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ΘΕΜΑ  1Ο : 

Σηις παρακάηφ ερφηήζεις 1 έφς 5 να γράυεηε ζηο ηεηράδιό ζας ηον αριθμό 
ηης ερώηηζης και δίπλα ζε κάθε αριθμό ηο γράμμα ποσ ανηιζηοιτεί ζηη ν η 
ζηις ζφζηή/ζφζηές απανηήζεις 
 

Α1. Γύν αθίλεηα ζεκεηαθά ειεθηξηθά θνξηία απωζνύληαη κε δύλακε F = 4 Ν. Αλ 

δηπιαζηάζνπκε θαη ηα δύν θνξηία ηαπηόρξνλα ηόηε ε δύλακε είλαη 
α. F = 32 N  
β. F = 8 N 
γ. F = 16 N  
δ. F = 4 N . 

Μονάδες 5 

Α2.  Σε ζεκείν Α κηαο δπλακηθήο γξακκήο, αθήλνπκε έλα θνξηηζκέλν 

ζωκαηίδην ην νπνίν αξρίδεη λα θηλείηαη πξνο θαηεύζπλζε αληίζεηε ηεο 
δπλακηθήο γξακκήο. Με βάζε ηελ πιεξνθνξία απηή ζπκπεξαίλνπκε όηη: 
α. Τν ζωκαηίδην είλαη ζεηηθά θνξηηζκέλν. 
β. Αλ κεηά από ιίγν θηάζεη ζε έλα ζεκείν Β, ζα ηζρύεη VΑ >VΒ. 
γ. Αλ κεηά από ιίγν θηάζεη ζε έλα ζεκείν Β, ζα ηζρύεη UΑ <UΒ. 
δ. Τν ζωκαηίδην είλαη αξλεηηθά θνξηηζκέλν. 

                                                                                Μονάδες 5 

 

 Α3.  Γύν θνξηηζκέλεο κεηαιιηθέο ζθαίξεο (1) θαη (2) έρνπλ θνξηία q1=100κC 

θαη q2 =1κC αληίζηνηρα θαη βξίζθνληαη ζε απόζηαζε r. Τν κέηξν ηεο  δύλακεο 
Coulomb πνπ αζθεί ε ζθαίξα (1)  ζηε (2) είλαη: 
α.  100 θνξέο κεγαιύηεξν από ην κέηξν ηεο δύλακεο πνπ αζθεί ε (2) ζηελ (1);  
β.  100 θνξέο κηθξόηεξν από ην κέηξν ηεο δύλακεο πνπ αζθεί ε (2) ζηελ (1);  
γ.  ίζν κε   ην κέηξν ηεο δύλακεο πνπ αζθεί ε (2) ζηελ (1); 
δ.  αλεμάξηεην ηεο απόζηαζεο r.      

                                                                                                                          Μονάδες 5 
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Α4. Η κνλάδα κέηξεζεο ηνπ ειεθηξηθνύ θνξηίνπ είλαη: 

α. ην 1 Ν.  
β. ην 1 C.  
γ. ην 1 Ν/C. 
δ. ην 1 ειεηξόλην . 

                                                                                                              Μονάδες 5 

                                                              

A5. Έλα δνθηκαζηηθό θνξηίν q, ηνπνζεηείηαη ζην ζεκείν Α πεδίνπ πνπ δεκηνπξγεί 

ζεκεηαθό ειεθηξηθό θνξηίν Q.  H δύλακε πνπ δέρεηαη ην θνξηίν q 
α. Έρεη ηελ ίδηα θνξά κε ηελ έληαζε ζην Α, αλ ην θνξηίν q είλαη αξλεηηθό. 
β. Έρεη ηελ ίδηα θνξά κε ηελ έληαζε ζην Α, αλ ην θνξηίν Q είλαη ζεηηθό. 
γ. Έρεη ηελ ίδηα θνξά κε ηελ έληαζε ζην Α, αλ ην θνξηίν Q είλαη αξλεηηθό. 
δ. Έρεη ηελ ίδηα θνξά κε ηελ έληαζε ζην Α, αλ ην θνξηίν q είλαη ζεηηθό. 

