
 

 

Τάξη Β΄   

Φυςικθ  Γενικθσ Παιδείασ  

 Τράπεζα ιεμάτων     Κεφ.1ο        ΘΕΜΑ  Β 

 
1.1  Νόμοσ  Coulomb 
 
 
1. Δφο ίςα κετικά ςθμειακά θλεκτρικά φορτία  q1και  q2 βρίςκονται  πάνω  ςτθν ίδια ευκεία. Τα  φορτία q1 
και q2 είναι ςτακερά ςτερεωμζνα  ςτισ 
κζςεισ που φαίνονται ςτο  πιο κάτω 
ςχιμα.  
Αφινουμε ελεφκερθ να κινθκεί μια 
ςφαίρα αμελθτζων διαςτάςεων, που 
φζρει κετικό θλεκτρικό  φορτίο  q  και  
βρίςκεται  ςτθ  κζςθ  A.  Στθ  ςφαίρα  αςκοφνται  μόνο  οι θλεκτρικζσ δυνάμεισ.  
A) Να επιλζξετε τθ ςωςτι απάντθςθ.  
Θ ςφαίρα: 
α. κα παραμείνει ακίνθτθ  
β. κα μετακινθκεί προσ τα δεξιά  
γ. κα μετακινθκεί προσ τα αριςτερά  
Β) Να αιτιολογιςετε τθν επιλογι ςασ 
 
2. Δφο αρνθτικά ακίνθτα ςθμειακά  θλεκτρικά  φορτία  Q1 και  Q2 αντίςτοιχα.  Σε  ςθμείο  Σ  του  ευκφγραμμου  
τμιματοσ   ΑΒ  ιςορροπεί  ακίνθτο  ζνα  ςθμειακό δοκιμαςτικό    θλεκτρικό  φορτίο  q,  εξ’αιτίασ  τθσ  δράςθσ  
δυνάμεων  Coulomb  που  δζχεται  από  τα φορτία Q1 και Q2. 
Α) Να επιλζξετε τθ ςωςτι απάντθςθ. Αν r1και r2είναι  οι αποςτάςεισ του ςθμείου Σ από τα φορτία  Q1 και Q2 

αντίςτοιχα, τότε ιςχφει θ ςχζςθ:  α.  
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Β) Να αιτιολογιςετε τθν επιλογι ςασ. 
 
 
3. Στο  διπλανό  ςχιμα απεικονίηονται  δφο 
ακλόνθτα  ςθμειακά θλεκτρικά  φορτιςμζνα 
ςφαιρίδια  με  φορτία  QA και  QB που  είναι  
τοποκετθμζνα  ςε  ςθμεία  Α  και  Β  
αντίςτοιχα  μίασ  ευκείασ (ε). Τα φορτία 
απζχουν απόςταςθ  r.  Αν ςτο ςθμείο Κ που 
απζχει r1 = r / 4  από το ςθμείο Α, τοποκετθκεί 
δοκιμαςτικό θλεκτρικό φορτίο q παρατθροφμε ότι ιςορροπεί ακίνθτο.  
Α) Να επιλζξετε τθ ςωςτι απάντθςθ. Για τα φορτία QA και QB ιςχφει : 
α.  QΒ= 3 QΑ    β. QΒ= 9 QΑ    γ. QΒ= - 9 QΑ 
Β) Να αιτιολογιςετε τθν επιλογι ςασ 
 
4. Στο  διπλανό  ςχιμα  το  φορτίο  Q  που  κωρείται  ςθμειακό  είναι ακλόνθτα  
ςτερεωμζνο,  ενϊ  θ  ςφαίρα  φορτίου  q,  ζχει  μάηα  m  και ιςορροπεί ςε φψοσ  r.  
Θ ςφαίρα ιςορροπεί  υπό  τθν επίδραςθ μόνο των δυνάμεων που δζχεται από το  
θλεκτρικό πεδίο και από το βαρυτικό πεδίο τθσ  Γθσ.  (Θεωροφμε  αμελθτζεσ  τισ  
διαςτάςεισ  τθσ  ςφαίρασ).  Δίνεται  θ επιτάχυνςθ τθσ βαρφτθτασ g.  
Α) Να επιλζξετε τθ ςωςτι απάντθςθ.  



 

 

Εάν διπλαςιάςουμε το φορτίο Q τότε θ ςφαίρα με θλεκτρικό φορτίο q:  
α.  κα ξεκινιςει να κινείται προσ τα κάτω 
β.  κα ξεκινιςει να κινείται προσ τα πάνω 
γ. κα παραμείνει ακίνθτθ 
 
5. Δφο ομϊνυμα ςθμειακά θλεκτρικά φορτία q1 και q2 απζχουν μεταξφ τουσ απόςταςθ r. Θ απωςτικι δφναμθ 
που αναπτφςςεται ανάμεςά τουσ ζχει μζτρο F. Διπλαςιάηουμε το θλεκτρικό φορτίο q1, ενϊ ταυτόχρονα 
διπλαςιάηουμε και τθ μεταξφ τουσ απόςταςθ r. 
A) Να επιλζξετε τθ ςωςτι απάντθςθ. Τα θλεκτρικά φορτία κα απωκοφνται τϊρα με δφναμθ μζτρου F΄ για τθν 
οποία ιςχφει 
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B) Να αιτιολογιςετε τθν επιλογι ςασ 
 
6. Δφο κετικά ςθμειακά θλεκτρικά φορτία q1 και q2 απζχουν μεταξφ τουσ απόςταςθ r1. Θ απωςτικι δφναμθ 

που αναπτφςςεται ανάμεςά τουσ ζχει μζτρο F1 = 12 Ν. Διπλαςιάηουμε μόνο το θλεκτρικό φορτίο q1, (χωρίσ να 
μεταβάλλουμε το θλεκτρικό φορτίο q2), ενϊ ταυτόχρονα μετακινοφμε τα δφο θλεκτρικά φορτία ζτςι ϊςτε θ 
μεταξφ τουσ απόςταςθ να γίνει r2. Παρατθροφμε τότε ότι θ απωςτικι δφναμθ που αναπτφςςεται ανάμεςά 
τουσ ζχει μζτρο F2 = 24 Ν. 

Α) Να επιλζξετε τθ ςωςτι απάντθςθ. Για το λόγο των αποςτάςεων 1
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   Β) Να αιτιολογιςετε τθν επιλογι ςασ. 

 
7. Κοντά ςτθν επιφάνεια τθσ Γθσ υπάρχει κατακόρυφο θλεκτρικό πεδίο με ςτακερι ζνταςθ . Σε ςθμείο Α του 
πεδίου ιςορροπεί, χωρίσ να ακουμπά ςτθν επιφάνεια τθσ Γθσ, ςϊμα Σ1 μάηασ m και φορτίου q. 
Απομακρφνουμε από το ςθμείο Α το ςϊμα Σ1 και τοποκετοφμε ςϊμα Σ2 με μάηα  m2 και φορτίο q και το 
αφινουμε ελεφκερο. Οι διαςτάςεισ των ςωμάτων κεωροφνται αμελθτζεσ και αυτά δζχονται μόνο το βάροσ 
τουσ και τθ δφναμθ του θλεκτρικοφ πεδίου. Δίνεται θ επιτάχυνςθ τθσ βαρφτθτασ g . 
Α) Να επιλζξετε τθ ςωςτι απάντθςθ.  
Το ςϊμα Σ2 : α. Θα κινθκεί προσ τα πάνω.  
β. Θα παραμείνει ακίνθτο ςτο ςθμείο Α.  
γ. Θα κινθκεί προσ τα κάτω. 
 
8. Διακζτουμε ζξι φορτιςμζνα, με θλεκτρικό φορτίο, ςϊματα Α, Β, Γ, Δ, Ε και Η. Με βάςθ μια ςειρά 
παρατθριςεων, ζνασ μακθτισ οδθγικθκε ςτα εξισ ςυμπεράςματα: (i) τα ςϊματα Α, Β, και Γ ανά δφο ζλκονται,  
(ii) τα ςϊματα Δ, Ε και Η ανά δφο απωκοφνται. 
Α) Να επιλζξετε τθ ςωςτι απάντθςθ.  
α. Το ςυμπζραςμα (i) είναι ςωςτό και το ςυμπζραςμα (ii) είναι λανκαςμζνο.  
β. Το ςυμπζραςμα (ii) είναι ςωςτό και το ςυμπζραςμα (i) είναι λανκαςμζνο. 
Β) Να αιτιολογιςετε τθν επιλογι ςασ. 
 
