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ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

β΄ λυκείου 

 
1. Ένας αγωγός μήκους   και διατομής S διπλώνεται στα δύο τότε η αντίστασή του: 

α. μένει σταθερή 
β. διπλασιάζεται 
γ. υποδιπλασιάζεται 
δ. υποτετραπλασιάζεται. 

2. Δύο αντιστάτες R1 και R2 (R1>R2) συνδέονται σε σειρά και τροφοδοτούνται με τάση V.Η ισ-
χύς που καταναλώνεται στους αντιστάτες είναι: 

α. Ρ1 = Ρ2 
β. Ρ1 < Ρ2 
γ. Ρ1 > Ρ2 
δ. τα στοιχεία δεν επαρκούν για να απαντήσουμε. 

3. To λαμπάκι ενός φακού έχει στοιχεία 3,8 V και 0,2 Α. Να υπολογίσετε: 
α. την αντίσταση που έχει όταν φωτοβολεί κανονικά 
β. την ισχύ του 
γ. το φορτίο που θα περάσει σε 10 min 
δ. την ενέργεια που δαπανά σε 10 min. 

        [19Ω, 0,76W, 120C, 456J]  

4. Δύο σημειακά ηλεκτρικά φορτία αλληλεπιδρούν με δύναμη F και κρατούνται ακίνητα σε α-
πόσταση r.Αν κρατήσουμε ακίνητα τα φορτία σε απόσταση 2r και ταυτόχρονα διπλασιάσου-
με το φορτίο του καθενός τότε αυτά αλληλεπιδρούν με δύναμη μέτρου : 

α.   2F         β.   F        γ.    F/2        δ.   F/4 

5. Kατά την ηλέκτριση με τριβή: 
α. τα σώματα ανταλλάσσουν πρωτόνια 
β. τα σώματα ανταλλάσσουν ηλεκτρόνια 
γ. παράγονται ηλεκτρόνια στο σώμα που φορτίζεται αρνητικά 
δ. καταστρέφονται ηλεκτρόνια στο σώμα που φορτίζεται θετικά. 

6. Μονάδα ηλεκτρεγερτικής δύναμης στο S.I. είναι : 
α.  1J         β.   1Ν        γ.   1Ν/C          δ.   1V 

α. αναφέρεται σε δύο σημεία του κυκλώματος 
β. είναι πάντοτε ίση με την πολική τάση της πηγής 
γ. αποτελεί στοιχείο ταυτότητας της πηγής 
δ. εξαρτάται από την ένταση του ρεύματος που διαρρέει τη πηγή. 

7. Σε απόσταση r από σημειακό φορτίο Q το μέτρο της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου είναι Ε. 
Πόσο είναι το μέτρο της έντασης του πεδίου σε τριπλάσια  απόσταση; 
Δικαιολογήστε την απάντησή σας. 

. 

8. Δίνεται πηγή με Ε = 12 V και r = 1 Ω.Η πηγή τροφοδοτεί δύο αντιστάσεις σε σειρά την R1 = 2 
Ω και την R2 = 3 Ω. Να βρείτε: 

α. την ένταση του ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα 
β. την πολική τάση της πηγής 
γ. την ισχύ στην εσωτερική αντίσταση της πηγής 
δ. την ισχύ που παρέχει η γεννήτρια στο εξωτερικό κύκλωμα 
ε. την ισχύ σε κάθε μια από τις αντιστάσεις. 

       [ 2Α, 10V, 24W, 4W, 20W, 8W,12W] 
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8. H κατεύθυνση της δύναμης που ασκεί ένα ηλεκτρικό πεδίο σε κάποιο φορτίο συμπίπτει πάν-
τοτε με την κατεύθυνση της έντασης του πεδίου στο σημείο όπου βρίσκεται το φορτίο; Δικα-
ιολογήστε. 

9.  Σε ομογενές ηλεκτροστατικό πεδίο 
α. το δυναμικό είναι παντού μηδέν 
β. το δυναμικό είναι παντού το ίδιο 
γ. η ένταση του πεδίου είναι παντού η ίδια 
δ. η ένταση του πεδίου είναι παντού μηδέν. 

10. Δύο ομόσημα φορτία Q και q  βρίσκονται σε απόσταση r μεταξύ τους. Αν απομακρύνουμε τα 
δύο φορτία, τότε η δυναμική ενέργεια του ζεύγους των φορτίων 

α. μεγαλώνει 
β. μικραίνει 
γ. παραμένει σταθερή 
δ. μεγαλώνει και στη συνέχεια μικραίνει. 