 
                    Μονάδες 5  

  

ΘΕΜΑ  2Ο : 

Β1. Γύν ζεηηθά θνξηία πνπ βξίζθνληαη ζε απόζηαζε r κεηαμύ ηνπο, 

απωζνύληαη κε δύλακε κέηξνπ F. Αλ δηπιαζηάζνπκε ην έλα από ηα 
δύν θνξηία, ππνηξηπιαζηάζνπκε ην άιιν, θαη θάλνπκε ηελ 
απόζηαζε 2r ηόηε ηα θνξηία απωζνύληαη κε δύλακε κέηξνπ: 
α. 2F , 

β. 8F, 

γ. F/12 , 

δ.  F/6 

  Να επηιέμεηε ηελ ε ηηο ζωζηέο απαληήζεηο.                                                          

Μονάδες 3 

  Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.                                                   

Μονάδες 6 

 

B2. Σην δηπιαλό ζρήκα ηα θνξηία +Q θαη +2Q 
είλαη αθιόλεηα θαη νη απνζηάζεηο (ΑΒ) θαη (ΒΓ) 
ίζεο.  

i.Tα κέηξα ηωλ δπλάκεωλ πνπ δέρεηαη από ηα 
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δύν θνξηία ην θνξηίν –q έρνπλ ιόγν FA/FB: 
α. 1 
β. 2  
γ. 1/2  

Να επηιέμεηε ηελ ζωζηή απάληεζε.                                                          

Μονάδες 2 

Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο                                                   

Μονάδες 4 

ii. Αλ αθήζνπκε ην −q ειεύζεξν ζην ζεκείν Β ηόηε απηό:  

α. ζα θηλεζεί πξνο ηα δεμηά  
β. ζα θηλεζεί πξνο ηα αξηζηεξά  
γ. ζα κείλεη αθίλεην  

 

 Να επηιέμεηε ηελ ζωζηή απάληεζε.                                                          

Μονάδες 2 

Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο                                                   

Μονάδες 3 

 

Β3 Γύν θνξηία Q1=+Q, Q2=-2Q βξίζθνληαη ζηα ζεκεία Α θαη Β ελόο 

επζύγξακκνπ ηκήκαηνο θαη απέρνπλ απόζηαζε d κεηαμύ ηνπο. Σε 
ζεκείν Σ ηνπ ηκήκαηνο ΑΒ ην δπλακηθό είλαη κεδέλ. Η απόζηαζε ηνπ 
Σ από ην ζεκείν Α είλαη: 

 

α.
d

3
           β. 

d

2
        γ. 

d

4
 

Να επηιέμεηε ηελ ζωζηή απάληεζε.                                                          

Μονάδες 2 

Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο                                                   

Μονάδες 5 
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ΘΕΜΑ 3Ο :  

Γπν παξάιιειεο κεηαιιηθέο πιάθεο απέρνπλ κεηαμύ ηνπο απόζηαζε L = 12 cm. 

Έλα θνξηηζκέλν ζωκαηίδην, κε κάδα m = 10-25 kg θαη θνξηίν q = -110-20 C, 

απνζπάηαη από ηελ αξλεηηθή πιάθα ρωξίο αξρηθή ηαρύηεηα θαη θηάλεη ζηε ζεηηθή 

πιάθα κεηά από ρξόλν t = 210-8 s. Να ππνινγίζεηε: 

α. ηελ έληαζε ηνπ νκνγελνύο ειεθηξηθνύ πεδίνπ πνπ ππάξρεη κεηαμύ ηωλ πιαθώλ 

Μονάδες 10 

β. ηελ ηαρύηεηα κε ηελ νπνία θηάλεη ην ζωκαηίδην ζηε ζεηηθή πιάθα. 

Μονάδες 10 

Να αγλνήζεηε ην βαξπηηθό πεδίν.  

 

 

ΘΕΜΑ 4Ο : 

Γύν αθιόλεηα ζεκεηαθά θνξηία +Q θαη -4Q, κε Q =10-6 C είλαη ηνπνζεηεκέλα ζηα 

ζεκεία Α θαη Β κηαο επζείαο ε. Η απόζηαζε ΑΒ είλαη ίζε κε r=0,4 m. 

Γίλεηαη ε ζηαζεξά k = 9·109 N·m2/C2. 

α. Να ππνινγίζεηε θαη λα ζρεδηάζεηε ηελ έληαζε ηνπ ειεθηξηθνύ πεδίνπ πνπ 

νθείιεηαη ζηα δύν θνξηία, ζην ζεκείν Γ κεηαμύ ηωλ ζεκείωλ Α θαη Β, πνπ απέρεη 

απόζηαζε ίζε πξνο (ΑΒ)/4 από ην ζεκείν Α.  

Μονάδες 7 

β. Να πξνζδηνξίζεηε ζε πνην ζεκείν Γ ηεο επζείαο ε ε έληαζε ηνπ πεδίνπ είλαη 

κεδεληθή. 

Μονάδες 8 

γ.  Να ππνινγίζεηε ηα δπλακηθά ζηα ζεκεία Γ θαη Γ. 

Μονάδες 8 

δ. Να ππνινγίζεηε ην έξγν ηεο δύλακεο ηνπ πεδίνπ γηα ηε κεηαθνξά ελόο 

ζεκεηαθνύ θνξηίνπ q=-10-9 C από ην Γ ζην Γ. 

Μονάδες 7 

  

 

 

 

KΑΛΗ ΤΥΧH  


