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ΘΕΜΑ  1Ο : 

Στις παρακάτω ερωτήσεις 1 έως 4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της 
ερώτησης και δίπλα σε κάθε αριθμό το γράμμα που αντιστοιχεί στη ν η στις  
σωστή/σωστές απαντήσεις  
 

Α1. Το μέτρο της δύναμης Coulomb που αναπτύσσεται ανάμεσα σε δύο 
σημεικά φορτία εξαρτάται: 

α. μόνο απο τα φορτία . 
β. μόνο απο την απόσταση μεταξύ των φορτίων. 
γ. μόνο απο το υλικό μέσα στο οποίο βρίσκονται τα φορτία . 

       δ. από όλα τα παραπάνω.                                                     

Μονάδες 5 

Α2.  Αν από ένα σώμα Α αφαιρέσουμε 1000 ηλεκτρόνια και σε ένα σώμα Β 
προσθέσουμε 1000 ηλεκτρόνια τότε ο λόγος των δυνάμεων που θα ασκεί 
το καθένα από τα σώματα Α και Β σε ένα τρίτο φορτίο +q που ισαπέχει 

από τα Α και Β, θα είναι A

B

F

F
: 

α. 1000 . 
β. 0. 
γ. 1. 

       δ. Τίποτε απο τα παραπάνω 
 

                                                                                Μονάδες 5 
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Α3.    Δύο φορτισμένες μεταλλικές σφαίρες (1) και (2) έχουν φορτία q 1=100μC 
και q2 =1μC αντίστοιχα και βρίσκονται σε απόσταση r. Το μέτρο 
της  δύναμης Coulomb που ασκεί η σφαίρα (1)   στη (2) είναι: 
α.  100 φορές μεγαλύτερο από το μέτρο της δύναμης που ασκεί η (2) στην 
(1);  
β.  100 φορές μικρότερο από το μέτρο της δύναμης που ασκεί η (2) στην 
(1);  
γ.  ίσο με   το μέτρο της δύναμης που ασκεί η (2) στην (1);       

                                                                                                                          Μονάδες 5 
 

Α4. Η ένταση E σε σημείο Α ενός ηλεκτρικού 

πεδίου, που δημιουργείται από ακίνητο 

σημειακό ηλεκτρικό φορτίο Q είναι σωστά 

σχεδιασμένη:  

α. στο σχήμα 1 ,  
β. στο σχήμα 2 ,  
γ. στο σχήμα 3, 
δ. στο σχήμα 4. 

                                                                                                                              Μονάδες 5 

                                                              

A5. Nα συμπληρώσετε στον παρακάτω πίνακα τους τύπους των 

μεγεθών που σας ζητούμε και τις αντίστοιχες μονάδες τους  :  

 

Μέγεθος  Τύπος  Μονάδες  

1.Ένταση πεδίου Coulomb σε σημείο Α που 

απέχει απόσταση r από το φορτίο πηγή Q. 

 

 

 

2.Δυναμικό πεδίου Coulomb σε σημείο Α που 

απέχει απόσταση r από το φορτίο πηγή Q. 

  

3.Δύναμη Coulomb.  

 

 

4.Ηλεκτρική δυναμική ενέργεια του   
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συστήματος δύο σημειακών ηλεκτρικών 

φορτίων q1,q2 που απέχουν μεταξύ τους 

απόσταση r. 

 

5.Έργο ηλεκτρικού πεδίου κατά την 

μετακίνηση φορτίου q από σημείο Α σε 

σημείο Β. 

  

 

                    Μονάδες 5  

  

ΘΕΜΑ  2Ο : 

Β1. Δύο θετικά φορτία που βρίσκονται σε απόσταση r μεταξύ τους, 

απωθούνται με δύναμη μέτρου F. Αν διπλασιάσουμε το ένα από τα δύο 

φορτία ,υποτριπλασιάσουμε το άλλο , και κάνουμε την απόσταση 2r τότε 

τα φορτία απωθούνται με δύναμη μέτρου: 

α. 2F , 

β. 8F, 

γ. F/12 , 

δ.  F/6 

  Να επιλέξετε την η τις σωστές απαντήσεις.                                                          