9.  Στο παρακάτω  ςχιμα 
απεικονίηονται δφο 
ακλόνθτα ςθμειακά 
θλεκτρικά φορτιςμζνα 
ςφαιρίδια με φορτία QA 

και QB που είναι 
τοποκετθμζνα ςε ςθμεία Α 
και Β αντίςτοιχα μίασ ευκείασ (ε). Τα φορτία απζχουν απόςταςθ r. Αν ςτο ςθμείο Κ που απζχει r1 = r / 4 από το 
ςθμείο Α, τοποκετθκεί δοκιμαςτικό θλεκτρικό φορτίο q παρατθροφμε ότι ιςορροπεί ακίνθτο.  
Α) Να επιλζξετε τθ ςωςτι απάντθςθ. Για τα φορτία QA και QB ιςχφει : α. QΒ = 3 QΑ β. QΒ = 9 QΑ γ. QΒ = - 9 QΑ 

 



 

 

10. Δφο κετικά ςθμειακά θλεκτρικά φορτία Q1 και Q2 όταν βρίςκονται ςε απόςταςθ r μεταξφ τουσ απωκοφνται 

με θλεκτρικι δφναμθ μζτρου F. A) Να επιλζξετε τθ ςωςτι απάντθςθ. 

Αν αντικαταςτακεί το θλεκτρικό φορτίο Q2 με ζνα άλλο κετικό ςθμειακό θλεκτρικό φορτίο Q3 = 4Q2, το οποίο 

κα τοποκετθκεί ςε απόςταςθ 3r από το θλεκτρικό φορτίο Q1, τότε τα θλεκτρικά φορτία Q1 και Q3 κα 

απωκοφνται με θλεκτρικι δφναμθ μζτρου:   a.  4F/3    , b. 3F/4    , c. 4F/9 

 

 

1.2 Ηλεκτρικό πεδίο 
 
1. Ακίνθτο κετικό ςθμειακό φορτίο  Q  δθμιουργεί γφρω του θλεκτροςτατικό πεδίο. Σε ςθμείο Α  
του πεδίου  που απζχει απόςταςθ  r  από το φορτίο  Q, μετριςαμε τθν ζνταςθ του θλεκτροςτατικοφ  
πεδίου  και  βρικαμε  ότι  ζχει  μζτρο  EA.    Στθ  ςυνζχεια  κάναμε  διαδοχικζσ  μετριςεισ  τθσ  ζνταςθσ γφρω  
από  το  φορτίο  Q  ςε  διάφορεσ  αποςτάςεισ.  Σε  ςθμείο  Β  το  οποίο  απζχει  rϋ  από  το  Q, μετριςαμε ότι θ 
ζνταςθ του θλεκτροςτατικοφ πεδίου ζχει μζτρο ΕΑ=ΕΒ/4 

Θ απόςταςθ rϋ είναι:   α. 2r΄ r    ,β. 4r΄ r   γ. 
4

r
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Α) Να επιλζξετε τθ ςωςτι απάντθςθ. 
Β) Να αιτιολογιςετε τθν επιλογι ςασ. 
 
2. Δφο ακίνθτα κετικά ςθμειακά θλεκτρικά φορτία Q  και q,  για τα οποία  ιςχφει q=Q/2,  απζχουν απόςταςθ r 
μεταξφ τουσ, όπωσ ςτο παρακάτω ςχιμα.  
Α) Να επιλζξετε τθ ςωςτι απάντθςθ. Ζνα  ςθμείο  Γ  βρίςκεται  
ανάμεςα ςτα δφο φορτία  Q,  q  και πάνω ςτθν ευκεία που τα 
ενϊνει. Στο ςθμείο Γ, για τα μζτρα E1και Ε2 
των εντάςεων των θλεκτρικϊν πεδίων που δθμιουργοφνται από 
τα φορτία Q και q  αντίςτοιχα, ιςχφει Ε1= Ε2/2. Το ςθμείο Γ  
απζχει:   
α. r/2 από το ςθμείο Α    β.  r/3  από το ςθμείο Α    γ.    r/4 από το ςθμείο Α  
Β) Να αιτιολογιςετε τθν επιλογι ςασ. 
 
3. Στο  ςχιμα  απεικονίηονται δφο  ακλόνθτα  ςθμειακά θλεκτρικά  φορτιςμζνα ςφαιρίδια  για  τα  οποία  
ιςχφει  QA=4QB.  Τα  ςφαιρίδια  είναι  τοποκετθμζνα  ςε  ςθμεία  Α  και  Β αντίςτοιχα.  
Α) Να επιλζξετε τθ ςωςτι απάντθςθ. 
Αν  τα  θλεκτρικά  φορτία  των  ςφαιριδίων  είναι  κετικά,  θ  ζνταςθ  του  θλεκτρικοφ  πεδίου  
μθδενίηεται ςτθν ευκεία που ορίηουν τα ςθμεία Α, Β και 
α. αριςτερά από το ςθμείο Α  β. μεταξφ των Α και Β  γ. δεξιά από το ςθμείο Β 
Β) Να αιτιολογιςετε τθν επιλογι ςασ. 
Να επιλζξετε τθ ςωςτι απάντθςθ. 
Γ) Στο μζςο του ευκφγραμμου τμιματοσ ΑΒ για τα μζτρα των εντάςεων ΕΑ,(Μ ), EB,(M) των θλεκτρικϊν πεδίων 
που ζχουν ωσ πθγι το θλεκτρικό φορτίο QA και το θλεκτρικό φορτίο QB 
αντίςτοιχα ιςχφει: α.  ΕΑ,Μ = 4 EB,M      ,   β. 4 ΕΑ,Μ= EB,M      ,  γ.  ΕΑ,Μ= EB,M  
Δ) Να αιτιολογιςετε τθν επιλογι ςασ ςτο Γ ερϊτθμα. 
 
4. Ακλόνθτο  κετικό  ςθμειακό  θλεκτρικό  φορτίο  πθγι  Q1,  δθμιουργεί  γφρω  του  θλεκτρικό πεδίο.  Να 
ςχεδιάςετε  τθ  κατεφκυνςθ τθσ  ζνταςθσ  του θλεκτρικοφ πεδίου  ςε  ςθμείο Α, που απζχει  
απόςταςθ r από το φορτίο πθγι. 
Α) Να επιλζξετε τθ ςωςτι πρόταςθ. 
Εάν τοποκετθκεί ςτο ςθμείο Α, αρνθτικό δοκιμαςτικό θλεκτρικό φορτίο q, τότε : 
α. Θ ζνταςθ του θλεκτρικοφ πεδίου ςτο Α, κα παραμείνει αμετάβλθτθ. 
β. Θ ζνταςθ του θλεκτρικοφ πεδίου ςτο Α, κα αλλάξει κατεφκυνςθ. 
γ. Θ ζνταςθ του θλεκτρικοφ πεδίου ςτο Α, κα μθδενιςτεί. 
Β) Να αιτιολογιςετε τθν επιλογι ςασ. 



 

 

 
5. Στο  παρακάτω  ςχιμα  φαίνεται  το  θλεκτρικό  πεδίο  που  
δθμιουργείται από  τα  ακίνθτα ςθμειακά θλεκτρικά φορτία Q1και 
Q2. 
A)  Να επιλζξετε τθ ςωςτι απάντθςθ. Για τα θλεκτρικά φορτία 
ιςχφει:  
α.  και τα δφο είναι κετικά   
β. το Q1  είναι κετικό και το Q2  είναι αρνθτικό   
γ. το Q2 είναι κετικό και το Q1 είναι αρνθτικό 
Β) Να αιτιολογιςετε τθν επιλογι ςασ. 
 
