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ΓΡΑΠΣΔ ΑΠΟΛΤΣΗΡΙΔ  ΔΞΔΣΑΔΙ ΠΔΡΙΟΓΟΤ ΜΑΙΟΤ- ΙΟΤΝΙΟΤ  ΣΟ                        

ΜΑΘΗΜΑ  ΣΗ ΦΤΙΚΗ 

 

ΘΔΜΑ 1   

α) Γπν ζώκαηα έρνπλ θνξηίν δηαθνξεηηθνύ είδνπο όηαλ έιθνληαη  ε όηαλ απσζνύληαη;
 

Δμεγείζηε.   

β)Σα ζώκαηα θνξηίδνληαη ζεηηθά όηαλ απνβάιινπλ ειεθηξόληα θαη αξλεηηθά όηαλ 

απνβάιινπλ πξσηόληα. Δίλαη ζσζηή ε ιάζνο ε πξόηαζε εμεγείζηε 

γ)Γπν θνξηηζκέλα ζώκαηα έρνπλ θνξηίν  ίζν κε 610 C θαη  βξίζθνληαη ζε απόζηαζε  

10 1 m.  Να βξεζεί ε δύλακε πνπ αζθείηαη κεηαμύ ηνπο. Γίλεηαη Κ=9 10 9  Ν m 2 /C 2       

ΘΔΜΑ 2    

α)Πνην θνξηίν είλαη κεγαιύηεξν ηα 10 6 C ε ηα 2κC Δμεγείζηε. 

β)Καηά ηελ ειέθηξηζε κε ηξηβή θαη ηελ ειέθηξηζε κε επαθή γξάςηε ην είδνο ηνπ 

θνξηίνπ πνπ απνθηνύλ ηα δύν ζώκαηα πνπ θνξηίδνληαη. 

γ)Ο αγσγόο θαη ν κνλσηήο πνηα δηαθνξά έρνπλ όηαλ θνξηίδνληαη; 

ΘΔΜΑ 3 

α) Ση νλνκάδνκε ειεθηξηθό πεδίν; Πνηα είλαη ηα δύν κεγέζε πνπ πεξηγξάθνπλ ην 

ειεθηξηθό πεδίν. 

β)Ση νλνκάδνκε ειεθηξηθό ξεύκα. Πνηά αηηία θηλεί ηα ειεθηξόληα κέζα ζην κεηαιιηθό 

αγσγό; 

γ)Ση νλνκάδνκε έληαζε ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο; Πνηά θνξά ρξεζηκνπνηνύκε γη απηό ζην 

ειεθηξηθό θύθισκα.   

ΘΔΜΑ 4   

α)Γώζηε ηνλ νξηζκό ηεο δηαθνξάο δπλακηθνύ ζηα άθξα ηεο ειεθηξηθήο πεγήο. Πνηα ε 

κνλάδα απηήο.        

β)Η ειεθηξηθή πεγή πξνζθέξεη ειεθηξόληα ζην θύθισκα ε ηα ζέηεη ζε θίλεζε 

ζπκβαίλνπλ θαη ηα δύν. Δμεγείζηε. 

γ) Γώζηε ηνλ νξηζκό ηεο αληίζηαζεο ζε έλαλ αγσγό. Ο λόκνο ηνπ Ωκ ηζρύεη πάληνηε. 

Δμεγείζηε. 

ΘΔΜΑ 5 

Γίλεηαη ην παξαθάησ θύθισκα κε R1=5Ω,R 2=5Ω,R3=2,5Ω,Σάζε πεγήο=50V 

                                                                     α) ρεδηάζηε ηελ έληαζε ηνπ ειεθηξηθνύ   

                                                                                           ξεύκαηνο.    

                                                                                  Βξείηε ηελ RΟΛ 

                                                                     β) Βξείηε ηελ έληαζε ηνπ ξεύκαηνο ζηελ R3 

                                                                                   

                                                                  γ) Βξείηε ηελ δηαθνξά δπλακηθνύ ζηα άθξα ΑΒ  

                                                                                      θαη ζηα ΒΓ 

 

 

 

ΘΔΜΑ 6 

α) Η ελέξγεηα ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο δίλεηαη από ηνλ λόκν Joule ή όρη; 

Δμεγείζηε  



β) Γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο ηζρύνο κηα ζπζθεπήο πνηα από ηηο παξαθάησ ζρέζεηο είλαη 

ζσζηή; 

 

P = V/I   ,  P = Δει/t  ,   P = V I 

 

γ) Μηα κεραλή έρεη ηζρύ 100W θαη ιεηηνπξγεί γηα 1min. Πόζε ελέξγεηα πξνζθέξεηαη 

από ηελ ειεθηξηθή πεγή; 

 

ΘΔΜΑ 7 

α)Η θηινβαηώξα πνηαλνύ κεγέζνπο κνλάδα είλαη; 
 

β) 
Ση αλαθέξεη ν λόκνο ηνπ Joule; 

 

γ) Από πνηνπο παξάγνληεο θαη πώο εμαξηάηαη ε αληίζηαζε ελόο αγσγνύ; 

 

ΘΔΜΑ 8 

 

α) Ση νλνκάδνπκε εγθάξζην θύκα; ε πνηα κέζα δηαδίδεηαη; 

 

β) Πνηνο ν ζεκειηώδεηο λόκνο ηεο θπκαηηθήο; Δμεγείζηε ηα ζύκβνια θαη γξάςηε ηηο 

κνλάδεο θάζε κεγέζνπο. 

 

γ) Ση νλνκάδνπκε κήθνο θύκαηνο, θαη πσο ιέγεηαη ν ρξόλνο δηάδνζεο ελόο κήθνπο 

θύκαηνο; 

 

ΘΔΜΑ 9  

 

α) Ση νλνκάδνπκε ηαιάλησζε; Έλα εθθξεκέο ζην δηάζηεκα κπνξεί λα ηαιαλησζεί; 

Δμεγείζηε. 

 

β) Ση νλνκάδνπκε ζπρλόηεηα θαη ηη πεξίνδν ηεο ηαιάλησζεο; Με πνηα ζρέζε 

ζπλδένληαη; 

 

γ) Πνηα κεηαηξνπή ελεξγεηώλ γίλεηαη ζηε δηάξθεηα κηαο πεξηόδνπ; Πνηα ελέξγεηα 

κέλεη ζηαζεξή ζηελ δηάξθεηα κηαο ηαιάλησζεο; 

 

 

ΑΠΑΝΣΗΣΔ Δ 6 ΑΠΟ ΣΑ 9 ΘΔΜΑΣΑ 
 

 

 

 

Ο Γηεπζπληήο                                                                        Ο   ΚΑΘΗΓΗΣΗ 

                                                                                         Βνπηζαδάθεο Μηραήι 

 


