
Φυσικά µεγέθη Μονάδες 
Α. Ένταση ηλεκτρικού πεδίου        α.  C 
Β.  ∆υναµικό        β. Ν/C 
Γ.  ∆υναµική ενέργεια        γ.  V 
∆.  Φορτίο        δ.  J 
        ε.  W 

  

Α3. Να αντιστοιχίσετε τα φυσικά µεγέθη µε τις µονάδες τους.  

 

Α2.   Ποια από τις παρακάτω εκφράσεις είναι η σωστή;

Το μέτρο της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου στο σημείο αυτό είναι: 

α. 

Α)  Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

C

N N

Μονάδες  9 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

                                                                                                                                     Μονάδες 16 

  

Α1. Σε κάποιο σηµείο Α ενός ηλεκτροστατικού πεδίου τοποθετούµε µικρό φορτίο q. 
α. Η ένταση του πεδίου στο σηµείο Α εξαρτάται από το φορτίο q. 
β. Το δυναµικό του πεδίου στο σηµείο Α εξαρτάται από το φορτίο q. 
γ. Η δύναµη που ασκείται από το πεδίο στο φορτίο q εξαρτάται από το φορτίο q.               
                                                                                                                         Μονάδες 5

α. Η ένταση ενός ηλεκτρικού φορτίου είναι διανυσµατικό µέγεθος. 
β. Η ένταση της πηγής του ηλεκτρικού πεδίου είναι διανυσµατικό µέγεθος. 
γ. Η ένταση ενός ηλεκτρικού πεδίου σε κάποιο σηµείο του είναι διανυσµατικό µέγεθος.
δ. Το δυναµικό ενός ηλεκτρικού πεδίου σε κάποιο σηµείο του είναι διανυσµατικό 
μέγεθος.  
                                                                                                                  Μονάδες 5

Για τις ερωτήσεις Α1 και Α2 να γράψετε στο φύλλο απαντήσεων τον αριθµό της 
ερώτησης και δεξιά απ’ αυτόν το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΘΕΜΑ Β  

Β.1 Το δυναμικό σε κάποιο σημείο ηλεκτρικού πεδίου, που παράγεται από ακίνητο σημειακό 

ηλεκτρικό φορτίο, είναι 60 V . Το σημείο αυτό απέχει απόσταση 10 cm  από την πηγή του πεδίου.  

N
E  6 .              β. E  4 .     γ. E  600  

C C
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Δ1) Να σχεδιάσετε τις δυνάμεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στα δύο ηλεκτρικά φορτία Q1 και Q2 

 

    Q1    Q2 

Α Β 
x’ x 

d 

 σημεία Α, Β της ευθείας x´x όπως φαίνεται στο σχήμα που ακολουθεί. Η απόσταση ανάμεσα στα

 
δύο ηλεκτρικά φορτία είναι d = 9 m. Δίνεται η ηλεκτρική σταθερά 

ΘΕΜΑ Δ (ΟΜΑΔΑ Α)

και στη συνέχεια να υπολογίσετε το μέτρο τους.  

Μονάδες 12 

Μονάδες  14 

Τοποθετούμε στο σημείο Σ ένα σημειακό ηλεκτρικό φορτίο που φέρει φορτίο q = - 3 ·10
-9

 C.  

Μονάδες 14 

Μετακινούμε το ηλεκτρικό φορτίο q από το σημείο Σ στο άπειρο (σε σημείο εκτός του ηλεκτρικού 

πεδίου των δύο ηλεκτρικών φορτίων Q1 και Q2).  

Δ4) Να υπολογίσετε το έργο της δύναμης που δέχεται το ηλεκτρικό φορτίο q, από το ηλεκτρικό 

πεδίο των ηλεκτρικών φορτίων Q1 και Q2, κατά τη μετακίνηση αυτή. 

Μονάδες 10  

 

Δ2) Να βρείτε το δυναμικό του ηλεκτρικού πεδίου των δύο ηλεκτρικών φορτίων Q1 και Q2 στο 
σημείο Σ που βρίσκεται ανάμεσα στα Ακαι Β με ΑΣ=2d/3. 

Δ3) Να υπολογίσετε τη συνισταμένη δύναμη που δέχεται το ηλεκτρικό φορτίο q, από το ηλεκτρικό 

πεδίο των δύο ηλεκτρικών φορτίων Q1 και Q2 και ττο μέτρο της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου στο 

Σ. 

