
Φυσική Γ.Π. Β΄Λυκείου

3.1-3.2

Ονοµατεπώνυµο:

Θέµα 1
o Στις παρακάτω ερωτήσεις να µεταφέρετε τη σωστή απάντηση στο ϕύλλο απαντήσεών σας :

(I) Ποιος από τους παρακάτω τύπους εκφράζει το µέτρο της έντασης ~E σε ένα σηµείο Σ ηλε-
κτρικού πεδίου που δηµιουργείται από ϕορτίο Q που ϐρίσκεται σταθερό σε σηµείο Ο ;
α. kC Q1Q2

r β. kC Qq
r2 γ. kC Q

(ΟΣ)2 δ. kC Q
r [ 5 Μονάδες]

(II) ∆ύο ϕορτισµένα σώµατα µε ϕορτίαQ1 καιQ2 αντίστοιχα, αλληλεπιδρούν µε δύναµη µέτρου
|~F |. Αν τριπλασιάσουµε το ηλεκτρικό τους ϕορτίο και υποτριπλασιάσουµε την µεταξύ τους
απόσταση, τότε το µέτρο της δύναµης ~F ′ ϑα συνδεέεται µε το µέτρο της αρχικής δύναµης
~F µέσω της σχέσης :

α.
∣∣∣ ~F ′∣∣∣ = ∣∣∣~F ∣∣∣ β.

∣∣∣ ~F ′∣∣∣ = 3
∣∣∣~F ∣∣∣ γ.

∣∣∣ ~F ′∣∣∣ = 81
∣∣∣~F ∣∣∣ δ.

∣∣∣ ~F ′∣∣∣ = 9
∣∣∣~F ∣∣∣ ε.

∣∣∣ ~F ′∣∣∣ = 27
∣∣∣~F ∣∣∣[ 5 Μονάδες]

(III) Το µέτρο της έντασης ενός ηλεκτρικού πεδίου σε ένα σηµείο «Σ» του χώρου, είναι | ~EΣ| =
20N/C. Αν ϕέρουµε ένα δοκιµαστικό ϕορτίο q = 5µC στο σηµείο «Σ» η δύναµη που ϑα
δεχθεί ϑα είναι :
α. |~F | = 10N β. |~F | = 10−4N γ. |~F | = 10−6N δ. |~F | = 100 · 10−8N [ 5 Μονάδες]

(IV) Στις παρακάτω ερωτήσεις να σηµειώσετε «Σ» αν η πρόταση είναι Σωστή και «Λ» αν η πρόταση
είναι Λανθασµένη.

α. Η ένταση σε ένα σηµείο «Κ» ενός ηλεκτρικού πεδίου, εξαρτάται από το είδος του
ϕορτίου που ϐρίσκεται στο σηµείο «Κ»

β. Το ηλεκτρικό ϕορτίο ενός σώµατος εκφράζεται από τη σχέση Q = Nqe όπου N
είναι πραγµατικός αριθµός.

γ. Η ένταση σε ένα οµογενές ηλεκτρικό πεδίο είναι ίδια σε όλα τα σηµεία του.
δ. Αν διπλασιάσουµε το ϕορτίο Q, τότε η ένταση σε ένα σηµείο «Κ» ϑα τετραπλασια-

στεί.
ε. Η σταθερά kC του ηλεκτρισµού, εκφράζει το µέτρο της δύναµης Coulomb που α-

σκείται ανάµεσα σε δύο ϕορτία Q1 = Q2 = 1C όταν αυτά ϐρίσκονται σε απόσταση
r = 1m.

[ 10 Μονάδες]

Θέµα 2
o (I) Να αντιστοιχίσετε τα µεγέθη της στήλης Α µε τις µονάδες τους στο [S.I.] της στήλης Β:
1. ~F α. C
2. ~E β. m
3. kc γ. kg · ms2
4. Q δ. N/C
5. r ε. N · m

2

C2

[ 10 Μονάδες]

(II) Να διατυπώσετε το νόµο του Coulomb και να γράψετε τη σχέση ορισµού της ηλεκτροστα-
τικής δύναµης ανάµεσα σε δύο ϕορτία Q1, Q2, που απέχουν απόσταση r µεταξύ τους.

