
Επιμέλεια : Σαββοργινάκη Ευγενία 

            Διαγώμισμα Φσσικής Γ΄ Γσμμασίοσ  
                                     1ο Κευάλαιο – Ηλεκτρική Δύμαμη & Φορτίο 
 

 

Ομοματεπώμσμο:                                                                             

Τμήμα: 
 

1. Α) Πμηα είκαη ηα εηδή ημο θμνηίμο; ( Να ακαιύζεηε ημ θάζε είδμξ ςξ πνμξ ηε ζπέζε ηςκ 

ειεθηνμκίςκ θαη ηςκ πνςημκίςκ) 

Β) Πμηα είκαη ε μμκάδα μέηνεζεξ ημο ειεθηνηθμύ θμνηίμο;  

 

2. Α) Να ακαθένεηε ηηξ ηδηόηεηεξ ημο ειεθηνηθμύ θμνηίμο 

Β) Πμηα από ηηξ επόμεκεξ πμζόηεηεξ ειεθηνηθμύ θμνηίμο μπμνεί κα οπάνλεη ειεύζενε ζηε 

θύζε; 

          i) -2∙10-19 C            ii) 16∙10-14C          iii) -2,4∙10-20C          iv) 6,1∙10-10C  

Γ) Δύμ μμκςμέκεξ μεηαιιηθέξ ζθαίνεξ Α θαη Β έπμοκ ακηίζημηπα θμνηία  +7 μC θαη -12 μC. 

Αθμύ  θένμομε ζε επαθή ηηξ δύμ ζθαίνεξ ηηξ απμμαθνύκμομε. Ακ ε πνώηε ζθαίνα μεηά ηεκ 

επαθή απέθηεζε θμνηίμ  +3 μC κα βνείηε ημ θμνηίμ ηεξ δεύηενεξ ζθαίναξ μεηά ηεκ επαθή.   

 

3. Α) Να ελεγήζεηε ηη ζα ζομβεί ζηε πενίπηςζε πμο μηα γοάιηκε νάβδμξ ηνίβεηαη πάκς ζε έκα 

μεηαλςηό ύθαζμα. Τη ζα αιιάλεη ζηεκ  πενίπηςζε πμο ζα ηνίρμομε μηα πιαζηηθή νάβδμ πάκς 

ζε μεηαλςηό ύθαζμα; 

Β) Να ελεγήζεηε ηη ζα ζομβεί ζηε πενίπηςζε πμο θένμομε ζε επαθή μηα ζεηηθά θμνηηζμέκε 

νάβδμ με μηα αθόνηηζηε; 

     

4. Α) Τη μκμμάδμομε αγςγμύξ θαη ηη μμκςηέξ; 

Β) Να παναθηενίζεηε ηα παναθάης οιηθά με Α όπμηα είκαη αγςγμί θαη Μ όζα είκαη μμκςηέξ: 

ζίδενμξ, γοαιί, λύιμ, κάηιμκ, πιαζηηθό, παιθόξ, μάνμανμ, πανηί, ογνόξ αέναξ, κενό βνύζεξ, 

λενόξ αέναξ. 

   

5. Α) Να ζομπιενώζεηε ηα παναθάης θεκά πμο ακαθένμκηαη ζημ κόμμ Coulomb 

Τμ μέηνμ ηεξ …………….. δύκαμεξ (F) με ηεκ μπμία αιιειεπηδνμύκ δύμ ………….. θμνηία (q1 θαη  q2) 

είκαη …………… ημο γηκμμέκμο ηςκ θμνηίςκ θαη ……….  …………… ημο …………….. ηεξ μεηαλύ ημοξ 

απόζηαζεξ (r). 

Β) Δηαζέημομε δύμ θμνηηζμέκεξ ζθαίνεξ Α θαη Β με θμνηία q1 = 20μC θαη  q2 = 60μC 

ακηίζημηπα. Η δύκαμε μεηαλύ ηςκ δύμ ζθαηνώκ είκαη : 

      i) F1 = F2            ii) F2 = 3F1            iii) F2 = F1 / 3            iv) F1 = 2F2    

  

6. Να παναθηενίζεηε ηηξ παναθάης πνμηάζεηξ με Σ ακ είκαη ζςζηέξ θαη Λ ακ είκαη ιακζαζμέκεξ. 

Οη πνμηάζεηξ πμο είκαη ιακζαζμέκεξ κα ηηξ λακαγνάρεηε έηζη ώζηε κα είκαη ζςζηέξ.   

Α) Ακ δηπιαζηάζμομε θαη ηα δύμ θμνηία θαη θναηήζμομε ζηαζενή ηεκ απόζηαζε ηόηε ε δύκαμε 

ζα δηπιαζηαζηεί. 
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Β) Ακ δηπιαζηάζμομε ημ έκα θμνηίμ θαη ηνηπιαζηάζμομε ημ άιιμ δηαηενώκηαξ ζηαζενή ηεκ 

απόζηαζε ηόηε ε δύκαμε ελαπιαζηάδεηαη. 

Γ) Ακ δηπιαζηάζμομε ηεκ απόζηαζε ηόηε ε δύκαμε ζα οπμδηπιαζηαζηεί 

Δ) Ακ δηπιαζηάζμομε θαη ηα δύμ θμνηία θαη ηαοηόπνμκα δηπιαζηάζμομε θαη ηεκ απόζηαζε ηόηε 

ε δύκαμε παναμέκεη ζηαζενή. 

Γ) Ακ δηπιαζηάζμομε ηεκ απόζηαζε θαη πανάιιεια ηεηναπιαζηάζμομε ημ έκα θμνηίμ θαη 

οπμδηπιαζηάζμομε ημ άιιμ θμνηίμ ηόηε ε δύκαμε ηεηναπιαζηάδεηαη. 

  

7. Δύμ θμνηηζμέκα ζώμαηα με θμνηίμ  -2μC  θαη  +6μC βνίζθμκηαη ζε απόζηαζε 3cm μεηαλύ ημοξ.  

Α) Να δςγναθίζεηε ηα δύμ θμνηία θαη κα ζπεδηάζεηε ηηξ δύκαμεηξ πμο αζθμύκηαη μεηαλύ ημοξ. 

Β) Να οπμιμγίζεηε ημ μέηνμ ηεξ δύκαμεξ πμο αζθείηαη μεηαλύ ηςκ θμνηίςκ. 

Δίκεηαη  k = 9∙10-9 N∙m2/C2    

 

8. Α) Τη μκμμάδμομε ειεθηνηθό πεδίμ; 

Β) Να ακαθένεηε ηα δύμ βήμαηα πμο πνεζημμπμημύμε γηα κα πενηγνάρμομε ηεκ άζθεζε 

δύκαμεξ μέζς ηεξ έκκμηαξ ημο ειεθηνηθμύ πεδίμο 

 

9. Δύμ θμνηία q1 = 10μC θαη  q2 = 40μC βνίζθμκηαη ζε απόζηαζε 10m . Πμίμ είκαη ημ μέηνμ ηεξ 

ζοκηζηαμέκεξ δύκαμεξ πμο δέπεηαη θμνηίμ  q3 = 5μC πμο βνίζθεηαη ζημ μέζμ ηεξ απόζηαζεξ 

μεηαλύ ηςκ θμνηίςκ q1  θαη  q2. Δίκεηαη  k = 9∙10-9 N∙m2/C2 

 

 

                           ΚΑΛΗ ΓΠΙΤΥΦΙΑ!!! 
 

 

 

 

 
 

 


