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Φ Υ Σ Ι Κ Η  Γ ’  Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι Ο Υ  

Ενότητα 1 - Ηλεκτρισμός 

 

Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ι Κ Η  Δ Υ Ν Α Μ Η  Κ Α Ι  Φ Ο Ρ Τ Ι Ο  

2ο Γυμνάσιο Αμαλιάδας 
 
Γρθγόρθσ Βαςιλόπουλοσ 
Φυςικόσ MSc, Πλθροφορικόσ 

 

Ερωτήσεις Θεωρίας 

1. Ποια ςϊματα λζγονται θλεκτριςμζνα; 

2. Τι είναι το θλεκτρικό εκκρεμζσ; Ποια είναι θ χριςθ του; 

3. Τι είναι το θλεκτρικό φορτίο; Ποιο είναι το ςφμβολο του θλεκτρικοφ φορτίου και ποια θ μονάδα μζτρθςισ 

του ςτο Διεκνζσ Σφςτθμα Μονάδων (SI); 

4. Να αναφζρετε τρεισ υποδιαιρζςεισ του Coulomb. 

5. Πωσ βρίςκουμε το ολικό φορτίο δφο ι περιςςοτζρων ςωμάτων; 

6. Να περιγράψετε τθ δομι του ατόμου. Στθν απάντθςι ςασ να ςυμπεριλάβετε και το είδοσ των φορτίων των 

ςτοιχειωδϊν ςωματιδίων που το αποτελοφν. 

7. Πωσ τα ςϊματα αποκτοφν θλεκτρικό φορτίο; 

8. Να διατυπϊςετε τθν αρχι διατιρθςθσ του θλεκτρικοφ φορτίου. 

9. Τι εννοοφμε με τθ φράςθ «κβάντωση του φορτίου»; 

10. Με ποιουσ τρόπουσ μποροφν να θλεκτριςτοφν τα ςϊματα; 

11. Ποια υλικά ονομάηονται θλεκτρικοί αγωγοί; Να αναφζρετε παραδείγματα τζτοιων υλικϊν. 

12. Να διατυπϊςετε το νόμο του Coulomb. 

Ερωτήσεις Κατανόησης 

13.  Για να θλεκτρίςουμε ζνα ςϊμα κετικά, πρζπει: 

A. Να του προςκζςουμε κετικά ςωματίδια 

B.  Να του αφαιρζςουμε κετικά ςωματίδια 

C. Να του προςκζςουμε αρνθτικά ςωματίδια 

D. Να του αφαιρζςουμε αρνθτικά ςωματίδια 

14. Όταν φζρνουμε ςε επαφι ζνα κετικά θλεκτριςμζνο ςϊμα με ζνα αγϊγιμο μθ θλεκτριςμζνο ςϊμα, τι από 

τα επόμενα ςυμβαίνει; 

A. Όλα τα κετικά θλεκτριςμζνα ςωματίδια ςυγκεντρϊνονται ςτο πρϊτο ςϊμα και όλα τα αρνθτικά ςτο 

δεφτερο ςϊμα. 

B. Θετικά θλεκτριςμζνα ςωματίδια από το πρϊτο ςϊμα μετακινοφνται ςτο δεφτερο. 

C. Αρνθτικά θλεκτριςμζνα ςωματίδια από το δεφτερο ςϊμα μετακινοφνται ςτο πρϊτο. 

D. Θετικά και αρνθτικά θλεκτριςμζνα ςωματίδια από το πρϊτο ςϊμα μετακινοφνται ςτο δεφτερο. 

15. Όταν μια γυάλινθ ράβδοσ τρίβεται με μάλλινο φφαςμα τότε: 

