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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: 

1. Σύμφωνα με τον νόμο του Coulomb το μέτρο της …………………. δύναμης 

με την οποία αλληλεπιδρούν δύο …………………. φορτία είναι 

…………………. του ……………….. των ……………….. και 

……………………… ανάλογο του ……………………. της …………………..  

2. Κάθε δίπολο που ικανοποιεί τον νόμο του Ωμ ονομάζεται ............... και έχει 

την ιδιότητα να μετατρέπει εξ ολοκλήρου την ............... ενέργεια σε ................ 

Η ένταση (I) του ηλεκτρικού ρεύματος που διαρρέει έναν μεταλλικό αγωγό 

είναι ............… της διαφοράς δυναμικού (V) που εφαρμόζεται στα άκρα του.  

3. Περιοδικές κινήσεις ανάμεσα σε ……………………………(3 λέξεις) της 

τροχιάς του σώματος ονομάζονται …………………… Για να περιγράψουμε 

μία ταλάντωση χρησιμοποιούμε τη …………………, τη ………………………. 

και το …………………….. Περίοδο ονομάζουμε ……………….. που χρειάζεται 

ένα σώμα για να κάνει …………………………………………..(3 λέξεις). Η 



…………………….. είναι …………………. των ταλαντώσεων, ( )N , που έχει 

εκτελέσει ένα σώμα σε ένα ………………………………….. (3 λέξεις) προς το 

χρονικό αυτό διάστημα ( )t . Η ……………… απομάκρυνση από τη θέση 

…………………, την ονομάζουμε …………………………………..(3 λέξεις) 

4. Τα κύματα τα οποία διαδίδονται ……… στη διεύθυνση διάδοσης τα 

ονομάζουμε εγκάρσια. Τα κύματα αυτά δημιουργούν …….. και ……………. 

Τα εγκάρσια κύματα διαδίδονται στα στερεά. Τα κύματα τα οποία 

διαδίδονται …………………….. στη διεύθυνση διάδοσης τα ονομάζουμε 

διαμήκη. Τα κύματα αυτά δημιουργούν ……………………… και ……………... 

Τα διαμήκη κύματα διαδίδονται στα στερεά, τα υγρά και τα αέρια. 

 

Θέμα 2 

1. Αναφέρεται τις δύο βασικές αρχές του ηλεκτρικού φορτίου. 

2. Αναφέρεται τους τρεις τρόπους ηλέκτρισης ενός σώματος. 

3. Περιγράψτε το ατομικό πρότυπο του Bohr. 

 

Θέμα 3 

1. Να αναφέρεται τα βασικά μεγέθη μίας ταλάντωσης. 

2. Να αναφέρεται τα βασικά μεγέθη του κύματος. 

3. Να αναφέρεται τις διαφορές που έχουν τα διαμήκη από τα εγκάρσια 

κύματα. 

Θέμα 4 

Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λάθος (Λ) και 

να αιτιολογήσετε την απάντησή σας: 

1. Το ηλεκτρικό φορτίο δεν διατηρείται σταθερό. 

2. Ένα άτομο θα ηλεκτριστεί όταν φύγουν ή έρθουν πρωτόνια. 

3. Σύμφωνα με το νόμο του Ohm σε ένα κύκλωμα η τάση που εφαρμόζεται στα 

άκρα του αντιστάτη είναι αντιστρόφως ανάλογο της έντασης του ρεύματος 

που τον διαρρέει. 

4. Όταν συνδέουμε δύο αντιστάτες σε σειρά η ισοδύναμη αντίσταση που 

προκύπτει είναι μικρότερη από τις αρχικές. 

5. Όταν συνδέουμε δύο αντιστάτες παράλληλα η ισοδύναμη αντίσταση που 

προκύπτει είναι μικρότερη από τις αρχικές. 



6. Κάθε ταλάντωση είναι περιοδική κίνηση  

7. Η περίοδος ενός απλού εκκρεμούς είναι ανεξάρτητη της μάζας και του 

πλάτους της ταλάντωσης, εφόσον αυτό είναι μικρό. 

8. Ο χρόνος μέσα στον οποίο ένα σώμα εκτελεί μία πλήρη ταλάντωση 

ονομάζεται συχνότητα. 

9. Η ταχύτητα του κύματος εξαρτάται από το πλάτος του κύματος 

10. Στο ίδιο μέσο διάδοσης τα εγκάρσια κύματα διαδίδονται με μεγαλύτερη 

ταχύτητα απ’ ό,τι τα διαμήκη 

 

Θέμα 5 

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 

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

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

3. Επαναφέρουμε τα φορτία στην αρχική τους θέση. Για να γίνει η δύναμη 24𝑁 

σε ποια απόσταση πρέπει να φέρουμε το 𝑞2 από το 𝑞1; 

4. Αν διπλασιάσουμε το φορτίο 𝑞1 κρατώντας σταθερή την απόσταση 𝑟𝐴 = 3𝑐𝑚 

ποια θα είναι η τιμή της δύναμης; 

5. Αν υποδιπλασιάσουμε το φορτίο 𝑞1 και τετραπλασιάσουμε το φορτίο 𝑞2 

κρατώντας σταθερή την απόσταση 𝑟𝐴 = 3𝑐𝑚 ποια θα είναι η τιμή της 

δύναμης; 

 

Θέμα 6 

Δύο αντιστάτες με αντιστάσεις 𝑅1 = 20𝛺 και 𝑅2 = 30𝛺 συνδέονται σε σειρά και 

τροφοδοτούνται από μπαταρία τάσης 𝑉 = 100𝑉 .  

1. Nα σχεδιάσετε το κύκλωμα. 

2. Nα βρείτε την ένταση του ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα. 

3. Tην ένταση του ρεύματος που διαρρέει κάθε αντιστάτη. 

4. Tην τάση στα άκρα του κάθε αντιστάτη. 

 



Θέμα 7 

Δύο αντιστάτες με αντιστάσεις 𝑅1 = 30𝛺 και 𝑅2 = 60𝛺 συνδέονται παράλληλα και 

τροφοδοτούνται από μπαταρία τάσης 𝑉 = 120𝑉. 

1. Nα σχεδιάσετε το κύκλωμα,  

2. Nα βρείτε την ένταση του ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα,  

3. Tην τάση στα άκρα του κάθε αντιστάτη 

4. Tην ένταση του ρεύματος που διαρρέει κάθε αντιστάτη. 

 

Θέμα 8 

Ένα σώμα εκτελεί 360 ταλαντώσεις σε χρόνο 2min. Να υπολογίσετε: 

1. Tην συχνότητα. 

2. Tην περίοδο. 

3. Τον χρόνο που χρειάζεται για να εκτελέσει 150 ταλαντώσεις 

4. Το πλήθος των ταλαντώσεων που εκτελεί σε 360s. 

 

Θέμα 9 

Δύο κύματα διαδίδονται στο ίδιο μέσο. Το πρώτο έχει μήκος κύματος m8.01 = και 

καλύπτει απόσταση mx 2,1=  σε χρόνο st 3= . Το δεύτερο έχει περίοδος sT 5.2= και 

σε χρόνο st 5= έχει καλύψει απόσταση mx 5.0= . Να υπολογίσετε: 

1. Το μήκος κύματος, τη συχνότητα και την περίοδο για κάθε κύμα 

2. Την ταχύτητα διάδοσης για τα δύο κύματα. 

3. Αν το ένα κύμα γνωρίζουμε ότι είναι εγκάρσιο και το άλλο διαμήκες, να 

πείτε ποιο είναι το διαμήκες και ποιο το εγκάρσιο. 

 


