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Διαγώνισμα Β΄ Λυκείου Γενικής Παιδείας 

Κεφάλαιο 10 

Όνομα:   Επώνυμο: 

ΘΕΜΑ 1ο 

1.Η δφναμθ Coulomb είναι θ δφναμθ που αςκείται  μεταξφ: 

α. δφο οποιονδιποτε θλεκτρικών φορτίων 

β. δφο ίςα και αντίκετα φορτιςμζνων μεταλλικών πλακών 

γ. δφο ίςων μαηών τα οποία ζχουν τθν ίδια πυκνότθτα 

δ. δφο ι περιςςότερων ςθμειακών θλεκτρικών φορτίων 

(μονάδεσ 4) 

2. Σθμειακό φορτίο Q δθμιουργεί γφρω του θλεκτροςτατικό πεδίο. Σε ζνα ςθμείο Α, το 

οποίο απζχει απόςταςθ r από τθν πθγι, το μζτρο τθσ ζνταςθσ είναι Ε. Ποιο είναι το μζτρο 

τθσ ζνταςθσ ςε ζνα ςθμείο Β το οποίο απζχει από τθν πθγι απόςταςθ 2r; 
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(μονάδεσ 4) 

3. Δφο φορτία απωκοφνται με δφναμθ F ενώ βρίςκονταν ςε απόςταςθ r. Αν 

τριπλαςιάςουμε τθν απόςταςθ τουσ και τριπλαςιάςουμε ταυτόχρονα το θλεκτρικό τουσ 

φορτίο, τότε θ μεταξφ τουσ δφναμθ: 

                α. τριπλαςιάηεται                           β. υποτριπλαςιάηεται 

                γ. εννεαπλαςιάηεται         δ. δεν αλλάηει 

(μονάδεσ 4) 

4. Η διαφορά δυναμικοφ μεταξφ δφο ςθμείων ενόσ θλεκτρικοφ πεδίου εκφράηει 

α. τθν ενζργεια ανά μονάδα μικουσ 

β. το ζργο τθσ δφναμθσ του πεδίου 

γ. το ζργο τθσ δφναμθσ του πεδίου ανά μονάδα φορτίου 

δ. τθν δφναμθ που δζχεται το υπόκεμα ανά μονάδα φορτίου 

(μονάδεσ 4) 

5. Να κάνετε τισ αντιςτοιχίςεισ: 

Χωρθτικότθτα πυκνωτι (C)       ●                                    ●   N/C 

Δφναμθ Coulomb (Fc)                  ●                                   ●   Joule 

Δυναμικι Ενζργεια (U)               ●                                   ●   Farad 

Ζνταςθ θλεκτρικοφ πεδίου (E) ●                                    ●   Newton  

             ●   Volt 
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(μονάδεσ 4) 

 

6. Να χαρακτθρίςετε τισ παρακάτω προτάςεισ ςωςτζσ ι λάκοσ: 

α. Η θλεκτρικι δυναμικι ενζργεια ενόσ ςυςτιματοσ δφο φορτίων είναι κετικι όταν 

τα φορτία είναι ετερόςθμα. 

β. Για να αυξιςουμε τθ χωρθτικότθτα ενόσ επίπεδου πυκνωτι πρζπει να 

αυξιςουμε τθν τάςθ του. 

γ. Το θλεκτρικό φορτίο είναι πάντοτε ακζραιο πολλαπλάςιο του φορτίου  του 

θλεκτρονίου. 

δ. Δεν υπάρχει θλεκτρικό πεδίο όπου το διάνυςμα τθσ ζνταςθσ να είναι ςε όλα τα 

ςθμεία του το ίδιο. 

ε. Σε ζνα πυκνωτι αποκθκεφεται ενζργεια θλεκτρικοφ πεδίου. 

(μονάδεσ 5) 

  

ΘΕΜΑ 2ο 

1. Να αποδείξετε τθ ςχζςθ του μζτρου τθσ ζνταςθσ και τθσ τάςθσ ςτο ομογενζσ 

θλεκτροςτατικό πεδίο και να εξθγιςετε τα ςφμβολα.  

(μονάδεσ 5) 

 

 

2. Ζχουμε πυκνωτι του οποίου οι οπλιςμοί βρίςκονται ςε απόςταςθ L και φορτίηεται υπό 

ςτακερι τάςθ V .Αντικακιςτοφμε τθν πθγι με πθγι διπλάςιασ τάςθσ 2V. 

