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1. Να κάνετε τις παρακάτω μετατροπές 

α. q =+2 nC  σε  C                           β. q=+25.10-10 pC  σε μC 

γ. q= =+4.10-8 μC  σε C                 δ. q= =+15 nC  σε  mC 

 

2. Ποιο/α από τα παρακάτω τέσσερα φορτία είναι αδύνατο να αποκτήσει ένα σώμα; 

 α. q1 =+32.10-8 nC                       β. q2 =+1,6.10-20 C  

 γ.q3 = - 128.10-6 μC                     δ.q4 =+30.10-19C  

Δίνεται το στοιχειώδες φορτίο:  1,6.10-19C  

 

 3. Να χαρακτηρίσεις κάθε μία από τις προτάσεις που ακολουθούν ως σωστή (Σ) ή   

    ως λανθασμένη (Λ) 

   α. Τα θετικά φορτία είναι πιο ισχυρά από τα αρνητικά 

   β. Μονάδα ηλεκτρικού φορτίου στο S.I. είναι το 1C 

   γ. Όσο πιο βαρύ είναι το σώμα, τόσο πιο εύκολα φορτίζεται ηλεκτρικά 

   δ. Δύο σώματα που είναι και τα δύο φορτισμένα με θετικό ή και τα δύο με  

      αρνητικό φορτίο λέμε ότι είναι ομώνυμα φορτισμένα    

   ε. Δύο σώματα που είναι φορτισμένα το ένα με θετικό και το άλλο με αρνητικό  

      φορτίο λέμε ότι είναι ετερώνυμα φορτισμένα 

   στ. Τα ηλεκτρικά φορτισμένα σώματα δεν έχουν μάζα 

 

4. Ένα σύστημα φορτίων αποτελείται από τα ηλεκτρικά φορτία q1 =+5μC    

    q2 =-7μC , q3 =-9μC  και   q4 =+2μC. Να υπολογίσεις το ολικό φορτίο του  

   συστήματος    

5. Ένα σύστημα φορτίων αποτελείται από τα θετικά και ίσα μεταξύ τους φορτία  +q1 και  

+q2   και το αρνητικό φορτίο  q3=-6nC . Το σύστημα των φορτίων έχει ολικό φορτίο qολ 

=+2nC. Να υπολογίσεις την τιμή των φορτίων   q1 και   q2.     

 

 

 



6.  Ένα σύστημα φορτίων αποτελείται από τα ηλεκτρικά φορτία q1 =+6μC    

   q2 =+5μC  και   q3 =-20000nC. Να υπολογίσεις το ολικό φορτίο του  

   συστήματος.    

 

7. Δίνεται ότι το 1μC είναι το φορτίο που έχουν 6,24.1012 ηλεκτρόνια. Με βάση αυτό να 

υπολογιστεί το φορτίο του ενός ηλεκτρονίου. 

 

8. Τρίψαμε μια γυάλινη ράβδος με μεταξωτό ύφασμα. Η ράβδος απέκτησε ηλεκτρικό 

φορτίο q=+1,6nC.( το στοιχειώδες φορτίο: 1,6.10-19C) 

  α. Η ράβδος απέβαλε ηλεκτρόνια ή προσέλαβε και άλλα από το ύφασμα; 

  β. Τι ηλεκτρικό φορτίο απέκτησε το ύφασμα; 

  γ. Να υπολογίσετε το πλήθος (Ν) των ηλεκτρονίων που απέβαλε ή προσέλαβε η   

      ράβδος 

 

9. Ο πυρήνας ενός ατόμου έχει φορτίο q =+16.10-10 nC. Πόσα ηλεκτρόνια έχει το άτομο; 

Όταν από το άτομο φύγουν δύο ηλεκτρόνια: (το στοιχειώδες φορτίο: 1,6.10-19C) 

α. Πόσο θα είναι το φορτίο του πυρήνα; 

β. Πόσο θα είναι το φορτίο του ιόντος;      

 

10. Μια μεταλλική σφαίρα Α είναι φορτισμένη με φορτίο  q1 = +32.10-10 μC. 

