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Ον/μο:………………..                                                            Β΄Λςκείος                                    

Ύλη:Γςνάμειρ  μεταξύ  ηλεκτπικών  φοπτίων       Γεν. Παιδείαρ

                  9-11-2014 

Θέμα 1
ο
: 

1. Γύν ζεηηθά θνξηία πνπ βξίζθνληαη ζε απόζηαζε r κεηαμύ ηνπο 

απωζνύληαη κε δύλακε F κεηαμύ ηνπο. Πνηα από ηηο επόκελεο πξνηάζεηο 

είλαη ε ζωζηή?  

Αλ ε απόζηαζε ηνπο ππνδηπιαζηαζηεί, ηόηε ε δύλακε Coulomb κεηαμύ 

ηνπο: 

α) ππνδηπιαζηάδεηαη 

β) δηπιαζηάδεηαη 

γ) δελ αιιάδεη 

δ) ηεηξαπιαζηάδεηαη 

          (Μονάδερ 5) 

2. Πνηα από ηηο επόκελεο πξνηάζεηο είλαη ε ζωζηή? 

Τν κέηξν ηεο έληαζεο ηνπ ειεθηξηθνύ πεδίνπ πνπ δεκηνπξγεί ζεκεηαθό 

ειεθηξηθό θνξηίν Q, ζε θάπνην ζεκείν Α ηνπ πεδίνπ, εμαξηάηαη: 

α) κόλν από ην θνξηίν - πεγήQ 

β) κόλν από ηελ απόζηαζε r 

γ) από ην θνξηίνQ θαη ηελ απόζηαζε r 

δ) από ην θνξηίν Q θαη ην δνθηκαζηηθό θνξηίνq πνπ ηνπνζεηνύκε ζην 

ζεκείν Α 

      (Μονάδερ 5) 

3. Σε ζεκείν Α ηνπ πεδίνπ πνπ δεκηνπξγεί ζεκεηαθό θνξηίν πεγή Q 

ηνπνζεηνύκε δνθηκαζηηθό θνξηίν q = -2κC, κε απνηέιεζκα κεηαμύ ηωλ 

θνξηίωλ Q θαη q λα αζθείηαη δύλακε Coulomb κέηξνπ F = 10N. Πνηα από 

ηηο επόκελεο πξνηάζεηο είλαη ε ζωζηή? 

Τν κέηξν ηεο έληαζεο ηνπ ειεθηξηθνύ πεδίνπ ζην ζεκείν Α ηζνύηαη κε: 

α) 5 N/C  β) 5∙10
6
 Ν/C  γ) 2∙10

-7
 Ν/C  δ) 10N/C 

         (Μονάδερ 5) 
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4. Πνηεο από ηηο παξαθάηω πξνηάζεηο είλαη ζωζηέο θαη πνηεο 

ιαλζαζκέλεο? 

Οη δπλακηθέο γξακκέο ελόο ειεθηξηθνύ πεδίνπ: 

α) είλαη πάληα επζείεο γξακκέο 

β) έρνπλ ππθλόηεηα ε νπνία είλαη πάληνηε αλάινγε ηνπ κέηξνπ ηεο 

έληαζεο ηνπ πεδίνπ 

γ) είλαη πάληνηε παξάιιειεο κεηαμύ ηνπο 

δ) είλαη παξάιιειεο θαη ηζαπέρνπζεο όηαλ απεηθνλίδνπλ νκνγελέο 

ειεθηξηθό πεδίν 

(Μονάδερ 5) 

5. Πνηα από ηηο επόκελεο πξνηάζεηο είλαη ε ζωζηή? 

Τν δπλακηθό ζε ζεκείν Α ηνπ πεδίνπ πνπ δεκηνπξγείηαη από αθίλεην 

ζεηηθό ζεκεηαθό θνξηίν Q απμάλεηαη: 

α) αλ ηνπνζεηεζεί ζην ζεκείν Α έλα δνθηκαζηηθό θνξηίν q = 2Q. 

β) αλ απμεζεί ε απόζηαζε r ηνπ θνξηίνπ Q από ην ζεκείν Α. 

γ) αλ κεηωζεί ε απόιπηε ηηκή ηνπ θνξηίνπ Q. 

δ) αλ κεηωζεί ε απόζηαζε r ηνπ θνξηίνπ Q από ην ζεκείν Α. 

