
 

 

Τάξη Β΄   

Φςζική  Γενικήρ Παιδείαρ  

Τπάπεζα θεμάηων     Κεθ.2
ο
        ΘΕΜΑ  Β 

 

2.1 Ηλεκηπικέρ  πηγέρ      2.2 Ηλεκηπικό πεύμα   2.3  Κανόνερ ηος Kirchhoff 

 

1.     Σηνλ θόκβν Α ειεθηξηθνύ θπθιώκαηνο ελώλνληαη ηξεηο αγσγνί 

πνπ δηαξξένληαη από ξεύκαηα Ι1 , Ι2 θαη Ι3 αληίζηνηρα. Τξεηο καζεηέο 

δηαηππώλνπλ ηνλ 1° θαλόλα ηνπ Kirclilioff ζηνλ θόκβν Α, σο εμήο : 1
νο

  

καζεηήο,  Ι1+Ι2-Ι3  = 0  

2°
ο
 καζεηήο Ι1-Ι2-Ι3  = 0   , 3

νο
 καζεηήο, Ι1+Ι2+Ι3  = 0   

Α) Να επηιέμεηε ηε δηαηύπσζε πνπ είλαη νπσζδήπνηε ιαλζαζκέλε. 

α. ηνπ 1
νπ

 καζεηή β. ηνπ 2°" καζεηή  

γ. ηνπ 3
νπ

 καζεηή        Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

 

2. A) Να κεηαθέξεηε ζηε θόιια ζαο ην δηπιαλό ζρήκα πνπ καο 
δείρλεη έλα ηκήκα ειεθηξηθνύ θπθιώκαηνο. Να ζρεδηάζεηε, ζε 

απηό ην ζρήκα, ηηο θνξέο ησλ ειεθηξηθώλ ξεπκάησλ πνπ έρνπλ 

αληίζηνηρα εληάζεηο Ι1, Ι2,Ι3, Ι4. Σηε ζπλέρεηα αθνύ κεηαθέξεηε ην 

πην θάησ πίλαθα ζηεν θόιια ζαο, λα ηνλ ζπκπιεξώζεηε κε ηηο 
ηηκέο ησλ εληάζεσλ Ι1, Ι2, Ι3, Ι4, απηώλ ησλ ξεπκάησλ.  

 

Β) Να αηηηνινγήζεηε ηηο ηηκέο ησλ εληάζεσλ Ι1,Ι2, Ι3, Ι4 πνπ 

ππνινγίζαηε θαη ηηο θνξέο ησλ αληίζηνηρσλ ειεθηξηθώλ ξεπκάησλ πνπ ζρεδηάζαηε ζην πξνεγνύκελν 

εξώηεκα. 

 

3. Σην παξαθάησ ζρήκα παξηζηάλεηαη έλα ειεθηξηθό θύθισκα πνπ  

απνηειείηαη από 3 ιακπηήξεο. 

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. 

Γηα ηηο εληάζεηο Ι1, Ι2 θαη Ι3 ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο 

πνπ δηαξξέεη ηνπο ιακπηήξεο Λ1, Λ2 θαη Λ3 ηζρύεη 

α. Ι1>I2 >I3  β. Ι1=I2 =I3  γ. Ι1= Ι3 >Ι2 

Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

4.  Έλαο αγσγόο δηαξξέεηαη από ειεθηξηθό ξεύκα έληαζεο Ι = 5 Α. 

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. 

Τν ειεθηξηθό θνξηίν q πνπ πεξλά από κηα δηαηνκή ηνπ αγσγνύ ζε ρξόλν t = 10 s είλαη ίζν κε: 

α. 50 C β. 100 C γ. 10 C 

Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

 

 

 



 

 

2.4  Ανηίζηαζη -Ανηιζηάηηρ   - 2.5  Σςνδεζμολογία  ανηιζηαηών 

 

1. Να αληηγξάςηε ην παξαθάησ θύθισκα ζηελ θόιια ζαο θαη ζπλδέζηε ζηηο ζέζεηο (α), (β), (γ) έλα 

ακπεξόκεηξν (η), έλα βνιηόκεηξν (ii) θαη έλαλ αγσγό (iii) (κεδεληθήο αληίζηαζεο) κε ηε ζεηξά πνπ εζείο ζα 

θξίλεηε. Ο ηξόπνο ζύλδεζεο απηώλ ησλ 

εμαξηεκάησλ/νξγάλσλ ζρεηίδεηαη κε ηηο 

αξρέο ιεηηνπξγίαο ηνπ ακπεξνκέηξνπ θαη ηνπ 

βνιηνκέηξνπ. Θα πξέπεη δειαδή λα 

ζπλδεζνύλ κε ηέηνην ηξόπν ώζηε λα 

κπνξνύκε λα πάξνπκε κεηξήζεηο από ηα δύν 

ειεθηξηθά όξγαλα θαη θπζηθά ην ηειηθό 

θύθισκα λα δηαξξέεηαη από ειεθηξηθό ξεύκα (όια ηα εμαξηήκαηα ηνπ θπθιώκαηνο ηα ζεσξνύκε ηδαληθά)  

Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή από ηηο παξαθάησ απαληήζεηο. 

Η ζσζηή ζύλδεζε ησλ πην πάλσ εμαξηεκάησλ/νξγάλσλ είλαη: 

 

  
 

 

Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

2.  Σηα άθξα δύν ράιθηλσλ ζπξκάησλ Ση θαη Σ2 εθαξκόδεηαη δηαθνξά δπλακηθνύ V θαη θάζε ζύξκα   

δηαξξέεηαη από ξεύκα. Σην παξαθάησ δηάγξακκα έρεη

 παξαζηαζεί γξαθηθά ε έληαζε ηνπ ξεύκαηνο / ζε 

ζπλάξηεζε κε ηε δηαθνξά δπλακηθνύ V γηα ηα δύν ζύξκαηα.  

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. 

α. Μεγαιύηεξε αληίζηαζε έρεη ην ζύξκα Σ1 

β. Μεγαιύηεξε αληίζηαζε έρεη ην ζύξκα Σ2 

γ. Τα ζύξκαηα έρνπλ ίζεο αληηζηάζεηο. 

Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

 

3.  Τξείο αλάζηαηεο πνπ έρνπλ ίδηα αληίζηαζε R .  ζπλδένληαη κε 

ηξεηο δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο 

(α), (β) θαη (γ) όπσο θαίλεηαη 

ζην παξαθάησ ζρήκα. 

Η ηζνδύλακε αληίζηαζε ζην 

θύθισκα (α) είλαη R1 ζην 

θύθισκα (β) είλαη R2 θαη ζην 

θύθισκα (γ) είλαη R3. Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. Γηα ηηο ηζνδύλακεο αληηζηάζεηο ηζρύεη:    

α. R1>R2>R3   β.  R1<R2<R3    γ. R2>R1>R3        

Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 
 



 

 

4.  Γίλνληαη ηέζζεξεηο 

όκνηνη αληηζηάηεο κε 

αληίζηαζε R ν θαζέλαο, ζε 

ηξεηο δηαθνξεηηθέο 

ζπλδεζκνινγίεο (Σ.1, Σ.2, 

Σ. 3). 

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή 

απάληεζε. 

Η κεγαιύηεξε νιηθή ειεθηξηθή αληίζηαζε ζα κεηξεζεί ζηε ζπλδεζκνινγία:  

α.     Σ.1 β.     Σ.2 γ.    Σ.3     Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

 

5. Έλαο νκνγελήο κεηαιιηθόο θπιηλδξηθόο αγσγόο Α έρεη νξηζκέλε κάδα, νξηζκέλν κήθνο θαη εκβαδό 

δηαηνκήο. Τήθνπκε ηνλ αγσγό θαη δεκηνπξγνύκε άιινλ νκνγελή θπιηλδξηθό αγσγό Β κε κεγαιύηεξε δηαηνκή 

θαη κηθξόηεξν κήθνο. 

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. Η ηηκή ηεο ειεθηξηθήο αληίζηαζεο 

ηνπ αγσγνύ Β ζα είλαη: 

α. κηθξόηεξε απ' απηή  ηνπ αγσγνύ Α 

β. ίζε κε απηή ηνπ αγσγνύ Α 

γ. κεγαιύηεξε απ' απηή ηνπ αγσγνύ Α                Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

 
6.  Γίλεηαη ην θύθισκα ίνπ ζρήκαηνο (νλνκάδεηαη θαη Γηαηξέηεο ηάζεο) πνπ 
απνηειείηαη από αληηζηάηεο κε ηηκέο αληίζηαζεο R1  θαη R2 αληίζηνηρα θαη 
ηξνθνδνηείηαη από πεγή ειεθηξεγεξηηθήο δύλακεο, Ε θαη κεδεληθήο εζσηεξηθήο 
αληίζηαζεο r,  (ηδαληθή πεγή). Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε. 

Γηα ηηο δηαθνξέο δπλακηθνύ VAB ζηα ζεκεία Α θαη Β ηνπ θπθιώκαηνο θαη VBΓ  ζηα 

ζεκεία Β θαη Γ ηνπ θπθιώκαηνο ηζρύεη:  α. 1

2

AB

B

V R

V R

   , β. 2

1

AB

B

V R

V R

  ,  

γ. 
2

1

2

AB

B

V R

V R R




       Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

 

7.  Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλνληαη ζην ίδην δηάγξακκα νη ραξαθηεξηζηηθέο 

θακπύιεο ηνπ ίδηνπ αγσγνύ ζε ζεξκνθξαζίεο 20 V θαη 100 °C. 

