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Κεφάλαιο 1: « Ηλεκτρική δύναμη και φορτίο » 

 

ΘΕΜΑ Α (μον. 25) 

Να κυκλώσετε το γράμμα που συμπληρώνει σωστά την πρόταση. 

 

1. Ηλεκτρικό πεδίο ονομάζεται ο χώρος: 

α) Που περιέχει τα ηλεκτρικά φορτία 

β) Γύρω από θετικά μόνο φορτία 

γ) Γύρω από αρνητικά μόνο φορτία 

δ) Μέσα στον οποίο όλα τα είδη φορτίων δέχονται δυνάμεις  

    

2.  Η δύναμη που ασκείται μεταξύ ηλεκτρισμένων σωμάτων ονομάζεται: 

        α) ηλεκτρισμένη 

        β) φορτισμένη 

        γ) ηλεκτρική 

        δ) τίποτα από τα παραπάνω 

 

3. «Το ολικό ηλεκτρικό φορτίο παραμένει σταθερό». Αυτή η ιδιότητα 

ονομάζεται: 

α) Αρχή σταθερότητας του ηλεκτρικού φορτίου 

β) Αρχή διατήρησης του ηλεκτρικού φορτίου 

γ) Αρχή κβάντωσης του ηλεκτρικού φορτίου 

δ) Όλα τα παραπάνω 
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4. Όταν τρίψουμε μια γυάλινη ράβδο με ένα μεταξωτό ύφασμα: 

       α) δεν μετακινούνται ηλεκτρόνια 

       β) μετακινούνται εξωτερικά ηλεκτρόνια και από το γυαλί και από το ύφασμα 

       γ) μετακινούνται εξωτερικά ηλεκτρόνια από το ύφασμα στο γυαλί 

       δ) μετακινούνται εξωτερικά ηλεκτρόνια από το γυαλί στο ύφασμα 

 

5. Όταν ένα άτομο χάνει ηλεκτρόνια μετατρέπεται σε: 

α) ιόν που ονομάζεται κατιόν 

β) ιόν που ονομάζεται ανιόν 

γ) ιόν που ονομάζεται ουδέτερο 

δ) τίποτα από τα παραπάνω 

 

ΘΕΜΑ Β (μον.32) 

 

Ι) Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστές (Σ) ή Λάθος (Λ).  

(Να αιτιολογήσετε σύντομα στην περίπτωση του Λάθους) 

 

1. Τα ηλεκτρόνια βρίσκονται στον πυρήνα του ατόμου και τα πρωτόνια γύρω από 

αυτόν. 

2. Το Coulomb είναι μονάδα μέτρησης της ηλεκτρικής δύναμης. 

3. Ηλεκτρικά ουδέτερο είναι το σώμα όπου το συνολικό φορτίου του είναι μηδέν. 

4. Υπάρχουν 3 είδη φορτίου, το θετικο (+) το αρνητικό (-) και το ουδέτερο. 

5. Οι ηλεκτρικές δυνάμεις είναι μόνο ελκτικές. 

 

 

ΙΙ) Να συμπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις χρησιμοποιώντας τις 

κατάλληλες λέξεις που δίνονται: 

 

Κβάντωση, νετρόνια, σιδηρομαγνητικά, εκκρεμές, αντίθετα, διαφορετικά 

 

1. Για να ελέγξουμε αν ένα σώμα είναι ηλεκτρισμένο, χρησιμοποιούμε το ηλεκτρικό 

______________ . 

2. Ο μαγνήτης έλκει μόνο τα υλικά που περιέχουν σίδηρο, κοβάλτιο, νικέλιο δηλαδή 

τα __________________ υλικά. Άρα η μαγνητική δύναμη ασκείται σε 

___________ σώματα απ’ ότι η ηλεκτρική δύναμη. 
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3. Το ηλεκτρικό φορτίο εμφανίζεται σε «πακετάκια» τα οποία ονομάζουμε κβάντα 

και αυτή του την ιδιότητα την ονομάζουμε ____________. 

4. Τα ηλεκτρόνια και τα πρωτόνια έχουν ____________ φορτία ίδιου μεγέθους. 

5. Ο πυρήνας του ατόμου αποτελείται από πρωτόνια και ____________ . 

 

ΙΙΙ)  Να αντιστοιχίσετε τις έννοιες της στήλης Α με τις έννοιες της στήλης Β.                                                

(Κάποιες έννοιες της στήλης Α αντιστοιχούν σε 2 φράσεις της στήλης Β) 

ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β 

1. Ηλέκτριση με επαφή Α. Μέταλλο 

2. Ηλέκτριση με τριβή Β. Το φορτίο παραμένει σε συγκεκριμένο σημείο 

3. Αγωγός Γ. Τα σώματα αποκτούν ίσα και αντίθετα φορτία 

4. Μονωτής Δ. Το άθροισμα των φορτίων των σωμάτων 

 ισούται με το φορτίο του αρχικού σώματος 

 Ε. Καουτσούκ, πλαστικό, ξύλο 

 

 

ΘΕΜΑ Γ (μον. 20) 

Ι) Να διατυπώσετε τον Νόμο του Coulomb.ΙΙ) Στην παρακάτω εικόνα φαίνονται οι 

δυνάμεις F που ασκούνται μεταξύ των σωμάτων. 
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ΘΕΜΑ Δ (μον. 23) 

I) Δύο μικρές σφαίρες Α και Β που απέχουν μεταξύ τους 2m, έχουν φορτίο QA=+2 μC 

και  QB= -8 μC αντίστοιχα. 

α) Οι σφαίρες αυτές έλκονται ή απωθούνται; Αιτιολογήστε. 

β) Να σχεδιάσετε τις δυνάμεις που αναπτύσσονται μεταξύ των δυο σφαιρών και να τις 

ονομάσετε. 

γ) Να υπολογιστεί το μέτρο της ολικής δύναμης που ασκείται μεταξύ αυτών των 

σφαιρών. 

Δίνεται η σταθερά KC=9 x 10 9 N m 2/C 2 

 

1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά (ημερομηνία,  
κατεύθυνση, εξεταζόμενο μάθημα). Να μην αντιγράψετε  τα θέματα 
στο τετράδιο.  

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των 
φωτοαντιγράφων, αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Καμιά άλλη 
σημείωση δεν επιτρέπεται να γράψετε.  Κατά την αποχώρησή σας 
να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.  

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα  τα θέματα.  

4. Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μόνο με μαύρο 
στυλό. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μολύβι μόνο  για σχέδια, 
διαγράμματα και πίνακες.  

5. Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.  

6. Διάρκεια εξέτασης: ΔΥΟ  (2) ώρες μετά τη διανομή των 
φωτοαντιγράφων.  

7. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: μια (1) ώρα και δεκαπέντε (15) λεπτά 
μετά τη διανομή των θεμάτων.  

 

 

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ  

 


