
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 

 ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 

ΘΕΜΑ 1
ο 

1) ∆ύο ακίνητα σηµειακά ηλεκτρικά φορτία απωθούνται µε δύναµη F = 4 Ν. Αν δι-

πλασιάσουµε και τα δύο φορτία ταυτόχρονα τότε η δύναµη είναι  

α. F = 32 N          β. F =    8 N 

γ. F = 16 N          δ. F =   4 N . 
Μονάδες 3 

2) Η ένταση ενός ηλεκτρικού πεδίου σε κάποιο σηµείο Α εξαρτάται:   

(Ποια πρόταση είναι σωστή) 

i) Από το φορτίο του υποθέµατος που φέρνουµε στο Α.  

ii) Από τη δύναµη που ασκείται στο υπόθεµα.  

iii) Από την πηγή του ηλεκτρικού πεδίου.  

iv) Τίποτα από τα παραπάνω. 
Μονάδες 3 

3) Στο σχήµα, απεικονίζονται οι δυναµικές γραµµές του πεδίου που δηµιουργούν τα 

ακίνητα σηµειακά φορτία q1 και q2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Τα φορτία είναι: 

α. και τα δυο θετικά. 

β. το q1 θετικό και το q2 αρνητικό. 

γ. το q1 αρνητικό και το q2 θετικό. 

δ. και τα δυο αρνητικά. 
Μονάδες 3 

4) Πυκνωτής χωρητικότητας C είναι φορτισµένος µε φορτίο Q και η τάση στους οπλι-

σµούς του είναι V. Αν η τάση στους οπλισµούς του διπλασιαστεί, τότε το φορτίο 

του 

α. παραµένει σταθερό 

β. διπλασιάζεται 

γ. υποδιπλασιάζεται 

δ. τετραπλασιάζεται. 
Μονάδες 3 

5) Ένα δοκιµαστικό φορτίο q, τοποθετείται σε πεδίο που δηµιουργεί σηµειακό ηλε-

κτρικό φορτίο Q. Χαρακτηρίστε κάθε µια από τις παρακάτω προτάσεις που αναφέ-



ρεται στη δύναµη που δέχεται 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 3 

6) Ένας πυκνωτής χωρητικότητας C φορτίζεται από πηγή τάσεως V.   

Ποια πρόταση είναι σωστή:  

i) Ο ένας οπλισµός του θα πάρει θετικό φορτίο +q από τη πηγή και ο άλλος -q.  

ii) Θα φύγουν ηλεκτρόνια από τον ένα οπλισµό και θα µεταφερθούν στον άλλο µέ-

σω της πηγής.  

iii) Στο εσωτερικό του πυκνωτή δηµιουργούνται δυναµικές γραµµές από τον 

αρνητικό οπλισµό, προς τον θετικό.  

iv) Η χωρητικότητα του πυκνωτή είναι αντιστρόφως ανάλογη της τάσεως V. 
Μονάδες 3 

7) Στο σηµείο Α µιας δυναµικής γραµµής, όπως του σχήµατος 

αφήνουµε ένα φορτισµένο σωµατίδιο το οποίο αρχίζει να 

κινείται προς τα αριστερά. Με βάση την πληροφορία αυτή 

συµπεραίνουµε ότι: 

i) Το σωµατίδιο είναι θετικά φορτισµένο.  

ii) Το έργο της δύναµης που ασκείται στο σωµατίδιο είναι θετικό.  

iii) Αν µετά από λίγο φτάσει σε ένα σηµείο Β, θα ισχύει VΑΒ<0.  

Να χαρακτηρίσετε σαν σωστές ή λαθεµένες τις παραπάνω προτάσεις. 
    Μονάδες 3 

8) Να συµπληρωθούν τα κενά στο παρακάτω κείµενο.  