 
6. Φορτιςμζνθ ςταγόνα λαδιοφ, μάηασ m και θλεκτρικοφ φορτίου q, ιςορροπεί μζςα ςε κατακόρυφο ομογενζσ 
θλεκτρικό πεδίο,  το οποίο ζχει δθμιουργθκεί ςε ζνα πάγκο του εργαςτθρίου τθσ φυςικισ. Το διάνυςμα τθσ 
ζνταςθσ E του  θλεκτρικοφ πεδίου ζχει φορά προσ τα κάτω.  Θ ςταγόνα ιςορροπεί υπό τθν επίδραςθ μόνο των 
δυνάμεων που  δζχεται  από  το  θλεκτρικό  πεδίο  και  από  το  βαρυτικό  πεδίο  τθσ  Γθσ.  Δίνεται  θ 
επιτάχυνςθ τθσ βαρφτθτασ g. 
Α) Τι είδουσ φορτίο φζρει θ ςταγόνα; 
Β) Να αιτιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ ςτθν προθγοφμενθ ερϊτθςθ.  
Γ) Nα εκφράςετε το φορτίο q ςε ςυνάρτθςθ με τα μεγζκθ m, E και g 
 
7. Ζνα  ακίνθτο  ςθμειακό  θλεκτρικό  φορτίο Q  δθμιουργεί  θλεκτροςτατικό  πεδίο.  Για  να μετριςουμε  το 
μζτρο  τθσ  ζνταςθσ  EA του  πεδίου  ςε  ςθμείο  Α  φζρουμε  ςτο  ςθμείο  αυτό δοκιμαςτικό φορτίο q.  
Α)  Να επιλζξετε τθ ςωςτι απάντθςθ. Αν διπλαςιάςουμε και τα δφο φορτία, τότε το μζτρο τθσ ζνταςθσ ςτο 
ςυγκεκριμζνο ςθμείο  α. Διπλαςιάηεται.  β. Παραμζνει ςτακερό.  γ. Τετραπλαςιάηεται. 
Β)  Να αιτιολογιςετε τθν επιλογι ςασ. 
 

8. Για δφο ςθμειακά θλεκτρικά φορτία ιςχφει q1.q2> 0 και 1 2q q  

Α)  Να επιλζξετε τθ ςωςτι απάντθςθ. 
Τα  δφο  θλεκτρικά  φορτία  είναι  ακίνθτα  και  δθμιουργοφν  γφρω  τουσ  θλεκτρικό  πεδίο.  Εντόσ  του  
πεδίου,  θ  ολικι  ζνταςθ  μθδενίηεται  ςε  ζνα  ςθμείο  τθσ  ευκείασ  που  ενϊνει  τα  δφο  φορτία  και  
βρίςκεται: 
α. Στο μζςο του ευκυγράμμου τμιματοσ με άκρα τα δφο φορτία. 
β. Σε δφο ςθμεία, ζξω από το ευκφγραμμο τμιμα που ενϊνει τα φορτία, δεξιά και αριςτερά  
του ευκφγραμμου τμιματοσ που ενϊνει τα φορτία. 
γ. Σε κανζνα γνωςτό ςθμείο τθσ ευκείασ.           Β)  Να αιτιολογιςετε τθν επιλογι ςασ. 
 
9.Σε κάποιο ςθμείο Α ενόσ θλεκτρικοφ πεδίου, όπου το μζτρο τθσ ζνταςθσ είναι 

EΑ30N/C , φζρουμε ςθμειακό δοκιμαςτικό θλεκτρικό φορτίο και παρατθροφμε ότι αυτό δζχεται δφναμθ  
F μζτρου . Σε ζνα διαφορετικό ςθμείο Β του θλεκτρικοφ πεδίου τοποκετοφμε ζνα άλλο ςθμειακό 
F δοκιμαςτικό φορτίο, πενταπλάςιο του πρϊτου, και παρατθροφμε ότι δζχεται δφναμθ μζτρου 3F . 
A) Να επιλζξετε τθ ςωςτι απάντθςθ. Το μζτρο τθσ ζνταςθσ ςτο ςθμείο Β του θλεκτρικοφ πεδίου κα είναι:  

α.EB18N/C    , β. EB50N/C  , γ. EB90N/C   
Β) Να αιτιολογιςετε τθν επιλογι ςασ. 
 
10. Το δυναμικό ςε κάποιο ςθμείο θλεκτρικοφ πεδίου, που παράγεται από ακίνθτο ςθμειακό 
40V θλεκτρικό φορτίο, είναι . Το ςθμείο αυτό απζχει απόςταςθ 10cm από τθν πθγι του πεδίου. 
Α) Να επιλζξετε τθ ςωςτι απάντθςθ. Το μζτρο τθσ ζνταςθσ του θλεκτρικοφ πεδίου ςτο ςθμείο αυτό είναι:  

α.E4N/C    , β. E40N/C  , γ. E400N/C    Β) Να αιτιολογιςετε τθν επιλογι ςασ. 
Θ ζνταςθ του θλεκτρικοφ πεδίου, που δθμιουργείται από ζνα φορτιςμζνο ςφαιρίδιο αμελθτζων διαςτάςεων, 
ζχει μζτρο ΕΑ ςε ςθμείο Α το οποίο απζχει απόςταςθ x από το ςφαιρίδιο.  
Α) Να επιλζξετε τθ ςωςτι απάντθςθ. Θ ζνταςθ του θλεκτρικοφ πεδίου ςε ςθμείο Β που απζχει απόςταςθ 2x 
από το ςφαιρίδιο ζχει μζτρο: α.   EB=EA/4     b. EB=EA/2        c.  EB=2EA     Β) Να αιτιολογιςετε τθν επιλογι ςασ. 
 



 

 

11. Δφο φορτιςμζνα ςφαιρίδια αμελθτζων διαςτάςεων φζρουν ετερϊνυμα φορτία ίςου μζτρου και 
βρίςκονται ςτερεωμζνα ςτα άκρα ευκυγράμμου τμιματοσ ΑΒ, του οποίου το μζςο είναι το ςθμείο Μ.  
Α) Να επιλζξετε τθ ςωςτι πρόταςθ.  
α. Θ ζνταςθ του θλεκτρικοφ πεδίου ςτο Μ είναι μθδζν 
 β. Το δυναμικό του θλεκτρικοφ πεδίου ςτο Μ είναι μθδζν 
 γ. Τα ςφαιρίδια απωκοφνται λόγω των θλεκτρικϊν δυνάμεων.  Β) Να αιτιολογιςετε τθν επιλογι ςασ. 
 
12. Θλεκτρικά φορτιςμζνθ ςταγόνα λαδιοφ ιςορροπεί ςε ζνα ςθμείο Α ενόσ κατακόρυφου ομογενοφσ 
θλεκτρικοφ πεδίου, υπό τθν επίδραςθ μόνο των δυνάμεων που δζχεται από το θλεκτρικό πεδίο και από το 
βαρυτικό πεδίο τθσ Γθσ. Θ κατεφκυνςθ τθσ ζνταςθσ του θλεκτρικοφ πεδίου ςτο Α είναι κατακόρυφθ και προσ 
τα κάτω. 
Α) Να επιλζξετε τθ ςωςτι πρόταςθ. Το θλεκτρικό φορτίο τθσ ςταγόνασ οφείλεται:  
α. ςε περίςςεια θλεκτρονίων    β. ςε ζλλειμμα θλεκτρονίων     γ. ςε περίςςεια νετρονίων 
 
13.  Θλεκτροςτατικό πεδίο δθμιουργείται από ζνα αρνθτικό ςθμειακό θλεκτρικό φορτίο Q, το οποίο βρίςκεται 
ακίνθτο ςε ζνα ςθμείο Ο. 
Α) Να αναπαραςτιςετε ςτθ κόλλα ςασ το θλεκτρικό πεδίο ςτο επίπεδο με τθ βοικεια των δυναμικϊν 
γραμμϊν. 
Β) Στθ ςυνζχεια να ςθμειϊςετε πάνω ςε μια γραμμι του θλεκτροςτατικοφ πεδίου δφο ςθμεία Α και Β όπου το 
δυναμικό ςτο Α να είναι μεγαλφτερο από το δυναμικό ςτο Β και να εξθγιςετε πωσ επιλζξατε ποιο από τα δφο 
ςθμεία είναι πιο κοντά ςτο ςθμείο Ο. 
Γ) Να επιλζξετε τθ ςωςτι πρόταςθ. Θ δφναμθ που κα αςκθκεί από το πεδίο, που δθμιουργείται από το φορτίο 
Q, ςε ζνα κετικό φορτίο q (υπόκεμα) που κα τοποκετθκεί ςτο Α κα τείνει να μετακινιςει το υπόκεμα ϊςτε 
αυτό: α. να απομακρυνκεί από το Β. β. να πλθςιάςει προσ το Β. 
 