Δύο ακίνητα σημειακά ηλεκτρικά φορτία Q1 =  6 μC και Q2 = 3 μC, βρίσκονται αντίστοιχα στα



Α1. Το  πρόσηµο  της  ηλεκτρικής  δυναµικής  ενέργειας  ενός  σηµειακού  φορτίου  q,  σ’  ένα 
σηµείο Α ηλεκτροστατικού πεδίου, 

α. εξαρτάται µόνο από το πρόσηµο του φορτίου q. 
β. εξαρτάται µόνο από το πρόσηµο του δυναµικού στο σηµείο Α. 
γ.  εξαρτάται  από  το  πρόσηµο  του  φορτίου  q  και  από  το  πρόσηµο  του  δυναµικού  στο 
σηµείο Α. 
δ. είναι πάντα θετικό. 

 α. η κατεύθυνση της έντασης εξαρτάται από το πρόσηµο του φορτίου που θα τοποθετήσουµε 
στο σηµείο Α. 
β. το µέτρο της έντασης αυξάνεται αν τοποθετήσουµε θετικό φορτίο στο σηµείο Α. 
γ. το µέτρο της έντασης ελαττώνεται αν τοποθετήσουµε θετικό φορτίο στο σηµείο Α.  
δ. το µέτρο της έντασης διπλασιάζεται, αν διπλασιάσουµε το φορτίο Q. 
 

                                                                                                                         Μονάδες 5
Α2. Ηλεκτροστατικό πεδίο δηµιουργείται από σηµειακό φορτίο Q. Σ’ ένα σηµείο Α του πεδίου

                                                                                                                         Μονάδες 5
Α3. Να αντιστοιχίσετε τα φυσικά µεγέθη µε τις µονάδες τους.  

Φυσικά µεγέθη Μονάδες 
Α. Ένταση ηλεκτρικού πεδίου        α.  C

  ∆υναµικό        β. Ν/C 
Γ.  ∆υναµική ενέργεια        γ

 Φορτίο        δ.  J 
        ε.  W 

  
 

∆. 

Β.
.  V 

Για τις ερωτήσεις Α1 και Α2 να γράψετε στο φύλλο απαντήσεων τον αριθµό της ερώτησης
 και δεξιά απ’ αυτόν το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

του πεδίου είναι EA.  Σε ένα άλλο σημείο B του πεδίου το δυναμικό είναι 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Το μέτρο της έντασης EΒ  στο σημείο B ισούται με: 

V
V  A   

Β.1 Ακίνητο σημειακό ηλεκτρικό φορτίο Q, που βρίσκεται στο κενό, δημιουργεί

 ηλεκτρικό πεδίο. Σε κάποιο σημείο A του ηλεκτρικού πεδίου το δυναμικό είναι VA και το μέτρο 

της έντασης 
B 3

EA

9
EA

4
 α. 9ΕΑ  β.    γ.   

           Μονάδες 9 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

           Μονάδες 16
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Δ1) Να σχεδιάσετε τις δυνάμεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στα δύο ηλεκτρικά φορτία Q1 και Q2 

 

    Q1    Q2 

Α Β 
x’ x 

d 

δύο ηλεκτρικά φορτία είναι d = 3 m. Δίνεται η ηλεκτρική σταθερά 

Δύο ακίνητα σημειακά ηλεκτρικά φορτία Q1 = -3 μC και Q2 = - 6 μC, βρίσκονται αντίστοιχα 

στα σημεία Α, Β της ευθείας x´x όπως φαίνεται στο σχήμα που ακολουθεί. Η απόσταση ανάμεσα 

στα 


  . 
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ΘΕΜΑ Δ  (ΟΜΑΔΑ Β) 

και στη συνέχεια να υπολογίσετε το μέτρο τους.  

Μονάδες 12 

Μονάδες  14 

Τοποθετούμε στο σημείο Σ ένα σημειακό ηλεκτρικό φορτίο που φέρει φορτίο q = 2 ·10
-9

 C.  

Μονάδες 14 

Μετακινούμε το ηλεκτρικό φορτίο q από το σημείο Σ στο άπειρο (σε σημείο εκτός του ηλεκτρικού 

πεδίου των δύο ηλεκτρικών φορτίων Q1 και Q2).  

Δ4) Να υπολογίσετε το έργο της δύναμης που δέχεται το ηλεκτρικό φορτίο q, από το ηλεκτρικό 

πεδίο των ηλεκτρικών φορτίων Q1 και Q2, κατά τη μετακίνηση αυτή. 

Μονάδες 10  

 

Δ2) Να βρείτε το δυναμικό του ηλεκτρικού πεδίου των δύο ηλεκτρικών φορτίων Q1 και Q2 

στο σημείο Σ που βρίσκεται ανάμεσα στα Ακαι Β με ΑΣ=d/3. 