Σε δύο σηµεία Α και Β µιας ευθύγραµµης δυναµικής γραµµής τα δυναµικά είναι α-

ντίστοιχα 14V και 10V και η κατεύθυνση της έντασης είναι από το ....... προς το 

σηµείο  ......... Αν ένα θετικό σηµειακό φορτίο 20µC αφεθεί στο σηµείο Α, θα του 

ασκηθεί δύναµη η οποία θα έχει την κατεύθυνση της ................. Κατά τη µετακίνη-

ση του φορτίου από το Α στο Β το ....... της δύναµης του πεδίου είναι  .................... 

J και εκφράζει την ενέργεια που µεταφέρεται από το ............ στο ......... 
Μονάδες 4 

ΘΕΜΑ 2
ο 

1) Ένα θετικό φορτίο +q µεταφέρεται µε την επίδραση εξω-

τερικής δύναµης από το σηµείο Α στο σηµείο Β, του ηλε-

κτρικού πεδίου το ακίνητου αρνητικού ηλεκτρικού φορτί-

ου –Q. Αν rΑ=2 rΒ,  

α) να συγκρίνετε: 

i) Τις εντάσεις του ηλεκτρικού πεδίου που δηµιουργεί το φορτίο Q, στα σηµεία Α 

και Β.  

ii) Τα δυναµικά στα σηµεία Α και Β. 

β) Πού έχει µεγαλύτερη δυναµική ενέργεια το δοκιµαστικό φορτίο q, στο Α ή 

στο Β; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 
Μονάδες 9 

2) Επίπεδος πυκνωτής συνδέεται µε πηγή συνεχούς τάσης. Αν διπλασιάσουµε την α-

πόσταση µεταξύ των οπλισµών του, διατηρώντας την τάση της πηγής σταθερή, τότε 

η ενέργεια του πυκνωτή: 

α.  διπλασιάζεται β. υποδιπλασιάζεται  γ. παραµένει ίδια. 
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Μονάδες 2 

 Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 
Μονάδες 5 

3) Ποια σχέση συνδέει την τάση φόρτισης ενός πυκνωτή και την ένταση του ηλεκτρι-

κού πεδίου στο εσωτερικό του; 
Μονάδες 3 

Να αποδείξτε την παραπάνω σχέση 
Μονάδες 6 

ΘΕΜΑ 3
ο 

Ο πυκνωτής του σχήµατος έχει φορτιστεί από τάση V=200V και οι 

οπλισµοί του απέχουν 2cm. Σε ένα σηµείο Α, πλησίον της θετικής 

πλάκας, αφήνουµε ελεύθερο ένα φορτισµένο σωµατίδιο, µάζας 

m=1mg=10
-6
kg και φορτίου q=1µC.  Αν το βάρος του σωµατιδίου 

θεωρείται αµελητέο, να βρεθούν: 

i) Η ένταση του πεδίου και η δύναµη που δέχεται το σωµατίδιο. 

ii) Η ταχύτητα και η µετατόπιση του σωµατιδίου σε χρονικό διάστηµα  

t=10
-3
s.  

iii) Η διαφορά δυναµικού µεταξύ του σηµείου Α και του σηµείου Β στο οποίο θα 

φτάσει στο παραπάνω χρονικό διάστηµα. 
Μονάδες 8+8+9=25 

ΘΕΜΑ 4
ο 

Στις κορυφές Β,Γ και ∆ ενός τετραγώνου ΑΒΓ∆ πλευράς α=2cm 

τοποθετούνται τρία σηµειακά φορτία q1=+1µC, q2=-2µC και 

q3=+1µC. 

iv) Να υπολογίστε την ένταση του πεδίου στο κέντρο Ο του 

τετραγώνου, που οφείλεται στο φορτίο q1. Να την σχεδιά-

στε στο σχήµα. 

v) Να βρείτε την ένταση του πεδίου στο κέντρο Ο που οφεί-

λεται και στα τρία φορτία.   

vi) Πόση ενέργεια θα έχει ένα φορτίο q= - 0,1µC όταν τοποθετηθεί στο κέντρο Ο 

του τετραγώνου;  Κ=9o109 Νom2/C2.  
Μονάδες 7+8+10=25 

 

 

 

 

Καλή Επιτυχία 
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