
ΦΥΣΙΚΗ Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

                                            ερωτήςεισ 1ου κεφαλαίου 
1. Ποιεσ από τισ παρακάτω προτάςεισ είναι ςωςτέσ και ποιεσ λάθοσ; 
    Δικαιολογήςτε. 
α. Το ηλεκτρικό φορτύο ενόσ φορτιςμϋνου ςώματοσ μπορεύ να πϊρει οποιαδόποτε τιμό.(  ) 
β. Όταν δύο αφόρτιςτα ςώματα τρύβονται μεταξύ τουσ αποκτούν το ύδιο εύδοσ φορτύου.(  ) 
γ. Ένα φορτιςμϋνο ςώμα εύναι πϊντα ηλεκτριςμϋνο.(  ) 
δ. Υπϊρχει ςτη φύςη φορτύο μικρότερο του φορτύου του ηλεκτρονύου.(  ) 
ε. Κατϊ την ηλϋκτριςη με τριβό κϊποια ηλεκτρόνια καταςτρϋφονται( ) 
ζ. Ένα ηλεκτριςμϋνο ςώμα εύναι πϊντα φορτιςμϋνο.(  ) 
η. Ένα αφόρτιςτο ςώμα ϊλλοτε ϋλκεται και ϊλλοτε απωθεύται από ϋνα φορτιςμϋνο  
    ςώμα.(  ) 
θ. Μπορούμε να φορτύςουμε ϋνα ςώμα με φορτύο ύςο με το μιςό του φορτύου του  
    ηλεκτρονύου. (  ) 
ι. Ένα αφόρτιςτο ςώμα πϊντα ϋλκεται από ϋνα φορτιςμϋνο ςώμα.(  ) 
κ. Μπορούμε να φορτύςουμε ϋνα ςώμα με φορτύο -1,6∙ 10-20 C (  ) 

 
2. Συμπληρώςτε τα κενά: 
Όταν τρύβουμε μια γυάλινη ρϊβδο ςε μεταξωτό ύφαςμα μετακινούνται 
……………………………(εςωτερικά, εξωτερικά) ηλεκτρόνια από ϊτομα …………………………………   
( του υφάςματοσ, τησ ράβδου) ……………………………. ( ςτο ύφαςμα, ςτη ράβδο). Έτςι η ρϊβδοσ 
φορτύζεται …………………….(θετικά, αρνητικά) και το ύφαςμα ……………………….(θετικά, αρνητικά). 
Όταν όμωσ τρύψουμε μια πλαςτική ρϊβδο ςε μϊλλινο ύφαςμα η ρϊβδοσ φορτύζεται 
………………………. (αρνητικά, θετικά) γιατύ ………………………………………………………………………… 
……………….………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
3. Τρύβουμε μια αρχικϊ αφόρτιςτη γυϊλινη ρϊβδο ςε αφόρτιςτο μεταξωτό ύφαςμα. Αν 
από τη ρϊβδο φύγουν 10000 ηλεκτρόνια και πϊνε ςτο ύφαςμα, πόςο φορτύο θα αποκτόςει 
η ρϊβδοσ; Πόςο φορτύο θα ϋχει τότε το ύφαςμα και πόςο θα εύναι το ςυνολικό φορτύο του 
ςυςτόματοσ ρϊβδοσ-ύφαςμα; Δικαιολογόςτε. ( Δύνεται:  qe=-1,6∙ 10-19 C ) 

 
4.  Πόςα ηλεκτρόνια πρϋπει να πϊρει μια μεταλλικό ςφαύρα (Α) για να αποκτόςει φορτύο             
-4∙ 10-10 C ςτισ παρακϊτω περιπτώςεισ: α) εύναι αρχικϊ αφόρτιςτη  β) ϋχει αρχικϊ φορτύο  

q=-10-10 C  γ) ϋχει αρχικϊ φορτύο q=+12∙ 10-10 C.  ( Δύνεται:  qe=-1,6∙ 10-19 C ) 

 
5. Μια μεταλλικό ςφαύρα (A) με φορτύο qΑ=+8nC ϋρχεται ςε επαφό με αφόρτιςτη 
μεταλλικό ςφαύρα (B). Μετϊ την επαφό η αρχικϊ αφόρτιςτη ςφαύρα ϋχει φορτύο +1,6nC.  
α) Ποιο εύναι το φορτύο τησ ςφαύρασ (Α) μετϊ την επαφό;  
β) Πόςα ελεύθερα ηλεκτρόνια ϋφυγαν από τη μια ςφαύρα και πόγαν ςτην ϊλλη;  
γ) Από ποια ςφαύρα ϋφυγαν τα ηλεκτρόνια αυτϊ; Δικαιολογόςτε. 
 