11. Ποιο από τα παρακάτω μεγέθη αναφέρεται σε δύο σημεία ενός πεδίου; 
α. δυναμικό 
β. ένταση 
γ. δύναμη 
δ. διαφορά δυναμικού. 

12. Ακίνητο σημειακό φορτίο Q = 100 μC δημιουργεί ηλεκτρικό πεδίο. Σε απόσταση r από το 
φορτίο Q τοποθετείται δεύτερο φορτίο +q. Aν η ηλεκτρική δύναμη που αναπτύσσεται μετα-
ξύ των φορτίων είναι F = 1 N και η δυναμική ενέργεια των φορτίων είναι U = 3 J. Nα βρε-
θούν: 

α. η απόσταση r 
β. το φορτίο q. 
k = 9 109 Νm2/C2                     [ 3m, 10-5 C ] 

13. Ένα σημειακό ακίνητο φορτίο Q δημιουργεί γύρω του ηλεκτρικό πεδίο. Ένα σημείο (Α) του 
πεδίου αυτού απέχει από το Q απόσταση  r = 0,05 m.Αν η ένταση του πεδίου στο σημείο 
(Α) είναι Ε = 30 Ν/C, να βρεθούν : 
α. το φορτίο Q 
β. το δυναμικό του πεδίου στο σημείο (Α) 
γ. αν στο σημείο (Α) φέρουμε ένα άλλο φορτίο q = 3 μC, να βρείτε την δυναμική ενέργεια 

του συστήματος των δύο φορτίων και την δύναμη που αναπτύσσεται μεταξύ αυτών των 
φορτίων.  

 k = 9 109 Νm2/C2    
[ 25/3 10-12 C,   1,5 V, 45 10-7 J, 9 10-5 N] 

14. Σε απόσταση r από σημειακό φορτίο Q το δυναμικό είναι V = 100 Volt. Όταν στο σημείο 
αυτό τοποθετήσουμε φορτίο q = 1 μC δέχεται  από το φορτίο Q δύναμη μέτρου F = 10-3 N.  
Nα βρεθούν: 

α. το φορτίο Q 
β. το μέτρο της έντασης του πεδίου σε αυτό το σημείο 
γ. η δυναμική ενέργεια του συστήματος των δύο φορτίων. 

k = 9 109 Νm2/C2       [ 1/9 10-8 C,  103 N/C, 10-4 J ] 

15. Ακίνητο σημειακό φορτίο Q = 10-6 C δημιουργεί ηλεκτροστατικό πεδίο. Ένα σημείο (Α) α-
πέχει από το παραπάνω φορτίο απόσταση r = 1 m. 
α. Να βρεθεί το μέτρο της έντασης του πεδίου στο σημείο (Α). 
β. Να βρεθεί το δυναμικό του πεδίου στο (Α). 
γ. Ένα δεύτερο σημειακό φορτίο q = 0,5 10-6 C κινείται από το σημείο (Α)  στο σημείο (Β) 

του πεδίου. Το δυναμικό στο σημείο (Β) είναι VB = 4000V. Nα υπολογισθεί το έργο της 
δύναμης του πεδίου για την παραπάνω μετακίνηση. 
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k = 9 109 Nm2/C2                                                     [ 9 103 N/C,  9 103 V, 25 10-4 J ] 

16. Ένα ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ (Α = 90ο) έχει κάθετες τις πλευρές ΑΒ και ΑΓ με μήκη ΑΒ = 
3m και ΑΓ = 4m.Στις κορυφές Β, Γ υπάρχουν τα σημειακά φορτία QB = 10-5 C και QΓ = - 2 
10-5 C. 
α. Βρείτε το δυναμικό (ολικό) στην κορυφή Α του τριγώνου. 
β. Ένα σημειακό φορτίο q = - 3 10-5 C μεταφέρεται από το άπειρο στο σημείο A.  Βρείτε 

πόσο έργο απαιτείται για την μετακίνηση αυτή. 
        [ -15 103 V,   45 10-2 J ]  

17. Η ένταση οριζόντιου ομογενούς ηλεκτρικού πεδίου έχει μέτρο Ε = 100 Ν/C. Eνα φορτισμέ-
νο σωματίδιο μάζας m = 2 10-8 Kg και φορτίου q = 10-4 C αφήνεται ελεύθερο να κινηθεί κα-
τά μήκος μιας δυναμικής γραμμής του πεδίου από ένα σημείο Α μέχρι ένα σημείο Β. Αν η 
απόσταση των σημείων Α και Β είναι d = 1m να βρεθούν: 
α. η διαφορά δυναμικού μεταξύ των σημείων Α και Β 
β. το έργο της δύναμης του ηλεκτρικού πεδίου στο φορτίο από το Α στο Β 
γ. η ταχύτητα που αποκτά το σωματίδιο στο σημείο Β του πεδίου. 
Το βάρος του σωματιδίου δεν λαμβάνεται υπ΄όψιν. 