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. Τν πιηθό ηνπ αγσγνύ είλαη:  

Α. θαζαξό κέηαιιν   β. γξαθίηεο   γ. ρξσκνληθειίλε 

Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

 
 

8.   Γύν αληηζηάηεο κε αληηζηάζεηο R1θαη R2  είλαη ζπλδεδεκέλνη παξάιιεια 

ζε ειεθηξηθό θύθισκα κε ξεύκαηα ζηαζεξήο έληαζεο θαη θνξάο.  

Α) Να επηιέμηε ηε ζσζηή απάληεζε. 

Ο ιόγνο Ι1 /I2  ,  ησλ εληάζεσλ Ι1  θαη Ι2 ησλ ειεθηξηθώλ ξεπκάησλ πνπ δηαξξένπλ αληίζηνηρα ηνπο αληηζηάηεο  

R1θαη R2 είλαη : 

α. 1 β. R1/R2     γ. R2/ R1         Β ) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο 
 
 
 



 

 

9. Γύν αληηζηάηεο κπνξνύλ λα ζπλδεζνύλ κεηαμύ ηνπο είηε ζε ζεηξά είηε παξάιιεια. 

Α)      Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. Μεγαιύηεξε ηζνδύλακε αληίζηαζε έρνπκε όηαλ νη 

αληηζηάηεο είλαη ζπλδεδεκέλνη: 

α) Σε ζεηξά. β) Παξάιιεια. γ) Δίλαη ίδηα θαη ζηηο δύν πεξηπηώζεηο. Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

 
 
10. Σην παξαθάησ θύθισκα εηθνλίδεηαη κηα ζπλδεζκνινγία αληηζηάζεσλ ηεο νπνίαο ηα άθξα Α, Β ζπλδένληαη 

ζηνπο πόινπο κηαο ειεθηξηθήο πεγήο. 

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε.  

Η αληίζηαζε R1 θαη ε αληίζηαζε R3 είλαη ζπλδεδεκέλεο: 

α. Σε ζεηξά. β. Παξάιιεια. γ. Ούηε 

ζε ζεηξά, νύηε παξάιιεια. 

Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

 

11.  Γύν αληηζηάηεο κε R1< R2 , ζπλδένληαη παξάιιεια ζε κηα πεγή ζπλερνύο ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο. 

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. Πεξηζζόηεξα ειεθηξόληα δηέξρνληαη ζην ίδην ρξνληθό δηάζηεκα 

από κηα δηαηνκή ηνπ αληηζηάηε: 

α. R1 β. R2 γ. Γηέξρεηαη ν ίδηνο αξηζκόο ειεθηξνλίσλ ζηνλ ίδην ρξόλν 

Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

 

12. Σπλδένπκε παξάιιεια δύν ιακπηήξεο, ηνπο 1 θαη 2, θαη ζε ζεηξά κε ην ζύζηεκα απηώλ ζπλδένπκε ην 

ιακπηήξα 3. Τν ζύζηεκα ησλ ηξηώλ ιακπηήξσλ ππξαθηώζεσο ζπλδέεηαη κε πεγή ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο. 

{Θεσξνύκε όηη ην λήκα ππξαθηώζεσο ζε όινπο ηνπο ιακπηήξεο ζπκπεξηθέξεηαη ζαλ σκηθόο αληηζηάηεο κε 

αληίζηαζε ίδηαο ηηκήο θαη όηη ε θσηνβνιία θάζε ιακπηήξα είλαη αλάινγε ηεο ηζρύνο ηνπ).  

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. 

Κάπνηα ζηηγκή ν ιακπηήξαο 1 θαηαζηξέθεηαη. Τόηε:  

α. Ο ιακπηήξαο 3 παύεη λα θσηνβνιεί 

 β. Ο ιακπηήξαο 3 θσηνβνιεί όπσο θαη πξηλ 

 γ. Ο ιακπηήξαο 3 θσηνβνιεί, αιιά. ιηγόηεξν από πξηλ   Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

 

14.  Γύν αληηζηάηεο. κε ίζεο αληηζηάζεηο R1 = R2 =R .  ζπλδένληαη ζηνπο 

πόινπο ειεθηξηθήο πεγήο, αξρηθά όπσο ζην ζρήκα (Α) θαη θαηόπηλ όπσο ζην 

ζρήκα (Β). Ολνκάδνπκε RA  ηελ νιηθή αληίζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ  

δύν αληηζηαηώλ ζηελ πξώηε πεξίπησζε θαη RB  ζηελ δεύηεξε. 

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε. Γηα ηηο αληηζηάζεηο RA  θαη RB 

ηζρύεη: 

 a.RA  = RB = 2R       β. RA= RB = R/2        γ.RA= R/2 θαη RB = 2R 

δ. RΒ= R/2 θαη RΑ= 2R        Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

 

15.  Οη καζεηέο πξαγκαηνπνηνύλ ζην εξγαζηήξην ηεο θπζηθήο έλα ειεθηξηθό θύθισκα πνπ πεξηιακβάλεη ζηε 

ζεηξά έλα δηαθόπηε, έλα ιακπηήξα θαη έλαλ σκηθό αληηζηάηε άγλσζηεο αληίζηαζεο R1, ζπλδεδεκέλα ζηνπο 

πόινπο κηαο κπαηαξίαο. Οη καζεηέο θιείλνπλ ην δηαθόπηε νπόηε ν ιακπηήξαο θσηνβνιεί. Σηε ζπλέρεηα, 

αληηθαζηζηνύλ ηνλ αληηζηάηε αληίζηαζεο R1 κε έλαλ άιιν αληηζηάηε επίζεο άγλσζηεο αληίζηαζεο R2  θαη 

παξαηεξνύλ όηη ζηε δεύηεξε πεξίπησζε ν ιακπηήξαο θσηνβνιεί θαη πάιη, αιιά ιηγόηεξν έληνλα από όηη ζηελ 

πξώηε πεξίπησζε. (Θεσξνύκε όηη ν ιακπηήξαο ζπκπεξηθέξεηαη ζαλ σκηθόο αληηζηάηεο).  

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε. 

Η ζρέζε πνπ ζπλδέεη ηηο αληηζηάζεηο R1θαη R2 είλαη  α. R1<R2   β.  R1>R2   γ. R2=R1        



 

 

Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

 
 

16.  Έλαο αληηζηάηεο κε αληίζηαζε R  δηαξξέεηαη από ειεθηξηθό ξεύκα έληαζεο I, όηαλ ζηα άθξα ηνπ 

εθαξκόδεηαη ειεθηξηθή ηάζε V. Αλ ζηα άθξα ηνπ παξαπάλσ αληηζηάηε εθαξκνζηεί ηξηπιάζηα ειεθηξηθή 

ηάζε, ελώ ε ζεξκνθξαζία ηνπ παξακείλεη ζηαζεξή, ε έληαζε ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο πνπ ηνλ δηαξξέεη, είλαη 

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. Η ζρέζε κεηαμύ ησλ εληάζεσλ  Ι΄  θαη  Ι2 είλαη: 

α. Ι΄ = 3Ι1 β. Ι΄ = 2Ι1 γ. Ι΄ = Ι1/3 

 

17.  Γύν αληηζηάηεο έρνπλ αληίζηνηρα αληηζηάζεηο R1  και R2 είλαη ζπλδεδεκέλνη ζε ζεηξά θαη ηζρύεη όηη  

R1  > R2. Σηα άθξα ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπο εθαξκόδεηαη ειεθηξηθή ηάζε V, ελώ νη ειεθηξηθέο ηάζεηο ζηα άθξα 

ηεο θάζε αληίζηαζεο είλαη V1θαη V2 αληίζηνηρα. 

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε.  

Γηα ηηο ειεθηξηθέο ηάζεηο V1  θαη V2 ηζρύεη όηη: α. V1< V2 β. V1= V2 γ. V1> V2 

Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

 
 

18. Τξεηο όκνηνη αληηζηάηεο έρνπλ αληίζηαζε R ν 

θαζέλαο θαη είλαη ζπλδεδεκέλνη όπσο θαίλεηαη ζην 

παξαθάησ ζρήκα: 

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. Αλ ε 

ζπλνιηθή αληίζηαζε ηεο πην πάλσ ζπλδεζκνινγίαο 

είλαη Roλ= 30 Ω, ηόηε ε ηηκή ηεο αληίζηαζεο R είλαη: 

α. 20 Ω β. 40 Ω γ. 15 Ω 

Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

 

19. Η έληαζε I τνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη έλαλ αληηζηάηε αληίζηαζεο R, 

ζηαζεξήο ζεξκνθξαζίαο, κεηαβάιιεηαη ζε ζπλάξηεζε κε ηε δηαθνξά δπλακηθνύ 

V,  πνπ εθαξκόδεηαη ζηα άθξα ηνπ, όπσο θαίλεηαη ζην δηπιαλό ζρήκα: 

 

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. Σηα παξαθάησ ζρήκαηα θαίλνληαη ηξείο 

πηζαλέο γξαθηθέο παξαζηάζεηο, γηα ηε κεηαβνιή ηεο αληίζηαζεο R, ζε ζπλάξηεζε κε 

ηε δηαθνξά δπλακηθνύ V. 

Η ζσζηή γξαθηθή παξάζηαζε είλαη: 

α) ε (1)            , β) ε (2)           , γ) ε (3)        Β)            Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

 



 

 

20. Τξείο όκνηνη αληηζηάηεο έρνπλ αληίζηαζε R  ν 

θαζέλαο θαη είλαη ζπλδεδεκέλνη όπσο θαίλεηαη ζην 

παξαθάησ ζρήκα: 

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. 