14. Ζνα ακίνθτο αρνθτικό ςθμειακό θλεκτρικό φορτίο Q δθμιουργεί γφρω του θλεκτροςτατικό πεδίο. Δφο 
ςθμεία Α και Β του θλεκτροςτατικοφ πεδίου βρίςκονται πάνω ςτθν ίδια θλεκτρικι δυναμικι γραμμι με το 
θλεκτρικό φορτίο Q, όπωσ φαίνεται ςτο παρακάτω ςχιμα και απζχουν απ’ αυτό αποςτάςεισ rA και rB 

αντίςτοιχα. Θ απόςταςθ rB είναι 
τριπλάςια τθσ απόςταςθσ rΑ.  
A) Να επιλζξετε τθ ςωςτι απάντθςθ. Αν 
το μζτρο τθσ ζνταςθσ του 
θλεκτροςτατικοφ πεδίου ςτο ςθμείο Α 
είναι  
EA=18N/C,  το μζτρο τθσ ζνταςθσ του 
θλεκτροςτατικοφ πεδίου ςτο ςθμείο Β 
είναι: 
a. EB=18N/C,   b. EB=2N/C  , c. EB=9N/C 
 
15. Ζνα ακίνθτο 
αρνθτικό ςθμειακό 
θλεκτρικό φορτίο Q 
δθμιουργεί γφρω του 
θλεκτροςτατικό πεδίο. 
Δφο ςθμεία Α και Β 
του θλεκτροςτατικοφ 
πεδίου βρίςκονται 
πάνω ςτθν ίδια θλεκτρικι δυναμικι γραμμι με το θλεκτρικό φορτίο Q, όπωσ φαίνεται ςτο παρακάτω ςχιμα 
και απζχουν απ’ αυτό αποςτάςεισ rA και rB αντίςτοιχα. Θ απόςταςθ rB είναι τριπλάςια τθσ απόςταςθσ rΑ.  
 A) Να επιλζξετε τθ ςωςτι απάντθςθ. Αν το μζτρο τθσ ζνταςθσ του θλεκτροςτατικοφ πεδίου ςτο ςθμείο Α είναι  
ΕΑ = 18Ν/C , το μζτρο τθσ ζνταςθσ του θλεκτροςτατικοφ πεδίου ςτο ςθμείο Β είναι: 
a. EA=36N/C     , b. EA=2N/C        , c. EA=9N/C      



 

 

 
16. Στο ςχιμα 1 απεικονίηεται τμιμα θλεκτρικοφ πεδίου. 
Α. Να ςχεδιάςετε τα διανφςματα και τθσ ζνταςθσ του 
θλεκτρικοφ πεδίου ςτα ςθμεία Κ και Λ. 
Β. Στο ςθμείο Μ φζρουμε αρνθτικό δοκιμαςτικό φορτίο q. Να 
ςχεδιάςετε το διάνυςμα τθσ δφναμθσ που του  
αςκεί το πεδίο.  
Γ. Να επιλζξετε τθ ςωςτι απάντθςθ. Για τα μζτρα ΕΚ και ΕΛ των 
εντάςεων ςτα ςθμεία Κ και Λ ιςχφει : α. ΕΚ > ΕΛ  

β. ΕΚ = ΕΛ γ. ΕΚ < ΕΛ  Δ. Να αιτιολογιςετε τθν επιλογι ςασ ςτο 
προθγοφμενο ερϊτθμα. 
 
17. Το ςφαιρίδιο ενόσ θλεκτρικοφ εκκρεμοφσ ζχει μάηα m και είναι 
φορτιςμζνο με κετικό θλεκτρικό φορτίο q.  
Το εκκρεμζσ βρίςκεται μζςα ςε κατακόρυφο ομογενζσ θλεκτρικό πεδίο 
ζνταςθσ E , και γι’ αυτό το ςφαιρίδιό του ζχει ανυψωκεί προσ τα πάνω και 
ιςορροπεί με το νιμα κατακόρυφο και τεντωμζνο, όπωσ φαίνεται ςτο 
διπλανό ςχιμα. Με T ςυμβολίηουμε τθ δφναμθ που αςκείται από το 
κατακόρυφο νιμα ςτο ςφαιρίδιο. 
Δίνεται θ επιτάχυνςθ τθσ βαρφτθτασ g.  
Α) Να επιλζξετε τθ ςωςτι απάντθςθ. Για τo μζτρο τθσ τάςθσ του νιματοσ 
ιςχφει:,   
a. T=qE-mg  , b. T=qE+mg  ,   c. T=qE. 
 
18. Διακζτουμε ζξι φορτιςμζνα, με θλεκτρικό φορτίο, 
ςϊματα Α, Β, Γ, Δ, Ε και Η, μικρϊν διαςτάςεων. Με βάςθ 
μια ςειρά παρατθριςεων, ζνασ μακθτισ οδθγικθκε ςτα 
εξισ ςυμπεράςματα: i) τα ςϊματα Α, Β, και Γ ανά δφο 
απωκοφνται, ii) τα ςϊματα Δ, Ε και Η ανά δφο 
απωκοφνται. Για να ελζγξει το είδοσ των φορτίων, ζνασ 
άλλοσ μακθτισ κάνει το παρακάτω πείραμα: Τοποκετεί 
τα Α και Δ ςε ομογενζσ θλεκτροςτατικό πεδίο, του 
οποίου οι δυναμικζσ γραμμζσ φαίνονται ςτο ςχιμα. Τα 
ςϊματα αφινονται ελεφκερα και κινοφνται με τθν επίδραςθ μόνο τθσ δφναμθσ που δζχονται από το ομογενζσ 
πεδίο, όποτε και παρατθρείται ό τι κινοφνται ςε αντίκετεσ  
κατευκφνςεισ, με το Δ προσ τθ φορά των δυναμικϊν γραμμϊν. 
Α) Να επιλζξετε τθ ςωςτι απάντθςθ.  
α. Τα Α,Β,Γ είναι κετικά φορτιςμζνα ενϊ τα Δ,Ε,Η αρνθτικά.  
β. Τα Α,Β,Γ είναι αρνθτικά φορτιςμζνα ενϊ τα Δ,Ε,Η κετικά. 
 
19. Σθμειακό θλεκτρικό φορτίο Q δθμιουργεί θλεκτρικό πεδίο . Ζνα ςθμείο Α του πεδίου αυτοφ απζχει 

απόςταςθ r από το φορτίο Q . H ζνταςθ του θλεκτρικοφ πεδίου ςτο ςθμείο Α ζχει μζτρο Ε. Φζρνουμε ςτο Α 

ζνα δοκιμαςτικό ςθμειακό φορτίο q το οποίο δζχεται θλεκτρικι δφναμθ μζτρου F. 

Α) Να επιλζξετε τθ ςωςτι απάντθςθ. Αφαιροφμε το φορτίο q και ςτο ίδιο ςθμείο φζρνουμε δοκιμαςτικό 

φορτίο q΄ =2q . Το μζτρο τθσ δφναμθσ που δζχεται το δοκιμαςτικό φορτίο q' από το ςθμειακό θλεκτρικό 

φορτίο Q και το μζτρο τθσ ζνταςθσ του θλεκτρικοφ πεδίου, που δθμιουργεί το ςθμειακό θλεκτρικό φορτίο Q 

ςτο ςθμείο Α κα είναι αντίςτοιχα 

α. F, E β. F,  2E γ. 2F, E 

 

 
 



 

 

20.  τρία φορτιςμζνα ςϊματα Α, Β, Γ. Με βάςθ μια ςειρά παρατθριςεων, ζνασ μακθτισ 
οδθγικθκε ςτα εξισ ςυμπεράςματα: i) τα ςϊματα Α, Β, απωκοφνται, ii) τα ςϊματα Β, Γ 
απωκοφνται. Για να ελζγξει το είδοσ των φορτίων, ζνασ άλλοσ μακθτισ εκτελεί το παρακάτω 
πείραμα. Τοποκετεί το φορτιςμζνο ςϊμα Α ςε κατακόρυφο ομογενζσ θλεκτρικό πεδίο, του 
οποίου οι δυναμικζσ γραμμζσ ζχουν φορά προσ τα κάτω, και το  
φορτίο ιςορροπεί (βλ. ςχιμα). 
Α) Να επιλζξετε τθ ςωςτι απάντθςθ. α. Τα Α,Β,Γ είναι κετικά β. Τα Α,Β,Γ είναι αρνθτικά 
 
21. Στα παρακάτω ςχιματα ζχουν ςχεδιαςτεί οι δυναμικζσ γραμμζσ των θλεκτρικϊν πεδίων, 
που δθμιουργοφνται από διάφορα ςθμειακά θλεκτρικά φορτιςμζνα ςϊματα. A B Γ Δ Ε 
Α) Να επιλζξετε τθ 
ςωςτι απάντθςθ. 
Ποιζσ δφο από τισ 
πιο πάνω 
αναπαραςτάςεισ 
δυναμικϊν 
γραμμϊν, είναι 
ςφμφωνεσ με όςα 
γνωρίηετε για τα θλεκτρικά πεδία και τισ δυναμικζσ γραμμζσ; α. Α και Β β. Β και Δ γ. Γ και Ε  
Β) Να αιτιολογιςετε τθν επιλογι ςασ. 
 