Δ3) Να υπολογίσετε τη συνισταμένη δύναμη που δέχεται το ηλεκτρικό φορτίο q, από το ηλεκτρικό 

πεδίο των δύο ηλεκτρικών φορτίων Q1 και Q2 και το μέτρο της έντασης του πεδίου στο Σ. 



Α1. Οι δυναµικές γραµµές ενός ηλεκτροστατικού πεδίου 
α. είναι κλειστές. 
β. είναι πάντοτε παράλληλες. 
γ. δεν τέµνονται. 
δ. ξεκινάνε από αρνητικά και καταλήγουν σε θετικά φορτία.   

   Α2. Το δυναµικό σ’ ένα σηµείο Α ηλεκτροστατικού πεδίου 
α. εκφράζει την ανά µονάδα φορτίου δύναµη. 
β. εκφράζει την ανά µονάδα φορτίου δυναµική ενέργεια. 
γ. αναφέρεται στο φορτισµένο σώµα που τοποθετείται στο σηµείο Α 
δ. έχει πάντοτε θετική τιµή. 
 
 

Για τις παρακάτω προτάσεις της Α3 γράψτε το γράµµα Σ αν  τις κρίνετε σωστές ή το 
γράµµα Λ αν τις κρίνετε λανθασµένες.  

 

r
q1 q2

F1 F2
Α3. Το σχήµα απεικονίζει δυο ηλεκτρικά φορτία q1 και q2, 

τη µεταξύ τους απόσταση r και τις δυνάµεις Coulomb. 
α. Η δύναµη F1 ασκείται από το φορτίο q1. 
β. Η δύναµη F2 ασκείται από το φορτίο q2. 
γ. Τα µέτρα F1 και F2 των δυνάµεων είναι ίσα. 
δ. Ένα από τα φορτία q1 και q2 είναι θετικό.
ε. Το μέτρο της F1 είναι ανάλογο του μέτρου του q2 εφόσον q1 και r 
παραμένουν σταθερά

ΘΕΜΑ B 

 Μονάδες 9  

                                                                                                                                Μονάδες 16

 Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

B.1  Μία  σταγόνα  λαδιού  μάζας  m  είναι  φορτισμένη  με  θετικό  ηλεκτρικό  φορτίο  q.  Το  θετικό 

φορτίο της σταγόνας οφείλεται σε έλλειμα 10 ηλεκτρονίων που λείπουν από αυτή. Η 

σταγόνα ισορροπεί σε κατακόρυφο ομογενές ηλεκτρικό πεδίο έντασης E , υπό την επίδραση μόνο 

των δυνάμεων που δέχεται από το ηλεκτρικό πεδίο και από το βαρυτικό πεδίο της Γης. Δίνονται η 

απόλυτη τιμή του φορτίου του ηλεκτρονίου qe και η επιτάχυνση της βαρύτητας g=10 m/s

    
 

    
                    

    

    
                     

       

 
         

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 5

Μονάδες 5

Για τις ερωτήσεις Α1 και Α2 να γράψετε στο φύλλο απαντήσεων τον αριθµό της ερώτησης και 
δεξιά απ’ αυτόν το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
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αντίστοιχα στα σημεία Α και Β ευθείας (ε) όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. 
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Δ1) Να υπολογίσετε το μέτρο της ηλεκτρικής δύναμης που αναπτύσσεται ανάμεσα 

 

 

 Q2, μηδενίζεται

Μονάδες 12

 Δ4) Να βρείτε σε ποιό σημείο Σ της ευθείας (ε) και δεξιά του σημείου Β, μηδενίζεται 

η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου, που δημιουργείται από τα ηλεκτρικά                

φορτία Q1 και Q2. 

Μονάδες 14 

στα δύο ηλεκτρικά φορτία Q1 και  Q2. 

Μονάδες 12

Δ2) Να προσδιορίσετε τη θέση του σημείου Μ ανάμεσα στα Α και Β όπου το 

δυναμικό του ηλεκτρικού πεδίου που δημιουργείται από τα ηλεκτρικά φορτία Q1 και 

Μονάδες 12

 Τοποθετούμε στο σημείο Μ ένα δοκιμαστικό ηλεκτρικό φορτίο q =  2 μC. 

Δ3) Να βρείτε το έργο της δύναμης που δέχεται το δοκιμαστικό φορτίο q από το 

ηλεκτρικό πεδίο των Q1 και Q2 κατά την μετακίνησή του από το σημείο Μ στο 

άπειρο.  