[ 100V,  10-2J,  103m/s ] 

18. Σε σημείο Α ομογενούς ηλεκτρικού πεδίου το δυναμικό είναι VA = 100 V.Φορτίο q = 2 10-8 
C κινείται από το σημείο Α σε άλλο σημείο Β οπότε το έργο που παράγεται είναι WA B = 4 

10-6 J.Nα βρεθούν: 
α. το δυναμικό στο σημείο Β του πεδίου 
β. τη δυναμική ενέργεια του φορτίου q στα σημεία Α και Β 
γ. πόσο απέχουν τα σημεία Α και Β αν η ένταση του πεδίου είναι Ε = 103Ν/C. 

       [ -100V, 2 10-6J,  -2 10-6J,  2 10-1m ] 

19.Να χαρακτηρίσετε στο τετράδιό σας τις προτάσεις που ακολουθούν με το  γράμμα Σ, αν είναι 
σωστές ή με το γράμμα Λ, αν είναι λανθασμένες. 
α. Η ένταση Ε σε σημείο ηλεκτρικού πεδίου είναι μονόμετρο μέγεθος. 
β. Το δυναμικό V σε μια θέση Γ ηλεκτρικού πεδίου είναι διανυσματικό  μέγεθος. 
γ. Σε κόμβο ηλεκτρικού κυκλώματος, το αλγεβρικό άθροισμα των εντάσεων 

των ρευμάτων είναι μηδέν.  
δ. Γύρω από ρευματοφόρο αγωγό δημιουργείται μαγνητικό πεδίο.  
 
 

20.Στο σημείο Α του ομογενούς ηλεκτρικού πεδίου του 
σχήματος αφήνεται ελεύθερο  ένα αρνητικό φορτίο -
q. Ποια θα είναι η κατεύθυνση της κίνησής του; 
Θεωρήστε ότι το σύστημα είναι εκτός πεδίου βαρύτη-

τας. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A
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21. Δίνεται το κύκλωμα του παρακάτω σχήματος: 

 
Η ηλεκτρική πηγή έχει ηλεκτρεγερτική δύναμη  E =50V και εσωτερική  αντίσταση   r=5Ω. 
Αν  R1=30Ω  και R2=60Ω, να υπολογίσετε: 
α) την ολική αντίσταση του κυκλώματος 
β) την ένταση του ρεύματος που διαρρέει την πηγή 
γ) την ισχύ που παρέχει η πηγή στο κύκλωμα 
δ) την ισχύ που καταναλώνεται στον αντιστάτη R1. 

     [ 25Ω, 2Α, 100W, 160/3 W] 

22. Στις κορυφές Β και Γ ισόπλευρου τριγώνου ΑΒΓ, πλευράς α=0,2m,  συγκρατούνται ακίνητα 

τα σημειακά φορτία QB=410-6C  και  QΓ= –210-6 C, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα: 
Να υπολογίσετε: 

α. το μέτρο της δύναμης που ασκείται από το ένα φορτίο στο άλλο 
β. το μέτρο της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου στο μέσο Μ της  πλευράς ΒΓ  
γ. το δυναμικό του ηλεκτρικού πεδίου στην κορυφή Α του τριγώνου 

δ. αν φορτίο q= –310-6C μετακινηθεί από την κορυφή Α στο μέσο Μ  της πλευράς ΒΓ, να 
βρεθεί το έργο της δύναμης του ηλεκτρικού πεδίου για τη μετακίνηση αυτή. 

Δίνεται η ηλεκτρική σταθερά  k=9109

2

2

C

Nm . 

[ 18 10-1Ν,  54105Ν/C,  9104V, 5410-2J ] 

23.Eνα  ακίνητο σημειακό ηλεκτρικό φορτίο +Q = 10-8C δημιουργεί ηλεκτρικό πεδίο. Σε σημείο 

Α που απέχει απόσταση r=310-1m από το φορτίο +Q φέρουμε ένα άλλο σημειακό ηλεκτρι-
κό φορτίο +q=10-12C. 

α. Να υπολογιστεί η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου στο σημείο Α. 
β. Αν κατά τη μετακίνηση του φορτίου +q από το σημείο Α σε ένα άλλο σημείο Γ του πεδί-

ου, παράγεται έργο W Α  Γ = 1 0 - 1 0 J , πόση είναι η διαφορά δυναμικού V Α Γ ( V Α - V Γ ) ; 

γ. Αν το δυναμικό στο σημείο Α είναι VΑ=300V, να βρεθεί το έργο που παράγεται από το 

πεδίο κατά τη μετακίνηση του φορτίου +q από το σημείο Γ μέχρι το άπειρο. 