Αλ ε ζπλνιηθή αληίζηαζε ηεο πην πάλσ 

ζπλδεζκνινγίαο είλαη R νι= 20 Ω, ηόηε ε ηηκή ηεο αληίζηαζεο R είλαη: α. 40 Ω β. 30 Ω γ. 15 Ω  Β) Να 

αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

 

21.  Γηαζέηνπκε ηξείο όκνηνπο αληηζηάηεο πνπ έρνπλ αληίζηαζε R = 4 Ω ν θαζέλαο. Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή 

απάληεζε. 

Θέινπκε λα ζπλδέζνπκε θαηάιιεια κεηαμύ ηνπο ηξείο αληηζηάηεο, ώζηε λα πξνθύςεη ηζνδύλακε αληίζηαζε 

R νι  = 6 Ω. Γη' απηό πξέπεη: 

α. Να ζπλδέζνπκε ζε ζεηξά ηνπο δύν αληηζηάηεο θαη ην ζύζηεκα ηνπο παξάιιεια κε ην ηξίην αληηζηάηε.  

β. Να ζπλδέζνπκε παξάιιεια ηνπο δύν αληηζηάηεο θαη ην ζύζηεκα ηνπο ζε ζεηξά κε ην ηξίην αληηζηάηε.  

γ. Να ζπλδέζνπκε παξάιιεια θαη ηνπο ηξείο αληηζηάηεο.   Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ 

επηινγή ζαο. 

 
 
22. Η ηζνδύλακε αληίζηαζε ησλ δύν αληηζηαηώλ R1 θαη R2 (Σρήκα 1) είλαη 

 1AB
R  

Σπλδένπκε ζηελ R1 παξάιιεια έλαλ αληηζηάηε  αληίζηαζεο R1  θαη ζηελ R2 παξάιιεια 

έλαλ αληηζηάηε αληίζηαζεο R2 (Σρήκα 2). Η ηζνδύλακε αληίζηαζε, αλάκεζα ζηνπο 

αθξνδέθηεο ΑΒ, είλαη ηόηε 
 2AB

R  

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε.  

Η ζρέζε ησλ 
 1AB

R θαη 
 2AB

R είλαη:   α. 
   21 ABAB

RR    β. 
   21

2
ABAB

RR   , 

γ. 
   21

4
ABAB

RR   Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

 

23.  Γύν αληηζηάηεο R1 θαη R2 είλαη ζπλδεδεκέλνη παξάιιεια. Τν ζύζηεκα ησλ δύν 

αληηζηαηώλ δηαξξέεηαη από ειεθηξηθό ξεύκα ζπλνιηθήο έληαζεο Ι. Ο αληηζηάηεο R1 
δηαξξέεηαη από ξεύκα έληαζεο Ι1 θαη ν αληηζηάηεο R2 από ξεύκα έληαζεο Ι2.  

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε.  

Η ζσζηή ζρέζε γηα ηελ έληαζε Ι1 είλαη: α. 1 2

1

1 2

R R
I I

R R





  ,β. 2

1

1 2

R
I I

R R



  

 γ. 1 2

1

1

R R
I I

R


    Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

 

24.  Τέζζεξεηο αληηζηάηεο είλαη ζπλδεδεκέλνη κεηαμύ ηνπο θαη ζρεκαηίδνπλ ην 

ηεηξάγσλν ηνπ δηπιαλνύ ζρήκαηνο. Αλάκεζα ζηα ζεκεία Α, Β ν αληηζηάηεο έρεη 

αληίζηαζε R, αλάκεζα ζηα ζεκεία B, Γ ν αληηζηάηεο έρεη αληίζηαζε 2R, αλάκεζα ζηα 

ζεκεία Γ, Γ ν αληηζηάηεο έρεη αληίζηαζε 3R θαη  αλάκεζα ζηα ζεκεία Γ, Α ν 

αληηζηάηεο έρεη αληίζηαζε 4R. Σπλδένπκε ην θύθισκα θαηά ηξεηο δηαθνξεηηθνύο 

ηξόπνπο κε ηελ ίδηα ειεθηξηθή πεγή πνπ έρεη ειεθηξεγεξηηθή δύλακε Δ θαη κεδεληθή 

εζσηεξηθή αληίζηαζε r: πξώηα ζηα άθξα Α, Β θαη ηόηε ε πεγή θαη ηόηε ε πεγή 



 

 

δηαξξέεηαη από ειεθηξηθό ξεύκα έληαζεο Ι2 θαη ηέινο ζηα άθξα Α, Γ θαη ηόηε ε πεγή δηαξξέεηαη από 

ειεθηξηθό ξεύκα έληαζεο Ι3. 

  
Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. 

Γηα ηηο εληάζεηο ησλ ηξηώλ ειεθηξηθώλ ξεπκάησλ ηζρύεη:  α. Ι1 > Ι2 > Ι3     β. Ι1< Ι2 < Ι3     γ. Ι2 > Ι3 > Ι1 

Β. Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

 

25.  Κόςακε έλα νκνγελέο κεηαιιηθό θπιηλδξηθό ζύξκα ζε δύν κέξε (1) θαη (2) θαη ζρεδηάζακε ζε θνηλνύο 

άμνλεο ηε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο έληαζεο ηνπ ξεύκαηνο ζε ζπλάξηεζε κε 

ηελ ηάζε ζηα άθξα ηνπο. 

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. Από ηηο γξαθηθέο παξαζηάζεηο 

πξνθύπηεη   όηη ην κήθνο ηνπ ζύξκαηνο (1) είλαη: 

α. κεγαιύηεξν από ην κήθνο ηνπ ζύξκαηνο(2). β. κηθξόηεξν από ην 

κήθνο ηνπ ζύξκαηνο (2). γ. ίζν κε ην κήθνο ηνπ ζύξκαηνο (2).    

Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.  

 

26. Γύν νκνγελείο θπιηλδξηθνί κεηαιιηθνί αγσγνί Α θαη Β από ην ίδην πιηθό, ζηελ ίδηα ζεξκνθξαζία, έρνπλ 

αληηζηάζεηο RA  θαη RB  αληίζηνηρα, κε RA = 2RB . Ο αγσγόο Α έρεη δηπιάζην εκβαδό δηαηνκήο από ηνλ αγσγό 

Β .  Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. Ο ιόγνο ησλ κεθώλ LΑ θαη LΒ ησλ αγσγώλ Α θαη Β αληίζηνηρα ζα 

είλαη:  α. 2A

B

L

L
    β.  4A

B

L

L
   , γ. 

1

4

A

B

L

L
  Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

 

27. Σηε γξαθηθή παξάζηαζε απεηθνλίδνληαη ζην ίδην ζύζηεκα 

αμόλσλ, νη ραξαθηεξηζηηθέο θακπύιεο δύν αληηζηαηώλ.  

Α) Να κεηαθέξεηε ηε γξαθηθή παξάζηαζε ζηελ θόιια ζαο θαη 

λα ζρεδηάζεηε, ζην ίδην ζρήκα, ηε γξακκή πνπ ζα απνδίδεη ηε 

ραξαθηεξηζηηθή θακπύιε ηνπ ηζνδύλακνπ αληηζηάηε πνπ πξνθύπηεη 

από ηε ζύλδεζε ζε ζεηξά ησλ δύν απηώλ αληηζηαηώλ.  

Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο. 

 

28. Σηε γξαθηθή παξάζηαζε απεηθνλίδνληαη ζην ίδην ζύζηεκα αμόλσλ, 

νη ραξαθηεξηζηηθέο θακπύιεο δύν αληηζηαηώλ. 

Α) Να κεηαθέξεηε ηε γξαθηθή παξάζηαζε ζηε θόιια ζαο θαη λα 

ζρεδηάζεηε, ζην ίδην ζρήκα, ηε γξακκή πνπ ζα απνδίδεη ηε 

ραξαθηεξηζηηθή θακπύιε ηνπ ηζνδύλακνπ αληηζηάηε πνπ πξνθύπηεη 

από ηε παξάιιειε ζύλδεζε ησλ δύν απηώλ αληηζηαηώλ.  

Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο.

 

29. Σην πην θάησ θύθισκα αξρηθά ν δηαθόπηεο δ είλαη θιεηζηόο, ε ηάζε VB ζηνπο 

πόινπο ηεο ειεθηξηθή πεγήο είλαη ζηαζεξή θαη ηα όξγαλα ηδαληθά. 

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. Αλ αλνίμνπκε ην δηαθόπηε δ, νη καζεηέο 

πξνβιέπνπλ όηη νη ελδείμεηο ησλ νξγάλσλ ζα κεηαβιεζνύλ, αιιά δε ζπκθσλνύλ 

ζην πσο, θαη δίλνπλ ηηο πην θάησ απαληήζεηο: 

α. ε έλδεημε ηνπ ακπεξνκέηξνπ ζα απμεζεί ελώ ηνπ βνιηνκέηξνπ ζα κεησζεί, 

β. ε έλδεημε ηνπ ακπεξνκέηξνπ ζα κεησζεί όπσο θαη ηνπ βνιηνκέηξνπ, 



 

 

γ. ε έλδεημε ηνπ ακπεξνκέηξνπ ζα κεησζεί ελώ ηνπ βνιηνκέηξνπ ζα απμεζεί. 

Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

 

30. Σην πην θάησ θύθισκα αξρηθά ν δηαθόπηεο δ είλαη θιεηζηόο, ε ηάζε VB 

ζηνπο πόινπο ηεο ειεθηξηθή πεγήο είλαη ζηαζεξή θαη ηα όξγαλα ηδαληθά. 

A) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. Αλ αλνίμνπκε ην δηαθόπηε δ, νη καζεηέο 

πξνβιέπνπλ όηη νη ελδείμεηο ησλ νξγάλσλ ζα κεηαβιεζνύλ, αιιά δε 

ζπκθσλνύλ ζην πσο, θαη δίλνπλ ηηο πην θάησ απαληήζεηο: 

α. ε έλδεημε ηνπ ακπεξνκέηξνπ ζα απμεζεί ελώ ηνπ 

βνιηνκέηξνπ ζα κεησζεί, 

β. ε έλδεημε ηνπ ακπεξνκέηξνπ ζα κεησζεί όπσο θαη ηνπ βνιηνκέηξνπ, 

γ. ε έλδεημε ηνπ ακπεξνκέηξνπ ζα κεησζεί ελώ ηνπ βνιηνκέηξνπ ζα απμεζεί. 

 
 

31. Σην θιεηζηό θύθισκα, αληηζηάηεο ιακπηήξεο είλαη όκνηνη θαη 

ζπκπεξηθέξνληαη ζαλ σκηθνί  αληηζηάηεο. 

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. 

α) ν ιακπηήξαο L3 θσηνβνιεί πεξηζζόηεξν από ην ιακπηήξα L4 

β) ν ιακπηήξαο L3 θσηνβνιεί ην ίδην κε ην ιακπηήξα  L4 

γ) ν ιακπηήξαο L2 θσηνβνιεί ιηγόηεξν απ ην ιακπηήξα L1 

Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

 

 

32. Σην πην θάησ θύθισκα νη ιακπηήξεο Λ1 θαη Λ2 είλαη παλνκνηόηππνη θαη 

ζεσξνύκε όηη ζπκπεξηθέξνληαη ζαλ σκηθνί αληηζηάηεο. 

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. Γηα λα θσηνβνινύλ θαη νη 

δπν ιακπηήξεο πξέπεη: 

α. θαη νη δπν δηαθόπηεο Γ1 θαη Γ2 λα είλαη θιεηζηνί  

β. κόλν ν δηαθόπηεο Γ2 λα είλαη θιεηζηόο  

γ. κόλν ν δηαθόπηεο Γ1 λα είλαη θιεηζηόο  

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο 

 

 

33. Τν πην θάησ θύθισκα πεξηιακβάλεη κηα ειεθηξηθή πεγή, ηνπο 
παλνκνηόηππνπο ιακπηήξεο Λ1 θαη Λ2 θαη ηα ηδαληθά ακπεξόκεηξα 
Α1, Α2, Α3, Α4. (Θεσξνύκε όηη νη ιακπηήξεο ζπκπεξηθέξνληαη ζαλ 
σκηθνί αληηζηάηεο).  
Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε.  

Αλ ην ακπεξόκεηξν Α2 δείρλεη έληαζε ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο 0,2 Α: 

α. ην ακπεξόκεηξν Α1 δείρλεη έληαζε 0,4 Α θαη ην ακπεξόκεηξν Α4 

δείρλεη έληαζε 0,2 Α  

β. ην ακπεξόκεηξν Α1 δείρλεη έληαζε 0,2 Α θαη ην ακπεξόκεηξν Α3 

δείρλεη έληαζε 0,2 Α  

γ. ην ακπεξόκεηξν Α1 δείρλεη έληαζε 0,4 Α θαη ην ακπεξόκεηξν Α4 

δείρλεη έληαζε 0,4 Α    Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο 



 

 

 

34. Κόςακε έλα νκνγελέο θπιηλδξηθό ζύξκα ζε δύν θνκκάηηα Α θαη Β. 

Τξνθνδνηήζακε θαζέλα από ηα δπν θνκκάηηα ηνπ ζύξκαηνο κε ξεύκα 

ρξεζηκνπνηώληαο θαηάιιειεο ηηκέο ηάζεο θαη ζρεδηάζακε ηελ γξαθηθή 

παξάζηαζε ηεο ηάζεο V πνπ εθαξκνδόηαλ ζην ζύξκα θαη ηνπ ξεύκαηνο I πνπ ην 

δηέξξεε. Απηή ε γξαθηθή παξάζηαζε απεηθνλίδεηαη ζην δηπιαλό ζρήκα· 

Οη επζείεο Α θαη Β αληηζηνηρνύλ ζηα ηκήκαηα Α θαη Β ηνπ ζύξκαηνο 

αληίζηνηρα· 

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. Αλ LA θαη LB είλαη ηα κήθε ησλ ζπξκάησλ 

αληίζηνηρα ζα ηζρύεη: 

α.  LA=LB   β. LA>LB   ,γ. LA<LB    Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε 

 

35. Γπν νκνγελείο θπιηλδξηθνί κεηαιιηθνί αγσγνί Α θαη Β από ην ίδην πιηθό, κε κάδεο mA και mB με mA = mB, έρνπλ 

κήθε LA θαη LB. Σπλδένπκε ζηα άθξα θάζε αγσγνύ ειεθηξηθή πεγή ειεθηξεγεξηηθήο δύλακεο Ε θαη ακειεηέαο 

εζσηεξηθήο αληίζηαζεο. Οη αγσγνί δηαξξένληαη από ειεθηξηθό ξεύκα έληαζεο ΙΑ θαη ΙΒ αληίζηνηρα. 

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. Αλ ηα κήθε ησλ αγσγώλ LA θαη LB ζπλδένληαη κε ηε ζρέζε LA = 2LB, γηα ηηο 

ηηκέο ησλ εληάζεσλ ησλ ξεπκάησλ πνπ δηαξξένπλ ηνπο δπν αγσγνύο ζα ηζρύεη: 

α.  IB= 2 IA β.   IB = IA γ.   IB =IA/4                              Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

 
 

36.  Γηαζέηνπκε έλα νκνγελέο ράιθηλν ζύξκα ζηαζεξήο δηαηνκήο S θαη κήθνπο l. Κόβνπκε ην ζύξκα ζε δπν 

θνκκάηηα Α θαη Β κε κήθε lA θαη lB αληίζηνηρα. Σπλδένπκε ηα άθξα 

ηνπ θάζε θνκκαηηνύ ηνπ ζύξκαηνο κε ειεθηξηθή πεγή ηάζεο V θαη 

κε θαηάιιειε δηάηαμε κεηαβάινπκε ηελ έληαζε ηνπ ειεθηξηθνύ 

ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη θάζε θνκκάηη. Σε θνηλό νξζνγώλην 

ζύζηεκα αμόλσλ θαηαζθεπάδνπκε ηηο δύν ραξαθηεξηζηηθέο 

θακπύιεο ηεο ειεθηξηθήο ηάζεο, πνπ εθαξκόδεηαη ζηα άθξα ηνπ 

θάζε θνκκαηηνύ ζύξκαηνο, ζε ζπλάξηεζε κε ηελ έληαζε ηνπ 

ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο, πνπ δηαξξέεη ην θάζε θνκκάηη. 

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε.  

Από ηελ θνηλή γξαθηθή παξάζηαζε κπνξνύκε λα ζπκπεξάλνπκε όηη γηα ηα κήθε ησλ θνκκαηηώλ lA , lΒ ηζρύεη: 

α. lΑ > lB       β. lΑ < IB        γ. lΑ = lB 

 

37. Σην δηπιαλό ζρήκα έρεη παξαζηαζεί γξαθηθά, γηα δύν ράιθηλα ζύξκαηα Σ1θαη Σ2, ε έληαζε I ηνπ 
ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο πνπ ηα δηαξξέεη, ζε ζπλάξηεζε κε ηελ ειεθηξηθή 

ηάζε V πνπ εθαξκόδεηαη ζηα άθξα ηνπο. Τα δύν ράιθηλα ζύξκαηα έρνπλ ην 

ίδην κήθνο l.  

A) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. 

Γηα ηα εκβαδά δηαηνκήο S1 θαη S2 ησλ δύν ζπξκάησλ ζα 

ηζρύεη: 

α. S1 = 2S2     β. S2 = 2S1     γ. S2 = S1 

Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο 

 

38. Τξείο αληηζηάηεο κε αληηζηάζεηο R,  R θαη 2R,  ζπλδένληαη 

κεηαμύ ηνπο όπσο  θαίλεηαη  ζην θύθισκα  ηνπ δηπιαλνύ       



 

 

ζρήκαηνο. Σην θύθισκα πξόθεηηαη λα ζπλδεζεί κηα ειεθηξηθή πεγή ζηα ζεκεία Α, Γ. 

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε.  

Η ηζνδύλακε αληίζηαζε ηνπ θπθιώκαηνο όηαλ ζπλδεζεί ε ειεθηξηθή πεγή ζα είλαη: 

α.Rολ =R    β. Rολ =3/4 R   γ.Rολ =4/3R 

Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

 
39.   Σην δηπιαλό δηάγξακκα θαίλνληαη νη ραξαθηεξηζηηθέο γξαθηθέο 

παξαζηάζεηο έληαζεο ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο (ζε Α)  ειεθηξηθήο ηάζεο (ζε V) 

δύν αληηζηαηώλ (1) θαη (2), ζηελ ίδηα ζηαζεξή ζεξκνθξαζία θ.  

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε.  