22. Στο ςχιμα ζχουν ςχεδιαςτεί οι δυναμικζσ γραμμζσ του 
θλεκτρικοφ πεδίου, που δθμιουργείται από δφο ςθμειακά 
θλεκτρικά φορτιςμζνα ςϊματα.  
Α) Να επιλζξετε τθ ςωςτι απάντθςθ. Το μζτρο τθσ ζνταςθσ του 
θλεκτρικοφ πεδίου ζχει μεγαλφτερθ τιμι: α. Στο ςθμείο Α. β. Στο 
ςθμείο Β. γ. Στο ςθμείο Γ.  
 
 
23. Ζνα ακίνθτο ςθμειακό θλεκτρικό φορτίο δθμιουργεί 
θλεκτροςτατικό πεδίο. Για να μετριςουμε το μζτρο τθσ ζνταςθσ EA 

του πεδίου ςε ςθμείο Α φζρουμε ςτο ςθμείο αυτό δοκιμαςτικό 
φορτίο q. 
Α) Να επιλζξετε τθ ςωςτι απάντθςθ. Αν διπλαςιάςουμε και τα δφο φορτία, τότε το μζτρο τθσ ζνταςθσ ςτο 
ςυγκεκριμζνο ςθμείο  
α. Διπλαςιάηεται.  
β. Παραμζνει ςτακερό.  
γ. Τετραπλαςιάηεται. 
Β) Να αιτιολογιςετε τθν επιλογι ςασ. 
 
24. Μια δυναμικι γραμμι ομογενοφσ θλεκτρικοφ πεδίου ζχει διεφκυνςθ κατακόρυφθ και φορά προσ τα κάτω.  

Στθ περιοχι υπάρχει κατακόρυφο βαρυτικό πεδίο με ςτακερι ζνταςθ g και φορά προσ τα κάτω. Σε ζνα ςθμείο 

Α τθσ δυναμικισ γραμμισ φζρνουμε ζνα ςωματίδιο μάηασ m και θλεκτρικοφ φορτίου q .  

Α) Να επιλζξετε τθ ςωςτι απάντθςθ. 

Αν το φορτιςμζνο ςωματίδιο ιςορροπεί ακίνθτο ςτο ςθμείο Α τότε α.   το ςωματίδιο είναι κετικά φορτιςμζνο 

β.    το ςωματίδιο είναι αρνθτικά φορτιςμζνο 

γ. τα δεδομζνα δεν είναι αρκετά για να εξάγουμε ςυμπζραςμα για το πρόςθμο του φορτίου 

Β) Να αιτιολογιςετε τθν επιλογι ςασ. 

 

25. Στα άκρα Α και Β ενόσ ευκυγράμμου τμιματοσ 

τοποκετοφνται δυο ςθμειακά θλεκτρικά φορτία +q 

και +2q αντίςτοιχα. Αν το ςθμείο Ο είναι το μζςο του 

ευκφγραμμου τμιματοσ ΑΒ. Να επιλζξετε τθ ςωςτι 



 

 

απάντθςθ.  

Αν κζλαμε να ςχεδιάςουμε το διάνυςμα τθσ ζνταςθσ του θλεκτροςτατικοφ πεδίου ςτο ςθμείο Ο κα 

ςχεδιάηαμε το διάνυςμα: 

α. Ε1 β. Ε2 γ. Ε3   Β) Να αιτιολογιςετε τθν επιλογι ςασ. 

 
26. Ζνα αρνθτικά φορτιςμζνο ςωματίδιο που ζχει βάροσ , ιςορροπεί μζςα 

ςε ομογενζσ θλεκτρικό πεδίο ζνταςθσ ςε μικρι απόςταςθ από τθν 

επιφάνεια τθσ Γθσ.  

Α) Να επιλζξετε τθ ςωςτι απάντθςθ. Θ φορά τθσ ζνταςθσ του θλεκτρικοφ 

πεδίου, προκειμζνου το φορτιςμζνο ςωματίδιο να ιςορροπεί, κα πρζπει να 

είναι ςφμφωνα με το διπλανό ςχιμα:  α. θ 1 β. θ 2 γ. θ 3 

 

27. Στο παρακάτω ςχιμα φαίνεται θ θλεκτρικι 

δυναμικι γραμμι ενόσ ανομοιογενοφσ 

θλεκτροςτατικοφ πεδίου. 

 Α) Να επιλζξετε τθ ςωςτι απάντθςθ. Θ πιο ςωςτι 

απεικόνιςθ για το διάνυςμα τθσ ζνταςθσ του 

θλεκτροςτατικοφ πεδίου ςτο ςθμείο Α γίνεται 

από:  

α. το διάνυςμα α      ,  β. το διάνυςμα β     ,  γ. το διάνυςμα γ 

 
28. Στθ κζςθ Ο βρίςκεται ακλόνθτο ζνα κετικό ςθμειακό θλεκτρικό φορτίο Q, 

το οποίο δθμιουργεί γφρω του θλεκτροςτατικό πεδίο, όπωσ φαίνεται ςτο 

παρακάτω ςχιμα. Τα ςθμεία Α και Β του θλεκτροςτατικοφ πεδίου, που 

απεικονίηονται ςτο ςχιμα, απζχουν αντίςτοιχα r και 3r από το Q. 

Α) Να επιλζξετε τθ ςωςτι απάντθςθ. Το μζτρο τθσ ζνταςθσ του 

θλεκτροςτατικοφ πεδίου ςτο ςθμείο Α είναι:  

α. ίςο με το μζτρο τθσ ζνταςθσ του θλεκτροςτατικοφ πεδίου ςτο ςθμείο Β, β. 

τριπλάςιο του μζτρου τθσ ζνταςθσ του θλεκτροςτατικοφ πεδίου ςτο ςθμείο Β,  

γ. εννιαπλάςιο του μζτρου τθσ ζνταςθσ του θλεκτροςτατικοφ πεδίου ςτο 

ςθμείο Β. 

Β) Να αιτιολογιςετε τθν επιλογι ςασ. 

 

29. Ακίνθτο  κετικό  ςθμειακό  θλεκτρικό  
φορτίο  Q  δθμιουργεί  γφρω  του  
θλεκτρικό  πεδίο.  Σε  
ςθμείο Α του πεδίου τοποκετοφμε κετικό 
θλεκτρικό φορτίο q.  
Α) Να επιλζξετε τθ ςωςτι απάντθςθ.  
Αν κζλαμε να ςχεδιάςουμε τα διανφςματα 
τθσ ζνταςθσ του θλεκτρικοφ πεδίου ςτο ςθμείο Α και  
τθσ δφναμθσ που κα δεχκεί το φορτίο q ςτο ίδιο ςθμείο κα παρατθροφςαμε ότι τα δφο διανφςματα: 
α. ζχουν τθν ίδια διεφκυνςθ και τθν ίδια φορά  
β. ζχουν διαφορετικι διεφκυνςθ αλλά τθν ίδια φορά 
γ. ζχουν τθν ίδια διεφκυνςθ αλλά διαφορετικι φορά. Β) Να αιτιολογιςετε τθν επιλογι ςασ. 
 

