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Επαναληπτικό  Διαγώ νισμα Φυσικη ς 
Γενικη ς Παιδει ας – Ηλεκτρικό  Πεδι ό 

Επιμέλεια: Σ. Ασημέλλης 

 

Θέμα Α 

Να γράψετε στο φύλλο απαντήσεών σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 

1 - 4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 

1. Η αριθμητική τιμή της ηλεκτρικής σταθεράς 𝑘𝐶  είναι 9 ∙ 109. Οι μονάδες μέτρησής της 

εκφρασμένες στο S.I. είναι: 

α. 
𝛮∙𝐶2

𝑚2  β. 
𝛮

𝑚2∙𝐶2 γ. 
𝛮∙𝑚2

𝐶2  δ. 
𝑚2∙𝐶2

𝛮
 

 

2. Δύο φορτία Q και q αλληλεπιδρούν από απόσταση r. Το μέτρο της δύναμης που ασκεί το 

Q στο q συμβολίζεται με |�⃗�1| και  το μέτρο της δύναμης που ασκεί το q στο Q με |�⃗�2|. Αν 

τριπλασιάσουμε την απόσταση ανάμεσα στα δύο φορτία, τα μέτρα των δυνάμεων γίνονται 

αντίστοιχα |�⃗�1

′
| και |�⃗�2

′
|. Η σχέση που συνδέει τα |�⃗�1

′
| και |�⃗�2

′
| είναι: 

α. |�⃗�1

′
| = |�⃗�2

′
| β. |�⃗�1

′
| = 9 |�⃗�2

′
| 

γ. |�⃗�1

′
| =

|�⃗�2
′
|

9
 

δ. |�⃗�1

′
| = 3 ∙ |�⃗�2

′
| 

 

3. Διαθέτουμε ένα σύστημα δύο φορτίων. Η δυναμική ενέργεια του συστήματος 

υπολογίστηκε ότι ισούται με 5𝐽. Αυτό σημαίνει: 

α. ότι τα φορτία είναι θετικά β. ότι τα φορτία είναι ετερόσημα 
γ. ότι για την απομάκρυνση των φορτίων θα 
δαπανηθεί ενέργεια 

δ. ότι αν αφεθούν ελεύθερα να κινηθούν, τα 
φορτία θα φτάσουν αυθόρμητα στο άπειρο 

 

4. Η μονάδα μέτρησης του δυναμικού, το Volt, αντιστοιχεί σε: 

α. 𝛮 ∙ 𝑚 ∙ 𝐶−1 β. 𝛮 ∙ 𝑚−1 ∙ 𝐶 γ. 𝛮 ∙ 𝑚−1 ∙ 𝐶−1 δ. 𝛮−1 ∙ 𝑚 ∙ 𝐶−1 
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Στην παρακάτω ερώτηση 5 να γράψετε στο φύλλο απαντήσεών σας το γράμμα κάθε 

πρότασης και δίπλα σε κάθε γράμμα τη λέξη Σωστό για τη σωστή πρόταση και τη λέξη 

Λάθος για τη λανθασμένη. 

5. α. Οι δυναμικές γραμμές του ηλεκτρικού πεδίου είναι κλειστές. 

β. Σε κάποιο σημείο που απέχει απόσταση r από ακίνητο φορτίο Q υπάρχει ένταση, 

ανεξάρτητα από το αν στο σημείο αυτό υφίσταται κάποιο άλλο φορτίο q. 

γ. Δύο φορτία Q και q αλληλεπιδρούν από απόσταση r, με δύναμη μέτρου 𝐹. Αν 

διπλασιάσουμε το φορτίο q, οκταπλασιάσουμε το φορτίο Q και τα τοποθετήσουμε σε 

τετραπλάσια απόσταση, το μέτρο της δύναμης 𝐹 ανάμεσά τους παραμένει σταθερό. 

δ. Η πυκνότητα των δυναμικών γραμμών του ηλεκτρικού πεδίου, είναι ανάλογη της 

έντασης του πεδίου στην αντίστοιχη περιοχή. 

ε. Άπειρο είναι η περιοχή, στην οποία η επίδραση του πεδίου σε κάποιο υπόθεμα 

θεωρείται αμελητέα. 