Αλ ζηα άθξα ησλ δύν απηώλ αληηζηαηώλ εθαξκόζνπκε ηελ ίδηα ηάζε  

V = 40 V, ζηε ζεξκνθξαζία ζ, ζε έλα ειεθηξηθό θύθισκα, νη εληάζεηο Ι1 θαη 

Ι2 ησλ ξεπκάησλ πνπ ζα δηαξξένπλ ηνπο αληηζηάηεο (1) θαη (2) αληίζηνηρα, ζα 

είλαη: 

α.   Ι1 = 2 A, I2 = 1 A β.   Ι1 = 4 A, Ι2 = 2 A γ.   Ι1 = 1 A, Ι2 = 2 A

Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

 
40.  Έλαο ηζνπαρήο θαη νκνγελήο θπιηλδξηθόο κεηαιιηθόο αγσγόο, 

έρεη αληίζηαζε R ζε νξηζκέλε ζεξκνθξαζία θ. Κόβνπκε ηνλ αγσγό 

ζηε κέζε ηνπ κήθνπο ηνπ θαη ζπλδένπκε παξάιιεια ηα δύν 

ηκήκαηα ίζνπ κήθνπο όπσο θαίλεηαη ζην δηπιαλό ζρήκα. 

(Θεσξνύκε όηη ε ζεξκνθξαζία ησλ δύν ηκεκάησλ πνπ 

δεκηνπξγήζακε, εμαθνινπζεί λα είλαη ζ). 

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. 

α.Rολ =2R    β. Rολ =R/2   γ.Rολ =R/4   Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο 

 

41. Γηαζέηνπκε όκνηνπο ειεθηξηθνύο ιακπηήξεο ππξαθηώζεσο πνπ έρνπλ αληίζηαζε R = 440 Ω ν θαζέλαο. 

(Θεσξνύκε όηη νη ειεθηξηθνί ιακπηήξεο ζπκπεξηθέξνληαη ζαλ σκηθνί αληηζηάηεο). Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή 

απάληεζε.  Πόζνπο από ηνπο παξαπάλσ ιακπηήξεο ππξαθηώζεσο κπνξνύκε λα ζπλδέζνπκε παξάιιεια ζε 

ειεθηξηθή ηάζε 220 V, έηζη ώζηε λα ιεηηνπξγνύλ θαλνληθά θαη ε ζπλνιηθή έληαζε ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο 

λα είλαη ίζε κε 10 Α; 

α. 10 ιακπηήξεο    β. 20 ιακπηήξεο    γ. 44 ιακπηήξεο     Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

 
42. Τξεηο όκνηνη αληηζηάηεο όηαλ ζπλδεζνύλ παξάιιεια έρνπλ ηζνδύλακε ειεθηξηθή αληίζηαζε 40 Ω. 

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. Όηαλ νη παξαπάλσ αληηζηάηεο ζπλδεζνύλ θαηά ζεηξά ε ηζνδύλακε 

ειεθηξηθή αληίζηαζή ηνπο ζα είλαη: 

α. 120 Ω     β. 40/3Ω     γ. 360 Ω        Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

 
 

43. Γύν αληηζηάηεο Α θαη Β, πνπ είλαη θηηαγκέλνη από ην ίδην πιηθό έρνπλ κήθε lA, lΒ θαη δηαηνκέο SA, SB, 

αληίζηνηρα.Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. 

Αλ ηζρύεη όηη lA = 2· lΒ θαη SA =SB/2, ηόηε νη αληηζηάζεηο ηνπο RA θαη RB, ζηελ ίδηα ζεξκνθξαζία, ζπλδένληαη κε 

ηε ζρέζε: 

α. RA = RB β. RA = 4 RB        γ. RA = RB/4     Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

 

44. Σην θύθισκα πνπ αθνινπζεί νη αληηζηάηεο ΑΒ θαη ΓΓ 

είλαη θαηαζθεπαζκέλνη από ην ίδην πιηθό, έρνπλ ην ίδην 

κήθνο, αιιά ν ΑΒ έρεη δηπιάζην εκβαδόλ δηαηνκήο από ηνλ 



 

 

ΓΓ. Η πεγή ηνπ θπθιώκαηνο είλαη ηδαληθή (ακειεηέα εζσηεξηθή αληίζηαζε) κε ειεθηξεγεξηηθή δύλακε Δ.  

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. 

Γηα ηα ξεύκαηα ΙΑΒ θαη ΙΓΓ θαη ηηο δηαθνξέο δπλακηθνύ VΑΒ θαη VΓΓ  ζηα άθξα ησλ δύν αληηζηαηώλ ηζρύεη 

α. ΙΑΒ = ΙΓΓ και VΓΓ = 2·V ΑΒ β. ΙΑΒ = 2·ΙΓΓ θαη VΓΓ = VΑΒ γ. ΙΑΒ = ΙΓΓ θαη 2· VΓΓ= VAB)  

Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

 

45.  Σην δηπιαλό θύθισκα έρνπλ ζπλδεζεί κε κηα      πεγή,   αληηζηάηεο,    

ηδαληθά    βνιηόκεηξα    ή βνιηόκεηξν) θαη ακπεξόκεηξα (ή 

ακπεξόκεηξν). Από όινπο ηνπο αληηζηάηεο δηέξρεηαη ειεθηξηθό ξεύκα. 

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε.  

α. Τν 1 είλαη ακπεξόκεηξν ελώ ηα 2,  3 θαη 4 είλαη βνιηόκεηξα. 

β. Τα 1 θαη 3 είλαη ακπεξόκεηξα ελώ ηα 2 θαη 4 είλαη βνιηόκεηξα, γ. Τα 1, 2 

θαη 3 είλαη ακπεξόκεηξα, ελώ ην 4 είλαη βνιηόκεηξν. 

 

Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

 

 

46. Τν ειεθηξηθό θύθισκα πνπ θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα πεξηιακβάλεη 

δύν αληηζηάηεο κε 

αληηζηάζεηο R1 = R θαη R2 = R/2. Σηα άθξα ηνπ θπθιώκαηνο εθαξκόδεηαη 

δηαθνξά δπλακηθνύ V.

 

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. 

Σπλδένπκε ζηα άθξα ηνπ αληηζηάηε αληίζηαζεο R1 θαη παξάιιεια κ' απηόλ δεύηεξν αληηζηάηε αληίζηαζεο R. 

Τόηε ε έληαζε ηνπ ζπλνιηθνύ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ην θύθισκα: 

α. ζα κεησζεί β. ζα απμεζεί γ. ζα παξακείλεη ε ίδηα 

 

47. Τν θύθισκα πνπ αλαπαξηζηάηαη ζην παξαθάησ ζρήκα πεξηιακβάλεη 

ηξεηο αληηζηάηεο κε αληηζηάζεηο  

R1 = R ,  R2 = R θαη R3 = R .  

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. 

Η ηζνδύλακε αληίζηαζε ηνπ θπθιώκαηνο είλαη ίζε κε: 

α. 2R    β.R/2      γ.3R/2     Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.  

 

48.  Σηα άθξα ελόο αγσγνύ εθαξκόδεηαη ειεθηξηθή ηάζε V.  

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. Αλ δηπιαζηαζηεί ε ηάζε ζηα άθξα ηνπ αγσγνύ, ελώ ε ζεξκνθξαζία ηνπ 

παξακείλεη ζηαζεξή, ηόηε:  

α. Θα δηπιαζηαζηεί ε αληίζηαζε ηνπ αγσγνύ, 

 β. Θα δηπιαζηαζηεί ε έληαζε ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγσγό, 

 γ. ζα δηπιαζηαζηεί ε αληίζηαζε ηνπ αγσγνύ ελώ ε έληαζε ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγσγό ζα 

ππνδηπιαζηαζηεί.    Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

 

49. Οη ραξαθηεξηζηηθέο θακπύιεο δύν αληηζηαηώλ Α θαη Β θαίλνληαη ζην δηπιαλό 

ζρήκα. 

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε.  

Γηα ηηο αληηζηάζεηο ησλ δύν αληηζηαηώλ ηζρύεη: 



 

 

Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 
 

 

50. Γύν νκνγελή ράιθηλα ζύξκαηα (Σ1) θαη (Σ2) έρνπλ ην ίδην κήθνο αιιά 

δηαθνξεηηθά εκβαδά δηαηνκώλ. Σην δηάγξακκα ηνπ δηπιαλνύ ζρήκαηνο έρεη 

παξαζηαζεί γξαθηθά ε έληαζε I ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηα ζύξκαηα ζε 

ζπλάξηεζε κε ηε δηαθνξά δπλακηθνύ V, ζηα άθξα ηνπο. 

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. 

Μεγαιύηεξε αληίζηαζε έρεη:  

α. ην ζύξκα Σ1   β. ην ζύξκα Σ2   Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

 
 

 

2.7  Ενέπγεια – Ιζσύρ  ηος ηλεκηπικού πεύμαηορ 

 

1.  Θεξκηθή ειεθηξηθή ζπζθεπή αλαγξάθεη ελδείμεηο θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο 220 V/484 W. (Θεσξνύκε όηη ε 

ειεθηξηθή ζπζθεπή ζπκπεξηθέξεηαη ζαλ σκηθόο αληηζηάηεο). 

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. 

Δάλ ε ζπζθεπή ηξνθνδνηεζεί από ηάζε 200 V, ζα θαηαλαιώλεη 

α. 484 W β. 400 W γ. 300 W 

Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

 

2.  Γύν ιακπηήξεο Λ1 θαη Λ2 έρνπλ ελδείμεηο θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο: Ο ιακπηήξαο Λ1  220 V, 100 W θαη ν 

ιακπηήξαο Λ2   220 V, 75 W. (Θεσξνύκε ηνπο ιακπηήξεο ζαλ σκηθνύο αληηζηάηεο). 