Επιλζξτε τισ ςωςτζσ απαντιςεισ 

(μονάδεσ 3) 

 

 

α. θ χωρθτικότθτα του πυκνωτι διπλαςιάηεται 

β. θ χωρθτικότθτα του πυκνωτι δεν αλλάηει 

γ. θ χωρθτικότθτα του πυκνωτι υποδιπλαςιάηεται 

 

δ. το φορτίο του πυκνωτι διπλαςιάηεται 

ε. το φορτίο του πυκνωτι δεν αλλάηει 

ςτ. το φορτίο του πυκνωτι υποδιπλαςιάηεται 

 

η. θ ενζργεια του πυκνωτι τετραπλαςιάηεται 

θ. θ ενζργεια του πυκνωτι δεν αλλάηει 

κ. θ ενζργεια του πυκνωτι τετραπλαςιάηεται 

 

  Αιτιολογιςτε μόνο τις σωστές απαντιςεισ 

(μονάδεσ 6) 

 

 

V 2V 
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3. Το διπλανό ςχιμα δείχνει τισ δυναμικζσ γραμμζσ ενόσ θλεκτρικοφ πεδίου. Αφοφ 

μεταφζρετε το ςχιμα ςτθν κόλλα του διαγωνίςματοσ: 

 

α. Να ςχεδιάςετε τθν ζνταςθ του θλεκτρικοφ πεδίου ςτα ςθμεία Α, Β, Γ.     

(2 μονάδεσ) 

 

β. Να ςυμπλθρώςετε με τα ςφμβολα <,> ι = τισ παρακάτω ςχζςεισ: 

 

1. ΕΑ….…..ΕΒ 

2. ΕΓ…...….ΕΒ 

(2 μονάδεσ) 

γ. Αν αφιςουμε ζνα αρνθτικό φορτίο ςτο ςθμείο Β: 

Α. Θα μείνει ακίνθτο 

Β. Θα κινθκεί προσ το ςθμείο Α 

Γ. Θα κινθκεί προσ το ςθμείο Γ 

Να επιλζξετε τθ ςωςτι απάντθςθ. 

(2 μονάδεσ) 

Να δικαιολογιςετε τθν απάντθςθ ςασ. 

(5 μονάδεσ) 

 

 

 

 

 

 

Θέμα 30 

 

 

Δίνονται δφο θλεκτρικά φορτία Q1= +1μC και Q2 = - 4 μC ςτισ κζςεισ Α και Β όπωσ ςτο 

ςχιμα. Η απόςταςθ (ΑΒ) ιςοφται με 3m. 

 

α. Να βρείτε ςε ποιο ςθμείο μθδενίηεται θ ζνταςθ. 

(5 μονάδεσ) 

 

β. Να βρείτε το δυναμικό ςτο ςθμείο Κ που απζχει 1 m από το Α και 4 m από το Β. 

(5 μονάδεσ) 

γ. Να βρείτε τθν θλεκτρικι δυναμικι ενζργεια των φορτίων Q1 και Q2. 

A B 

Q1 Q2 
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(5 μονάδεσ) 

δ. Να βρείτε το δυναμικό ςτο ςθμείο Μ που βρίςκεται ςτο μζςο του ΑΒ. 

(5 μονάδεσ) 

ε. Να βρείτε το ζργο τθσ δφναμθσ που πρζπει να αςκιςουμε για να μετακινιςουμε φορτίο 

q=-1μC από το ςθμείο Κ ςτο ςθμείο Μ. Πρζπει να δώςουμε ενζργεια για τθ μετακίνθςθ; 

(5 μονάδεσ) 

 

 

 
 

Θέμα 40 

Στισ κορυφζσ Β και Δ τετραγώνου ΑΒΓΔ τοποκετοφμε δφο φορτία QΒ= 4μC και QΔ= 6μC 

αντίςτοιχα. Η πλευρά του τετραγώνου ζχει μικοσ α= 2 m. 

α) Να ςχεδιάςετε και να υπολογίςετε τθ δφναμθ Coulomb 

(5 μονάδεσ) 

β) Να ςχεδιάςετε και να υπολογίςετε τθν ζνταςθ του θλεκτρικοφ πεδίου ςτο κζντρο Κ του 

τετραγώνου. 

(5 μονάδεσ) 

γ) Να ςχεδιάςετε και να υπολογίςετε τθ δφναμθ που δζχεται φορτίο q= -2μC που 

τοποκετείται ςτο κζντρο του τετραγώνου. 

 (5 μονάδεσ) 

δ) Αντικακιςτώ τα QΒ και QΔ με φορτία QΒ΄= QΔ΄= Q =2μC. Να προςδιορίςετε το είδοσ και να 

υπολογίςετε τθν τιμι φορτίου q που πρζπει να τοποκετιςω ςτθν κορυφι Α, ώςτε θ ζνταςθ 

του θλεκτρικοφ πεδίου ςτθν κορυφι Γ να είναι μθδζν. 

(10 μονάδεσ) 

 

 

 

…καλή τύχη από τους Φυσικούς σας!!  


