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1
ο
 Διαγώνισμα Γ’ Γυμνασίου 

Κυριακή 13 Νοεμβρίου 2016 

Διάρκεια Εξέτασης 3 ώρες 

Ονοματεπώνυμο……………………………………………………. 

Αξιολόγηση : ………………………………………………………………  

Επιμέλεια διαγωνίσματος: Σηφάκης Μάνος 

 

 

Θέμα 1
ο
  

Α. Τι ονομάζουμε ηλεκτρικό φορτίο; Ποια η μονάδα μέτρησης στο S.I. 

Β.  Να συμπληρωθούν με τις κατάλληλες λέξεις τα παρακάτω κενά. 

Μεταξύ όμοια φορτισμένων σωμάτων εμφανίζεται…………… ηλεκτρική δύναμη. Όταν σε ένα άτομο έρθουν 

ή φύγουν ηλεκτρόνια, τότε μετατρέπεται σε……………….  Η φόρτιση των σωμάτων γίνεται με μεταφορά 

……….. Όταν ένα σώμα προσλαμβάνει ………., φορτίζεται……… ενώ όταν αποβάλλει……… 

φορτίζεται………. Το πλαστικό ανήκει στην κατηγορία των……… Κατά τη διαδικασία της ηλέκτρισης με 

τριβή τα δύο σώματα αποκτούν…………. και …………. ηλεκτρικά φορτία.   

Θέμα 2
ο
  

Α. Ένα σώμα Α έχει φορτίο 1000μC και ένα σώμα Β έχει φορτίο 
610  nC. Ποιο σώμα έχει μεγαλύτερο 

φορτίο; Να αιτιολογήσετε.  

Β. Μια φορτισμένη σφαίρα έχει φορτίο q=160nC . Να εκφράσετε το φορτίο σε μονάδες C, mC και μC. 

Θέμα 3
ο
  

Α. Τι ονομάζουμε κβάντωση του ηλεκτρικού φορτίου ( ορισμός – τύπος)  

Β. Ένα ηλεκτρισμένο σώμα μπορεί να έχει φορτίο: 

α. 1,6· 2010  C  β. 4· 1910 C  γ. 8· 1910 C  δ. 1910 C 

Να επιλέξεις την σωστή απάντηση και να αιτιολογήσεις. 
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Θέμα 4
ο
   

Α. Να σημειώσετε Σ ή Λ ανάλογα αν θεωρείτε σωστές ή λάθος τις παρακάτω προτάσεις 

1. Το ηλεκτρόνιο μπορεί να δημιουργηθεί  

2. Όταν τρίβουμε μια πλαστική ράβδο με μάλλινο ύφασμα, η ράβδος φορτίζεται αρνητικά γιατί μετακινούνται 

ηλεκτρόνια από το ύφασμα στη ράβδο. 

3. Το ηλεκτρικό φορτίο είναι κβαντωμένο μέγεθος  

4. Η ηλεκτρική δύναμη δρα από απόσταση 

5. Αν αλλάξω το υλικό μέσα στο οποίο βρίσκονται δυο φορτία τότε αλλάζει η ηλεκτρική δύναμη μεταξύ τους  

Β. Πόσα είδη ηλεκτρικού φορτίου υπάρχουν στη φύση; Τι είδους δυνάμεις αναπτύσσονται μεταξύ τους;  

Θέμα 5
ο
  

Α. Ποια η αρχή διατήρησης του ηλεκτρικού φορτίου; 

Β. Βρες στο συνολικό φορτίο στις παρακάτω δυο περιπτώσεις 

α) 1 7q   · 610  C     , 2 14q   · 310 nC   , 3 7q   μC 

β) 1 4q   · 810 C  ,      2 60q   nC     , 3 0,08q   μC 

Θέμα 6
ο
  

Μεταλλικό σώμα Α είναι φορτισμένο με 1 64q   · 910 nC. Φέρνουμε το Α σε επαφή με αρχικά αφόρτιστο 

μεταλλικό σώμα Β.  

α. Με την επαφή το Β θα αποκτήσει 

i) Θετικό φορτίο ii)Αρνητικό φορτίο iii)Καθόλου φορτίο 

Να αιτιολογήσετε την απάντηση σας 

β. Αν το Α μετά την επαφή έχει φορτίο 1 ' 16q   · 910  nC , Να βρείτε το φορτίο του Β.  

γ. Ποιος ο αριθμός των ελευθέρων ηλεκτρονίων που μετακινήθηκαν;  
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Θέμα 7
ο
  

 Δυο ακίνητα και μικρά φορτία 2μC και 3μC, βρίσκονται σε απόσταση 3cm μεταξύ τους. 

Α. Να σχεδιαστούν τα δυο φορτία καθώς και οι δυνάμεις που ασκούνται μεταξύ τους. Τι ισχύει για τα μέτρα 

των δυνάμεων; Σε ποιο νόμο βασιστήκατε για αυτό; 

Β. Να υπολογιστεί το μέτρο της δύναμης Κουλόμπ 

Δίνετε: k= 9 · 910  2 2/Nm C  

 

Θέμα 8
ο
  

Δίνονται δυο ακίνητα και μικρά φορτία Α και Β που βρίσκονται σε απόσταση r μεταξύ τους. Τι θα συμβεί στο 

μέτρο της δύναμης Κουλόμπ αν: 

α)  Διπλασιάσω και τα δυο φορτία 

β) Διπλασιάσω και τα δυο φορτία και την μεταξύ τους απόσταση. 

Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας   

 

Θέμα 9
ο
 

Α. Για τι είδους φορτία ισχύει ο Νόμος του Coulomb; 

Β. Δυο ακίνητα και σημειακά φορτία βρίσκονται σε απόσταση r μεταξύ τους και ασκείται δύναμη στο καθένα 

μέτρου 4Ν. Πόση θα γίνει η δύναμη αν υποδιπλασιάσουμε την μεταξύ τους απόσταση;   

Να απαντήσετε σε έξι(6) από τα εννέα(9) θέματα 

         Καλή Επιτυχία!!!! 

 

 

 

 

 

 


