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Φυσική Γ’ Γυμνασίου 

Ασκήσεις Κεφάλαιο 1 

Επιμέλεια: Αγκανάκης Α. Παναγιώτης 

 

Άσκηση 1 

 

Να συμπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις: 

i. Η δύναμη που ασκείται μεταξύ ηλεκτρισμένων σωμάτων ονομάζεται ……………….. 

ii. Το ηλεκτρικό ……………………… είναι μία συσκευή που χρησιμοποιούμε για να αποδείξουμε 

ότι ένα σώμα είναι ……………… 

iii. Οι ηλεκτρικές δυνάμεις είναι δυνάμεις που ασκούνται από ………………… 

iv. Οι ηλεκτρικές δυνάμεις μπορεί να είναι είτε …………………. αν τα φορτία είναι 

……………………. είτε …………………. αν τα φορτία είναι …………………….  

v. Το ……………………………….. (2 λέξεις) είναι η αιτία ύπαρξης των ηλεκτρικών δυνάμεων. 

vi. Στη φύση υπάρχουν ……….. είδη φορτίου, το ………….. και το ………….. 

vii. Η ηλεκτρική δύναμη που ασκεί ένα φορτίο είναι πάντα …………… του …………….. 

viii. Σύμφωνα με τη θεωρία του Bohr, το άτομο αποτελείται από τον …………… και γύρω του 

……………............... τα ………………….. Ο πυρήνας έχει ……………… φορτίο ενώ τα 

ηλεκτρόνια ………………… Στον πυρήνα βρίσκονται τα …………………… που έχουν 

……………….. φορτίο και τα ……………….. που είναι ηλεκτρικά ……………… Τα ………………. 

και τα …………. έχουν σχεδόν ίσες …………. ενώ τα ………………. έχουν πολύ μικρότερη 

………….. τα ………………….. και τα ………………….. έχουν αντίθετο ……………… Το φορτίο 

αυτό είναι το …………………… που έχει παρατηρηθεί στη φύση. Ένα άτομο κανονικά είναι 

ηλεκτρικά …………………. αφού το πλήθος των …………………… και των ……………. είναι το 

……. Αν ένα άτομο έχει ηλεκτρικό φορτίο το ονομάζουμε ……… 

ix. Στην ηλέκτριση ενός ατόμου συμμετέχουν μόνο τα …………………….. Τα πρωτόνια δεν 

μπορούν να μετέχουν αφού έχουν ………………..……….. (2 λέξεις) μάζα. 

x. Σε οποιαδήποτε διαδικασία το ηλεκτρικό φορτίο θα πρέπει να ………………………………… (2 

λέξεις). Η αρχή αυτή είναι γνωστή και ως …………………………………………. (4 λέξεις) 

 

Άσκηση 2 

 

i. Με ποιους τρόπους μπορεί να ηλεκτριστεί ένα σώμα; 

ii. Να αναπτύξετε εν συντομία την ηλέκτριση σώματος με τριβή.  

iii. Να αναπτύξετε εν συντομία την ηλέκτριση σώματος με επαφή. 

iv. Τι εννοούμε με τον όρο «ελεύθερα ηλεκτρόνια» ; 
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Άσκηση 3 

 

1) Έχουμε μία σφαίρα με αρχικό φορτίο nCq 101  . Η σφαίρα έρχεται σε επαφή με αφόρτιστο 

σώμα 02 q  το οποίο τελικά αποκτά φορτίο  nCq 4'2  . Να βρεθεί το φορτίο που θα έχει τελικά 

η πρώτη σφαίρα. 

 

 

2) Μία σφαίρα με αρχικό φορτίο 1q  έρχεται σε επαφή με αφόρτιστο σώμα 02 q . Το σώμα τελικά 

αποκτά φορτίο  nCq 5'2   ενώ η σφαίρα nCq 10'1   Να βρεθεί το αρχικό φορτίο της πρώτης 

σφαίρας. 

 

 

3) Στο σχολείο ο καθηγητής της Φυσικής, μας κάνει το εξής πείραμα. Παίρνει δύο σώματα τα 

οποία είναι ηλεκτρικά ουδέτερα. Στη συνέχεια τα τρίβει και στο τέλος το ένα σώμα αποκτά 

φορτίο Cq 10 . Να υπολογίσετε το φορτίο του δεύτερου σώματος. 

 

 

4) Στο σχολείο στο μάθημα της Φυσικής εκτελούμε το εξής πείραμα. Παίρνουμε δύο σώματα τα 

οποία είναι ηλεκτρικά ουδέτερα και τα τρίβουμε. Στη συνέχεια παίρνουμε δύο όργανα τα οποία 

είναι ικανά να μετράνε το ηλεκτρικό φορτίο. Το ένα δείχνει στις ενδείξεις CqA 4 και 

CqB 4 ενώ το δεύτερο δείχνει CqA 4  και CqB 3 . Ποιο από τα δύο δείχνει τη σωστή 

ένδειξη και γιατί; 

 

Άσκηση 4 

 

Χρησιμοποιώντας τον πίνακα 1.2 στην σελίδα 17 του σχολικού σας να πείτε το φορτίο που θα έχει 

τελικά το κάθε υλικό αν προκαλέσουμε τριβή μεταξύ τους: 

 

i. Αμίαντος – Ξύλο 

ii. Θείο – Βαμβάκι 

iii. Δέρμα ανθρώπου – Τρίχωμα γάτας 

iv. Κεχριμπάρι - Θείο 
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