
 

 

Διαγώνισμα Φυσική Γ’ Γυμνασίου 

Κεφάλαιο 1 – Ηλεκτρική Δύναμη και Φορτίο  

Ονοματεπώνυμο: 

Ημερομηνία: 

Βαθμός: 

Διάρκεια 2 ώρες 

 

Να απαντήσετε σε 5 από τις 7 ασκήσεις. Τα θέματα είναι ισοδύναμα μεταξύ τους. 

 

Άσκηση 1 

Να συμπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις: 

 

 Οι δυνάμεις μεταξύ των ηλεκτρισμένων σωμάτων ονομάζονται ………………….. Αυτές 

μπορεί να είναι ……………….. ή ………………………… και ασκούνται από 

…………………….. Η ύπαρξη αυτών των δυνάμεων οφείλεται στο 

……………………………………. (2 λέξεις).  

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

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

το άτομο είναι ……………………… ουδέτερο.  Στον πυρήνα βρίσκονται τα ……………….. 

που έχουν …………… φορτίο και τα ………………. που είναι …………….... ουδέτερα. 

 Στην ηλέκτριση του ατόμου παίρνουν μέρος μόνο τα ………………………… Τα 

………………… δεν μπορούν να συμμετάσχουν λόγο της ……………………………….. (2 

λέξεις) 

 Σύμφωνα με τον νόμο του Coulomb το μέτρο της …………………. δύναμης με την οποία 

αλληλεπιδρούν δύο …………………. φορτία είναι …………………. του ……………….. των 

……………….. και ……………………… ανάλογο του ……………………. της …………………..  

 

 

Άσκηση 2 
 

 

Να αναπτύξετε εν συντομία τις σημαντικές ιδιότητες του ηλεκτρικού φορτίου. 

 

 

 



 

 

 

Άσκηση 3 
 

Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λάθος (Λ): 

 

i. Στη φύση υπάρχουν τρία είδη ηλεκτρικού φορτίου το θετικό, το αρνητικό και το 

ουδέτερο.  

ii. Όλα τα μέταλλα είναι μονωτές.  

iii. Οι ηλεκτρικές δυνάμεις είναι δυνάμεις που ασκούνται και από απόσταση.  

iv. Η ηλεκτρική δύναμη μεταξύ δύο σωμάτων θα διπλασιαστεί, αν διπλασιάσουμε την 

απόσταση 

v. Η ηλεκτρική δύναμη είναι αντιστρόφως ανάλογη του φορτίου.  

vi. Το ηλεκτρικό φορτίο δεν διατηρείται ποτέ. 

vii. Μαγνητικές και ηλεκτρικές δυνάμεις ασκούνται στα ίδια σώματα. 

viii. Οι ηλεκτρικές δυνάμεις, όπως και η βαρυτικές, είναι πάντα ελκτικές. 

ix. Ένα ηλεκτρικά ουδέτερο σώμα δεν μπορεί να ηλεκτριστεί. 

x. Στην ηλέκτριση των σωμάτων σημαντικό ρόλο παίζουν τα νετρόνια και τα πρωτόνια. 

 

Άσκηση 4 

 

Φέρνουμε σε επαφή δύο σφαίρες, Α και Β. Η σφαίρα Α αρχικά έχει φορτίο nCQA 32.0  και η 

σφαίρα Β είναι αφόρτιστη.  

i. Να υπολογίσετε το φορτίο που θα έχουν τελικά οι δύο σφαίρες μετά την επαφή 

ii. Να εξηγήσετε πως θα αποκτήσει η καθεμία το τελικό της φορτίο. 

iii. Να υπολογίσετε το πλήθος των ηλεκτρονίων που μετακινήθηκαν 

 

 

Άσκηση 5 
 

Παίρνουμε ένα κομμάτι ύφασμα και ένα κομμάτι μέταλλο και τα τρίβουμε μεταξύ τους. 

Παρατηρούμε ότι μετά από λίγο το ένα από τα δύο έχει φορτίο Cq 4.6 .  

i. Ποιο από τα δύο κομμάτια έχει το φορτίο αυτό; 

ii. Ποιο είναι το φορτίο στο άλλο κομμάτι; 

iii. Να εξηγήσετε πως είναι δυνατόν να φορτιστούν τελικά τα δύο σώματα. 

iv. Να υπολογίσετε το πλήθος των ηλεκτρονίων που μετακινήθηκαν 

 

 

 



 

 

 

 

Άσκηση 6 
 

Έχουμε τέσσερα σώματα σ’ ένα τετράγωνο πλαίσιο. Το σώμα στην πρώτη κορυφή έχει φορτίο  

mCqA 8.3 , το σώμα στη δεύτερη κορυφή έχει φορτίο CqB

41092  ενώ τα άλλα δύο έχουν ίσα 

φορτία. Αν το ολικό φορτίο είναι CQ 5000 να υπολογίσετε το φορτίο των δύο σωμάτων. 

 

 

Άσκηση 7 
 

Δύο σφαίρες με φορτίο 
1q  και 

2q αλληλεπιδρούν ηλεκτρικά. Αν η μεταξύ τους απόσταση είναι 

cmrA 3 η ηλεκτρική δύναμη που ασκεί το 
1q  στο 

2q  είναι N12 . 

i. Να υπολογίσετε την ηλεκτρική δύναμη που ασκεί το 
2q  στο 

1q  

ii. Αν η απόσταση γίνει cmrB 6  να υπολογίσετε τη νέα τιμή της δύναμης. 

iii. Επαναφέρουμε τα φορτία στην αρχική τους θέση. Για να γίνει η δύναμη N24  σε ποια 

απόσταση πρέπει να φέρουμε το 
2q  από το 

1q ; 

. 

 

Καλή Επιτυχία!!! 


