. 

Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 8 

 

Β.2 Στο κύκλωμα που ακολουθεί θεωρούμε ότι:  

1) η ηλεκτρική πηγή έχει ηλεκτρεγερτική δύναμη E και μηδενική εσωτερική αντίσταση, 

2) οι τρεις ηλεκτρικοί λαμπτήρες είναι όμοιοι και συμπεριφέρονται σαν ωμικοί αντιστάτες, 

3) και οι τρεις ηλεκτρικοί λαμπτήρες φωτοβολούν. 

 

 Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Συμβολίζουμε με ΦΛ1, ΦΛ2 και ΦΛ3 τις φωτοβολίες των ηλεκτρικών λαμπτήρων Λ1, Λ2 και Λ3 

αντίστοιχα. Για τις φωτοβολίες των ηλεκτρικών λαμπτήρων ισχύει ότι: 

        α. ΦΛ1 = ΦΛ2 < ΦΛ3      β. ΦΛ2 = ΦΛ3 < ΦΛ1         γ.  ΦΛ1 < ΦΛ2 < ΦΛ3  

Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 9 

 

Ε, r = 0 

Λ1 

Λ2 

Λ3 

 

    Q   2Q 

Α Β 
x΄ x 



ΘΕΜΑ Β 

B.1 Στο κύκλωμα που ακολουθεί οι αντιστάτες ΑΒ και ΓΔ είναι κατασκευασμένοι από το ίδιο 

υλικό, έχουν το ίδιο μήκος, αλλά ο ΑΒ έχει διπλάσιο εμβαδόν διατομής από τον ΓΔ. Η πηγή του 

κυκλώματος είναι ιδανική (αμελητέα εσωτερική αντίσταση) με ηλεκτρεγερτική δύναμη Ε. 

                                

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Για τα ρεύματα IΑΒ και IΓΔ και τις διαφορές δυναμικού VΑΒ και VΓΔ στα άκρα των δύο αντιστατών 

ισχύει 

α. IΑΒ = IΓΔ και VΓΔ = 2·VΑΒ          β. IΑΒ = 2·IΓΔ και VΓΔ = VΑΒ       γ. IΑΒ = IΓΔ και 2·VΓΔ = VΑΒ 

Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 8 

Β.2 Ο λόγος των εντάσεων σε δύο σημεία, Α και Β, ενός ηλεκτροστατικού πεδίου Coulomb που 

δημιουργείται από ένα ακίνητο σημειακό φορτίο είναι 9A

B

E

E
 . 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Αν το δυναμικό στο σημείο Α είναι ίσο με – 9 V τότε το δυναμικό στο σημείο Β είναι:  

α.   - 27 V   β.   - 1 V   γ.   – 3 V 

Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 9 

 

Ε 

A B Γ Δ 



ΘΕΜΑ Β 

B.1 Η χαρακτηριστική καμπύλη μιας ηλεκτρικής πηγής φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.                                

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Η ηλεκτρεγερτική δύναμη της πηγής και η 

εσωτερική της αντίσταση είναι: 

α. E = 50 V και r = 2,5 Ω.          

β. E = 5 V και r = 10 Ω.        

γ. E = 50 V και r = 5 Ω. 

Μονάδες 4 

 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 8 

 

Β.2 Δύο ομώνυμα ηλεκτρικά φορτία βρίσκονται στα σημεία Α και Β ενός ευθύγραμμου τμήματος.     

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Στο σημείο Σ, που βρίσκεται μεταξύ των σημείων Α και Β, η ένταση του συνολικού πεδίου είναι 

μηδέν. Τότε στο σημείο Σ 

α. σίγουρα και το συνολικό δυναμικό θα είναι μηδέν. 

β. μπορεί το συνολικό δυναμικό να είναι ή να μην είναι μηδέν ανάλογα με τις αποστάσεις 

του Σ από τα σημεία Α και Β που βρίσκονται τα φορτία. 