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. Δάλ ζπλδέζνπκε ηνπο ιακπηήξεο ζε ζεηξά θαη ζηα άθξα ηνπο 

εθαξκόζνπκε ηάζε V. πνηνο από ηνπο δύν ζα θσηνβνιεί πεξηζζόηεξν: (Θεσξνύκε όηη ε θσηνβνιία είλαη 

αλάινγε ηεο ηζρύνο ηαπ ιακπηήξα). 

α. ν ιακπηήξαο Λ1      β. ν ιακπηήξαο Λ2    γ. θαη νη δύν ην ίδην 

Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

 

3. Έλαο   ειεθηξηθόο  ιακπηήξαο  ππξαθηώζεσο   έρεη   ζηνηρεία   θαλνληθήο   ιεηηνπξγίαο 200 V / 100 

W. (Θεσξνύκε όηη ν ιακπηήξαο ζπκπεξηθέξεηαη ζαλ σκηθόο αληηζηάηεο). 

Α)     Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. Αλ ν ιακπηήξαο δηαξξέεηαη από 

ειεθηξηθό ξεύκα έληαζεο 2 Α, ηόηε: 

α. Λεηηνπξγεί θαλνληθά.       β. Υπνιεηηνπξγεί.     γ. Κηλδπλεύεη λα θαηαζηξαθεί. 

Β)      Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

 

4.  Γηαζέηνπκε κηα ιάκπα κε ειεθηξηθή ηζρύ 40 W θαη κηα άιιε κε ειεθηξηθή ηζρύ 60 W. Καη νη δύν ιάκπεο 

είλαη ηεο ίδηαο ηερλνινγίαο θαη ιεηηνπξγνύλ ππό ηελ ίδηα ηάζε. (Θεσξνύκε όηη θαη νη δύν ιάκπεο 

ζπκπεξηθέξνληαη ζαλ σκηθνί αληηζηάηεο). Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. 

Μεγαιύηεξε σκηθή αληίζηαζε έρεη ε ιάκπα: 

α. Τσλ 40 W β. Τσλ 60 W γ. Δμαξηάηαη από ηελ πεγή ηνπ ξεύκαηνο. 

Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

 



 

 

5.  Γύν όκνηνη ιακπηήξεο ππξαθηώζεσο είλαη ζπλδεδεκέλνη παξάιιεια θαη ην ζύζηεκα ηνπο ηξνθνδνηείηαη 

από ειεθηξηθή πεγή ε νπνία έρεη εζσηεξηθή σκηθή αληίζηαζε. (Θεσξνύκε όηη ην λήκα ππξαθηώζεσο θάζε 

ιακπηήξα, ζπκπεξηθέξεηαη ζαλ σκηθόο αληηζηάηεο θαη όηη ε θσηνβνιία θάζε ιακπηήξα είλαη αλάινγε ηεο 

ηζρύνο ηνπ. Δπίζεο ζεσξνύκε όηη θαλέλα άιιν ζηνηρείν ηνπ θπθιώκαηνο δελ παξνπζηάδεη αληίζηαζε). Α) Να 

επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. 

Αλ έλαο από ηνπο δύν ιακπηήξεο θαηαζηξαθεί, ηόηε:  

α. Γελ αλάβεη θαη ν άιινο ιακπηήξαο  

β. Η θσηνβνιία ηνπ άιινπ ιακπηήξα παξακέλεη ακεηάβιεηε  

γ. Η θσηνβνιία ηνπ άιινπ ιακπηήξα απμάλεηαη    Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

 

6.  Γύν αληηζηάηεο κε αληηζηάζεηο R1  , R2 ,  όπνπ R1  = 2R2, ζπλδένληαη παξάιιεια θαη ην ζύζηεκα ηνπο 

ηξνθνδνηείηαη από ειεθηξηθή πεγή ζπλερνύο ξεύκαηνο. Ο ξπζκόο κε ηνλ νπνίν δαπαλάηαη ειεθηξηθή ελέξγεηα 

(ηζρύο) ζηνλ αληηζηάηε αληίζηαζεο R1   είλαη Ρ1 θαη ζηνλ άλλοΡ2 .  

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. 

Η ζρέζε κεηαμύ ησλ ξπζκώλ θαηαλάισζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο Ρ1 καιΡ2 είλαη: 

α. Ρ1  =2Ρ2 β. Ρ1  = Ρ2 γ. Ρ2 =2Ρ1        Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

 

7. Υδξνειεθηξηθόο ζηαζκόο παξαγσγήο ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο ηξνθνδνηεί παξαθείκελε πόιε κε ζηαζεξή ηζρύ 

P. Η αληίζηαζε ησλ αγσγώλ κεηαθνξάο είλαη r, ε ηάζε ζηνπο αγσγνύο κεηαθνξάο είλαη V θαη ε ηζρύο ησλ 

απσιεηώλ ζηνπο αγσγνύο κεηαθνξάο είλαη Ραπ . 

Α. Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. Η ηζρύο ησλ απσιεηώλ Ραπ : 

α. ειαρηζηνπνηείηαη όηαλ ε ηάζε V είλαη όζν ην δπλαηόλ κεγαιύηεξε. 

β. είλαη αλεμάξηεηε από ηελ ηάζε V. 

γ. ειαρηζηνπνηείηαη όηαλ ε ηάζε V είλαη όζν ην δπλαηόλ κηθξόηεξε. 

Β. Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

 

8. Μία ειεθηξηθή ζεξκάζηξα έρεη κόλν έλαλ αληηζηάηε πνύ απνηειείηαη από 

νκνγελέο ράιθηλν ζύξκα ζηαζεξήο δηαηνκήο (βι. ζρήκα (Ι)). Η ειεθηξηθή 

ζεξκάζηξα απνδίδεη ειεθηξηθή ηζρύ P1, όηαλ ηξνθνδνηείηαη κε ειεθηξηθή ηάζε 

V. Κάπνηα ρξνληθή ζηηγκή ην ζύξκα ηνπ αληηζηάηε ζπάεη αθξηβώο ζηε κέζε θαη ν 

ηδηνθηήηεο ηεο απνθαζίδεη λα ηελ επηζθεπάζεη. Σπλδέεη ινηπόλ ηα δύν θνκκάηηα ηνπ ζπαζκέλνπ ζύξκαηνο, 

όπσο ζην ζρήκα (ΙΙ). Σηε ζπλέρεηα ηξνθνδνηεί ην ζύζηεκα ησλ δύν θνκκαηηώλ, κε ειεθηξηθή ηάζε V, ζηα 

ζεκεία Α θαη Β. Η ζεξκάζηξα απνδίδεη ηόηε ηζρύ P2. (Να ζεσξήζεηε όηη ε αληίζηαζε ησλ αληηζηαηώλ δελ 

εμαξηάηαη από ηε ζεξκνθξαζία θαη όηη ην ζύξκα δελ κπνξεί λα ιπώζεη θαηά ηε ιεηηνπξγία ηεο ζεξκάζηξαο ζε 

θακία από ηηο δύν ζπλδεζκνινγίεο). Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. 

Γηα ηελ ηζρύ P1 θαη P2 ηζρύεη: α. 1

2
16

P
P    , β. 1

2
4

P
P    γ. 2 116P P  Β. Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

9. Σε έλα ζπίηη ιεηηνπξγνύλ ηαπηόρξνλα κία θξηηέδα κε ηζρύ θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο P1 = 2200 W, έλαο 

αλακείθηεο (κίμεξ) κε ηζρύ θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο P2 = 550 W θαη κία ειεθηξηθή ζθνύπα κε ηζρύ θαλνληθήο 

ιεηηνπξγίαο P3 = 1100 W. Γίλεηαη όηη ε ηάζε ηξνθνδνζίαο ηνπ ειεθηξηθνύ δηθηύνπ ηνπ ζπηηηνύ είλαη 220 V. 

(Να ζεσξήζεηε όηη νη ζρέζεηο πνπ γλσξίδεηε γηα ην ζπλερέο ξεύκα ηζρύνπλ θαη γηα ην ελαιιαζζόκελν ξεύκα 

ηνπ ειεθηξηθνύ δηθηύνπ ηνπ ζπηηηνύ θαη όηη νη παξαπάλσ ειεθηξηθέο ζπζθεπέο ζπκπεξηθέξνληαη ζαλ σκηθνί 

αληηζηάηεο). Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. 

Η έληαζε Ι ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο, πνπ πξέπεη ηνπιάρηζηνλ λα «αληέρεη» ε αζθάιεηα 

είλαη:  α. 2,5 Α   β. 10 Α γ. 17,5 Α    Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 



 

 

 

10. Γηαζέηνπκε έλα ιακπάθη κε ελδείμεηο θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο 6 V/12 W. (Θεσξνύκε όηη ην ιακπάθη 

ζπκπεξηθέξεηαη ζαλ σκηθόο αληηζηάηεο). 

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. Αλ ζπλδέζνπκε ην ιακπάθη κε κπαηαξία ησλ 3 V, ηόηε 

θαηαλαιώλεη ηζρύ ίζε κε: 
α. 12 W β. 6 W γ. 3 W Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 
 
 

11. Τξείο αληηζηάηεο κε αληηζηάζεηο R, 2R θαη 3R αληίζηνηρα, ζπλδένληαη θαηά ζεηξά κεηαμύ ηνπο θαη ζηα 

άθξα ηνπ ζπζηήκαηνο εθαξκόδεηαη ζηαζεξή ηάζε V. Τόηε ε θαηαλαιηζθόκελε ειεθηξηθή ηζρύο ζην ζύζηεκα 

ησλ ηξηώλ αληηζηαηώλ είλαη P1. Αλ νη ηξείο αληηζηάηεο ζπλδεζνύλ παξάιιεια (κε θνηλνύο αθξνδέθηεο) θαη ζηα 

άθξα ηνπ ζπζηήκαηνο εθαξκόζνπκε θαη πάιη ηελ ίδηα ζηαζεξή ηάζε V, ην ζύζηεκα ησλ ηξηώλ αληηζηαηώλ 

θαηαλαιώλεη ειεθηξηθή ηζρύ P2. 

A) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. Ο ιόγνο P2/P1   είλαη ίζνο κε: 

α. 1 β. 11 γ. 3       Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

 

12. Γύν ειεθηξηθνί ιακπηήξεο ππξαθηώζεσο Λ1 θαη Λ2 ειεθηξηθήο ηζρύνο 40 W θαη 100 W αληίζηνηρα 

ιεηηνπξγνύλ θαλνληθά όηαλ εθαξκόδεηαη ζηα άθξα ηνπο ειεθηξηθή ηάζε   220 V. (Θεσξνύκε όηη νη 

ειεθηξηθνί ιακπηήξεο ζπκπεξηθέξνληαη ζαλ σκηθνί αληηζηάηεο). Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. 

Πνηνο ιακπηήξαο έρεη ηε κηθξόηεξε αληίζηαζε; 

α. Ο Λ1       β. Ο Λ2      γ. Έρνπλ ηελ ίδηα αληίζηαζε Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

 

13. Σηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδεηαη ε ειεθηξηθή ηζρύο πνπ θαηαλαιώλεηαη από δηάθνξεο νηθηαθέο 

ειεθηξηθέο ζπζθεπέο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θαινθαηξηνύ, θαζώο θαη ν ρξόλνο θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο ηνπο 

κέζα ζε έλα 24σξν.  

Ηιεθηξηθή ζπζθεπή Ιζρύο Ρ (W) Φξόλνο ιεηηνπξγίαο (h / 24σξν) 

Ηιεθηξηθή ζθνύπα 1200 1 

Κιηκαηηζηηθό 950 18 

Ηιεθηξηθό ςπγείν 700 24 

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. Η ειεθηξηθή ζπζθεπή ηεο νπνίαο ε ιεηηνπξγία θνζηίδεη πεξηζζόηεξν 

κέζα ζε έλα 24σξν.είλαη: 

α. Η ειεθηξηθή ζθνύπα β. Τν θιηκαηηζηηθό γ. Τν ειεθηξηθό ςπγείν 

 

14. Σην παξαθάησ θύθισκα, γηα ηηο αληηζηάζεηο ησλ αληηζηαηώλ R1, R2, ηζρύεη ε ζρέζε R2 = 2R1. H ηζρύο πνπ 

δαπαλάηαη ζηελ αληίζηαζε R1 είλαη 10 W.  

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε.  

Η ηζρύο πνπ δαπαλάηαη ζηελ αληίζηαζε R2 είλαη: 

α.    5 W β. 10 W     γ. 20 W       Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

 

15.  Έλαο αληηζηάηεο πνπ έρεη αληίζηαζε R, ηξνθνδνηείηαη κε ειεθηξηθή ηάζε V.  (Θεσξνύκε όηη ε 

ζεξκνθξαζία ηνπ αληηζηάηε παξακέλεη ζηαζεξή). Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. 

Αλ ν ίδηνο αληηζηάηεο ηξνθνδνηεζεί κε δηπιάζηα ειεθηξηθή ηάζε, ηόηε: 

α. Θα ηεηξαπιαζηαζηεί ε ηζρύο πνπ θαηαλαιώλεη ν αληηζηάηεο θαη ζα δηπιαζηαζηεί ε έληαζε ηνπ ειεθηξηθνύ 

ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αληηζηάηε. 

β. Θα δηπιαζηαζηεί ε ηζρύο πνπ θαηαλαιώλεη ν αληηζηάηεο θαη ζα ηεηξαπιαζηαζηεί ε έληαζε ηνπ ειεθηξηθνύ 

ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αληηζηάηε. 

γ. Θα ηεηξαπιαζηαζηεί ε ηζρύο πνπ θαηαλαιώλεη ν αληηζηάηεο θαη ζα ηεηξαπιαζηαζηεί ε έληαζε ηνπ 

ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αληηζηάηε.   Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 



 

 

 

16.  Σ' έλαλ παιαηνύ ηύπνπ ειεθηξηθό ιακπηήξα ζεκεηώλνληαη νη ελδείμεηο: 220 V, 80 W. Σ' έλαλ αληίζηνηρν 

ιακπηήξα λέαο ηερλνινγίαο νη ελδείμεηο είλαη: 220 V. 20 W. (Θεσξνύκε όηη νη ιακπηήξεο ζπκπεξηθέξνληαη 

ζαλ σκηθνί αληηζηάηεο) Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. 

α. Ο ιακπηήξαο λέαο ηερλνινγίαο είλαη νηθνλνκηθόηεξνο από ηνλ ιακπηήξα παιαηνύ ηύπνπ. 

β. Ο ιακπηήξαο παιαηνύ ηύπνπ    είλαη νηθνλνκηθόηεξνο από ηνλ ιακπηήξα λέαο ηερλνινγίαο.  

γ. Ο ιακπηήξαο παιαηνύ ηύπνπ   είλαη εμ' ίζνπ νηθνλνκηθόο   κε ηνλ ιακπηήξα λέαο ηερλνινγίαο 

 

17.   Έλαο αληηζηάηεο πνπ έρεη αληίζηαζε R , ζπλδέεηαη ζηνπο πόινπο γελλήηξηαο πνπ έρεη κεδεληθή 

εζσηεξηθή αληίζηαζε. Η ηζρύο πνπ παξέρεη ε γελλήηξηα ζην θύθισκα είλαη Ρ . Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή 

απάληεζε. Αλ ζπλδέζνπκε ζε ζεηξά κε ηνλ αληηζηάηε, έλα δεύηεξν όκνην αληηζηάηε (αληίζηαζεο R ).  ηόηε ε 

ηζρύο πνπ ζα παξέρεη ε γελλήηξηα ζην θύθισκα: 

α. ζα δηπιαζηαζηεί β. ζα ππνδηπιαζηαζζεί γ. ζα παξακείλεη ζηαζεξή 

 

2.8  Ηλεκηπεγεπηική δύναμη πηγήρ 

 

1.  Γηαζέηνπκε κηα ειεθηξηθή πεγή κε ειεθηξεγεξηηθή 

δύλακε E θαη εζσηεξηθή αληίζηαζε r.  Γηαζέηνπκε επίζεο θαη 

δύν όκνηνπο ειεθηξηθνύο αληηζηάηεο κε αληίζηαζε R ν 

θαζέλαο. Σπλδένπκε ηελ πεγή κε ηνπο αληηζηάηεο ζε δύν 

δηαθνξεηηθέο ζπλδεζκνινγίεο. Τελ πξώηε θνξά νη αληηζηάηεο 

ζπλδένληαη ζε ζεηξά κε ηελ ειεθηξηθή πεγή θαη ηε δεύηεξε 

θνξά ζπλδένληαη παξάιιεια. 

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. Η πνιηθή ηάζε ζηα άθξα ηεο 

ειεθηξηθήο πεγήο ζα είλαη: 

α. ίδηα θαη ζηηο δύν ζπλδεζκνινγίεο 

β. κηθξόηεξε ζηελ παξάιιειε ζπλδεζκνινγία ησλ αληηζηαηώλ γ. κηθξόηεξε ζηε ζπλδεζκνινγία ησλ 

αληηζηαηώλ ζε ζεηξά           Β) Να αηηηνινγήζεηε ηεο επηινγή ζαο. 

 

2. To θύθισκα ηνπ παξαθάησ ζρήκαηνο ηξνθνδνηείηαη από 

ειεθηξηθή πεγή ειεθηξεγεξηηθήο δύλακεο Δ θαη κεδεληθήο 

εζσηεξηθήο αληίζηαζεο (r  = 0). Όηαλ ν δηαθόπηεο είλαη αλνηθηόο, ην 

θύθισκα θαηαλαιώλεη ηζρύ Ρ1 .  Αλ θιείζνπκε ην δηαθόπηε ε ηζρύο 

πνπ ζα θαηαλαιώλεη ην θύθισκα είλαη ίζε κε Ρ2. 

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. 

Γηα ηηο ηηκέο ηεο ηζρύνο πνπ θαηαλαιώλεηαη από ην θύθισκα ζηηο δύν 

πεξηπηώζεηο ηζρύεη : 

α. Ρ1 = 2Ρ2  β.  Ρ2  = Ρ1  γ .P2  = 2P1  

Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

 
 

3.  Γηαζέηνπκε ηξεηο όκνηνπο ιακπηήξεο Α, Β θαη Γ. Καηαζθεπάδνπκε έλα θύθισκα, όπνπ νη ιακπηήξεο Α 

θαη Β ζπλδένληαη παξάιιεια, ελώ ν Γ ζπλδέεηαη ζε ζεηξά κε ηε ζπζηνηρία ησλ Α θαη Β. Η ζπλδεζκνινγία 

είλαη ζπλδεδεκέλε κε πεγή ειεθηξεγεξηηθήο δύλακεο Δ θαη ακειεηέαο εζσηεξηθήο αληίζηαζεο r. 

Α) Να ζρεδηάζεηε ην θύθισκα πνπ πεξηγξάθεηαη παξαπάλσ. 