    (Μονάδερ 5) 

 

 

Θέμα 2
ο
: 

1. Έζηω αθίλεην ζεκεηαθό ζεηηθό θνξηίν Q. Σε ζεκείν Α πνπ απέρεη rA 

από ην θνξηίν Q δεκηνπξγείηαη δπλακηθό VA ελώ ζε ζεκείν Β πνπ απέρεη 

rΒ από ην θνξηίν Q δεκηνπξγείηαη δπλακηθό VΒ. Ιζρύεη όηη rA<rΒ. Γηα ηηο 

ηηκέο ηωλ δπλακηθώλ απηώλ ηζρύεη: 

α) VA = VΒ  β) VA>VΒ  γ) VA<VB 

Να επηιέμεηε ηελ ζωζηή πξόηαζε θαη λα αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

           (Μονάδερ 8) 

 

2.  Γύν ζεκεηαθά ειεθηξηθά θνξηία Q1 θαη Q2, κε Q1 = 4Q2, θξαηνύληαη 

αθιόλεηα ζηα ζεκεία Α θαη Β αληίζηνηρα. Σε έλα ζεκείν Σ ηνπ 

επζύγξακκνπ ηκήκαηνο ΑΒ αθήλνπκε ειεύζεξν έλα ζεκεηαθό ειεθηξηθό 

θνξηίν q, νπόηε απηό ηζνξξνπεί αθίλεην κε ηε δξάζε ηωλ δπλάκεωλ  
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Coulomb πνπ δέρεηαη από ηα θνξηία Q1 θαη Q2. Ο ιόγνο rA/ rB ηωλ 

απνζηάζεωλ ηνπ ζεκείνπ Σ από ηα ζεκεία Α θαη Β είλαη ίζνο κε: 

α) 1/2   β) 4   γ) 2 

Να επηιέμεηε ηελ ζωζηή πξόηαζε θαη λα αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

           (Μονάδερ 8) 

 

3. Μηθξό θνξηηζκέλν ζώκα βάξνπο Β ηζνξξνπεί ζε ζεκείν Α ελόο 

νκνγελνύο ειεθηξηθνύ πεδίνπ κε θαηαθόξπθεο δπλακηθέο γξακκέο. Αλ ε 

έληαζε ηνπ πεδίνπ έρεη ίδηα θαηεύζπλζε κε ην βάξνο ηνπ ζώκαηνο, ηόηε ην 

θνξηίν ηνπ κηθξνύ ζώκαηνο είλαη: 

α) ζεηηθό     β) αξλεηηθό 

Να επηιέμεηε ηελ ζωζηή πξόηαζε θαη λα αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο 

(κε ζρήκα). 

           (Μονάδερ 9) 

 

Θέμα 3
ο
: 

Αθίλεην ζεκεηαθό θνξηίν Q δεκηνπξγεί ζην ρώξν 

γύξω ηνπ ειεθηξνζηαηηθό πεδίν. Σε ζεκείν Α ηνπ 

πεδίνπ, ην νπνίν απέρεη απόζηαζε d = 0,2m από ην 

θνξηίν Q, ε έληαζε ηνπ πεδίνπ έρεη κέηξν ΔΑ = 

9∙10
5
 Ν/C θαη θνξά πξνο ην θνξηίν Q όπωο 

θαίλεηαη ζην δηπιαλό ζρήκα. 

α) Να αηηηνινγήζεηε πνην ην πξόζεκν ηνπ θνξηίνπ – πεγή Q, θαη λα ην 

ππνινγίζεηε. 

Να ππνινγίζεηε: 

β) ην δπλακηθό ηνπ πεδίνπ ζην ζεκείν Α, 

γ) ηε δπλακηθή ελέξγεηα ελόο ζεκεηαθνύ θνξηίνπ q = -4κC πνπ 

ηνπνζεηνύκε ζην ζεκείν Α, 

δ) ην έξγν ηεο δύλακεο ηνπ πεδίνπ θαηά ηε κεηαθίλεζε ηνπ θνξηίνπ q από 

ην ζεκείν Α ζην ζεκείν Β. Eμαξηάηαη ε ηηκή ηνπ έξγνπ πνπ ππνινγίζαηε 

από ηε δηαδξνκή πνπ αθνινπζήζεθε θαηά ηε κεηαθίλεζε απηή? 

Γίλεηαη: kC = 9∙10
9
N∙m

2
/C

2
. 

         (Μονάδερ 25) 
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Θέμα 4ο: 

Γύν ζεκεηαθά θνξηία Q1> 0 θαη Q2 = -2κC 

βξίζθνληαη ζηα ζεκεία Α θαη Β αληίζηνηρα 

κηαο επζείαο ρ’ρ θαη θξαηηνύληαη αθίλεηα 

απέρνληαο κεηαμύ ηνπο απόζηαζε d = 3cm. Σ’έλα ζεκείν Σ ηνπ 

επζύγξακκνπ ηκήκαηνο ΑΒ, πνπ απέρεη απόζηαζεd1 = 1cm από ην θνξηίν 

Q1, ηνπνζεηνύκε έλα ηξίην ζεκεηαθό θνξηίν q = +1κC. Η ζπληζηακέλε 

ηωλ δπλάκεωλ πνπ δέρεηαη ην θνξηίν q από η’ άιια δύν θνξηία έρεη κέηξν 

ΣF = 225N θαη θαηεύζπλζε πξνο ην θνξηίν Q2. 