γ. σίγουρα το συνολικό δυναμικό δεν είναι μηδέν. 

Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 9 

 

 

 

 

 

Vπ (V) 

I 

(A) 

20 

50 



ΘΕΜΑ Β  

B.1 Δύο σωματίδια έχουν ηλεκτρικά φορτία Q1 = - 10 μC και Q2 = 30 μC.         

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Αν F1 και F2 είναι τα μέτρα των δυνάμεων που ασκεί το φορτίο 2 στο φορτίο 1 και το φορτίο 1 στο 

φορτίο 2 αντιστοίχως, τότε ο λόγος 1

2

F

F
 είναι ίσος με:  

α. 1   β.  3     γ. 
1

3
 

Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 8 

Β.2 Στο διπλανό κύκλωμα έχουν συνδεθεί με μια 

πηγή, αντιστάτες, ιδανικά βολτόμετρα ή 

βολτόμετρο) και αμπερόμετρα (ή αμπερόμετρο). 

Από όλους τους αντιστάτες διέρχεται ηλεκτρικό 

ρεύμα. 

     Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

α. Το 1 είναι αμπερόμετρο ενώ τα 2, 3 και 4 είναι 

βολτόμετρα. 

β. Τα 1 και 3 είναι αμπερόμετρα ενώ τα 2 και 4 είναι βολτόμετρα. 

γ. Τα 1, 2 και 3 είναι αμπερόμετρα, ενώ το 4 είναι βολτόμετρο. 

Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 9 
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ΘΕΜΑ Β 

Β.1 Ένα ακίνητο σημειακό ηλεκτρικό φορτίο Q βρίσκεται στο σημείο Α του άξονα x΄x, όπως 

φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. Το ηλεκτρικό φορτίο Q δημιουργεί γύρω του ηλεκτροστατικό 

πεδίο.  Το μέτρο της έντασης του παραπάνω ηλεκτροστατικού πεδίου στο σημείο B είναι 

5

B

N
2 10

C
E  =  . Δίνεται ότι:  (ΑΒ) = (ΒΓ).  

                             •                    •                    • 

        x΄                A(Q)              B                   Γ                                            x    

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.   

 Το μέτρο της έντασης του ηλεκτροστατικού πεδίου στο σημείο Γ είναι: 

α. 5 N
4 10

C
E =     β. 5 N

0,5 10
C

 Ε  =          γ. 5 N
8 10

C
E  =    

Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 8 

 

Β.2  Το ηλεκτρικό κύκλωμα που φαίνεται στο παρακάτω σχήμα περιλαμβάνει δύο αντιστάτες με 

αντιστάσεις R1  = R και 2
2

R
R  = . Στα άκρα του κυκλώματος εφαρμόζεται διαφορά δυναμικού V. 

                                            R1                 R2 

 

 

  

 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.   

Συνδέουμε στα άκρα του αντιστάτη αντίστασης R1 και παράλληλα μ’ αυτόν δεύτερο 

αντιστάτη αντίστασης R. Τότε η ένταση του συνολικού ηλεκτρικού ρεύματος που διαρρέει το 

κύκλωμα:  

 α. θα μειωθεί   β. θα αυξηθεί                    γ. θα παραμείνει η ίδια 

Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 9 

 

 

 

  +  V  - 

    V   



ΘΕΜΑ Β 

Β.1 Διαθέτουμε μία ηλεκτρική πηγή  με ηλεκτρεγερτική δύναμη Ε = 9 V, δύο ωμικούς αντιστάτες 

που έχουν αντίσταση 200 Ω ο καθένας και ένα ιδανικό αμπερόμετρο (μηδενική εσωτερική 

αντίσταση). Συνδέoυμε τους αντιστάτες παράλληλα μεταξύ τους και σε σειρά με το σύστημά τους 

συνδέουμε το αμπερόμετρο και την ηλεκτρική πηγή.  

