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ΘΕΜΑ 10  (Μονάδες 25) 

1. Φορτισµένο σωµατίδιο αφήνεται χωρίς αρχική ταχύτητα µέσα σε οµογενές µαγνητικό 

πεδίο. Αν η επίδραση του πεδίου βαρύτητας δε ληφθεί υπόψη, το σωµατίδιο: 

α. εκτελεί ευθύγραµµη οµαλά επιταχυνόµενη κίνηση. 

β. παραµένει ακίνητο. 

γ. εκτελεί ευθύγραµµη οµαλή κίνηση. 

δ. εκτελεί οµαλή κυκλική κίνηση. 

(Μονάδες 5) 

2. Η δύναµη που δέχεται ένα φορτισµένο σωµατίδιο µέσα σε οµογενές ηλεκτρικό πεδίο: 

α. έχει πάντοτε την κατεύθυνση της αρχικής του ταχύτητας. 

β. είναι αντιστρόφως ανάλογη της µάζας του. 

γ. έχει σταθερό µέτρο και κατεύθυνση. 

δ. είναι ανεξάρτητη της τάσης που εφαρµόζεται στα άκρα του πεδίου. 

(Μονάδες 5) 

3. ∆ύο σηµειακά φορτία βρίσκονται σε απόσταση r και το σύστηµα τους έχει δυναµική 

ενέργεια U = – 100 J. Αν τα δύο φορτία βρεθούν σε διπλάσια απόσταση, τότε η δυναµική 

τους ενέργεια γίνεται: 

α. – 50 J                    β. – 100 J                    γ. – 200 J                    δ. – 400 J 

(Μονάδες 5) 

4. Για δύο φορτισµένα σωµατίδια Α και Β ισχύει qA = qB και mA = 2mB. Αν τα  σωµατί-

δια βρεθούν µέσα στο ίδιο οµογενές ηλεκτρικό πεδίο τότε για τις επιταχύνσεις τους ισ-

χύει: 
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(Μονάδες 5) 

5. Φορτισµένο σωµατίδιο εισέρχεται σε οµογενές µαγνητικό πεδίο κάθετα στις δυναµι-

κές του γραµµές. Συνεπώς: 

α. η κινητική του ενέργεια θα παραµένει σταθερή. 

β. η ορµή του θα παραµένει σταθερή. 

γ. η επιτάχυνση του θα είναι ίση µε µηδέν. 

δ. θα µεταβάλλεται και η κινητική του ενέργεια και η ορµή του. 

 (Μονάδες 5) 



ΘΕΜΑ 2ο  (Μονάδες 25) 

1. ∆ύο σηµειακά φορτία q1 και q2 βρίσκονται σε απόσταση r µεταξύ τους και διατηρούν-
ται ακίνητα.  

α. Αν η δυναµική ενέργεια του συστήµατος είναι αρνητική, τότε η δύναµη αλληλεπίδ-

ρασης είναι ελκτική. 

β. Αν τα φορτία αφεθούν ελεύθερα θα κινηθούν έτσι ώστε η δυναµική τους ενέργεια 

να αυξηθεί.  

γ. Η δυναµική ενέργεια του κάθε φορτίου είναι kηλ 1 2q  q

r
, ενώ του συστήµατος είναι 

2 kηλ 1 2q  q

r
. 

Ποιες από τις παραπάνω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασµένες; 

(Μονάδες 3) 

Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας. 

(Μονάδες 6) 

 

2. ∆ύο σωµατίδια Α και Β , µε φορτία και µάζες (q, m) και (- 2q, 4m)  αντίστοιχα, ει-
σέρχονται ταυτόχρονα σε οµογενές µαγνητικό πεδίο µε ταχύτητες που έχουν ίδιο µέτρο 

και είναι κάθετες στις δυναµικές γραµµές του µαγνητικού πεδίου. 

 

Α. Για τις ακτίνες των τροχιών των δύο σωµατιδίων ισχύει: 

α. RΑ = RΒ                       β. RΑ = 2 RΒ                   γ. RΒ = 2 RΑ  

 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.  Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

(Μονάδες 1 + 3) 

Β. Για τις συχνότητες περιφοράς των δύο σωµατιδίων ισχύει: 

α. fΑ = fB                         β. fA = 2 fB                      γ. fB = 2 fA   

 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.  Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.  

