
Φυσική Γ’ γυμνασίου 

Κεφάλαιο 1 

Ηλεκτρική δύναμη και φορτίο 

Συμπληρώςτε τα κενά ςτισ παρακάτω προτάςεισ: 

1.  Σϊματα που αποκτοφν τθν ιδιότθτα να αςκοφν δυνάμεισ ςε ελαφρά αντικείμενα όταν τα 

τρίψουμε ςε κάποιο άλλο ςϊμα, λζμε ότι είναι ………………………… 

2.   Η δφναμθ που αςκείται μεταξφ θλεκτριςμζνων ςωμάτων λζγεται ……………………. 

3.   Χρθςιμοποιοφμε το θλεκτρικό εκκρεμζσ για να ελζγξουμε αν ζνα ςϊμα είναι ………………… 

4.   Τρία χαρακτθριςτικά των θλεκτρικϊν δυνάμεων είναι: 

Α) Αςκοφνται  από ………………………………………………….                                                                                        

Β) Αςκοφνται ςε διαφορετικά ςϊματα από ό,τι  οι ………………………….                                                           

Γ) Είναι άλλοτε ……………………. και άλλοτε ……………………… 

5.   Για να εξθγιςουμε τθν προζλευςθ και τισ ιδιότθτεσ των θλεκτρικϊν δυνάμεων, 

χρθςιμοποιοφμε ζνα φυςικό μζγεκοσ  που το ονομάηουμε …………………………… …………………                                                

Το ςυμβολίηουμε με ……….. ι …….....                                                                                                      

Υπάρχουν ……….. είδθ θλεκτρικοφ φορτίου, το ………………… και το ……………………………                             

Όταν δφο ςϊματα απωκοφνται  μεταξφ τουσ, ζχουν φορτίο …………………… είδουσ.                            

Όταν δφο ςϊματα ζλκονται μεταξφ τουσ, ζχουν φορτίο ………………………….. είδουσ. 

6.   Το φορτίο που αποκτά μια γυάλινθ ράβδοσ όταν τθν τρίψουμε ςε ………………………φφαςμα ,   

το ονομάηουμε …...............                                                                                                                                   

Το φορτίο που αποκτά μια ………………………. ράβδοσ όταν τθν τρίψουμε ςε 

………………………φφαςμα , το ονομάηουμε  ……………………. 

7.   Μονάδα του θλεκτρικοφ φορτίου ςτο S.I. είναι το ……………                                                             

Επειδι είναι πολφ  ………………. μονάδα, χρθςιμοποιοφμε τα υποπολλαπλάςιά του: 

    1mC=……….         1μC=…………        1nC=…………C        1pC=…………C 

8.   Το ολικό φορτίο δφο ι περιςςότερων ςωμάτων ιςοφται με το ………………………  ……………….  

των φορτίων τουσ. 

9.   Όταν το ςυνολικό φορτίο ενόσ ι περιςςοτζρων ςωμάτων είναι ίςο με το μθδζν, τότε το 

ςϊμα ι το ςφνολο των ςωμάτων είναι ……………………….  ……………………………      

 

 

 



10.  Σφμφωνα με το πρότυπο του Bohr :     

Κάκε άτομο αποτελείται από ………………………………….. γφρω από τον οποίο περιφζρονται τα 

…………………………………. Ο πυρινασ ζχει ……………….. φορτίο ενϊ κάκε θλεκτρόνιο ………………… O 

πυρινασ αποτελείται από …………………… και …………………….. Κάκε νετρόνιο ζχει φορτίο ……. Κάκε 

πρωτόνιο ζχει φορτίο …………………….. και κάκε θλεκτρόνιο ζχει φορτίο …………………….  Ο αρικμόσ 

των πρωτονίων του ατόμου είναι  ………………. με τον αρικμό των   ………………………. του.   Το ολικό 

φορτίο του ατόμου είναι …………………………… Όλα τα άτομα είναι θλεκτρικά …………………………. 

