
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ  

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 

 

ΘΕΜΑ Α 

Α. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λάθος: 

1. Το ηλεκτρικό φορτίο είναι πάντοτε ακέραιο πολλαπλάσιο του φορτίου του 

ηλεκτρονίου. 

2. Το μέτρο της δύναμης ανάμεσα σε δύο ηλεκτρικά φορτία είναι αντιστρόφως 

ανάλογο της μεταξύ τους απόστασης. 

3. Η ένταση του ηλεκτροστατικού πεδίου το οποίο δημιουργείται από ένα ακίνητο 

σημειακό φορτίο Q σε ένα σημείο Α που βρίσκεται σε απόσταση r από το φορτίο 

είναι ανάλογη της απόστασης r. 

4. Οι ηλεκτρικές δυναμικές γραμμές είναι πιο πυκνές στις περιοχές όπου η ένταση του 

πεδίου έχει μεγαλύτερο μέτρο. 

5. Δοκιμαστικό φορτίο –q τοποθετείται στο ηλεκτροστατικό πεδίο που δημιουργεί ένα 

ακίνητο σημειακό φορτίο +Q. Η δύναμη που δέχεται το φορτίο –q έχει φορά 

αντίθετη από τη φορά της έντασης του ηλεκτροστατικού πεδίου. 

6. Η σχέση 𝑉𝑀 =
𝑊𝑀→∞

−𝑞
 μπορεί να ανφέρεται σε ένα ηλεκτροστατικό πεδίο. 

7. Το πρόσημο του δυναμικού σε ένα σημείο Μ εξαρτάται από το πρόσημο του 

φορτίου Q που δημιουργεί το πεδίο. 

8. Τα Volt είναι μονάδα μέτρησης ενέργειας. 

9. Η ηλεκτροστατική δυναμική ενέργεια δύο σημειακών φορτίων είναι πάντα 

αρνητική. 

10. Η δύναμη που δέχεται αρνητικό σημειακό φορτίο από ένα ηλεκτροστατικό πεδίο 

έχει πάντα φορά αντίθετη από εκείνη της έντασης του πεδίου. 

. 

Β. Να αντιστοιχίσετε τα μεγέθη της στήλης Α με τις μονάδες τους στο S.I. της στήλης Β.  

1. �⃗�                                       α. C 

2. �⃗⃗�                                       β. m 

3. k                                        γ. 𝑁 

4. Q                                       δ. N/C    

5. r                                         ε. 𝑁
𝑚2

𝐶2
 

 

Στη συνέχεια να γράψετε τους τύπους της δύναμης και της έντασης και να χαρακτηρίσετε 

τα μεγέθη ως μονόμετρα ή διανυσματικά. 

 

 

 

 



ΘΕΜΑ Β 

 

 
 

Β2. Ακίνητο θετικό σημειακό φορτίο Q δημιουργεί γύρω του ηλεκτροστατικό πεδίο. Σε 

σημείο Α του πεδίου που απέχει απόσταση r από το φορτίο Q, μετρήσαμε την ένταση του 

ηλεκτροστατικού πεδίου και βρήκαμε ότι έχει μέτρο A E . Στη συνέχεια κάναμε διαδοχικές 

μετρήσεις της έντασης γύρω από το φορτίο Q σε διάφορες αποστάσεις. Σε σημείο Β το 

οποίο απέχει r΄ από το Q, μετρήσαμε ότι η ένταση του ηλεκτροστατικού πεδίου έχει μέτρο 

EΒ= EA/4. 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Η απόσταση r΄ είναι: 

α) r’=2r     β) r’=r/4   γ) r’=4r 

Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

 

ΘΕΜΑ 3 

Δύο σημειακά ηλεκτρικά φορτία QA=+7 μC και QΓ=-3 μC βρίσκονται ακόνητα στα σημεία Α 

και Γ αντίστοιχα και απέχουν μεταξύ τους απόσταση d=0,5m. 

Α. Να βρείτε την ένταση του ηλεκτροστατικού πεδίου στο μέσο Μ του ευθύγραμμου 

τμήματος ΑΓ 

Β. Ποιό είναι το δυναμικό του πεδίου στο σημείο Μ; 

Γ. Ποιά είναι η δυναμική ενέργεια φορτίου q=2μC  στο σημείο Μ; 

 



. 

 
 