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Αν θεωρήσουμε ότι η ηλεκτρική πηγή έχει μηδενική εσωτερική αντίσταση, τότε η ένδειξη 

του αμπερομέτρου είναι:   

α. 0,09 Α  β. 0,45 A        γ. 0,18 Α 

Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 8 

 

Β.2 Στο παρακάτω σχήμα φαίνεται η ηλεκτρική δυναμική γραμμή ενός ανομοιογενούς 

ηλεκτροστατικού πεδίου.  

 

 

 

 

 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.   

Η πιο σωστή απεικόνιση για το διάνυσμα της έντασης του ηλεκτροστατικού πεδίου στο 

σημείο Α γίνεται από: 

        α. το διάνυσμα α                   β. το διάνυσμα β                   γ. το διάνυσμα γ                  

Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.  

Μονάδες 9 

 

 

α 

 

γ 

β 
Α 



ΘΕΜΑ Β 

Β.1 Το κύκλωμα που αναπαριστάται στο παρακάτω σχήμα  περιλαμβάνει τρεις 

αντιστάτες με αντιστάσεις  1
2

R
R     ,  2

2

R
R  =   και  R3 = R .  

                              R1                       R2 

 

                                       R3 

 

 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.   

 Η ισοδύναμη αντίσταση του κυκλώματος είναι ίση με: 

   α.  2R                  β. 
2

R
                   γ.  

3

2

R
 

Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 8 

 
Β.2  Η ηλεκτρική δύναμη που αναπτύσσεται ανάμεσα σε δύο σημειακά  ηλεκτρικά 

φορτία q1 και q2,  που βρίσκονται σε απόσταση r μεταξύ τους, έχει μέτρο F.  

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.   

Διπλασιάζουμε τα δύο ηλεκτρικά φορτία καθώς και τη μεταξύ τους απόσταση. 

Τότε το μέτρο της ηλεκτρικής δύναμης που αναπτύσσεται ανάμεσα στα δύο 

ηλεκτρικά φορτία είναι: 

 α.  F                   β. 2F       γ. 
2

F
 

Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 9 

 

 

 

  +  V  - 

    V   



ΘΕΜΑ Β 

Β.1  Στο κύκλωμα του παρακάτω σχήματος περιλαμβάνονται δύο λαμπτήρες Λ1 και Λ2, διακόπτης 

Δ και μια ηλεκτρική πηγή. (Θεωρούμε ότι οι λαμπτήρες συμπεριφέρονται σαν ωμικοί αντιστάτες).                                                  

 Α) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση.   

Αν κλείσετε τον διακόπτη Δ η φωτοβολία του λαμπτήρα Λ2: 

α. θα μειωθεί 

β. θα αυξηθεί 

γ. θα παραμείνει σταθερή 

Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε  την επιλογή σας. 

Μονάδες 8 

 

Β.2  Θετικό σημειακό φορτίο Q βρίσκεται στη 

θέση Ο της ευθείας Οx. Δοκιμαστικό φορτίο q 

μετακινείται από το σημείο Α στο σημείο Β και παράγεται από τη δύναμη του πεδίου έργο WAB.  

Δίνεται ότι  OA = ΑΒ = BΓ = r.  

Α) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση. 

Αν μετακινηθεί φορτίο 2q από το σημείο Α στο σημείο Γ, τότε το έργο WAΓ που παράγεται 

από τη δύναμη του πεδίου ισούται με: 

α.  3/8 WAB   β. 3/4 WAB  γ. 8/3 WAB 

Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε  την επιλογή σας.  

