
 

 

 

 

Καλή σας ημέρα! 

 

Το παρακάτω φύλλο εργασίας αφορά το κεφάλαιο του 

ηλεκτρομαγνητισμού. Προχωρήστε σε μια σύντομη επανάληψη του 

κεφαλαίου προσέχοντας ιδιαίτερα τα σημεία που είχαμε επισημάνει και 

έπειτα συμπληρώστε το. 

Δε θα βαθμολογηθείτε. Σκοπός του φύλλου εργασίας είναι να 

ολοκληρωθεί η επανάληψη του αντίστοιχου κεφαλαίου.  

Την επόμενη εβδομάδα θα σας στείλω τις απαντήσεις και θα το ελέγξετε 

για τυχόν λάθη.         

 

 



     ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΦΥΣΙΚΗΣ        

 

1. Γράφω αν είναι σωστό (Σ) ή λάθος (Λ).                                             

Α) Ο βόρειος μαγνητικός πόλος της Γης βρίσκεται κοντά στον νότιο γεωγραφικό πόλο 

της. 

Β) Ο ηλεκτρομαγνήτης έχει μαγνητικές δυνάμεις όση ώρα διαρρέεται από ηλεκτρικό 

ρεύμα. 

Γ)  Τα υλικά τα οποία έλκουν οι μαγνήτες ονομάζονται ηλεκτρομαγνητικά. 

Δ) Η μαγνητική δύναμη ασκείται μόνο από απόσταση. 

Ε) Η Γη συμπεριφέρεται ως τεράστιος μαγνήτης. 

Ζ) Οι γεννήτριες είναι συσκευές που μετατρέπουν ηλεκτρική ενέργεια σε ενέργεια 

άλλης μορφής. 

 

2. Συμπληρώνω τα κενά.                                                                       

Μαγνήτες ονομάζονται ………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… . 

Οι μαγνήτες έχουν δύο …………., τον …………. και τον …………, όπου οι 

μαγνητικές ιδιότητες είναι ……………………… . Οι ……………… πόλοι έλκονται, 

ενώ οι ………………… απωθούνται. 

Οι μαγνήτες διακρίνονται σε ………………, οι οποίοι δημιουργήθηκαν χάρη στο 

………………………………………………., και σε ………………, οι οποίοι 

κατασκευάζονται με τη βοήθεια ……………………………………. Με βάση το 

………………………… διακρίνονται σε ……………………… και 

…………………………. . 

Πηνίο ονομάζεται ένα ………………, όταν είναι τυλιγμένο με σχήμα …………… . 

Όταν ένα καλώδιο διαρρέεται από ……………………………, αποκτά 

…………………… ιδιότητες. Ο ……………………… αποτελείται από ένα πηνίο, 

στο εσωτερικό του οποίου έχει τοποθετηθεί μία ράβδος από ……………… . 

Όταν ένας μαγνήτης  ………………… μέσα σε ένα πηνίο, τότε το πηνίο διαρρέεται 

από ……………………………………. . 

 



3. Κυκλώνω τις σωστές απαντήσεις. 

Ποια από τα παρακάτω υλικά είναι σιδηρομαγνητικά; 

Α) ξύλο                   Ε) χρυσός                    Ι) κοβάλτιο 

Β) ατσάλι                Ζ) αλουμίνιο               Κ) πλαστικό 

Γ) σίδηρος              Η) νικέλιο 

Δ) χαλκός               Θ) γυαλί 

 

4. Μπορείς να συγκρίνεις έναν ηλεκτρομαγνήτη με ένα μόνιμο μαγνήτη; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

5. Σου δίνονται τρία ίδια κομμάτια από μέταλλο. Τα δύο απ’ αυτά είναι μαγνήτες, 

ενώ το τρίτο κομμάτι σίδηρος. Πώς θα βρεις ποιο είναι ο σίδηρος;                                                 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

6. Γιατί η λάμπα του ποδηλάτου δε φωτίζει, όταν αυτό είναι ακίνητο;  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 


