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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

ΣΑΒΒΑΤΟ 5/11/2022 

 

 

 

Richard Feynman 

Νόμπελ Φυσικής 1965 

ΘΕΜΑ Α 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση στις παρακάτω προτάσεις. 

Α1. Όταν τρίβουμε μία γυάλινη ράβδο με μεταξωτό ύφασμα, τότε: 

α) Η γυάλινη ράβδος φορτίζεται αρνητικά. 
β) Μεταφέρονται ηλεκτρόνια από το μεταξωτό ύφασμα στη γυάλινη ράβδο. 
γ) Μεταφέρονται ηλεκτρόνια από τη γυάλινη ράβδο στο μεταξωτό ύφασμα. 
δ) Μεταφέρονται πρωτόνια από το μεταξωτό ύφασμα στη γυάλινη ράβδο. 
         (5 μονάδες) 

Α2. Ο υδράργυρος είναι: 

α) Αγωγός διότι αποκτάει θετικό φορτίο πάντα. 
β) Αγωγός διότι διασκορπίζεται το φορτίο στην έκτασή του. 
γ) Μονωτής διότι δεν μπορεί να αποκτήσει φορτίο. 
δ) Μονωτής διότι δε διασκορπίζεται το φορτίο στην έκτασή του. 
         (5 μονάδες) 
Α3. Η ηλεκτρική δύναμη: 

α) είναι δύναμη που ασκείται από επαφή. 
β) είναι το ίδιο με τη μαγνητική δύναμη. 
γ) μπορεί να είναι μόνο ελκτική. 
δ) μπορεί να είναι είτε ελκτική, είτε απωστική. 
         (5 μονάδες) 
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Α4. Το 1μC ισούται με 

α) 106C 
β) 10−6C 
γ) 109C 
δ) 10−9C 
         (5 μονάδες) 
 
Να χαρακτηρίσετε καθεμιά από τις παρακάτω προτάσεις ως σωστή(Σ) ή λανθασμένη 

(Λ). 

Α5. i) Τα άτομα είναι ηλεκτρικά ουδέτερα γιατί αποτελούνται από ίσους αριθμούς 
πρωτονίων και ηλεκτρονίων με ίσα και αντίθετα φορτία. 
ii) Όταν ένα σώμα ηλεκτρίζεται, φορτίζεται.  
iii) Δύο ετερώνυμα φορτία απωθούνται. 
iv) Το μέτρο της ηλεκτρικής δύναμης Coulomb είναι αντιστρόφως ανάλογο της 
απόστασης. 
v) Το νετρόνιο είναι ηλεκτρικά ουδέτερο. 
 

         (5 μονάδες) 
 

 

ΘΕΜΑ Β 

Β1. Δύο φορτία 𝑞1και q2 βρίσκονται σε απόσταση r και εμφανίζονται ανάμεσά τους 

απωστικές δυνάμεις. Η σχέση μεταξύ των δυνάμεων που ασκεί το ένα στο άλλο είναι: 

α) 𝐹1 = 2𝐹2  β) 𝐹1 = 𝐹2   γ)𝐹1 =
𝐹2
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Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.      
(5 μονάδες) 

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.      
         (10 μονάδες) 
Β2. Τα φορτία 𝑞1και q2 είναι ομώνυμα ή ετερώνυμα; 
         (10 μονάδες) 
 
 

ΘΕΜΑ Γ 

Ένα χημικό στοιχείο έχει στον πυρήνα του 15 πρωτόνια. 
α) Πόσα ηλεκτρόνια έχει το στοιχείο;  
          (5 μονάδες)  
Αν το άτομο δώσει 5 ηλεκτρόνια, τότε μετατρέπεται σε ιόν. 
β) Τι φορτίο θα έχει το ιόν;       

(10 μονάδες) 
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γ) Πόσα ηλεκτρόνια θα έχει;        
         (5 μονάδες) 
δ) Πόσα πρωτόνια θα έχει;        
         (5 μονάδες) 
 
 
 

ΘΕΜΑ Δ 

Δ1. Μία μονωμένη μεταλλική σφαίρα έχει φορτίο 𝑞1 = +10𝑛𝐶. Τη φέρνουμε σε 
επαφή με μία πανομοιότυπη σφαίρα με φορτίο 𝑞2 = 0. Να βρείτε το φορτίο των 
δύο σφαιρών μετά την επαφή. 
         (10 μονάδες) 
Δ2. Δύο σημειακά φορτία 𝑞1 = +1𝐶 και 𝑞2 = −2𝐶 απέχουν απόσταση 𝑟 = 3𝑚𝑚. 
α) Να σχεδιάσετε τη δύναμη Coulomb μεταξύ των δύο φορτίων. 
         (5 μονάδες) 
β) Να υπολογίσετε το μέτρο της δύναμης Coulomb.   
         (7 μονάδες) 
γ) Τι θα συμβεί στη δύναμη, εάν διπλασιάσουμε την τιμή του πρώτου φορτίου; 
         (3 μονάδες) 
Δίνεται η σταθερά Coulomb 𝐾 = 9 ∙ 109𝑁𝑚2/𝐶2. 
 
 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
  


