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ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β΄ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΤΡΙΤΗ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 1999 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:  
ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 

  
  
ΘΕΜΑ 1ο 
 Στις ερωτήσεις 1- 6, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα 
το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 
  
1. Όταν η απόσταση µεταξύ δύο ηλεκτρικών φορτίων υποδιπλασιαστεί, τότε η δύναµη 

Coulomb µεταξύ τους: 
α.  υποδιπλασιάζεται 
β.  διπλασιάζεται 
γ.  δεν αλλάζει 
δ.  τετραπλασιάζεται 

Μονάδες 4 
  

2.  Μια ράβδος εβονίτη είναι αρνητικά φορτισµένη. 
    Αυτό σηµαίνει ότι: 
α.  έχει µόνο αρνητικά φορτία 
β.  έχει περισσότερα αρνητικά από θετικά φορτία 
γ.  δεν έχει καθόλου θετικά φορτία 
δ.  έχει ίσο αριθµό θετικών και αρνητικών φορτίων 

Μονάδες 3 
  

3. Η ένταση του µαγνητικού πεδίου στο εσωτερικό ενός ρευµατοφόρου σωληνοειδούς: 
α.  είναι κάθετη στον άξονά του 
β.  είναι µηδέν 
γ.  είναι παράλληλη στον άξονά του 
δ.  σχηµατίζει γωνία 45ο µε τον άξονά του 

Μονάδες 4 
 
4. Ο ρόλος µιας ηλεκτρικής πηγής σ' ένα κύκλωµα είναι: 
α.  να δηµιουργεί διαφορά δυναµικού 
β.  να παράγει ηλεκτρικά φορτία 
γ.  να αποθηκεύει ηλεκτρικά φορτία 
δ.  να επιβραδύνει την κίνηση των ηλεκτρικών φορτίων 

Μονάδες 3 
  

5.  Η αντίσταση ενός µεταλλικού αγωγού σταθερής θερµοκρασίας είναι ανάλογη: 
α. της έντασης του ρεύµατος που τον διαρρέει 
β. της διαφοράς δυναµικού που εφαρµόζεται στα άκρα του 
γ. του εµβαδού της διατοµής του 
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δ. του µήκους του 
Μονάδες 4 

  
6. Ένας µαγνήτης αλληλεπιδρά: 
α. µε ακίνητα θετικά ηλεκτρικά φορτία 
β. µε κινούµενα ηλεκτρικά φορτία 
γ. µε ακίνητα αρνητικά ηλεκτρικά φορτία 
δ. µόνο µε άλλους µαγνήτες 

Μονάδες 3 
  
7. Να αντιστοιχίσετε τα φυσικά µεγέθη της στήλης Α µε τις µονάδες της στήλης Β, 

γράφοντας στο τετράδιό σας τους αριθµούς της στήλης Α µε τα αντίστοιχα 
γράµµατα της στήλης Β. 

  
Α Β 

1. Ένταση ηλεκτρικού πεδίου 
2. Τάση 
3. Ηλεκτρική ενέργεια 
4. Ένταση µαγνητικού πεδίου 

α.  Τ (Tesla) 
β.  J (Joule) 
γ.  N/C (Newton/Coulomb) 
δ.  C (Coulomb) 
ε.  V (Volt) 

Μονάδες 4 
  
ΘΕΜΑ 2ο 
  
1. Επίπεδος πυκνωτής, του οποίου η απόσταση µεταξύ των οπλισµών του είναι l, µετά 

την αποσύνδεσή του από την πηγή έχει φορτίο Q και τάση V.  Αυξάνουµε την 
απόσταση µεταξύ των οπλισµών του.  Πώς θα µεταβληθεί: 
α.  η χωρητικότητά του 

Μονάδες 6 
  
β. η τάση του 

Μονάδες 6 
(∆ικαιολογήστε τις απαντήσεις σας). 

  
2. Στα άκρα Α, Β της συνδεσµολογίας του σχήµατος 

εφαρµόζεται τάση V.   
Να εξετάσετε σε ποιον αντιστάτη η κατανάλωση ισχύος 
είναι µεγαλύτερη. 
(∆ικαιολογήστε την απάντησή σας). 

Μονάδες 6 
  

3. Στο σηµείο Α του οµογενούς ηλεκτρικού πεδίου του 
σχήµατος αφήνεται ελεύθερο ένα αρνητικό φορτίο -
q.  Ποια θα είναι η κατεύθυνση της κίνησής του;  

R 

2R 
A B 

A -q 
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Θεωρήστε ότι το σύστηµα είναι εκτός πεδίου βαρύτητας. 
(∆ικαιολογήστε την απάντησή σας). 

  
Μονάδες 7 

    
ΘΕΜΑ 3ο 
Στις κορυφές Α, Β και Γ ισόπλευρου τριγώνου ΑΒΓ, πλευράς α = 0,3 m, 
συγκρατούνται ακίνητα τα θετικά φορτία QA =1 µC, QΒ = 4 µC και QΓ = 2 µC, 
αντίστοιχα. 

α.  Να υπολογιστεί το µέτρο της δύναµης ABF  που ασκείται στο QA από το QΒ. 
Μονάδες 6 

β.  Να υπολογιστεί ο λόγος των µέτρων των δυνάµεων ABF  και AΓF  που ασκούνται 
στο QΑ από το QΒ και QΓ  αντίστοιχα. 

Μονάδες 6 

γ.  Να σχεδιαστούν οι δυνάµεις ABF  και AΓF  και η συνισταµένη δύναµη που ασκείται 
στο QΑ. 

Μονάδες 6 
 
δ. Στην περίπτωση που το φορτίο QΓ = 0 και QA = QΒ = 4 µC σε ποιο σηµείο του 

ευθύγραµµου τµήµατος ΑΒ η ένταση του πεδίου είναι µηδέν; (kηλ = 9·109 
2

2

C

mN ⋅
) 

Μονάδες 7 
 
ΘΕΜΑ 4ο 
Το κύκλωµα του σχήµατος αποτελείται από πηγή µε ηλεκτρεγερτική δύναµη 20 V και 
εσωτερική αντίσταση 2 Ω, αντιστάτη αντίστασης 4 Ω και σωληνοειδές που έχει µήκος 
0,2 m και 1000 σπείρες.  Η ένταση του µαγνητικού πεδίου στο κέντρο του 

σωληνοειδούς είναι 4π·10-3 Τ. 

 
Α. Να υπολογιστούν: 
α. Η ένταση του ηλεκτρικού ρεύµατος που διαρρέει το κύκλωµα. 

Μονάδες 6 
  
β.  Η αντίσταση του σωληνοειδούς RΣ. 

Μονάδες 6 
γ.  Η ισχύς που καταναλώνεται στον αντιστάτη R. 

RΣ R 

Ε, r 

+ - 
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Μονάδες 6 
  

Β. Κόβουµε το σωληνοειδές στη µέση (500 σπείρες) και τοποθετούµε το ένα κοµµάτι 
στη θέση του αρχικού.  Να βρεθεί η ένταση του µαγνητικού πεδίου στο κέντρο του 

σωληνοειδούς, του νέου κυκλώµατος. (kµ = 10-7 
2A

N
) 

Μονάδες 7 
 


