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Διαγώνισμα Φυσική Γενικής Παιδείας Β’ Λυκείου 

 

Δυνάμεις μεταξύ Ηλεκτρικών Φορτίων  

 

Σύνολο Σελίδων: Τρεις (3) – Διάρκεια: 2 ώρες 

Διδάσκων: Αγκανάκης Παναγιώτης 

Ονοματεπώνυμο: 

Βαθμός: 

 

Θέμα Α 

 

Στις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 να επιλέξετε την σωστή απάντηση: 

 

1. Ποια από τα παρακάτω είναι ιδιότητα των δυναμικών γραμμών: 

a. Κατευθύνονται προς τα θετικά φορτία.  

b. Η ένταση του πεδίου έχει μεγαλύτερο μέτρο στις περιοχές που είναι πιο αραιές. 

c. Δεν τέμνονται. 

d. Όλα τα παραπάνω. 

(Μονάδες 5) 

 

2. Δύο ηλεκτρικά φορτία αλληλεπιδρούν και η ηλεκτρική δύναμη έχει μέτρο F. Αν 

διπλασιάσουμε το ένα από τα δύο φορτία τότε το μέτρο της δύναμης: 

a. Διπλασιάζεται.  

b. Παραμένει σταθερό. 

c. Υποδιπλασιάζεται. 

d. Τετραπλασιάζεται. 

(Μονάδες 5) 

 

3. Ένα ηλεκτρικό φορτίο δημιουργεί ηλεκτροστατικό πεδίο. Φέρνουμε ένα δοκιμαστικό 

φορτίο σε απόσταση r και το ηλεκτρικό πεδίο έχει μέτρο Ε. Αν διπλασιάσουμε την 

απόσταση των δύο φορτίων τότε το μέτρο του πεδίου: 

a. Υποτετραπλασιάζεται.  

b. Παραμένει σταθερό. 

c. Υποδιπλασιάζεται. 

d. Τετραπλασιάζεται. 

 

(Μονάδες 5) 
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4. Ένα ηλεκτρικό φορτίο δημιουργεί ηλεκτροστατικό πεδίο. Φέρνουμε ένα δοκιμαστικό 

φορτίο σε απόσταση r και το ηλεκτρικό πεδίο έχει μέτρο Ε. Αν διπλασιάσουμε το 

δοκιμαστικό φορτίο τότε το μέτρο του πεδίου: 

a. Υποτετραπλασιάζεται.  

b. Παραμένει σταθερό. 

c. Υποδιπλασιάζεται. 

d. Τετραπλασιάζεται. 

(Μονάδες 5) 

 

5. Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λάθος (Λ): 

a. Ένα ηλεκτρικό πεδίο ονομάζεται ομογενές όταν η ένταση του πεδίου 

μεταβάλλεται. 

b. Η διαφορά δυναμικού μας δίνει το έργο της δύναμης του ηλεκτρικού πεδίου 

ανά μονάδα φορτίου για την μετακίνηση το από μία θέση σε κάποια άλλη.  

c. Οι δυναμικές γραμμές είναι πάντα κάθετες στο ηλεκτρικό πεδίο. 

d. Σε ανομοιογενές ηλεκτρικό πεδίο η τιμή του πεδίου μεταβάλλεται από το ένα 

σημείο στο άλλο. 

e. Ο χώρος μέσα στον οποίο ασκούνται ηλεκτρικές δυνάμεις ονομάζεται ηλεκτρικό 

πεδίο. 

(Μονάδες 15) 

Θέμα Β 

 

1. Ακίνητο θετικό σημειακό φορτίο Q δημιουργεί γύρω του ηλεκτρικό πεδίο. Σε σημείο Α 

του πεδίου τοποθετούμε θετικό ηλεκτρικό φορτίο q. Αν θέλαμε να σχεδιάσουμε τα 

διανύσματα της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου στο σημείο Α και της δύναμης που θα 

δεχθεί το φορτίο q στο ίδιο σημείο θα παρατηρούσαμε ότι τα διανύσματα: 

 

i. Έχουν την ίδια 

διεύθυνση και φορά 

ii. Έχουν διαφορετική 

διεύθυνση αλλά την 

ίδια φορά 

iii. Έχουν την ίδια 

διεύθυνση αλλά 

διαφορετική φορά. 

 

a) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση (3 μονάδες) 

b) Να την αιτιολογήσετε (12 μονάδες) 

 

 

2. Στο διπλανό σχήμα το φορτίο Q που θεωρείται σημειακό είναι 

ακλόνητα στερεωμένο, ενώ η σφαίρα φορτίου q, έχει μάζα m και 

ισορροπεί σε ύψος r. Η σφαίρα ισορροπεί υπό την επίδραση 

μόνο των δυνάμεων που δέχεται από ηλεκτρικό πεδίο και από το 

βαρυτικό πεδίο της Γης. Εάν διπλασιάσουμε το φορτίο Q τότε η 

σφαίρα με ηλεκτρικό φορτίο q:  

 

i. Θα ξεκινήσει να 

κινείται προς τα κάτω 

ii. Θα ξεκινήσει να 

κινείται προς τα πάνω 

iii. Θα παραμείνει 

ακίνητη 
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a) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση (3 μονάδες)  

b) Να την αιτιολογήσετε (12 μονάδες) 

 

Θέμα Γ 

 

Δίνεται ότι k=9x109 Nm2/C2 

 

1. Ακίνητο σημειακό φορτίο +2 μC , βρίσκεται σε σημείο «Σ».  

a. Να υπολογιστεί το δυναμικό σε απόσταση r1 = 2 m και r2 = 4 m από το «Σ»  
b. Αν σημειακό φορτίο q = 1 μC τοποθετηθεί σε απόσταση r1, ποια η δυναμική 

του ενέργεια;  
c. Αν το φορτίο q = 2 μC μετακινηθεί από τη θέση r1 στη θέση r2, ποιο είναι το 

έργο της δύναμης του πεδίου;  
d. Το έργο αυτό εξαρτάται από τη διαδρομή που θα ακολουθήσει το φορτίο q; 

 
(6+4+7+3=20 μονάδες) 

 
 

2. Ένα ακίνητο σημειακό ηλεκτρικό φορτίο Q = +8·10-6 C δημιουργεί ηλεκτρικό πεδίο. 
Σε σημείο Α που απέχει απόσταση rΑ = 3 ·10-2 m από το φορτίο Q φέρουμε ένα άλλο 
σημειακό ηλεκτρικό φορτίο q = +2 · 10-8 C. Αν κατά τη μετακίνηση του φορτίου q από 
το σημείο Α σ’ ένα άλλο σημείο Β του πεδίου, παράγεται έργο  WA→Β = 12·10-3 J,  να 
υπολογίσετε: 

a. το δυναμικό στο σημείο Α του πεδίου  
b. τη διαφορά δυναμικού μεταξύ των σημείων Α και Β  
c. την απόσταση rΒ 

 
 

(6+4+5=15 μονάδες) 
 

Οδηγίες 

 

 

Διαβάστε προσεκτικά όλες τις ασκήσεις. Είναι ακριβώς ότι 

έχουμε κάνει στην τάξη. Κάθε επιστημονικά τεκμηριωμένη 

απάντηση είναι δεκτή.  

 

 

Καλή Επιτυχία!!! 


