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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
27/11/2016

ΘΕΜΑ 1Ο

Να γράψετε  στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1 - 7 και δίπλα το
γράµμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση:

1. Ένα φορτίο Q δημιουργεί γύρω του ηλεκτρικό πεδίο. Σε απόσταση r από αυτό η ένταση του πεδίου έχει
μέτρο Ε. Αν τετραπλασιάσουμε το φορτίο Q, τότε το μέτρο της έντασης του πεδίου:
α. διπλασιάζεται β. τετραπλασιάζεται γ. υποτετραπλασιάζεται δ. μένει το ίδιο

(Μον. 3)
2. Οι δυναμικές γραμμές ενός ηλεκτρικού πεδίου:

α. Είναι πάντοτε ευθείες γραμμές. β. Είναι πάντοτε ευθείες παράλληλες.
γ. Ξεκινούν πάντοτε από αρνητικά φορτία. δ. Δεν τέμνονται.

(Μον. 2)
3. Ένα φορτίο Q δημιουργεί γύρω του ηλεκτρικό πεδίο. Το πρόσημο του δυναμικού σε ένα σημείο Α

εξαρτάται:
α. Από το πρόσημο του φορτίου Q που δημιουργεί το πεδίο.
β. Από το πρόσημο του φορτίου q που υπάρχει στο σημείο Α.
γ. Από το πρόσημο του γινομένου Q·q
δ. Από την απόσταση του σημείου Α από την πηγή του πεδίου (Q).

(Μον. 3)
4. Στο νόμο του Coulomb, η σταθερά k:

α. είναι καθαρός αριθμός.
β. εξαρτάται μόνο από το σύστημα μονάδων που χρησιμοποιούμε.
γ. έχει στο S.I μονάδες Nm2/C2.
δ. έχει την ίδια τιμή για φορτία που βρίσκονται είτε στον αέρα είτε στο νερό. (Μον. 3)

5. Όταν η απόσταση μεταξύ δύο ηλεκτρικών φορτίων υποδιπλασιαστεί, τότε η δύναμη Coulomb
α. υποδιπλασιάζεται β. διπλασιάζεται γ. δεν αλλάζει δ. τετραπλασιάζεται (Μον. 3)

6. Το μέτρο της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου στο μέσο της απόστασης Γ μεταξύ δύο ίσων και ομόνυμων
ηλεκτρικών φορτίων Q είναι (όπου Kc είναι μια σταθερά):

α. Κc 2
|Q q|

r
 β. μηδέν γ. Κc 2

|Q|
r

δ. Κc
|Q|

r
(Μον. 3)

7. Η διαφορά δυναμικού μεταξύ δύο σημείων Α και Β ηλεκτρικού πεδίου είναι ίση με -10V αυτό σημαίνει
ότι:

α) Αν αφήσουμε φορτίο +q στην θέση «Α» αυτό θα μετακινηθεί από τη θέση «Α» στη θέση «Β».
β) Η διαφορά των δυναμικών VA – VB είναι ίση με 10V.
γ) Το δυναμικό VΑ > VΒ.
δ) Αν αφήσουμε φορτίο +q στη θέση «Β» αυτό θα μετακινηθεί από τη θέση «Β» στη θέση «Α». (Μον.3)
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8. Δίνονται δύο θετικά ηλεκτρικά φορτία Q1=3Q2στις θέσεις Α, Β όπως στο
σχήμα.

Ποιές από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιές λάθος;
α. Το φορτίο Q1 ασκεί τριπλάσια δύναμη στο φορτίο Q2.
β. Τα φορτία απωθούνται με την ίδια δύναμη.
γ. Το ηλεκτρικό πεδίο μηδενίζεται σε σημείο που βρίσκεται αριστερά του Α.
δ. Το ηλεκτρικό πεδίο μηδενίζεται σε σημείο που βρίσκεται δεξιά του Β.
ε. Το ηλεκτρικό πεδίο μηδενίζεται σε σημείο που βρίσκεται ανάμεσα στα Α, Β. (Μον. 5)

ΘΕΜΑ 2Ο

1) Στο κέντρο ενός κύκλου, υπάρχει ακίνητο σημειακό θετικό φορτίο Q, όπως
φαίνεται στο σχήμα. Έστω Α και Β δύο σημεία του κύκλου.
α. Οι εντάσεις του ηλεκτρικού πεδίου στα σημεία Α και Β είναι ίσες κατά
μέτρο;
β. Τα δυναμικά στα σημεία Α και Β είναι ίσα;
Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας. (Μον. 6)

