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Επιλέγετε 6 από τα 9 θέματα
Θέμα 1

Συμπλήρωσε  τις  λέξεις  που  λείπουν  από  το  παρακάτω  κείμενο  έτσι  ώστε  οι
προτάσεις που προκύπτουν να είναι επιστημονικά ορθές:

i. Σύμφωνα με τον νόμο του Κουλόμπ το μέτρο της ………………… δύναμης
που  προκύπτει  από  την  αλληλεπίδραση  δύο  σημειακών  φορτίων  είναι
……………  του  γινομένου  των  φορτίων  και  αντιστρόφως  ανάλογο  του
…………………  της  μεταξύ  τους  απόστασης.  Τα  διανύσματα  που
παριστάνουν τις δυνάμεις βρίσκονται στην ………………… που τα συνδέει.
Την  ........................  κίνηση  των  ........................  ή  γενικότερα  των  .................
σωματιδίων την ονομάζουμε ηλεκτρικό ρεύμα.

ii. Ορίζουμε  την  ...............  (I)  του  ηλεκτρικού  ρεύματος  που  διαρρέει  έναν
αγωγό ως το πηλίκο του ............... (q) που διέρχεται από μια .................. του
αγωγού σε ............... ............... (t) προς το .............. .............… Στη γλώσσα των
μαθηματικών Ι H ένταση του ηλεκτρκιού ρεύματος είναι ............... μέγεθος
και  μονάδα  μέτρησής  της  στο  Διεθνές  Σύστημα  Μονάδων  είναι
το ...... ............. Τα όργανα που χρησιμοποιούμε για να μετράμε την ένταση
του ηλεκτρικού ρεύματος ονομάζονται ......................



iii. Κάθε διάταξη που αποτελείται από ............... αγώγιμους «δρόμους», μέσω
των  οποίων  μπορεί  να  διέλθει  ηλεκτρικό  ρεύμα
ονομάζεται ............... ...................... .

iv. Κάθε συσκευή στην οποία μια μορφή ενέργειας μετατρέπεται σε ηλεκτρική
ονομάζεται ............… ............... ενέργειας. Το ηλεκτρικό στοιχείο (μπαταρία)
ή ο συσσωρευτής (μπαταρία αυτοκινήτου) μετατρέπει την .............. ενέργεια
σε ηλεκτρική. Η γεννήτρια μετατρέπει τη ............... ενέργεια σε ηλεκτρική.
Το φωτοστοιχείο  μετατρέπει  την ενέργεια της .....................  σε  ηλεκτρική,
ενώ το θερμοστοιχείο τη ................... ενέργεια σε ηλεκτρική.

v. Ηλεκτρική  ...............  (R)  ενός  ηλεκτρικού  διπόλου  ονομάζεται  το  πηλίκο
της ............... ............… (V) που εφαρμόζεται στους πόλους του διπόλου προς
την  ............  (Ι)  του  ...............  ...............  που  το  διαρρέει:  R  .  Η  μονάδα
αντίστασης στο Διεθνές Σύστημα Μονάδων είναι το ......... (1 .....).

vi. Η  αντίσταση  του  μεταλλικού  αγωγού  προέρχεται  από  τις  ...............  των
ελεύθερων ηλεκτρονίων με τα ............... του μετάλλου.

vii.Η ένταση (I) του ηλεκτρικού ρεύματος που διαρρέει έναν μεταλλικό αγωγό
είναι ............… της διαφοράς δυναμικού (V) που εφαρμόζεται στα άκρα του
με σταθερά αναλογίας το .

viii. Κάθε δίπολο που ικανοποιεί τον νόμο του Ωμ ονομάζεται ............... και έχει
την ιδιότητα να μετατρέπει εξ ολοκλήρου την ............... ενέργεια σε ................

Θέμα 2

Στη  διπλανή  εικόνα  βλέπεις  τη  σχηματική
αναπαράσταση  ενός  ηλεκτρικού  κυκλώματος.  Να
σχεδιάσεις  τη  φορά  του  ρεύματος  που  διέρχεται  από
κάθε αντιστάτη. Να χαρακτηρίσεις με Σ τις προτάσεις
των  οποίων  το  περιεχόμενο  είναι  επιστημονικά  ορθό
και  με  Λ  αυτές  που  το  περιεχόμενό  τους  είναι
επιστημονικά λανθασμένο.

α. Οι αντιστάτες R1 και R2 συνδέονται σε σειρά.

β. Οι αντιστάτες R2  και R3 συνδέονται παράλληλα.

γ. Οι αντιστάτες R3  και R4 συνδέονται σε σειρά.

δ. Ο αντιστάτης R2  συνδέεται παράλληλα με τον ισοδύναμο αντιστάτη των R3 και
R4.

ε. Ο αντιστάτης R1  συνδέεται σε σειρά με τον ισοδύναμο αντιστάτη των R2 , R3 και
R4



στ. Η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος που διαρρέει τον αντιστάτη R1  είναι ίση
με την ένταση του ρεύματος που διαρρέει τον R2 .

ζ. Η τάση στα άκρα του R2  είναι ίση με το άθροισμα των τάσεων στα άκρα των 
αντιστατών R3 και R4.

η. Τα ηλεκτρικά ρεύματα που διαρρέουν τις R3  και R4 έχουν ίσες εντάσεις.

θ. Η ένταση του ρεύματος που διαρρέει τον R1  είναι ίση με το άθροισμα των 
εντάσεων των ρεύμα των που διαρρέουν τους αντιστάτες R2  και R3.

ι. Η τάση στους πόλους της πηγής (Α, Β) είναι ίση με το άθροισμα των τάσεων 
στα άκρα των αντιστατών R1 και R2 .