 



 

 

30. Ακίνθτο κετικό ςθμειακό θλεκτρικό φορτίο Q 

δθμιουργεί γφρω του θλεκτροςτατικό πεδίο. Σε 

ςθμείο Α του πεδίου φζρουμε κετικό θλεκτρικό 

φορτίο q. Και ςτα τρία εναλλακτικά ςχιματα (α, 

β, γ) που ακολουκοφν, παρουςιάηεται το 

διάνυςμα τθσ ζνταςθσ του θλεκτροςτατικοφ 

πεδίου ςτο ςθμείο Α, κακϊσ και το διάνυςμα τθσ 

δφναμθσ που αςκείται από το πεδίο ςτο φορτίο 

q.  
 

 

1.4  Δυναμικό  -  Διαφορά δυναμικοφ 

 

1. Ζνα  ακίνθτο  κετικό  ςθμειακό  θλεκτρικό φορτίο  Q  δθμιουργεί  γφρω  
του  ζνα  θλεκτρικό πεδίο. Τα ςθμεία  A  και Β είναι δφο κζςεισ μζςα ςτο 
θλεκτρικό  πεδίο. Το δυναμικό ςτισ κζςεισ Α και Β είναι  VA και  VB 
αντίςτοιχα. Θ απόςταςθ του  ςθμείου  Β από το φορτίο  Q  είναι διπλάςια 
τθσ απόςταςθσ του ςθμείου A από το φορτίο Q.  
Α) Να επιλζξετε τθ ςωςτι απάντθςθ. Για τα δυναμικά VA και VB 
ιςχφει: 

α.
2

B
A

V
V     , β. A BV V     , γ. 

2

A
B

V
V   

Β) Να αιτιολογιςετε τθν επιλογι ςασ.  
 
2. Δφο όμοια ακίνθτα κετικά ςθμειακά θλεκτρικά φορτία 
απζχουν απόςταςθ r μεταξφ τουσ, όπωσ φαίνεται ςτο  
παρακάτω  ςχιμα. Το ςθμείο Δ  βρίςκεται  ςτθ μζςθ τθσ 
μεταξφ τουσ απόςταςθσ  r  , ενϊ το ςθμείο Γ απζχει r/3 
από το ςθμείο Α.  
Α) Να επιλζξετε τθ ςωςτι απάντθςθ. 
Θ διαφορά δυναμικοφ VΓΔ μεταξφ των ςθμείων Γ και Δ κα 
ζχει τιμι:  
α.  αρνθτικι     β.  μθδζν    γ.  κετικι     Β) Να αιτιολογιςετε τθν επιλογι ςασ. 
 
 
3. Ακλόνθτο  κετικό  ςθμειακό  φορτίο  πθγι  Q1,  δθμιουργεί θλεκτρικό 
πεδίο. Α) Να επιλζξετε τθ ςωςτι πρόταςθ. Για να μθδενιςτεί το δυναμικό 
ςτο ςθμείο Γ του θλεκτρικοφ πεδίου που  απεικονίηεται  ςτο  ςχιμα  και  
ανικει  ςτθ  μεςοκάκετο  του ευκφγραμμου τμιματοσ ΑΒ, πρζπει :  
α. να τοποκετθκεί ςτο ςθμείο Β ςθμειακό φορτίο Q2 = Q1. 
β. να τοποκετθκεί ςτο ςθμείο Β ςθμειακό φορτίο Q2 = - Q1 
γ. να τοποκετθκεί ςτο ςθμείο Β ςθμειακό φορτίο Q2  =2∙Q1 
Β) Να αιτιολογιςετε τθν επιλογι ςασ. 

 

4. Δφο  ςθμειακά  θλεκτρικά  φορτία  αλλθλεπιδροφν  και  ςασ  δίνεται  θ  
πλθροφορία  ότι θλεκτρικι δυναμικι ενζργεια του ςυςτιματοσ των δφο 
φορτίων είναι αρνθτικι. 
A) Να επιλζξετε τθ ςωςτι απάντθςθ. Τα θλεκτρικά φορτία: 
α. ζλκονται       β. απωκοφνται      Β) Να αιτιολογιςετε τθν επιλογι ςασ. 
 
5.  Ζνα ακίνθτο ςθμειακό φορτίο Q  δθμιουργεί γφρω του θλεκτροςτατικό πεδίο. Σ’ ζνα ςθμείο Α  
του πεδίου το δυναμικό ζχει τιμι  VA= - 20 V.  



 

 

Α) Να επιλζξετε τθ ςωςτι απάντθςθ. 
Το διάνυςμα τθσ ζνταςθσ του θλεκτροςτατικοφ πεδίου ςτο ςθμείο Α ζχει φορά: 
α. προσ το φορτίο Q   β. αντίκετα από το φορτίο Q      γ. δεν υπάρχουν αρκετζσ πλθροφορίεσ για να απαντιςω         
Β) Να αιτιολογιςετε τθν επιλογι ςασ. 
 
6.  Ακίνθτο ςθμειακό θλεκτρικό φορτίο  Q  δθμιουργεί γφρω του θλεκτρικό πεδίο. Ζνα ςθμείο Α απζχει  
απόςταςθ  r  από  το  Q,  ενϊ  ζνα  άλλο  ςθμείο  Β  απζχει  απόςταςθ  2r  από  το  φορτίο  Q. Θεωροφμε  ότι  το  
ζργο  τθσ  δφναμθσ  του  θλεκτρικοφ  πεδίου  για  τθ  μετακίνθςθ  ενόσ  ςθμειακοφ θλεκτρικοφ φορτίου q από 
το ςθμείο Α ςτο Β είναι W1, ενϊ για τθ μετακίνθςθ του ίδιου ςθμειακοφ φορτίου q από το ςθμείο Α ςε ζνα 
ςθμείο Γ είναι W2.  
Α) Να επιλζξετε τθ ςωςτι απάντθςθ. Εάν για τα ζργα των θλεκτρικϊν δυνάμεων ιςχφει  W1= 2W2, τότε θ 
απόςταςθ του ςθμείου Γ από το φορτίο Q είναι ίςθ με: 
α. 4r      β. 4r/3    γ. 3r/4                          Β) Να αιτιολογιςετε τθν επιλογι ςασ. 
 
7. Ακίνθτο  ςθμειακό  θλεκτρικό  φορτίο  Q,  που  βρίςκεται  ςτο  κενό,  δθμιουργεί  θλεκτρικό πεδίο. Σε κάποιο 
ςθμείο  A  του θλεκτρικοφ πεδίου το δυναμικό είναι  VA και  το μζτρο τθσ  ζνταςθσ του πεδίου είναι EA. 
 Σε ζνα άλλο ςθμείο B του πεδίου το δυναμικό είναι VΒ=VΑ/2 
Α) Να επιλζξετε τθ ςωςτι απάντθςθ. Το μζτρο τθσ ζνταςθσ EΒ ςτο ςθμείο B ιςοφται με: 
α. 2ΕΑ   β. EA/2    γ.  E A/ 4 
Β) Να αιτιολογιςετε τθν επιλογι ςασ. 
 
8. Δφο ομϊνυμα ακίνθτα θλεκτρικά φορτία δθμιουργοφν γφρω τουσ θλεκτρικό πεδίο.  
Α) Να επιλζξετε τθ ςωςτι απάντθςθ. Μζςα ςτο θλεκτρικό πεδίο: 
α. ςτο ςθμείο που μθδενίηεται θ ολικι ζνταςθ μθδενίηεται και το δυναμικό. 
β. ςε άλλο ςθμείο μθδενίηεται θ ολικι ζνταςθ και ςε άλλο ςθμείο το δυναμικό. 
γ. θ ολικι ζνταςθ μθδενίηεται ςε κάποιο ςθμείο, αλλά δε μθδενίηεται πουκενά το δυναμικό. 
Β) Να αιτιολογιςετε τθν επιλογι ςασ. 

 

9. Δφο φορτιςμζνα ςφαιρίδια αμελθτζων διαςτάςεων φζρουν ετερϊνυμα φορτία ίςου μζτρου και βρίςκονται 
ςτερεωμζνα ςτα άκρα ευκυγράμμου τμιματοσ ΑΒ, του οποίου το μζςο είναι το ςθμείο Μ.  
Α) Να επιλζξετε τθ ςωςτι πρόταςθ. α. Θ ζνταςθ του θλεκτρικοφ πεδίου ςτο Μ είναι μθδζν 
 β. Το δυναμικό του θλεκτρικοφ πεδίου ςτο Μ είναι μθδζν γ. Τα ςφαιρίδια απωκοφνται λόγω των θλεκτρικϊν 
δυνάμεων.  Β) Να αιτιολογιςετε τθν επιλογι ςασ. 
 