Δίνονται:       ΑΒ = r = 6 cm  και  

ΘΕΜΑ Δ 

Δύο σημειακά ηλεκτρικά φορτία Q1 = 16 μC και Q2 = - 4 μC τοποθετούνται 



Για τις ερωτήσεις Α1 και Α2 να γράψετε στο φύλλο απαντήσεων τον αριθµό της ερώτησης και δεξιά 
απ’ αυτόν το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

q

A

Q

r
α. µόνο από το φορτίο Q. 
β. µόνο από την απόσταση r. 
γ. από το φορτίο Q και την απόσταση r. 
δ. από το φορτίο Q και το υπόθεµα q. 
 
 

Α1. Για να διαπιστώσουµε ότι σε κάποιο σηµείο υπάρχει ηλεκτρικό πεδίο δυνάµεων, πρέπει στο σηµείο 
αυτό να φέρουµε 
α. µια µάζα. 
β. ένα ηλεκτρικό φορτίο. 
γ. ένα µαγνήτη. 
δ. το κατάλληλο υπόθεµα. 
 
 Α2. Το µέτρο της έντασης του ηλεκτροστατικού πεδίου, που δηµιουργεί σηµειακό φορτίο Q 

σε κάποιο σηµείο Α, εξαρτάται  

Για τις παρακάτω προτάσεις της Α3 γράψτε τ ο  γ ρ ά µ µ α  Σ  α ν  τις κρίνετε σωστές ή  το γράµµα  
Λ αν τις κρίνετε λανθασµένες. 

υ

-- -- -- -- -

+ + + + + + + + +

 

Α3.  Η  σταγόνα  του  σχήµατος  κινείται  µε  ευθύγραμμη  οµαλή  κίνηση, παράλληλα µε 
τις  δυναµικές  γραµµές  κατακόρυφου ομογενούς ηλεκτρικού πεδίου. Συνεπώς 
α. το φορτίο της σταγόνας είναι αρνητικό. 
β. στη σταγόνα ασκούνται δύο δυνάµεις. 
γ. το βάρος της σταγόνας είναι αµελητέο. 
δ. η συνισταµένη των δυνάµεων είναι διάφορη του µηδενός.
ε. η ηλεκτρική δύναμη που δέχεται έχει φορά προς τα κάτω  
 

ΘΕΜΑ Β 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

 

 

Β) Να αιτιολογήστε την επιλογή σας. 

B.1 Μικρή σφαίρα που τη θεωρούμε σημειακή φορτίζεται με πρόσληψη 10 ηλεκτρονίων. Όμοια

 απόσταση μεταξύ τους μείνει ίδια τότε η μεταξύ των σφαιρών δύναμη: 

 σφαίρα σε μικρή απόσταση από τη πρώτη φορτίζεται με αφαίρεση 5 ηλεκτρονίων. Αν  στη πρώτη 

σφαίρα προστεθούν άλλα 10 ηλεκτρόνια και από τη δεύτερη αφαιρεθούν άλλα 5 ηλεκτρόνια και  η 

Μονάδες 5

Μονάδες 5

α. διπλασιάζεται  β. τετραπλασιάζεται         γ. υποδιπλασιάζεται 

Μονάδες 9 

 

Μονάδες 16 
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αντίστοιχα στα σημεία Α και Β ευθείας (ε) όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. 
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Δ1) Να υπολογίσετε το μέτρο της ηλεκτρικής δύναμης που αναπτύσσεται ανάμεσα 

 

 

 Q2, μηδενίζεται

Μονάδες 12

 Δ4) Να βρείτε σε ποιό σημείο Σ της ευθείας (ε) και δεξιά του σημείου Β, μηδενίζεται 

η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου, που δημιουργείται από τα ηλεκτρικά                

φορτία Q1 και Q2. 

Μονάδες 14 

στα δύο ηλεκτρικά φορτία Q1 και  Q2. 

Μονάδες 12

Δ2) Να προσδιορίσετε τη θέση του σημείου Μ ανάμεσα στα Α και Β όπου το 

δυναμικό του ηλεκτρικού πεδίου που δημιουργείται από τα ηλεκτρικά φορτία Q1 και 

ΘΕΜΑ Δ 

Δύο σημειακά ηλεκτρικά φορτία Q1 = 9 μC και Q2 = - 1 μC τοποθετούνται 

Μονάδες 12

 Τοποθετούμε στο σημείο Μ ένα δοκιμαστικό ηλεκτρικό φορτίο q =  3 μC. 

Δ3) Να βρείτε το έργο της δύναμης που δέχεται το δοκιμαστικό φορτίο q από το 

ηλεκτρικό πεδίο των Q1 και Q2 κατά την μετακίνησή του από το σημείο Μ στο 

άπειρο.  

Δίνονται:       ΑΒ = r = 3 cm  και  


