α) Να ππνινγίζεηε ηα κέηξα ηωλ δπλάκεωλ Coulomb πνπ δέρεηαη ην 

θνξηίν q από ηα θνξηία Q1 θαη Q2 θαη λα ηα ζρεδηάζεηε, 

β) λα ππνινγίζεηε ην θνξηίν Q1. 

γ) Να ζρεδηάζεηε θαη λα ππνινγίζεηε ηελ ζπληζηακέλε έληαζε ηνπ πεδίνπ 

ζην ζεκείν Σ. 

δ) Θα κπνξνύζε ε ζπληζηακέλε έληαζε ηνπ πεδίνπ λα είλαη ίζε κε κεδέλ 

ζε ζεκείν κεηαμύ ηωλ θνξηίωλ Q1 θαη Q2? Αλ όρη, πξνηείλεηε έλα ζεκείν 

πνπ ζα κπνξνύζε λα ηζρύεη ΣΔ = 0. Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο. 

Γίλεηαη: kC = 9∙10
9
N∙m

2
/C

2
. 

       (Μονάδερ 25) 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ΚΑΛΗ ΔΠΙΤΥΦΙΑ! 

     

      

 

 



 

 

                                                                                          Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι  

 

www.efklidis.edu.gr                                                5                     Τρίκαλα ηηλ.-fax(24310-36733) 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ 

Θέμα 1
ο
: 

1. δ 

2. γ 

3. β 

4. Λ, Σ, Λ, Σ 

5. δ 

 

Θέμα 2
ο
: 

1. Ιζρύεη V = 𝑘𝐶
𝑄

𝑟
. Όκωο Q>0 θαη rA<rB, νπόηε ην δπλακηθό είλαη 

κεγαιύηεξν ζην ζεκείν Α απ’ όηη ζην ζεκείν Β.  

Άξα ζωζηή είλαη ε πξόηαζε β. 

 

2. Τν θνξηίν q δέρεηαη ηηο δπλάκεηο 𝐹1
    θαη 𝐹2

      από ηα θνξηία Q1 θαη Q2 

αληίζηνηρα. Γηα λα ηζνξξνπεί ην θνξηίν qπξέπεη λα είλαη 𝐹1
     = −𝐹2

        .  

 

   

 

 

 

Γηα λα ζπκβαίλεη απηό, πξέπεη ηα θνξηία Q1θαη Q2 λα είλαη νκόζεκα. 

Γηα ηα κέηξα ηωλ δπλάκεωλ ηζρύεη: 

𝐹1 = 𝑘𝐶
 𝑄1𝑞 

𝑟𝐴
2 θαη 𝐹2 = 𝑘𝐶

 𝑄2𝑞 

𝑟𝛣
2  

Πξέπεη 𝐹1 = 𝐹2 

𝑘𝐶
 𝑄1𝑞 

𝑟𝐴
2 = 𝑘𝐶

 𝑄2𝑞 

𝑟𝛣
2  ή 

 𝑄1 

𝑟𝛢
2 =

 𝑄2 

𝑟𝛣
2  

Αθνύ  Q1= 4Q2πξνθύπηεη όηη: 

4

𝑟𝐴
2 =

1

𝑟𝐴
2  ή  

𝑟𝐴
2

𝑟𝐵
2 = 4ή  

𝑟𝐴

𝑟𝐵
= 2 

Άξα ζωζηή είλαη ε πξόηαζε γ. 
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3.       

 

 

 

 

 

 

Πξέπεη ε δύλακε ηνπ πεδίνπ λα είλαη αληίζεηε ηνπ βάξνπο, δειαδή λα έρεη 

θνξά πξνο ηα πάλω ώζηε ην ζώκα λα ηζνξξνπεί. Αθνύ ε έληαζε είλαη 

πξνο ηα θάηω, ελώ ε ειεθηξηθή δύλακε πνπ δέρεηαη ην θνξηηζκέλν ζώκα 

είλαη πξνο ηα πάλω, ζπκπεξαίλνπκε όηη ην θνξηίν ηνπ ζώκαηνο είλαη 

αξλεηηθό.  

Άξα ζωζηή είλαη ε πξόηαζε β. 

