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Να επιλέξετε 6 από τα 9 θέματα 
 
ΘΕΜΑ 1                                                                                                                                                         

Δύο φορτισμένα σώματα με φορτίο  q1=-4μC  και  q2=+3nC  βρίσκονται σε απόσταση 6cm 
μεταξύ τους. 
Α. Να σχεδιάσετε τα δύο φορτία και τις δυνάμεις που ασκούνται μεταξύ τους. 
Β. Να υπολογίσετε το μέτρο της δύναμης που ασκείται μεταξύ των φορτίων. 

Δίνεται Κ=9∙109 Ν∙m2/C2. 

   

ΘΕΜΑ 2                                                                                                                                              

Δύο ακίνητα σημειακά ηλεκτρικά φορτία q1 και q2 απέχουν μεταξύ τους απόσταση r. 

Η δύναμη Coulomb με την οποία αλληλεπιδρούν έχει μέτρο F=200Ν. Τι θα συμβεί 

στο μέτρο της δύναμης Coulomb αν: 

Α. διπλασιάσουμε το ένα από τα δύο φορτία. 

Β. διπλασιάσουμε τη μεταξύ τους απόσταση. 

Γ. υποδιπλασιάσουμε τη μεταξύ τους απόσταση. 

Δ. διπλασιάσουμε και τα δύο φορτία.  

 

ΘΕΜΑ 3 

Α. Τι ονομάζουμε ηλεκτρικό κύκλωμα και από τι αποτελείται; Πότε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα 
είναι ανοιχτό και πότε κλειστό; Να σχεδιάσετε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα. 
Β. Τι είναι το ηλεκτροσκόπιο και από ποια μέρη αποτελείται; 

 
ΘΕΜΑ 4 

Α. Να διατυπώσετε το νόμο του Coulomb. 

Β. Να υπολογίσετε το μέτρο της δύναμης που ασκείται μεταξύ δύο φορτίων q1=-2C  και  

q2=-5C που βρίσκονται σε απόσταση 3m. 
Δίνεται Κ=9∙109 Ν∙m2/C2. 

 

ΘΕΜΑ 5 

Α. Τρία σώματα Α,Β και Γ έχουν φορτία q1=20C , q2=-12C και q3=-9C  αντίστοιχα. Να βρεθεί 
το συνολικό φορτίο των σωμάτων. 
Β. Τι φορτίο q4 πρέπει να έχει ένα σώμα Δ, ώστε το σύστημα των σωμάτων Α, Β, Γ, Δ να 
είναι ηλεκτρικά ουδέτερο??  
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ΘΕΜΑ 6 

Α. Ποια σώματα ονομάζονται αγωγοί και ποια μονωτές του ηλεκτρικού φορτίου; 

Β. Να κατατάξετε τα παρακάτω υλικά σε αγωγούς και μονωτές: 

Ξύλο, σίδηρος, γυαλί, πλαστικό, ύφασμα, χαλκός, μάρμαρο, νάιλον, χαρτί, υγρός αέρας, 
νερό βρύσης, ξηρός αέρας. 
 

ΘΕΜΑ 7 

Α. Τι συμβαίνει κατά την ηλέκτριση με τριβή; 
Β. Μεταλλικό σώμα Α είναι φορτισμένο με qΑ=-80μC. Το φέρνουμε σε επαφή με σώμα Β 

που είναι αφόρτιστο. 
α) Τι φορτίο θα αποκτήσει το σώμα Β μετά την επαφή; Θετικό ή αρνητικό; 
β) Αν το σώμα Α μετά την επαφή έχει φορτίο qΑ’=-32μC ποιο θα είναι το φορτίο του 
σώματος Β; 
γ) Γιατί ελεύθερα ηλεκτρόνια κινήθηκαν από το Α στο Β; Ποιος ο αριθμός τους; 
Δίνεται: qe=-1,6∙10-19C. 
 
 

ΘΕΜΑ 8 

Α. Τι ονομάζουμε ηλεκτρικό ρεύμα και τι γνωρίζετε για τη φορά του; 
Β. Αγωγός συνδέεται με πόλους μπαταρίας. Η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος που 

διαρρέει τον αγωγό είναι Ι = 4,8 A. Πόσο ηλεκτρικό φορτίο περνά από μια διατομή σε χρόνο 
t=1min; 
 

ΘΕΜΑ 9 

Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές (Σ) ή ως λανθασμένες (Λ). 

1. Αν ένα άτομο χάσει ένα ή περισσότερα ηλεκτρόνια τότε φορτίζεται αρνητικά. 

2. Πραγματική φορά του ηλεκτρικού ρεύματος σε έναν μεταλλικό αγωγό ονομάζεται η φορά 
κίνησης των ελεύθερων ηλεκτρονίων του. 

3. Κατά την ηλέκτριση με τριβή πρωτόνια μεταπηδούν από το ένα σώμα στο άλλο. 

4. Το απιονισμένο νερό είναι μονωτής. 

5. Το ηλεκτρικό φορτίο ενός φορτισμένου σώματος μπορεί να πάρει οποιαδήποτε τιμή. 

6. Κατά την ηλέκτριση με επαφή μειώνεται το συνολικό φορτίο των σωμάτων. 

7. Οι τρόποι ηλέκτρισης είναι δύο: η τριβή και η επαφή. 

8. Για την ανίχνευση του ηλεκτρικού φορτίου χρησιμοποιούμε όργανα που ονομάζονται 
ηλεκτροσκόπια. 

9. Η ηλεκτρική δύναμη μεταξύ ενός θετικά φορτισμένου σώματος και ενός αρνητικά 
φορτισμένου σώματος είναι πάντοτε ελκτική. 

10. Δυο ηλεκτρισμένα σώματα έλκονται πάντα  μεταξύ τους. 

 

 
 