2) Έχουμε δυο σημειακά φορτία Q και q που απωθούνται με δύναμη F όταν η απόσταση τους είναι r. Αν
διπλασιάσουμε το φορτίο Q , υποδιπλασιάσουμε το φορτίο q και ταυτόχρονα υποδιπλασιάσουμε την
μεταξύ τους απόσταση r, τότε για τα μέτρα των δυνάμεων θα ικανοποιούν τη σχέση :
α.F΄=2F β. F΄=F/4 γ. F΄=4F

Α) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση. (Μον. 2)
Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. (Μον. 4)

3) Σε ένα σημείο Α, που απέχει απόσταση r = 20cm από το ακίνητο θετικό σημειακό φορτίο Q,το δυναμικό
του ηλεκτρικού πεδίου που δημιουργεί το φορτίο Q έχει τιμή VΑ =80V. Η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου
στο σημείο αυτό είναι :

α.EA=4N/C β. EA=40N/C γ. EA=400N/C
Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. (Μον. 2)
Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. (Μον. 5)

4) Σε κάποιο σημείο Α ενός ηλεκτρικού πεδίου, όπου το μέτρο της έντασης είναι EA = 30 N
C

, φέρουμε

σημειακό δοκιμαστικό ηλεκτρικό φορτίο και παρατηρούμε ότι αυτό δέχεται δύναμη μέτρου F . Σε ένα
διαφορετικό σημείο Β του ηλεκτρικού πεδίου τοποθετούμε ένα άλλο σημειακό δοκιμαστικό φορτίο,
πενταπλάσιο του πρώτου, και παρατηρούμε ότι δέχεται δύναμη μέτρου 3 F .
A) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Το μέτρο EB της έντασης στο σημείο Β του ηλεκτρικού πεδίου θα είναι:

α. EB = 18 N
C

β. EB = 50 N
C

γ. EB = 90 N
C

(Μον. 2)

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. (Μον. 4)

ΘΕΜΑ 3Ο

Ένα σημείο Α του ηλεκτρικού πεδίου απέχει απόσταση r = 10cm από ένα ακίνητο θετικό σημειακό φορτίο
Q=4μC.
α) Να υπολογίσετε την ένταση ΕΑ , του ηλεκτρικού πεδίου στο σημείο Α. (Μον. 6)
β) Να υπολογίσετε το δυναμικό VΑ, του ηλεκτρικού πεδίου στο σημείο Α.. (Μον. 6)
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γ) Στο σημείο Α τοποθετούμε ένα σημειακό ηλεκτρικό φορτίο q = - 1μC. Να υπολογίσετε τη δύναμη F που
δέχεται το φορτίο q στο σημείο Α . (Μον. 6)
δ) Να υπολογίσετε το έργο της δύναμης του ηλεκτρικού πεδίου κατά τη μεταφορά του q από το Α στο
άπειρο.

(Μον. 7)

Δίνεται η τιμή της σταθεράς k = 9∙109
2

2
N m
C


ΘΕΜΑ 4Ο

Δύο πολύ μικρά ηλεκτρικά φορτισμένα σφαιρίδια, με ηλεκτρικά
φορτία Q1 = +2 μC και Q2=-4 μC αντίστοιχα, είναι ακίνητα πάνω σε
μονωτικό οριζόντιο δάπεδο, στα σημεία Α και Β όπως φαίνεται
στο διπλανό σχήμα.. Τα φορτισμένα σφαιρίδια απέχουν μεταξύ
τους r = 90 cm. Το σημείο Γ βρίσκεται στο εσωτερικό του
ευθυγράμμου τμήματος ΑΒ. Δίνεται η απόσταση ΑΓ = r1 = 30 cm.
(Θεωρούμε τα ηλεκτρικά φορτισμένα σφαιρίδια σαν σημειακά).

α) Να προσδιορίσετε το δυναμικό στο σημείο Γ. (Μον. 6)

β) Να υπολογίσετε την ένταση E


 , του ηλεκτρικού πεδίου στο σημείο Γ. (Μον. 7)

Στο σημείο Γ τοποθετούμε ένα σημειακό ηλεκτρικό φορτίο q = - 2 μC, ενώ τα Q1, Q2 διατηρούνται ακίνητα.
γ) Να υπολογίσετε τη δύναμη F που δέχεται το φορτίο q, από το συνολικό ηλεκτρικό πεδίο που
δημιουργούν τα φορτία Q1 και Q2. (Μον. 5)
δ) Να βρείτε το έργο της δύναμης του ηλεκτρικού πεδίου κατά την μετακίνηση του φορτίου q από το
σημείο Γ στο μέσο Μ του ευθύγραμμου τμήματος (ΑΒ). (Μον. 7)

Δίνεται η ηλεκτρική σταθερά: k = 9∙109
2

2
N m
C
 .

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
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