10. Σθμείο Α βρίςκεται μζςα ςε θλεκτρικό πεδίο που δθμιουργείται από ζνα κετικά φορτιςμζνο ςφαιρίδιο 
αμελθτζων διαςτάςεων. Το Α απζχει από το ςφαιρίδιο απόςταςθ r. Το δυναμικό του πεδίου ςτο Α είναι V και 
το μζτρο τθσ ζνταςισ του Ε. 
Α) Να επιλζξετε τθ ςωςτι απάντθςθ. Θ ςχζςθ που ςυνδζει τα παραπάνω φυςικά μεγζκθ είναι:  
α. E = V. r    β. V = E.r    γ. V = E.r2 

 

11.  Σασ δίνεται θ πλθροφορία 
ότι ζνα κετικό ςθμειακό 
θλεκτρικό φορτίο Q βρίςκεται 
ακίνθτο πάνω ςτθν ευκεία xϋx 
του ςχιματοσ ςε άγνωςτθ κζςθ. Στα ςθμεία Α και Β τθσ ευκείασ το μοναδικό θλεκτρικό πεδίο που υπάρχει, 
είναι αυτό που δθμιουργείται από το φορτίο Q. Τα δυναμικά των ςθμείων Α και Β τθσ ευκείασ ςυνδζονται με 
τθ ςχζςθ VB = 2 VA.  
Α) Να επιλζξετε τθ ςωςτι πρόταςθ. Το φορτίο Q δεν μπορεί να είναι:  
α. δεξιά από το ςθμείο Β.  
β. ανάμεςα ςτα ςθμεία Α και Β.  
γ. αριςτερά από το ςθμείο Α.  
Β) Να αιτιολογιςετε τθν επιλογι ςασ και να εξθγιςετε γιατί απορρίψατε τισ άλλεσ δφο επιλογζσ. 
 
 



 

 

12. Θλεκτροςτατικό πεδίο δθμιουργείται από ζνα αρνθτικό ςθμειακό θλεκτρικό φορτίο Q, το οποίο βρίςκεται 
ακίνθτο ςε ζνα ςθμείο Ο. 
Α) Να αναπαραςτιςετε ςτθ κόλλα ςασ το θλεκτρικό πεδίο ςτο επίπεδο με τθ βοικεια των δυναμικϊν 
γραμμϊν. 
Β) Στθ ςυνζχεια να ςθμειϊςετε πάνω ςε μια γραμμι του θλεκτροςτατικοφ πεδίου δφο ςθμεία Α και Β όπου το 
δυναμικό ςτο Α να είναι μεγαλφτερο από το δυναμικό ςτο Β και να εξθγιςετε πωσ επιλζξατε ποιο από τα δφο 
ςθμεία είναι πιο κοντά ςτο ςθμείο Ο. 
Γ) Να επιλζξετε τθ ςωςτι πρόταςθ. Θ δφναμθ που κα αςκθκεί από το πεδίο, που δθμιουργείται από το φορτίο 
Q, ςε ζνα κετικό φορτίο q (υπόκεμα) που κα τοποκετθκεί ςτο Α κα τείνει να μετακινιςει το υπόκεμα ϊςτε 
αυτό: α. να απομακρυνκεί από το Β. β. να πλθςιάςει προσ το Β. 
 
13.Στα ςθμεία 
Α,Β,Γ μιασ 
ευκείασ (ε) 
βρίςκονται 
αντίςτοιχα, τα 
ακίνθτα 
ςθμειακά θλεκτρικά φορτία 3Q, 2Q και Q, όπωσ φαίνονται ςτο παρακάτω ςχιμα. Για τισ αποςτάςεισ ανάμεςα 
ςτα ςθμεία Α,Β,Γ ιςχφει ότι: (ΑΒ) = (ΒΓ) = r. Ζνα άλλο ςθμείο Σ τθσ ευκείασ (ε), απζχει από τo ςθμείo Γ 
απόςταςθ (ΓΣ) = r , όπωσ ςτο ςχιμα. Δίνεται θ θλεκτρικι ςτακερά k.  
A) Να επιλζξετε τθ ςωςτι απάντθςθ. Το θλεκτρικό δυναμικό VΣ του θλεκτρικοφ πεδίου που δθμιουργείται από 
τα τρία ςθμειακά θλεκτρικά φορτία, υπολογίηεται από τθ ςχζςθ: 

a. 3
Q

V k
r

      β. 2
Q

V k
r

     γ.  
Q

V k
r

 
 

 
14. Ζνα ακίνθτο αρνθτικό ςθμειακό 
θλεκτρικό φορτίο Q δθμιουργεί 
γφρω του θλεκτροςτατικό πεδίο. 
Δφο ςθμεία Α και Β του 
θλεκτροςτατικοφ πεδίου βρίςκονται 
πάνω ςτθν ίδια θλεκτρικι δυναμικι 
γραμμι όπωσ φαίνεται ςτο 
παρακάτω ςχιμα και απζχουν από 

το θλεκτρικό φορτίο Q αποςτάςεισ rA και rB αντίςτοιχα. Θ απόςταςθ rB είναι διπλάςια τθσ απόςταςθσ rΑ.  
A) Να επιλζξετε τθ ςωςτι απάντθςθ. Αν το δυναμικό του θλεκτροςτατικοφ πεδίου ςτο ςθμείο Α είναι 
 VΑ = - 18 V, το δυναμικό του θλεκτροςτατικοφ πεδίου ςτο ςθμείο Β είναι: α. VB = - 9 V β. VB = - 2 V γ. VB = - 3 V 
 
 
15. Ακίνθτο ςθμειακό κετικό θλεκτρικό φορτίο Q δθμιουργεί γφρω του θλεκτρικό πεδίο. Σε ςθμείο Α του 
πεδίου αυτοφ το δυναμικό είναι VA και ςε ςθμείο Β το δυναμικό είναι VB = VA /2. Αν ζνα κετικό δοκιμαςτικό 
φορτίο q τοποκετθκεί ςτο ςθμείο Α θ θλεκτρικι δυναμικι του ενζργεια είναι UA, ενϊ αν το ίδιο φορτίο q 
τοποκετθκεί ςτο Β, θ θλεκτρικι δυναμικι του ενζργεια είναι UB. 
Α) Να επιλζξετε τθ ςωςτι απάντθςθ. Θ UB ςε ςχζςθ με τθ UA:  
α. Είναι μεγαλφτερθ κατά UA /2.  
β. Είναι ίςθ με τθ UA.  
γ. Είναι μικρότερθ κατά UA /2 
 
16. Ζνα ακίνθτο ςθμειακό φορτίο Q δθμιουργεί γφρω του θλεκτροςτατικό πεδίο. Σ’ ζνα ςθμείο Α του πεδίου το 
δυναμικό ζχει τιμι VA = - 20 V. 
Α) Να επιλζξετε τθ ςωςτι απάντθςθ. Το διάνυςμα τθσ ζνταςθσ του θλεκτροςτατικοφ πεδίου ςτο ςθμείο Α ζχει 
φορά:  
α. προσ το φορτίο Q  
β. αντίκετα από το φορτίο Q  
γ. δεν υπάρχουν αρκετζσ πλθροφορίεσ για να απαντιςω            Β) Να αιτιολογιςετε τθν επιλογι ςασ. 
 



 

 

17. Σθμειακό φορτίο q = 2 C μετακινείται από το ςθμείο Α ςτο ςθμείο Β κατά μικοσ τθσ ίδιασ 

δυναμικισ γραμμισ ομογενοφσ θλεκτρικοφ πεδίου. Αν θ τιμι του δυναμικοφ ςτα ςθμεία Α και Β είναι 

VA = 60 V και VB = 50 V αντίςτοιχα, Α) Να επιλζξετε τθ ςωςτι απάντθςθ. Το ζργο τθσ δφναμθσ του 

πεδίου που αςκείται ςτο φορτίο, κατά τθ μετακίνθςθ αυτι είναι 

α. 20 J      ,  β. 10 J  , γ. -20 J   Β) Να αιτιολογιςετε τθν επιλογι ςασ. 