Μονάδες 9  

  

Λ1 

Λ2 

Δ 

Ο Α Β Γ x 



ΘΕΜΑ Β 

 

Β.1  Σύμφωνα με το μοντέλο του Bohr στο άτομο του υδρογόνου το 

ηλεκτρόνιο περιστρέφεται γύρω από τον πυρήνα σε κυκλική τροχιά. Στον 

πυρήνα του ατόμου του υδρογόνου υπάρχει ένα πρωτόνιο.  Το ηλεκτρόνιο 

αρχικά περιστρέφεται σε τροχιά ακτίνας r και το μέτρο της ηλεκτρικής 

δύναμης που δέχεται από τον πυρήνα έχει μέτρο F.  

 Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.   

Εάν το ηλεκτρόνιο μεταπηδήσει σε τροχιά ακτίνας 4r, τότε η  ηλεκτρική δύναμη που δέχεται από 

τον πυρήνα έχει μέτρο:           

α. 4F   β. F/4   γ. F/16  

Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε  την επιλογή σας. 

 Μονάδες 8 

 

Β.2  Στον εργαστηριακό πάγκο έχουμε δημιουργήσει ένα απλό 

ηλεκτρικό κύκλωμα που περιλαμβάνει αντίσταση R, πηγή 

ηλεκτρεγερτικής δύναμης Ε και μηδενικής εσωτερικής αντίστασης,  

διακόπτη Δ, βολτόμετρο και αμπερόμετρο.  Η πηγή είναι συστοιχία 

μπαταριών και έτσι μπορούμε να μεταβάλλουμε την ΗΕΔ Ε. Το 

βολτόμετρο θεωρούμε ότι είναι πολύ μεγάλης εσωτερικής 

αντίστασης και το αμπερόμετρο αμελητέας εσωτερικής αντίστασης. Κλείνουμε τον διακόπτη.  

Α) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση. 

Αν αυξήσουμε την ηλεκτρεγερτική  δύναμη Ε της πηγής: 

α. οι ενδείξεις και των δύο οργάνων μειώνονται    

β. η  ένδειξη του βολτόμετρου παραμένει σταθερή και η ένδειξη του αμπερομέτρου 

αυξάνεται  

γ. οι ενδείξεις και των δύο οργάνων αυξάνονται 

Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε  την επιλογή σας.  

Μονάδες 9  

 

 

+ 

ε  r 

Α 

V 
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ΘΕΜΑ Β 

Β.1 Στη θέση Ο βρίσκεται ακλόνητο ένα θετικό σημειακό ηλεκτρικό φορτίο Q, το οποίο δημιουργεί 

γύρω του ηλεκτροστατικό πεδίο, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. Τα σημεία Α και Β του 

ηλεκτροστατικού πεδίου, που απεικονίζονται στο σχήμα,  απέχουν αντίστοιχα r και 3r από το Q.   

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Το μέτρο της έντασης του ηλεκτροστατικού πεδίου στο σημείο 

Α είναι:  

α. ίσο με το μέτρο της έντασης του ηλεκτροστατικού πεδίου στο 

σημείο Β,  

β. τριπλάσιο του μέτρου της έντασης του ηλεκτροστατικού 

πεδίου στο σημείο Β, 

γ. εννιαπλάσιο του μέτρου της έντασης του ηλεκτροστατικού 

πεδίου στο σημείο Β. 

 Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.  

 Μονάδες 8 

 

 

Β.2 Δύο ομογενή χάλκινα σύρματα (Σ1) και (Σ2) έχουν το ίδιο 

μήκος  αλλά διαφορετικά εμβαδά διατομών. Στο διάγραμμα του 

διπλανού σχήματος έχει παρασταθεί γραφικά η ένταση I του 

ρεύματος που διαρρέει τα σύρματα σε συνάρτηση με τη διαφορά 

δυναμικού V, στα άκρα τους.  

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Μεγαλύτερη αντίσταση έχει:  

α.  το σύρμα Σ1                   β. το σύρμα Σ2                 γ. Έχουν την ίδια αντίσταση 

Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 9 

 

 

 

 

 

      Ι                      Σ2 

     

     2Ι0                              

       

       Ι0                           Σ1 

       

 

       0                  V0         V 

 



ΘΕΜΑ  Β 

 

B.1 Στα άκρα ενός αγωγού εφαρµόζεται ηλεκτρική τάση V.   