Να αιτιολογήσετε τις απαντήσεις σας.

Θέμα 3

Δύο σφαίρες με φορτίο  q1  και  q2 αλληλεπιδρούν ηλεκτρικά. Αν η μεταξύ τους
απόσταση είναι rA=3cm η ηλεκτρική δύναμη που ασκεί το q1  στο q2  είναι 12N

i. Να υπολογίσετε την ηλεκτρική δύναμη που ασκεί το q2  στο q1

ii. Αν  η  απόσταση  γίνει  rB=6cm  να  υπολογίσετε  τη  νέα  τιμή  της
δύναμης.

iii. Επαναφέρουμε  τα  φορτία  στην  αρχική  τους  θέση.  Για  να  γίνει  η
δύναμη 24 N  σε ποια απόσταση πρέπει να φέρουμε το q2  από το q1 ;

iv. Αν διπλασιάσουμε το φορτίο  q1  κρατώντας σταθερή την απόσταση
rA=3cm  ποια θα είναι η τιμή της δύναμης;

v. Αν υποδιπλασιάσουμε το φορτίο q1  και τετραπλασιάσουμε το φορτίο
q2 κρατώντας σταθερή την απόσταση rA=3cm  ποια θα είναι η τιμή
της δύναμης;

Θέμα 4

Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λάθος (Λ) και
να αιτιολογήσετε την απάντησή σας:i. Οι ηλεκτρικές δυνάμεις που ασκούνται μεταξύ των σφαιρών είναι

απωστικές.ii. Το μέτρο της δύναμης που ασκεί η πρώτη σφαίρα στη δεύτερη είναι 
ίσο με το μέτρο της δύναμης που ασκεί η δεύτερη στην πρώτη.



iii. Όταν αυξήσουμε την απόσταση μεταξύ των σφαιρών, οι δυνάμεις 
αυξάνονται.iv. Όταν μειώσουμε την απόσταση των σφαιρών στο μισό, οι δυνάμεις 
τετραπλασιάζονται.v. Όταν διπλασιάσουμε τις αποστάσεις των σφαιρών, οι δυνάμεις 
παραμένουν σταθερές.vi. Όταν διπλασιάσουμε το φορτίο της μιας σφαίρας, οι δυνάμεις 
διπλασιάζονται.vii. Όταν διπλασιάσουμε το φορτίο και των δύο σφαιρών, οι δυνάμεις
τετραπλασιάζονται.

Θέμα 5

Α.  Τα  κέντρα  δύο  μικρών  φορτισμένων  σφαιρών  απέχουν  24  cm.  Οι  σφαίρες
έλκονται με δύναμη της οποίας το μέτρο είναι 0,036 Ν. Σε πόση απόσταση πρέπει
να τοποθετηθούν οι σφαίρες ώστε η δύνα- μη με την οποία έλκονται να γίνει
0,004 Ν;

Β. Δύο μεταλλικές σφαίρες Α και Β είναι φορτισμένες με φορτία –1 μC και +4 μC
αντίστοιχα. Τα κέντρα τους βρίσκονται σε απόσταση 2 m. Να υπολογίσεις και να
σχεδιάσεις  (σε  κοινό  σχήμα)  τη  δύναμη  που  ασκεί  η  μία  σφαίρα  στην  άλλη.
Μπορείς να συνδέσεις αυτό που σχεδίασες με τον τρίτο νόμο του Νεύτωνα που
διδάχτηκες στην προηγούμενη τάξη;

Θέμα 6

Η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος στην οθόνη ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή
είναι  320  μΑ.  Πόσα  ηλεκτρόνια  «χτυπούν»  την  επιφάνεια  της  οθόνης  του
υπολογιστή κάθε δευτερόλεπτο;

Το στοιχειώδες ηλεκτρικό φορτίο είναι e=1,6x10-19 C.

Θέμα 7

Ένας αντιστάτης έχει αντίσταση 50 Ω. Συνδέουμε τα άκρα του αντιστάτη με τους
πόλους  μιας  μπαταρίας.  Στους  πόλους  της  μπαταρίας  συνδέουμε  και  ένα
βολτόμετρο. Η ένδειξη του βολτόμετρου είναι 5 V.



α.  Να  αναπαραστήσεις  στο  τετράδιό  σου  τη  σχηματική  αναπαράσταση  του
αντίστοιχου κυκλώματος.

β.  Να  σχεδιάσεις  την  ένταση  του  ηλεκτρικού  ρεύματος  που  διαρρέει  τον
αντιστάτη και την ένταση του ρεύματος που διαρρέει την πηγή

Θέμα 8

Δύο αντιστάτες με αντιστάσεις R1=20Ω και R2=30Ω συνδέονται σε σειρά και
τροφοδοτούνται από μπαταρία τάσης V=100V . (α) να σχεδιάσετε το κύκλωμα,
(β) να βρείτε την ένταση του ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα, (γ) την ένταση
του ρεύματος  που διαρρέει κάθε  αντιστάτη,  (δ) την  τάση στα άκρα του κάθε
αντιστάτη

Θέμα 9

Δύο  αντιστάτες  με  αντιστάσεις  R1=30Ω και R2=60Ω συνδέονται  σε
παράλληλα και  τροφοδοτούνται  από  μπαταρία  τάσης  V=120V .  (α) να
σχεδιάσετε το κύκλωμα,  (β)  να βρείτε την ένταση του ρεύματος που διαρρέει το
κύκλωμα,  (γ) την  τάση  στα  άκρα  του  κάθε  αντιστάτη,  (δ) την  ένταση  του
ρεύματος που διαρρέει κάθε αντιστάτη.