α. Πόσα ελεύθερα ηλεκτρόνια λείπουν από τη σφαίρα Α;  

β. Φέρνουμε τη σφαίρα Α σε επαφή με αρχικά αφόρτιστη μεταλλική σφαίρα Β ίδιας 

ακτίνας. Να βρείτε τα φορτία των σφαιρών μετά την επαφή τους και τον αριθμό των 

ελεύθερων ηλεκτρονίων που πέρασαν από τη μια σφαίρα στην άλλη.     

    Δίνεται το στοιχειώδες φορτίο:  1,6.10-19C  

 

 

 

 



11. Δύο μεταλλικές σφαίρες Α και Β που είναι από το ίδιο υλικό και έχουν ίσες ακτίνες, 

διαθέτουν φορτία  qΑ =+32.10-10 nC    και   qΒ =-64.10-10 nC, αντίστοιχα. 

α. Πόσο είναι το συνολικό φορτίο των σφαιρών πριν την επαφή και πόσο μετά την  

    επαφή; 

β. Τι φορτίο θα έχει η κάθε σφαίρα μετά την επαφή;  

γ. Από ποιά σφαίρα προς ποιά θα μετακινηθούν ελεύθερα ηλεκτρόνια; Πόσα είναι τα 

ηλεκτρόνια που θα μετακινηθούν;   

    Δίνεται το στοιχειώδες φορτίο:  1,6.10-19C  

 

12. Να χαρακτηρίσεις κάθε μία από τις προτάσεις που ακολουθούν ως σωστή (Σ) ή   

    ως λανθασμένη (Λ) 

α. Δύο σώματα που τρίβονται μεταξύ τους και ηλεκτρίζονται αποκτούν ίσα κατά  

   μέτρο αλλά αντίθετα φορτία. 

β. Κατά την ηλέκτριση με επαφή το αρχικά αφόρτιστο σώμα αποκτά αντίθετο φορτίο  

   από αυτό που έχει το αρχικά φορτισμένο σώμα 

γ. Κατά την ηλέκτριση με επαφή δεν ισχύει η αρχή διατήρησης του φορτίου. 

δ. Στην ηλέκτριση με επαφή το άθροισμα των φορτίων που αποκτούν τα δύο σώματα 

τελικά είναι ίσο με το φορτίο που είχε αρχικά το ένα 

 

13. Να χαρακτηρίσεις κάθε μία από τις προτάσεις που ακολουθούν ως σωστή (Σ) ή   

    ως λανθασμένη (Λ) 

α. Αν φορτίσουμε ένα μεταλλικό σώμα σε κάποια περιοχή του, το ηλεκτρικό φορτίο 

παραμένει εντοπισμένο σε αυτή την περιοχή. 

β. Αν φορτίσουμε σε μία περιοχή της μια πλαστική  ράβδο, το φορτίο  διασκορπίζεται σε 

όλη την έκτασή της. 

γ. Ο σίδηρος είναι ηλεκτρικός αγωγός, ενώ ο χαλκός είναι μονωτής. 

δ. Ο σίδηρος και ο χαλκός, ως μέταλλα, είναι ηλεκτρικοί αγωγοί. 

ε. Ο ξηρός αέρας είναι αγωγός, ενώ ο υγρός αέρας είναι μονωτής 

στ. Το γυαλί και η πορσελάνη είναι μονωτές 

 



14. Τρίψαμε σε μάλλινο ύφασμα μία πλαστική ράβδο και στη συνέχεια την ακουμπήσαμε 

σε μία ουδέτερη μεταλλική σφαίρα 

α. Να περιγράψεις τι θα συμβεί 

β. Η ράβδος πριν την ακουμπήσουμε στη σφαίρα, είχε ηλεκτρικό φορτίο qαρχ=-3nC. Λίγο 

μετά την επαφή της με τη σφαίρα, η ράβδος είχε διπλάσιο φορτίο από τη σφαίρα. Να 

υπολογίσεις το ηλεκτρικό φορτίο που απέκτησε η σφαίρα καθώς και το ηλεκτρικό φορτίο 

που απέμεινε στη ράβδο. 

 

 

                                                    

 