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.  

Αν διπλασιαστεί  η τάση στα άκρα του αγωγού, ενώ η θερµοκρασία του παραµείνει σταθερή, τότε:

      α.  Θα διπλασιαστεί η αντίσταση του αγωγού. 

β.  Θα διπλασιαστεί η ένταση του ρεύµατος που διαρρέει τον αγωγό. 

γ.  Θα διπλασιαστεί η  αντίσταση του αγωγού ενώ η ένταση του ρεύµατος  που  

       διαρρέει τον αγωγό θα υποδιπλασιαστεί. 

          Μονάδες 4 

 Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.      

Μονάδες 8 

Β.2 Κατά τη µετακίνηση σηµειακού ηλεκτρικού φορτίου q από σηµείο Α σε σηµείο Β εντός 

ηλεκτροστατικού πεδίου, το έργο της δύναµης πεδίου είναι WAB. Αν κατά τη µετακίνηση του 

ίδιου φορτίου q από το αρχικό σηµείο Α σε άλλο σηµείο Μ εντός του ίδιου πεδίου, το έργο της 

δύναµης πεδίου είναι WAM  και ισχύει WAB = 2WAM.  

A) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Τα δυναµικά των σηµείων Α, Β και Μ του πεδίου συνδέονται µε τη σχέση: 

            α.     A B

M
2

V  V
V   

−
=                        β.   A B

M
2

V  V
V   

+
=    

Μονάδες 4 

  Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΘΕΜΑ  Β 

 

B.1  Δίνεται το ομογενές ηλεκτροστατικό πεδίο του παρακάτω σχήματος. 

Α)  Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.  

Αν  ΕΚ  είναι το μέτρο της έντασης του πεδίου 

στο σημείο  Κ και ΕΛ  είναι το μέτρο της έντασης του 

πεδίου στο σημείο  Λ, τότε ισχύει ότι:  

α.   ΕΚ > ΕΛ 

β.   ΕΚ = ΕΛ 

γ.   ΕΚ < ΕΛ 

          Μονάδες 4 

 Β)  Να σχεδιάσετε τα διανύσματα της έντασης στο σημείο Κ και στο σημείο Λ. 

Μονάδες 4 

Γ) Στο σημείο Κ τοποθετείται  ένα δοκιμαστικό φορτίο  +q. Να σχεδιάσετε το   διάνυσμα 

της δύναμης που δέχεται το φορτίο από το πεδίο και να γράψετε τη σχέση μεταξύ των  q, E , F .  

Μονάδες 4 

 

B.2  Ένας αντιστάτης που έχει αντίσταση R, τροφοδοτείται με ηλεκτρική τάση V.  

(Θεωρούμε ότι η θερμοκρασία του αντιστάτη παραμένει σταθερή).  

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.   

Αν ο ίδιος αντιστάτης τροφοδοτηθεί με διπλάσια ηλεκτρική τάση, τότε: 

α.  Θα τετραπλασιαστεί η  ισχύς που καταναλώνει ο αντιστάτης και θα διπλασιαστεί  

η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος που διαρρέει  τον αντιστάτη. 

β.  Θα διπλασιαστεί η  ισχύς που καταναλώνει ο αντιστάτης και θα τετραπλασιαστεί 

 η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος που διαρρέει  τον αντιστάτη. 

γ.  Θα τετραπλασιαστεί η  ισχύς που καταναλώνει ο αντιστάτης και θα τετραπλασιαστεί 

 η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος που διαρρέει  τον αντιστάτη. 

          Μονάδες 4 

 Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.      