Μονάδες 3 

  Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.                                                   

Μονάδες 6 

 

B2.Δύο φορτία Q1=+Q,Q2=-2Q βρίσκονται στα σημεία Α και Β ενός 

ευθύγραμμου τμήματος και απέχουν απόσταση d μεταξύ τους. Σε σημείο 

Σ του τμήματος ΑΒ το δυναμικό είναι μηδέν. Η απόσταση του Σ από το 

σημείο Α είναι: 
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α.
d

3
  

β. 
d

2
 

γ. 
d

4
 

 

 Να επιλέξετε την η τις σωστές απαντήσεις.                                                          

Μονάδες 3 

  Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας                                                   

Μονάδες 5 

 

Β3. Ο λόγος των εντάσεων σε δύο σημεία, Α και Β, ενός 
ηλεκτροστατικού πεδίου Coulomb που δημιουργείται από ένα 

ακίνητο σημειακό φορτίο  Q  είναι  
ΕΑ

ΕΒ
 = 9. 

Αν το δυναμικό στο σημείο Α είναι ίσο με –9 V τότε το δυναμικό 
στο σημείο Β είναι  

α.   -27 V.                      β.   -1 V.                         γ.   –3 V. 
 
Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.                                                          

Μονάδες 3 

Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.                                                   

Μονάδες 5 

 

ΘΕΜΑ  3Ο : 

 

Δύο σφαίρες Α κα Β αμελητέων διαστάσεων έχουν θετικό ηλεκτρικό 

φορτίο αντίστοιχα QA= 4 μC ,QB=1 μC και βρίσκονται ακίνητες πάνω 

σε λείο μονωτικό δάπεδο σε απόσταση r=60 cm  μεταξύ τους.  
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α. Να υπολογίσετε το μέτρο της δύναμης που δέχεται η σφαίρα  Β 

από τη  σφαίρα Α.                                                            Μονάδες 10 

β. Να υπολογίσετε σε πόση απόσταση από το σημείο Α πρέπει να 

τοποθετήσουμε (πάνω στην ευθεία που περνά από τα σημεία Α και 

Β) ένα σημειακό θετικό φορτίο  q ώστε να ισορροπεί.  

Μονάδες 12 

γ. Στο σημείο του ερωτήματος (β) τοποθετούμε μια σημειακή μάζα 

m=1 Kg και φορτίου q. Nα  βρεθεί η επιτάχυνση που έχει σε εκείνη 

την θέση.  

Μονάδες 3 

Δίνεται:ΚC=9109 Nm/C2. 

 

ΘΕΜΑ 4Ο : 

          Ένα ακίνητο σημειακό ηλεκτρικό φορτίο Q=+4μC, , δημιουργεί γύρω του 

ηλεκτρικό πεδίο. Ένα σημείο Α πάνω στην ευθεία (ε) που περνά από το 

φορτίο Q , βρίσκεται σε απόσταση r=3 cm από το φορτίο Q.   

 

 

 

α. Να υπολογίσετε το δυναμικό του ηλεκτρικού πεδίου, που δημιουργεί 

το φορτίο Q, στο σημείο Α.  

Μονάδες 8 

Στο σημείο Α τοποθετείται θετικό σημειακό ηλεκτρικό φορτίο +q το 

οποίο δέχεται από το φορτίο Q απωστική δύναμη μέτρου F=810 - 3  N. 

β. Να υπολογίσετε το φορτίο +q .  

Μονάδες 8 

https://fysikafysikh.files.wordpress.com/2015/02/15332-b-gen.jpg
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γ. Εάν το έργο της δύναμης που δέχεται το φορτίο q από το ηλεκτρικό 

πεδίο, κατά τη μετακίνησή του από το σημείο Α σε ένα άλλο σημείο Β, 

είναι 0,04 J, να υπολογίσετε τη τιμή του δυναμικού  VB  του πεδίου στο 

σημείο Β  καθώς και την απόσταση του σημείου Β από το σημείο Α  (AB). 

Μονάδες 9 

Δίνεται:ΚC=9109 Nm/C2. 

 

 

 

 

KΑΛΗ ΤΥΧH  


