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 ΛΥΚ. ΠΕΙΡΑΙΑ Α 

: Τest ΦΥΣΙΚΗΣ  Τάξη: Β1 

 

Ονοµατεπώνυµο: ................................................................................... Πειραιάς ......./10 /2000       

 

1. Ένα δοκιµαστικό φορτίο q, τοποθετείται σε πεδίο που δηµιουργεί σηµειακό ηλεκτρικό φορτίο 

Q. Χαρακτηρίστε κάθε µια από τις παρακάτω προτάσεις που αναφέρεται στη δύναµη που δέχε-

ται το φορτίο q, µε (Σ) αν είναι σωστή, µε (Λ) αν είναι λανθασµένη. 

i.  Έχει µέτρο που εξαρτάται από τη θέση του φορτίου q.  

ii.  Έχει τη διεύθυνση της αντίστοιχης δυναµικής γραµµής.  

iii.  Έχει την ίδια φορά µε την ένταση, αν το φορτίο Q είναι θετικό.  

iv.  Έχει την ίδια φορά µε την ένταση, αν το φορτίο q είναι θετικό.  
    Μονάδες 4 

2. Ένα ηλεκτρόνιο αρχίζει να κινείται µε την επίδραση οµογενούς ηλεκτρικού πεδίου.  

i.  Η δύναµη και η ένταση του πεδίου έχουν:   

 α) ίδια κατεύθυνση.   β) αντίθετη κατεύθυνση.  

ii.  Η κίνηση που θα εκτελέσει το ηλεκτρόνιο θα είναι:   

 α) ευθύγραµµη οµαλή.  β) ευθύγραµµη οµαλά επιταχυνόµενη.  

Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 
    Μονάδες 3+3=6 

 

 

 

 

 

 

3. Στα άκρα ενός ευθυγράµµου τµήµατος ΑΒ βρίσκονται ακίνητα δύο αντίθετα φορτία +q1 και 

q2= - q1 αντίστοιχα.   

i.  Ποιες προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος:   

α) Η ένταση του πεδίου στο µέσο Μ του ΑΒ είναι µηδέν. 

β) Στο σηµείο Γ υπάρχουν δύο πεδία, ένα εξαιτίας του q1 

και ένα εξαιτίας του q2. Άρα έχουµε και δύο εντάσεις 

και δύο δυναµικές γραµµές που περνάνε από το Γ. 
+q1          M              q2
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γ) Αν στο σηµείο Γ η ένταση εξαιτίας του q1 είναι 5Ν/C και εξαιτίας του q2  4Ν/C, τότε 

η ολική ένταση του ηλεκτρικού πεδίου στο Γ είναι ίση µε 9Ν/C.  
    Μονάδες 1x3=3 

 Να αιτιολογήστε τις απαντήσεις σας στις προτάσεις α) και γ).  
    Μονάδες 2+2=4 

ii.  Να σχεδιάστε τις δυναµικές γραµµές του πεδίου που δηµιουργείται από τα δύο φορτία. 
    Μονάδες 3 
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 ΛΥΚ. ΠΕΙΡΑΙΑ Β 

:  Τest ΦΥΣΙΚΗΣ  Τάξη: Β1 

 

Ονοµατεπώνυµο: ................................................................................... Πειραιάς ....../10 /2000       

 

1. Σε ένα σηµείο Α ενός ηλεκτρικού πεδίου, φέρνουµε ένα φορτίο q. Να σχεδιάσετε τα διανύσµα-

τα της δύναµης και της έντασης του πεδίου, όταν το φορτίο q είναι:   

  α. θετικό και   

  β. αρνητικό. 
    Μονάδες 4 

 

 

2. Σε ένα σηµείο Ο βρίσκεται ένα φορτίο Q. Στο σηµείο Α αφήνουµε ελεύθερο ένα σωµατίδιο Σ 

που φέρει αρνητικό φορτίο – q1 και παρατηρούµε ότι αποµακρύνεται, κινούµενο προς το Β.  

i.  Να σχεδιάστε τη δύναµη  που δέχεται το σωµατίδιο στο Α, καθώς 

και την ένταση του πεδίου στο Α.  
    Μονάδες 2 

ii.  Ποιες προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος.  

Σηµειώστε στο τετραγωνάκι ένα (Σ) ή ένα (Λ):  

.        .        .Α           ΒΟ

Q
 

 α) Στο σηµείο Α υπάρχει πεδίο που οφείλεται στο φορτίο q1.  

 β) Η κίνηση του σωµατιδίου από το Α στο Β είναι ευθύγραµµη οµαλή. 

 γ) Η κίνηση του σωµατιδίου από το Α στο Β είναι ευθύγραµµη οµαλά επιταχυνόµενη. 

 δ) Το φορτίο Q δέχεται δύναµη από το πεδίο που δηµιουργεί το σωµατίδιο Σ 

 ε) Αν το σωµατίδιο Σ είχε διπλάσιο φορτίο (-2q1), τότε η ένταση του πεδίου στο Α θα ήταν 

διπλάσια. 
    Μονάδες 5 

Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας, στις προτάσεις α), γ) και ε) 
    Μονάδες 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ∆ίνεται το ηλεκτρικό πεδίο που δηµιουργούν δύο σηµεια-

κά ηλεκτρικά φορτία q1 και q2. 

i.  Ποιο είναι το πρόσηµο των δύο φορτίων; 

ii.  Αν γνωρίζουµε ότι |q1|=2µC, µπορείτε να προσδιορί-

σετε το φορτίο του q2;  

iii.  Στο σηµείο Α φέρνουµε ένα αρνητικό φορτίο q3. Να 

σχεδιάσετε την δύναµη που δέχεται. 

Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 
    Μονάδες 6 
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