[ 5 Μονάδες]

(III) Να περιγράψετε τα χαρακτηριστικά του διανύσµατος της ηλεκτροστατικής δύναµης.
[ 5 Μονάδες]

(IV) Αφού εξηγήσετε αναλυτικά τι είναι η ένταση ενός ηλεκτρικού πεδίου, να δώσετε τη σχέση
ορισµού της έντασης ηλεκτρικού πεδίου που δηµιουργείται από ϕορτίο Q σε απόσταση r
από αυτό. Σε ένα σχήµα να δείξετε τη µορφή των δυναµικών γραµµών για ένα ϑετικό και
για ένα αρνητικό ϕορτίο.

[ 5 Μονάδες]
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∆ιαγώνισµα στο

3
o

Κεφάλαιο

Θέµα 3
o Στις κορυφές Α, Β, Γ, τετραγώνου πλευράς α = 3 cm τοποθετούνται αντίστοιχα τα

σηµειακά ϕορτία q1 = 3 · 10−9C, q2 = −6 · 10−9C και q3 = 3 · 10−9C,

(I) Να σχεδιάσετε το σχήµα.
[ 5 Μονάδες]

(II) Να υπολογίσετε την ένταση του ηλεκτροστατικού πεδίου στην κορυφή ∆.
[ 5 Μονάδες]

(III) Να υπολογίσετε πόση δύναµη ϑα δεχθεί ένα ϕορτίο q4 = −6 · 10−9C αν ϐρεθεί στο σηµείο
∆ και να δώσετε λεπτοµέρειες για τη διεύθυνση και τη ϕορά της.

[ 5 Μονάδες]

(IV) Αν το µήκος της πλευράς του τετραγώνου υποδιπλασιαστεί, να υπολογίσετε την τιµή της
έντασης στο ∆. Πόση είναι η δύναµη που δέχεται πλέον το ϕορτίο q4·

[ 10 Μονάδες]

Θέµα 4
o Στις κορυφές Α και Γ ορθογωνίου τριγώνου ΑΒΓ (B̂ = 90o) µε (ΑΒ) = 4m , (ΒΓ) = 3m

και (ΑΓ) = 5m υπάρχουν δύο ακλόνητα σηµειακά ϕορτία Q1 = 9µC και Q2 = 16µC.

(I) Να σχεδιάσετε το σχήµα της παραπάνω εκφώνησης.
[ 5 Μονάδες]

(II) Να υπολογίσετε το µέτρο της έντασης που προκαλεί καθένα από τα δύο ϕορτία, στο σηµείο
Β.

[ 5 Μονάδες]

(III) Να σχεδιάσετε σε ένα διαφορετικό σχήµα από το αρχικό, τα διανύσµατα της έντασης από
τα ϕορτία Q1 και Q2.

[ 5 Μονάδες]

(IV) Να υπολογίσετε το µέτρο της συνισταµένες έντασης στο σηµείο Β.
[ 5 Μονάδες]

(V) Να υπολογίσετε το µέτρο της δύναµης που ασκείται σε σε δοκιµαστικό ϕορτίο q = −
√
2µC

που ϐρίσκεται στην κορυφή Β του τριγώνου. Να τη σχεδιάσετε στο σχήµα του ερωτήµατος
(ΙΙΙ).

[ 5 Μονάδες]

• ∆εν ϑα διορθωθεί καµία απάντηση πάνω στο ϕύλλο των ϑεµάτων.

• ΄Εχετε δικαίωµα να χρησιµοποιήσετε µολύβι µόνο για τα σχήµατα.

• Κάθε επιστηµονικά τεκµηριωµένη απάντηση είναι αποδεκτή.

• ∆εν επιτρέπεται η χρήση διορθωτικού υγρού (blanco).

• Στα ϑέµατα 3 και 4 αν δεν υπάρχει σχήµα, η άσκηση είναι αυτοµάτως ΜΗ∆ΕΝΙΣΜΕΝΗ.

• Σηµειώσεις - Κινητά : ΚΛΕΙΣΤΑ

• ∆ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !!!
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