A. Ηλεκτρίηεται μόνο το μάλλινο φφαςμα 

B. Ηλεκτρίηεται μόνο θ γυάλινθ ράβδοσ 

C. Ηλεκτρίηονται και τα δφο 

D. Δεν θλεκτρίηεται κανζνα από τα δφο 

16. Σε ποια από τισ εικόνεσ 1, 2 και 3 που φαίνονται ςτο διπλανό 

ςχιμα, τα δφο ςφαιρίδια από φελιηόλ που είναι κρεμαςμζνα με 

μεταξωτι κλωςτι, 

A. Ζχουν ίδιο φορτίο 
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B. Ζχουν αντίκετο φορτίο 

C. Δεν είναι θλεκτριςμζνα 

17. Πζντε ςϊματα Α, Β, Γ, Δ και Ε είναι θλεκτριςμζνα. Αν γνωρίηετε ότι το Α απωκεί το Β, το Γ ζλκει το Ε, το Β 

απωκεί το Ε, το Δ ζλκει το Β και ότι το Δ είναι θλεκτριςμζνο αρνθτικά, να βρείτε το είδοσ του φορτίου των 

υπολοίπων ςωμάτων. 

18. Διακζτουμε τρεισ ςφαίρεσ οι οποίεσ είναι θλεκτριςμζνεσ, χωρίσ να γνωρίηουμε 

το είδοσ του φορτίου που διακζτουν. Είναι δυνατόν οι ςφαίρεσ αυτζσ να αλ-

λθλεπιδροφν όπωσ φαίνεται ςτο ςχιμα; Να δικαιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ. 

19. Διακζτουμε τρεισ όμοιεσ μεταλλικζσ ςφαίρεσ Α, Β, Γ, από τισ οποίεσ μόνο θ Α 

είναι φορτιςμζνθ με φορτίο Q = +4 μC. Φζρνουμε πρϊτα τθν Α ςε επαφι με τθ 

ςφαίρα Β και ςτθ ςυνζχεια με τθ ςφαίρα Γ. Πόςο κα είναι το φορτίο των ςφαι-

ρϊν τελικά; 

20. Σε ζνα θλεκτροςκόπιο που τα φφλλα του είναι κατακόρυφα, πλθςιάηουμε το άκρο 

μιασ ράβδου και διαπιςτϊνουμε ότι τα φφλλα του θλεκτροςκοπίου ανοίγουν.  

A. Το θλεκτροςκόπιο φορτίςτθκε από τθ ράβδο 

B. Η ράβδοσ φορτίςτθκε από το θλεκτροςκόπιο 

C. Η ράβδοσ ιταν φορτιςμζνθ με κετικό φορτίο 

D. Η ράβδοσ ιταν φορτιςμζνθ με αρνθτικό φορτίο 

E. Η ράβδοσ ιταν φορτιςμζνθ, αλλά δε μποροφμε να βροφμε το πρόςθμο του 

φορτίου τθσ. 

21. Όταν θ απόςταςθ μεταξφ δφο θλεκτρικϊν φορτίων υποδιπλαςιάηεται, τότε θ θλε-

κτρικι δφναμθ ανάμεςα ςτα ςϊματα: 

A. Υποδιπλαςιάηεται 

B. Διπλαςιάηεται 

C. Τετραπλαςιάηεται 

D. Δε μεταβάλλεται 

22. Σε ποιο από τα παρακάτω ςχιματα ζχει ςχεδιαςτεί ςωςτά θ δφναμθ μεταξφ των δφο φορτίων Q1 = 4 μC 

και Q2 = -2 μC; 

23. Δφο θλεκτρικά φορτία βρίςκονται ςε απόςταςθ 10 cm μεταξφ τουσ και ζλκονται με δφναμθ F = 0,09 N. Σε 

πόςθ απόςταςθ κα πρζπει να βρεκοφν ϊςτε να ζλκονται με δφναμθ F’ = 0,01 N; 

24. Δφο θλεκτρικά φορτία αλλθλεπιδροφν με δφναμθ μζτρου F βριςκόμενα ςε απόςταςθ r μεταξφ τουσ. Αν 

τριπλαςιάςουμε και τα δφο φορτία και ταυτόχρονα υποδιπλαςιάςουμε τθ μεταξφ τουσ απόςταςθ, να 

βρείτε πόςθ κα γίνει τϊρα θ δφναμθ ανάμεςα ςε αυτά ςε ςχζςθ με τθν αρχικι δφναμθ F. 
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