 

Θέμα 3
ο
: 

α) Η έληαζε ηνπ πεδίνπ πνπ δεκηνπξγεί ην θνξηίν Q ζην ζεκείν Α έρεη 

θαηεύζπλζε πξνο ην θνξηίν Q. Απηό ζεκαίλεη όηη ην θνξηίν πεγή Qείλαη 

αξλεηηθό. Δπηπιένλ ηζρύεη: 

𝛦𝛢 = 𝑘𝐶

 𝑄 

𝑑2
 ή  𝑄 =  

𝛦𝛢𝑑2

𝑘𝐶
= 4 ∙ 10−6𝐶 

 

Δπεηδή Q<0, πξνθύπηεη όηη Q = −4 ∙ 10−6𝐶 

 

β) Τν δπλακηθό ηνπ πεδίνπ πνπ δεκηνπξγεί ην θνξηίν Qζην ζεκείν Α 

ππνινγίδεηαη από ηνλ ηύπν: 

𝑉𝐴 = 𝑘𝐶

𝑄

𝑑
 ή 𝑉𝐴 = 9 ∙ 109 ∙

 −4 ∙ 10−6 

0,2
=  −18 ∙ 104𝑉 

 

γ) Η δπλακηθή ελέξγεηα πνπ απνθηά ην θνξηίν q όηαλ ηνπνζεηεζεί ζην 

ζεκείν Α ππνινγίδεηαη από ηνλ ηύπν: 

𝑈𝑞 𝐴 = 𝑞𝑉𝐴 =  −4 ∙ 10−6  −18 ∙ 104 = +0,72𝐽 
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δ) Τν έξγν ηεο δύλακεο ηνπ πεδίνπ πνπ δεκηνπξγεί ην θνξηίν πεγή Q θαηά 

ηελ κεηαθίλεζε ηνπ θνξηίνπ q από ην ζεκείν Α ζην ζεκείν Β 

ππνινγίδεηαη από ηνλ ηύπν: 

𝑊𝐴→𝐵 = 𝑞(𝑉𝐴 − 𝑉𝐵) (1) 

Τν δπλακηθό πνπ δεκηνπξγεί ην θνξηίν ζην ζεκείν Β ππνινγίδεηαη από 

ηνλ ηύπν: 𝑉𝛣 = 𝑘𝐶
𝑄

2𝑑
= −9 ∙ 104𝑉 

Η (1) γίλεηαη: 𝑊𝐴→𝐵 = −4 ∙ 10−6 −18 ∙ 104 −  −9 ∙ 104  = −0,36𝐽 

Η ηηκή ηνπ έξγνπ δελ εμαξηάηαη από ηελ δηαδξνκή πνπ αθνινύζεζε ην 

θνξηίν q δηόηη ε δύλακε Coulomb είλαη ζπληεξεηηθή δύλακε. 

 

Θέμα 4
ο
: 

   

 

 

 

 

α) Δίλαη: 𝐹2 = 𝑘𝐶
 𝑄2𝑞 

(𝛴𝛣)2  ή 𝐹2 = 𝑘𝐶
 𝑄2𝑞 

(𝑑−𝑑1)2 = 45𝑁 

 

Δπεηδή ΣF = F1+F2, πξνθύπηεη όηη F1 = 180N 

 

β) 𝐹1 = 𝑘𝐶
 𝑄1𝑞 

𝑑1
2  ή  𝑄1 =

𝐹1𝑑1
2

𝑘𝐶𝑞
 θαη επεηδή Q1> 0, πξνθύπηεη όηη: 

𝑄1 = +2 ∙ 10−6𝐶 

 

γ) 

 

 

 

 

Δίλαη: 𝛦1 = 𝑘𝐶
 𝑄1 

(𝛢𝛴)2 = 18 ∙ 107𝑁/𝐶 
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 𝛦2 = 𝑘𝐶
 𝑄2 

(𝛴𝛣)2 = 4,5 ∙ 107𝑁/𝐶 

Άξα ε ζπληζηακέλε έληαζε είλαη: 

𝛴𝛦 = 𝛦1 + 𝛦2 = 22,5𝑁/𝐶 

 

δ) Σε ζεκείν κεηαμύ ηωλ Q1, Q2 δελ κπνξεί ε ΣΔ λα είλαη κεδέλ δηόηη νη 

εληάζεηο είλαη νκόξξνπεο.  

Δίηε αξηζηεξά ηνπ Q1, είηε δεμηά ηνπ Q2 ε ΣΔ ζα κπνξνύζε λα είλαη ίζε κε 

κεδέλ αθνύ νη εληάζεηο είλαη ζ’ απηέο ηηο δύν πεξηνρέο αληίξξνπεο. ΣΔ=0 

ζε ζεκείν ηέηνην όπνπ θαηά κέηξν νη εληάζεηο είλαη ίζεο. 


