
Αλβανόπουλος Γεώργιος, Σχολικός Σύµβουλος 

 

Ενδεικτικό Φύλλο Αξιολόγησης Φυσικών 

 

Στατικός ηλεκτρισµός 

 

Μαθητή/τριας: ……………………………………………………. 

Ηµεροµηνία:…………………………………… 

 

Α. Να συµπληρώσεις τις προτάσεις µε τη σωστή επιλογή, βάζοντας ένα ����: 

1. Τα άτοµα αποτελούνται από… 

o ηλεκτρόνια 

o πρωτόνια 

o νετρόνια  

o όλα τα παραπάνω 

 

2. Τα ηλεκτρικά φορτία των υλικών σωµάτων διακρίνονται σε… 

o θετικά 

o αρνητικά  

o ουδέτερα 

o όλα τα παραπάνω 

 

3. Τα διαφορετικά ηλεκτρικά φορτία… 

o έλκονται 

o απωθούνται 

o δεν αντιδρούν 

o τίποτα από τα παραπάνω 

 

4. Για να δηµιουργήσουµε ηλεκτρικά φορτία πρέπει… 

o να τρίψουµε µάλλινο µε πλαστικό 

o να περιµένουµε να πέσει κεραυνός 

o να κάνουµε τσουλήθρα 

o τίποτα από τα παραπάνω 
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Β. Να κάνετε τις απαραίτητες αντιστοιχίσεις. 

1. Τα ηλεκτρόνια έχουν…… ●    

2. Τα πρωτόνια έχουν…… ●  ● α. αρνητικό φορτίο 

3. Τα νετρόνια έχουν……… ●    

4. Κάθε άτοµο σε κανονικές 

συνθήκες έχει………………. 
●  ● β. ουδέτερο φορτίο 

5. Κάθε άτοµο µε 

περισσότερα πρωτόνια 

έχει….................................. 

●    

6. Κάθε άτοµο µε 

περισσότερα ηλεκτρόνια έχει. 
●  ● γ. θετικό φορτίο 

 

 

Γ. Να σηµειώσετε µε Σ κάθε σωστή πρόταση και µε Λ κάθε λανθασµένη. 

1. Τα ίδια φορτία απωθούνται……………………………………………………………….□ 

2. Τα διαφορετικά φορτία έλκονται ………………………………………………………....□ 

3. Μπορώ να φορτίσω ένα υλικό σώµα, άµα το αφήσω στον ήλιο για πολλή ώρα……□ 

4. Τους κεραυνούς τους ρίχνει ο ∆ίας για να τιµωρήσει τον κόσµο…………………….. □ 

5. Με την τριβή δύο διαφορετικών υλικών µπορούµε να αποµακρύνουµε ηλεκτρόνια 

 από τα άτοµα του ενός και να προσκολληθούν στα άτοµα του άλλου………………….□ 

 

∆. Να συµπληρώσετε τα κενά µε τις κατάλληλες λέξεις: 

Για να φορτίσω ηλεκτρικά ένα καλαµάκι, αρκεί να το ………………. µε ένα ……………. 

Με τον τρόπο αυτό θα µεταφερθούν κάποια ……………………. από το ένα σώµα και θα 

……………………… στο άλλο. Έτσι τα δύο σώµατα που τρίφτηκαν µεταξύ τους θα 

αποκτήσουν ………………………..  ηλεκτρικά …………………….  

Άµα πλησιάσω στο πρώτο καλαµάκι, ένα άλλο που φορτίστηκε µε τον ίδιο τρόπο, θα 

παρατηρήσω ότι …………………… επειδή έχουν ……………….. φορτία. Αντίθετα αν 

πλησιάσω το χαρτοµάντιλο στο καλαµάκι, θα δω ότι ……………….. γιατί έχουν 

…………………    ………………………….    ……………………… (τρεις λέξεις). 

Καλή επιτυχία. 