Μονάδες 9 

 

 

Κ Λ 



 

Κ Λ Ν 

ΘΕΜΑ Β 

 

B.1  Σ' έναν παλαιού τύπου ηλεκτρικό λαμπτήρα σημειώνονται οι ενδείξεις: 220 V, 80 W. Σ' έναν 

αντίστοιχο λαμπτήρα νέας τεχνολογίας οι ενδείξεις είναι: 220 V, 20 W. (Θεωρούμε ότι οι 

λαμπτήρες συμπεριφέρονται σαν ωμικοί αντιστάτες) 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.   

α. Ο λαμπτήρας νέας τεχνολογίας είναι οικονομικότερος από τον λαμπτήρα παλαιού 

τύπου. 

β. Ο λαμπτήρας παλαιού τύπου  είναι οικονομικότερος από τον λαμπτήρα νέας 

τεχνολογίας. 

γ. Ο λαμπτήρας παλαιού τύπου  είναι εξ' ίσου οικονομικός  με τον λαμπτήρα νέας 

τεχνολογίας.   

            Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.      

                                                                                                                         Μονάδες 8 

    

Β.2  Στα σημεία Κ και Λ βρίσκονται ακίνητα δύο ίσα θετικά φορτία (QΚ, QΛ). Το σημείο Ν είναι το 

μέσο του ευθυγράμμου τμήματος ΚΛ. 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.   

Αν  ΝΕ και VΝ  η ένταση και το δυναμικό στο σημείο Ν του ηλεκτρικού πεδίου που δημιουργείται 

από τα δύο φορτία, τότε ισχύει:  

α. Ν 0Ε   και VΝ = 0 

β. Ν 0Ε   και  VΝ = 0 

γ. Ν 0Ε   και  VΝ ≠ 0 

           Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.       

Μονάδες 9 

 

 

 



 

Κ Λ Ν 

ΘΕΜΑ Β 

 

B.1  Στα σημεία Κ και Λ βρίσκονται ακίνητα δύο θετικά φορτία (QΚ, QΛ). Το σημείο Ν είναι το 

μέσο του ευθυγράμμου τμήματος ΚΛ. 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.   

Αν η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου που δημιουργείται από τα δύο φορτία στο σημείο Ν είναι 

μηδέν, τότε: 

α. QΚ = QΛ  β. QΚ > QΛ  γ. QΚ < QΛ 

          Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.       

Μονάδες 8 

       

       

Β.2   Οι χαρακτηριστικές καμπύλες  δύο αντιστατών Α 

και Β φαίνονται στο διπλανό σχήμα. 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.  

Για τις αντιστάσεις των δύο αντιστατών ισχύει: 

            α.
A BR R      β. 

A BR R          γ. 
A BR R  

     Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

                            Μονάδες 9 

 

 

 

I 

V 

A 

B 



 

Κ Λ Ν 

ΘΕΜΑ Β 

B.1  Ένας αγωγός διαρρέεται από  ηλεκτρικό ρεύμα έντασης i = 5 A. 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.  

Το ηλεκτρικό φορτίο q που περνά από μια διατομή του αγωγού σε χρόνο  t = 10 s είναι ίσο με: 

α. 50 C  β. 100 C  γ. 10 C 

          Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.      

Μονάδες 8 

 

Β.2 Στα σημεία Κ και Λ βρίσκονται ακίνητα δύο ίσα αρνητικά ηλεκτρικά φορτία (QΚ , QΛ). Το 

σημείο Ν είναι το μέσο του ευθύγραμμου τμήματος ΚΛ. 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.   

Αν  
ΝΕ και VΝ  η ένταση και το δυναμικό αντίστοιχα στο σημείο Ν του ηλεκτρικού πεδίου που 

δημιουργείται από τα δύο ηλεκτρικά φορτία, τότε ισχύει:  

α. Ν 0Ε   και  VΝ  > 0   

β. Ν 0Ε   και  VΝ = 0 

γ. Ν 0Ε   και  VΝ  < 0   

          Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.      

Μονάδες 9 
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