6.  Μια μεταλλικό ςφαύρα (A) με φορτύο qΑ=+32nC ϋρχεται ςε επαφό με μεταλλικό ςφαύρα 
(B) με φορτύο -4 nC. Μετϊ την επαφό η ςφαύρα (Α) ϋχει φορτύο +20nC.  
α) Ποιο εύναι το φορτύο τησ ςφαύρασ (Β) μετϊ την επαφό;  
β) Πόςα ελεύθερα ηλεκτρόνια ϋφυγαν από τη μια ςφαύρα και πόγαν ςτην ϊλλη;  
γ) Από ποια ςφαύρα ϋφυγαν τα ηλεκτρόνια αυτϊ; Δικαιολογόςτε. 
 
 



7. Διαθϋτουμε μια μεταλλικό ςφαύρα φορτιςμϋνη με φορτύο -16nC και πολλϋσ ϊλλεσ,  
      απόλυτα ύδιεσ μ’ αυτόν ςφαύρεσ, αφόρτιςτεσ. Τι θα κϊνουμε για να απομεύνει ςτην 
      αρχικό ςφαύρα φορτύο -1nC;  
 
8.  Διαθϋτουμε μια αφόρτιςτη γυϊλινη ρϊβδο(Α)  , μια αφόρτιςτη πλαςτικό ρϊβδο (Β),  
μϊλλινο ύφαςμα και μεταξωτό. Με τη βοόθεια αυτών πώσ θα μπορούςαμε να 
διαπιςτώςουμε αν μια ϊγνωςτη ρϊβδοσ (Γ) εύναι αφόρτιςτη ό φορτιςμϋνη, καθώσ και το 
εύδοσ του φορτύου τησ ςτην περύπτωςη που εύναι φορτιςμϋνη;  
 
9. Εξηγόςτε την ηλϋκτριςη α) ενόσ αγωγού και β) ενόσ μονωτή με επαγωγό. Μετϊ την 
ηλϋκτριςη ο αγωγόσ ό ο μονωτόσ αντύςτοιχα εύναι φορτιςμϋνοσ; Δικαιολογόςτε. 
 
Στισ ερωτήςεισ 10-13 διαλέξτε τη ςωςτή απάντηςη 
 

10. Το μϋτρο τησ δύναμησ Coulomb εύναι ανάλογο: 
    α. με την απόςταςη μεταξύ των φορτύων 
    β. με το γινόμενο των δύο φορτύων 
 
11. Το μϋτρο τησ δύναμησ Coulomb εύναι αντιςτρόφωσ ανάλογο: 
    α. Με την απόςταςη μεταξύ των φορτύων 
    β. Με το τετρϊγωνο τησ απόςταςησ μεταξύ των φορτύων 
 
12. Η δύναμη Coulomb μεταξύ δύο ςημειακών φορτύων τριπλαςιϊζεται όταν: 
α. Τριπλαςιϊςουμε και τα δύο φορτύα  
β. Τριπλαςιϊςουμε το ϋνα από τα δύο φορτύα 
γ. Τριπλαςιϊςουμε την απόςταςό τουσ 
Δικαιολογήςτε. 
 
13. Η δύναμη Coulomb μεταξύ δύο ςημειακών φορτύων υποτετραπλαςιϊζεται όταν: 
α. Υποτετραπλαςιϊςουμε τη μεταξύ τουσ απόςταςη  
β. Διπλαςιϊςουμε τη μεταξύ τουσ απόςταςη  
γ. Τετραπλαςιϊςουμε τη μεταξύ τουσ απόςταςη  
Δικαιολογήςτε. 
 
14. Δύο φορτιςμϋνεσ μεταλλικϋσ ςφαύρεσ (1) και (2) ϋχουν φορτύα q1 ,q2 αντύςτοιχα και 
βρύςκονται ςε απόςταςη r. Αν q1>q2, το μϋτρο τησ  δύναμησ Coulomb που αςκεύ η ςφαύρα 
(1)  ςτη (2) εύναι μεγαλύτερο, μικρότερο ό ύςο με το μϋτρο τησ δύναμησ που αςκεύ η (2) 
ςτην (1); Δικαιολογόςτε. 
  
15. Η δύναμη Coulomb με την οπούα αλληλεπιδρούν δύο μεταλλικϋσ ςφαύρεσ (Α) και (Β) 
ϋχει μϋτρο F, όταν ϋχουν φορτύα qΑ ,qΒ αντύςτοιχα και βρύςκονται ςε απόςταςη r. 
Πόςο θα γύνει το μϋτρο τησ δύναμησ Coulomb αν: 
Α) Πενταπλαςιϊςουμε το φορτύο τησ ςφαύρασ (Α) 
Β) Τριπλαςιϊςουμε το φορτύο και των δύο ςφαιρών 
Γ) Τετραπλαςιϊςουμε τη μεταξύ τουσ απόςταςη 
Δ) Υποτριπλαςιϊςουμε τη μεταξύ τουσ απόςταςη 
Ε) Διπλαςιϊςουμε το φορτύο τησ ςφαύρασ (Β) και διπλαςιϊςουμε τη μεταξύ τουσ απόςταςη 
Ζ) Υποδιπλαςιϊςουμε το φορτύο τησ ςφαύρασ (Α) και υποτριπλαςιϊςουμε τη μεταξύ τουσ 
απόςταςη 