(Μονάδες 1 + 3) 

 

3. Ηλεκτρόνιο εκτοξεύεται από σηµείο Α οµογενούς ηλεκτρικού πεδίου µε ταχύτητα 0u
�

 

που έχει την κατεύθυνση των δυναµικών γραµµών του πεδίου. Τότε η κίνηση του ηλεκ-

τρονίου θα είναι: 

α. ευθύγραµµη οµαλά επιταχυνόµενη, 

β. ευθύγραµµη οµαλή, 

γ. ευθύγραµµη οµαλά επιβραδυνόµενη. 

(Μονάδες 2) 

Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

(Μονάδες 6) 

 

 



ΘΕΜΑ 3ο  (Μονάδες 25) 

 Θεωρούµε σηµείο Κ µέσα σε οµογενές µαγνητικό πεδίο µεγάλης έκτασης µε Β = π 

10-6
 

Τ. Από το σηµείο Κ εκτοξεύονται ταυτόχρονα, µε την 

ίδια κατά µέτρο ταχύτητα υ = π 104
 

m/s, δύο όµοια φορτισ-

µένα σωµατίδια, που έχουν λόγο φορτίου προς µάζα 
q

m
 = 5 

1011
 

C/Kg. Το ένα εκτοξεύεται παράλληλα προς τις δυναµι-

κές γραµµές του πεδίου και το άλλο κάθετα προς αυτές, 

όπως φαίνεται στο σχήµα. (Η επίδραση του πεδίου βαρύτητας και οι ηλεκτροστατικές 

αλληλεπιδράσεις δεν λαµβάνονται υπόψη). 

 Α Να δικαιολογήσετε ποιο σωµατίδιο εκτελεί οµαλή κυκλική κίνηση και ποιο ευ-

θύγραµµη οµαλή κίνηση.  

(Μονάδες 5) 

 Β Να υπολογίσετε την ακτίνα της παραπάνω κυκλικής τροχιάς.  

(Μονάδες 6) 

 Γ Να υπολογίσετε την περίοδο της παραπάνω οµαλής κυκλικής κίνησης.  

(Μονάδες 6) 

 ∆ Πόση θα είναι η απόσταση των δύο σωµατιδίων τη στιγµή που το ένα σωµατίδιο 

έχει συµπληρώσει Ν = 100 πλήρεις περιφορές;  

(Μονάδες 8) 

 

ΘΕΜΑ 4ο  (Μονάδες 25) 
 Σωµατίδιο µάζας m = 3,2 10-27 Kg και φορτίου q = 1,6 10-19 C επιταχύνεται από 

την ηρεµία µέσα σε οµογενές ηλεκτρικό πεδίο που 

υπάρχει ανάµεσα σε δύο παράλληλες µεταλλικές 

πλάκες, οι οποίες έχουν διαφορά δυναµικού V = 100 

V.  Στο σηµείο Γ της αρνητικής πλάκας υπάρχει 

µικρή οπή µέσω της οποίας το φορτίο εισέρχεται σε 

οµογενές µαγνητικό πεδίο έντασης B
r

 µε ταχύτητα 

υ
r
, κάθετη στις δυναµικές γραµµές του πεδίου και 

κάθετη στην ΚΛ. Το σωµατίδιο διαγράφει ηµικύκλιο 

ακτίνας R = 0,2 m και στη συνέχεια εξέρχεται από 

το µαγνητικό πεδίο. Να υπολογίσετε: 

a. το µέτρο της ταχύτητας υ
r
. 

β. το µέτρο της έντασης του µαγνητικού πεδίου. 

γ. το µέτρο της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου, αν οι χρόνοι κίνησης του σωµατιδίου 

στο ηλεκτρικό πεδίο (t1) και στο µαγνητικό πεδίο (t2) έχουν λόγο 1

2

t 2
=

t π
. 

Οι βαρυτικές αλληλεπιδράσεις και η εκποµπή ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας θεωρο-

ύνται αµελητέες. 

 

Καλή επιτυχία! 
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