11.  Όταν τα άτομα προςλάβουν ι αποβάλουν ζνα ι περιςςότερα θλεκτρόνια γίνονται 

……………………… Όταν προςλάβουν θλεκτρόνια φορτίηονται ……………….. και λζγονται ………………… 

Όταν αποβάλουν θλεκτρόνια φορτίηονται ……………….. και λζγονται ………………… 

12.  Η φόρτιςθ των ςωμάτων γίνεται με μεταφορά …………………………… Τα πρωτόνια δεν 

μετακινοφνται εφκολα γιατί ζχουν ……………… …………………… και είναι ………………………………. ςτο 

εςωτερικό των ατόμων. 

13.   Στθ φφςθ εμφανίηονται μόνο δφο είδθ θλεκτρικοφ φορτίου γιατί ................................    

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

14.   Σθμαντικζσ ιδιότθτεσ του θλεκτρικοφ φορτίου είναι: 

Α)  ΑΡΧΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ  : Σε οποιαδιποτε διαδικαςία, το ολικό φορτίο 

………………….. ……………………      

Β)   ΚΒΑΝΤΩΣΗ   ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ  : Το θλεκτρικό φορτίο κάκε φορτιςμζνου ςϊματοσ 

είναι ……………….  ……………………………. του  ςτοιχειϊδουσ φορτίου ……….. …………………………. 

Εμφανίηεται ςε  «…………………………………..»   που ονομάηουμε ………………… 

15.  Οι τρεισ τρόποι θλζκτριςθσ ενόσ ςϊματοσ είναι: α) ………………………… β) ………………………. και  

γ) ………………………………….      

16.  Κατά τθν θλζκτριςθ με τριβι μετακινοφνται ……………………………. θλεκτρόνια  από τα άτομα 

γιατί ζλκονται από τον πυρινα με ………………………. δφναμθ ,  με αποτζλεςμα να αποςπϊνται 

…………………………….. από τα άλλα.   

17.  Κατά τθν θλζκτριςθ με τριβι ,τα δφο ςϊματα που τρίβονται αποκτοφν …………… και 

……………………………… φορτία. Αυτό είναι ςυνζπεια τθσ ………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

18.   Κατά τθν θλζκτριςθ με επαφι ιςχφει θ …………………………………………………………………………… Το 

ολικό φορτίο του ςυςτιματοσ των ςωμάτων πριν τθν επαφι ιςοφται με 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………       

 

 



19.   Κατά τθν επαφι ουδζτερου ςϊματοσ με κετικά φορτιςμζνο μετακινοφνται …………………. 

από το  ……………………………. ςϊμα   προσ το ………………………………………………………… Ζτςι το 

ουδζτερο ςϊμα φορτίηεται ……………………… 

20.    Κατά τθν επαφι ουδζτερου ςϊματοσ με αρνθτικά φορτιςμζνο μετακινοφνται 

………………………….. από το  …………………………………………. ςϊμα   προσ το ..………..…………………… Ζτςι 

το ουδζτερο ςϊμα φορτίηεται ……………………… 

21.   Ηλεκτρικοί αγωγοί λζγονται τα ςϊματα που ………………………………………………………….......... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

π.χ. …………………………………………………………………………… 

22.   Ηλεκτρικοί μονωτζσ λζγονται τα ςϊματα ςτα οποία το θλεκτρικό φορτίο ……………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

π.χ. …………………………………………………………………………… 

23.    Σφμφωνα με το νόμο του Coulomb:                                                                                                                    

Το μζτρο τθσ θλεκτρικισ δφναμθσ με τθν οποία αλλθλεπιδροφν δφο ςθμειακά φορτία (q1 και q2 ) 

είναι …………………………….. του …………………………………………………………………… και αντιςτρόφωσ 

ανάλογο του …………………………………………………………………………………………………. 

                                                         F=…………. 

 Στθν παραπάνω εξίςωςθ θ ςτακερά αναλογίασ Κ εξαρτάται από ……………………………….      

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Οι δυνάμεισ αυτζσ αποτελοφν ηεφγοσ ………………………………………………..     Ζχουν 

……………………….. μζτρα και …………………………………… κατεφκυνςθ. 

 Ο νόμοσ του Coulomb ιςχφει για φορτιςμζνα ςϊματα που ζχουν διαςτάςεισ …………… 

…………………. ςε ςχζςθ με τθ μεταξφ τουσ απόςταςθ, ι για ……………………………………….. 

…………………………………….. ςφαίρεσ. 

 