Θέμα Β 

Α. Κατά μήκος μιας ευθείας, λαμβάνουμε τρία διαδοχικά σημεία Α, Β και Γ, έτσι ώστε 

(ΑΒ)=(ΒΓ). Στα σημεία Α και Β τοποθετούμε δύο φορτία 𝑞𝐴 και 𝑞𝛣. Αν η ένταση στο σημείο Γ 

είναι μηδέν, τότε είναι πιθανό να ισχύει: 

α. 𝑞𝐴 > 0, 𝑞𝛣 < 0 και |𝑞𝐴| < |𝑞𝛣| 
β. 𝑞𝐴 > 0, 𝑞𝛣 < 0 και |𝑞𝐴| > |𝑞𝛣| 
γ. 𝑞𝐴 > 0, 𝑞𝛣 > 0 και |𝑞𝐴| < |𝑞𝛣| 
 

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση. 

Αιτιολογήστε την επιλογή σας. 

Β. Στις κορυφές Β και Γ ισοσκελούς τριγώνου ΑΒΓ (ΑΒ=ΑΓ), τοποθετούμε δύο φορτία 

𝑞𝛣 = 𝑞𝛤. Να αποδείξετε ότι ο φορέας της συνισταμένης δύναμης �⃗� που θα δεχτεί το 

φορτίο 𝑞𝐴, το οποίο θα τοποθετηθεί στην κορυφή Α, ταυτίζεται με τον φορέα της διαμέσου 

ΑΜ του τριγώνου ΑΒΓ. 

Γ. Ανάμεσα σε δύο φορτία 𝑞𝐴 > 0 και 𝑞𝛣 = 9 ∙ 𝑞𝐴, τα οποία απέχουν απόσταση 𝑟 = 12𝑚, 

θέλουμε να τοποθετήσουμε φορτίο 𝑞 > 0 ώστε να ισορροπεί. Η απόσταση του 𝑞 από το 

φορτίο 𝑞𝛣 θα πρέπει να είναι: 

α. 𝑥 = 3𝑚 β. 𝑥 = 4𝑚 γ. 𝑥 = 9𝑚 
  

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση. 

Αιτιολογήστε την επιλογή σας. 
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Θέμα Γ 

Στις κορυφές Α, Β, Γ ισοσκελούς τριγώνου ΑΒΓ, με (𝛢𝛣) = (𝛢𝛤) = 9√2𝑚 και (𝛣𝛤) = 18𝑚, 

τοποθετούμε τα φορτία 𝑞𝐴 = +18𝜇𝐶, 𝑞𝐵 = +6𝑚𝐶 και 𝑞𝛤 = +8𝑚𝐶.  

α. Να βρείτε το μέτρο της έντασης του πεδίου στο σημείο Α 

β. Να υπολογίσετε το δυναμικό του σημείου Α  

γ. Να προσδιορίσετε το μέτρο της συνισταμένης δύναμης που δέχεται το φορτίο 𝑞𝐴.  

Θέμα Δ 

Στις κορυφές Α, Β και Γ ορθογωνίου παραλληλογράμμου, με πλευρές (𝛢𝛣) = 4𝑚 και 

(𝛣𝛤) = 3𝑚, τοποθετούμε τα φορτία 𝑞𝐴 = +3𝜇𝐶, 𝑞𝐵 = +
125

9
𝜇𝐶 και 𝑞𝛤 = +

64

9
𝜇𝐶. 

α. Να βρείτε τη δυναμική ενέργεια του συστήματος των τριών φορτίων 

β. Να προσδιορίσετε την ένταση του ηλεκτρικού πεδίου στην κορυφή Δ του 

παραλληλογράμμου 

γ. Να υπολογίσετε το μέτρο της συνισταμένης δύναμης που θα δεχτεί φορτίο 𝑞𝛥 = +2𝑚𝐶, 

αν τοποθετηθεί στην κορυφή Δ του παραλληλογράμμου 

δ. Να προσδιορίσετε το φορτίο που θα πρέπει να αντικαταστήσει το 𝑞𝐵, ώστε η ένταση στο 

σημείο Δ να είναι μηδέν. 

 

Δίνεται ότι η αριθμητική τιμή της ηλεκτρικής σταθεράς είναι 𝟗 ∙ 𝟏𝟎𝟗. 