 

18. Ακίνθτο κετικό ςθμειακό φορτίο +Q δθμιουργεί θλεκτρικό πεδίο. Δφο ςθμεία Α και Β του πεδίου απζχουν 

αποςτάςεισ rA και rB αντίςτοιχα από το φορτίο. 

Α) Να επιλζξετε τθ ςωςτι απάντθςθ. Αν το μζτρο τθσ ζνταςθσ του θλεκτρικοφ πεδίου ςτο ςθμείο Α είναι 

τετραπλάςιο από το μζτρο τθσ ζνταςθσ του θλεκτρικοφ πεδίου ςτο ςθμείο Β {ΕΑ = 4ΕΒ) για τθ τιμι των 

δυναμικϊν ςτα ςθμεία Α και Β κα ιςχφει ; 

Α. 
1

2

A

B

V

V
      β. 2A

B

V

V
   γ. 4A

B

V

V
  

 
19. Δφο ςθμειακά θλεκτρικά φορτία 
Q1 και Q2 βρίςκονται ςτερεωμζνα 
ςτα άκρα ευκυγράμμου τμιματοσ 
που ζχει μικοσ 0,2 m. To Q1 

βρίςκεται ςτθ κζςθ 0 m και το Q2 

ςτθ κζςθ 0,2 m. Θ γραφικι 
παράςταςθ του δυναμικοφ, του 
θλεκτρικοφ πεδίου των δφο 
φορτίων, κατά μικοσ του 
ευκυγράμμου τμιματοσ που τα 
ενϊνει, είναι αυτι που δίνεται ςτο 
παραπάνω ςχιμα.  
Α) Να επιλζξετε τθ ςωςτι 
απάντθςθ. Για τα δφο θλεκτρικά 
φορτία ιςχφει:  

 1 20, 0Q Q   1 2Q Q 

 1 20, 0Q Q   1 2Q Q 

 1 20, 0Q Q   1 2Q Q


 

20. Ακίνθτο ςθμειακό κετικό θλεκτρικό φορτίο Q δθμιουργεί θλεκτρικό πεδίο. Δφο ςθμεία Α και Β του πεδίου 

απζχουν  αποςτάςεισ   rA   και   rB   αντίςτοιχα από το  φορτίο, με rA = 2rB. Στο ςθμείο Α 

φζρνουμε μικρι ςφαίρα, αμελθτζων διαςτάςεων, φορτιςμζνθ με αρνθτικό θλεκτρικό φορτίο q.  

Α) Να επιλζξετε τθ ςωςτι απάντθςθ. 

Το ζργο τθσ δφναμθσ που αςκείται από το θλεκτρικό πεδίο ςτθν αρνθτικά φορτιςμζνθ ςφαίρα αν τθν 

μετακινιςουμε από το ςθμείο Α ςτο ςθμείο Β κα είναι : 

α.  κετικό. β.    αρνθτικό. γ.   μθδζν.    Β) Να αιτιολογιςετε τθν επιλογι ςασ. 

 
21. Ζςτω το ακίνθτο αρνθτικό ςθμειακό θλεκτρικό φορτίο Q του 

παρακάτω ςχιματοσ. Γφρω από το θλεκτρικό φορτίο Q δθμιουργείται 

θλεκτροςτατικό πεδίο. Ονομάηουμε rA και rB αντίςτοιχα, τισ αποςτάςεισ 

των ςθμείων Α και Β του θλεκτροςτατικοφ πεδίου από το θλεκτρικό 

φορτίο Q. Δίνεται: rB > rA. 

Α) Να επιλζξετε τθ ςωςτι απάντθςθ.  

α. Το δυναμικό του θλεκτροςτατικοφ πεδίου ςτο ςθμείο Α είναι 

μεγαλφτερο από το δυναμικό ςτο ςθμείο Β. β. Το δυναμικό του 



 

 

θλεκτροςτατικοφ πεδίου ςτο ςθμείο      Α είναι μικρότερο από το δυναμικό ςτο ςθμείο Β. γ. Το δυναμικό του 

θλεκτροςτατικοφ πεδίου ςτο ςθμείο Α είναι ίςο με το δυναμικό ςτο ςθμείο Β. 

 

22. Ακίνθτο ςθμειακό θλεκτρικό φορτίο Q δθμιουργεί θλεκτροςτατικό πεδίο το 

οποίο απεικονίηεται με δυναμικζσ γραμμζσ όπωσ δείχνει το διπλανό ςχιμα. Κατά 

μικοσ μιασ δυναμικισ γραμμισ φαίνονται τα ςθμεία Α και Β. 

Α) Να επιλζξετε τθ ςωςτι απάντθςθ.  

Για τα δυναμικά VA και VB του πεδίου ςτα ςθμεία αυτά ιςχφει θ 

ςχζςθ:  α. VA > VB β. VB = VA γ. VB > VA 

Β) Να αιτιολογιςετε τθν επιλογι ςασ 

 

23. Ζνα ακίνθτο ςθμειακό θλεκτρικό φορτίο Q, δθμιουργεί γφρω του 

θλεκτροςτατικό πεδίο. Στο διπλανό διάγραμμα φαίνεται πωσ μεταβάλλεται το 

δυναμικό του πεδίου ςε ςυνάρτθςθ με τθν απόςταςθ r από το φορτίο Q. Δφο   

ςθμεία   Α   και   Β   αυτοφ   του   πεδίου   απζχουν   αποςτάςεισ rA και rB 

αντίςτοιχα από το φορτίο Q και για τισ αποςτάςεισ αυτζσ ιςχφει ότι rB > rA.  

Α) Να προςδιορίςετε το είδοσ του θλεκτρικοφ φορτίου Q (κετικό ι αρνθτικό).  

Να αιτιολογιςετε τθν επιλογι ςασ ςχετικά με το είδοσ του θλεκτρικοφ φορτίου 

Q. 

Να επιλζξετε τθ ςωςτι απάντθςθ. 

Β. Αν VA, VB τα δυναμικά του θλεκτροςτατικοφ πεδίου ςτα ςθμεία Α και Β, ιςχφει: 

α. VA> VB   ,    Β. VA= VB   ,        Γ. VA<VB   ,     

 

24. Σε απόςταςθ 10 cm από ακίνθτο ςθμειακό θλεκτρικό φορτίο το μζτρο τθσ ζνταςθσ του θλεκτρικοφ πεδίου, 

που δθμιουργείται από αυτό το φορτίο, είναι 20 N/C.  

Α) Να επιλζξετε τθ ςωςτι απάντθςθ. 

Σε απόςταςθ 20 cm από το ίδιο φορτίο το μζτρο τθσ ζνταςθσ είναι: 

α. 5 N/C β. 10 N/C γ. 20 N/C 

Β) Να αιτιολογιςτε τθν επιλογι ςασ. 

Β.1 Σε απόςταςθ 10 cm από ακίνθτο ςθμειακό αρνθτικό φορτίο, το δυναμικό του θλεκτρικοφ πεδίου που 

δθμιουργείται από αυτό, είναι -10 V.  

Α) Να επιλζξετε τθ ςωςτι απάντθςθ. 

Σε απόςταςθ 5 cm από το φορτίο, το δυναμικό του πεδίου είναι: 

α. - 5V β. - 20 V γ. +20 V 

 

25. Θετικό ςθμειακό φορτίο Q βρίςκεται 

ςτθ κζςθ Ο τθσ ευκείασ Οx. Δοκιμαςτικό 

φορτίο q μετακινείται από το ςθμείο Α 

ςτο ςθμείο Β και παράγεται από τθ 

δφναμθ του πεδίου ζργο WAB. Δίνεται ότι 

OA = ΑΒ = BΓ = r.  

Α) Να επιλζξετε τθ ςωςτι πρόταςθ. Αν μετακινθκεί φορτίο 2q από το ςθμείο Α ςτο ςθμείο Γ, τότε το ζργο WAΓ 

που παράγεται από τθ δφναμθ του πεδίου ιςοφται με:  

α. 3/8 WAB     ,   β. 3/4 WAB       , γ. 8/3 WAB       Β) Να αιτιολογιςετε τθν επιλογι ςασ. 

 