 Δίνονται: V=0,  
  

C

 mN
10 9   K

2

2
9

c



 

           [ 103 Ν/C, 100V, 210-10J ] 

+Q r

+q  

A Γ
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24. Δύο αντιστάσεις R1 = 9 Ω και R2 = 18 Ω συνδέονται παράλληλα. Τα άκρα της συνδεσμολο-
γίας συνδέονται με τους πόλους ηλεκτρικής πηγής ηλεκτρεγερτικής δύναμης E = 12 V και 
εσωτερικής αντίστασης r = 2 Ω. 
α. Να σχεδιάσετε το κύκλωμα 
β. Να υπολογίσετε την ισοδύναμη (ολική) αντίσταση του  κυκλώματος  
γ. Nα υπολογίσετε τις εντάσεις των ρευμάτων Ι1, Ι2 που διαρρέουν τις αντιστάσεις  R1, R2 

αντίστοιχα. 
δ. Να υπολογίσετε την τάση στα άκρα της αντίστασης R1, και την τάση στα άκρα της αντίσ-

τασης R2. 
  [ 8Ω, 1Α, 0,5Α,9V ] 

25. Θετικό φορτίο 2C μετακινείται μεταξύ δύο σημείων ηλεκτρικού πεδίου που έχουν διαφορά 
δυναμικού 50V. Το έργο της δύναμης του πεδίου κατά τη μετακίνηση αυτή  είναι: 

 α. 25J     β. 50J      γ.  100J      δ. 200J. 

26. Αντιστάτης με αντίσταση R καταναλώνει ισχύ P, όταν η τάση στα άκρα του είναι V. Αν η 
τάση στα άκρα του αντιστάτη διπλασιαστεί, η ισχύς που καταναλώνει ο αντιστάτης γίνεται: 

α.  
2

P
     β. 2Ρ    γ.  

4

P
  δ. 4Ρ 

27. Ένα αμπερόμετρο συνδεδεμένο σε σειρά με τον αντιστάτη ενός κυκλώματος έχει ένδειξη 
ίση με: 
α. τη διαφορά δυναμικού στα άκρα του αντιστάτη 
β. την ισχύ που καταναλώνεται στον αντιστάτη 
γ. την ένταση του ρεύματος που διαρρέει τον αντιστάτη 
δ. το ηλεκτρικό φορτίο που διέρχεται από τον αντιστάτη. 

28. Σε κύκλωμα συνεχούς ρεύματος, η ένταση του ρεύματος που διαρρέει μια αντίσταση και η 
διαφορά δυναμικού στα άκρα της μετριούνται αντίστοιχα με αμπερόμετρο και βολτόμετρο. 
Τα όργανα αυτά συνδέονται: 
α. το αμπερόμετρο παράλληλα και το βολτόμετρο σε σειρά με την αντίσταση 
β. το βολτόμετρο παράλληλα και το αμπερόμετρο σε σειρά με την αντίσταση 

 γ. και τα δυο όργανα σε σειρά με την αντίσταση 
 δ. και τα δυο όργανα παράλληλα με την αντίσταση. 

29. Στο κύκλωμα του παρακάτω σχήματος οι αντιστάτες R1, R2 και R3 είναι συνδεδεμένοι πα-
ράλληλα μεταξύ των σημείων Α και Β, ενώ ο αντιστάτης R4 συνδέεται σε σειρά με το σύσ-
τημά τους. Στα άκρα του κυκλώματος Α και Γ εφαρμόζεται συνεχής τάση V. Δίνονται οι τι-
μές των αντιστάσεων R1 = 2Ω, R2 = 2,5Ω, R3 = 10Ω και R4 = 4Ω, καθώς και η τιμή της έν-
τασης του ρεύματος Ι1 = 5Α που διαρρέει τον αντιστάτη R1. 

Να υπολογίσετε: 
α. την ολική (ισοδύναμη) αντίσταση του κυκλώματος 
β. τις τιμές των εντάσεων του ρεύματος Ι2, Ι3 και Ι4 που διαρρέουν τους αντιστάτες   R2, R3 

και R4 

R1

R3

R4R2 Γ

V

Α Β
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γ. την τάση V στα άκρα του κυκλώματος 
δ. τον αριθμό των ηλεκτρονίων που διέρχονται από μια διατομή του αντιστάτη R4 σε χρόνο 

t = 0,8s. 

Δίνεται το φορτίο του ηλεκτρονίου: qe  =-1,610-19C. 
 