 

 

Β) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. Θεσξώληαο όηη νη ιακπηήξεο ππαθνύνπλ ζην λόκν ηνπ Ohm, λα 

πξνβιέςεηε ηη ζα ζπκβεί κε ηε θσηνβνιία ηνπ Γ αλ θαηαζηξαθεί ν ιακπηήξαο Β. 

α. Θα κεησζεί β. Θα απμεζεί γ. Θα παξακείλεη ε ίδηα 

Γ) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο ζην Β εξώηεκα. 

 

 

4.  Σην παξαθάησ ζρήκα εηθνλίδνληαη δύν ζπζηνηρίεο αληηζηαηώλ, πνπ απνηεινύληαη από όκνηνπο 

αληηζηάηεο, αληίζηαζεο R. Αλ ζπλδεζεί ε ζπζηνηρία (1) ζηα ζεκεία Α θαη Β κε ειεθηξηθή πεγή 

ειεθηξεγεξηηθήο δύλακεο Δ θαη 

ακειεηέαο εζσηεξηθήο 

αληίζηαζεο (Γ = 0) ην θύθισκα 

δηαξξέεηαη από ξεύκα έληαζεο 

Ι1 ,  ελώ αλ ζπλδεζεί ε ζπζηνηρία 

(2) ζηα ζεκεία Γ θαη Γ κε 

ειεθηξηθή πεγή όκνηα κε ηελ 

παξαπάλσ, ην θύθισ  κα 

δηαξξέεηαη από ξεύκα έληαζεο Ι2 .  

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. Γηα ηηο ηηκέο ησλ εληάζεσλ ηνπ ξεύκαηνο ζηηο δύν πεξηπηώζεηο ηζρύεη: α. 

1 2

9

4
I I    β. 1 2

3

2
I I    , γ. 1 2

2

3
I I  Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

 

5.  Γύν νκάδεο καζεηώλ βξίζθνληαη ζην Δξγαζηήξην Φπζηθήο ηνπ ζρνιείνπ ηνπο θαη κειεηνύλ απιά 

ειεθηξηθά θπθιώκαηα. Η πξώηε νκάδα (Α) θαηαζθεπάδεη έλα θύθισκα πνπ απνηειείηαη από δύν αληηζηάηεο 

αληίζηαζεο R ζπλδεδεκέλνπο ζε ζεηξά, πεγή ειεθηξεγεξηηθήο δύλακεο Δ θαη εζσηεξηθήο αληίζηαζεο r 

ακπεξόκεηξν, δηαθόπηε θαη βνιηόκεηξν ζπλδεδεκέλν ζηνπο πόινπο ηεο πεγήο. Η δεύηεξε νκάδα (Β) 

θαηαζθεπάδεη έλα θύθισκα πνπ απνηειείηαη από δύν αληηζηάηεο αληίζηαζεο R ζπλδεδεκέλνπο παξάιιεια, 

πεγή ειεθηξεγεξηηθήο δύλακεο Δ θαη εζσηεξηθήο αληίζηαζεο r, ακπεξόκεηξν θαηάιιεια ζπλδεδεκέλν γηα λα 

κεηξά ηελ ζπλνιηθό ξεύκα, δηαθόπηε θαη βνιηόκεηξν ζπλδεδεκέλν ζηνπο πόινπο ηεο πεγήο. Η ειεθηξηθή 

πεγή ηεο νκάδαο (Β) είλαη ίδηα κε ηελ πεγή ηεο νκάδαο (Α). 

Α) Να ζρεδηάζεηε ηα δύν θπθιώκαηα πνπ θαηαζθεύαζαλ νη καζεηέο. 

Σηε ζπλέρεηα θιείλνπλ ηνπο δηαθόπηεο ζηα δύν θπθιώκαηα θαη ε θάζε νκάδα θαηαγξάθεη ηηο ελδείμεηο ηνπ 

ακπεξνκέηξνπ θαη ηνπ βνιηνκέηξνπ. 

Β) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε. Μεγαιύηεξε ζα είλαη ε έλδεημε ηνπ ακπεξνκέηξνπ 

ηνπ θπθιώκαηνο ηεο νκάδαο : α. (Α) β. (Β) 

Γ) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο ζην πξνεγνύκελν εξώηεκα. 

 

Μεγαιύηεξε ζα είλαη ε έλδεημε ηνπ βνιηνκέηξνπ ηνπ θπθιώκαηνο ηεο νκάδαο : 

α. (Α)    β. (Β)     Δ) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο ζην πξνεγνύκελν εξώηεκα.

 

 

6.  Γύν ιακπηήξεο είλαη ζπλδεδεκέλνη παξάιιεια θαη ηα άθξα ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπο ζπλδένληαη κε 

ειεθηξηθή πεγή πνπ έρεη ειεθηξεγεξηηθή δύλακε Δ θαη κεδεληθή εζσηεξηθή αληίζηαζε. Έηζη νη δύν 

ιακπηήξεο θσηνβνινύλ. (Θεσξνύκε όηη νη ιακπηήξεο ζπκπεξηθέξνληαη ζαλ σκηθνί αληηζηάηεο θαη όηη ε 

θσηνβνιία θάζε ιακπηήξα είλαη αλάινγε ηεο ηζρύνο ηνπ). 

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. Δάλ ν έλαο από ηνπο δύν ιακπηήξεο θαηαζηξαθεί, ν 

άιινο ζα θσηνβνιεί: 

α. πεξηζζόηεξν από πξηλ (κε θίλδπλν λα θαηαζηξαθεί) 



 

 

β. ιηγόηεξν από πξηλ 

γ. ην ίδην κε πξηλ     Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

 

7. Γύν ιακπηήξεο είλαη ζπλδεδεκέλνη ζε ζεηξά θαη ηα άθξα ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπο ζπλδένληαη κε ειεθηξηθή 

πεγή κε ΗΔΓ Δ θαη ακειεηέα εζσηεξηθή αληίζηαζε. (Θεσξνύκε όηη νη ιακπηήξεο ζπκπεξηθέξνληαη ζαλ 

σκηθνί αληηζηάηεο θαη όηη ε θσηνβνιία θάζε ιακπηήξα είλαη αλάινγε ηεο ηζρύνο ηνπ). 

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. Δάλ βξαρπθπθιώζνπκε ηνλ έλαλ από ηνπο δύν 

ιακπηήξεο, ν άιινο : 

α. ζα θσηνβνιεί πεξηζζόηεξν (κε θίλδπλν λα θαηαζηξαθεί) 

β. ζα θσηνβνιεί ιηγόηεξν 

γ. ζα θσηνβνιεί ην ίδην κε πξηλ  Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

 

 

8.  Μαζεηέο πξαγκαηνπνίεζαλ ζην εξγαζηήξην ηεο θπζηθήο έλα πείξακα γηα ηε ράξαμε ηεο ραξαθηεξηζηηθήο 

θακπύιεο κηαο ειεθηξηθήο πεγήο. Καηαζθεύαζαλ ην θύθισκα ηνπ ζρήκαηνο θαη θαηέγξαςαλ ηηο ελδείμεηο ηνπ 

βνιηνκέηξνπ θαη ηνπ ακπεξνκέηξνπ γηα πέληε αληηζηάηεο πνπ ηνπο δόζεθαλ θαη ηνπο ηνπνζεηνύζαλ θάζε 

θνξά κεηαμύ ησλ ζεκείσλ Κ θαη Λ ηνπ 

θπθιώκαηνο. Οη ελδείμεηο / ηνπ 

ακπεξνκέηξνπ ήηαλ όιεο ζηελ πεξηνρή 

από 0 έσο ΙΑ θαη ηνπ βνιηνκέηξνπ V από 

4 έσο 6V. Τν θύιιν ηνπ ραξηηνύ πνπ 

ππήξρε ζην θύιιν εξγαζίαο πξνθεηκέλνπ 

λα ραξαρζεί ε γξαθηθή παξάζηαζε V-I 

ήηαλ πεξηνξηζκέλεο έθηαζεο θαη έηζη νη 

καζεηέο γηα λα ππάξρεη επθξίλεηα 

θαηαζθεύαζαλ ηε γξαθηθή παξάζηαζε 

πνπ αληηγξάθηεθε ζην ζρήκα, ρσξίο ηα 

ζεκεία πνπ παξηζηάλνπλ ηα δεύγε ηηκώλ V και I που κεηξήζεθαλ. (Δπηζεκαίλεηαη όηη ζηνλ θαηαθόξπθν άμνλα 

ε αξρή δελ είλαη ζην κεδέλ). 

Με ηε βνήζεηα ηνπ δηαγξάκκαηνο λα ππνινγίζεηε θαη λα εμεγήζεηε πώο ππνινγίζαηε: 

 Α) ηελ ΗΔΓ ηεο πεγήο.  Β) ηελ εζσηεξηθή αληίζηαζε ηεο πεγήο. 

 
 

9. Μηα νκάδα καζεηώλ ζην εξγαζηήξην ηεο θπζηθήο δεκηνύξγεζε ην θύθισκα 

πνπ παξηζηάλεηαη ζην ζρήκα. Η ειεθηξηθή πεγή ζπλδέεηαη ζε ζεηξά κε δύν 

όκνηνπο ιακπηήξεο Λ1 . Λ2, νη νπνίνη ιεηηνπξγνύλ θαλνληθά κε ην δηαθόπηε δ 

αλνηρηό. Όηαλ θιείζεη ν δηαθόπηεο βξαρπθπθιώλεηαη ν ιακπηήξαο Α2. 

(Θεσξνύκε όηη νη ιακπηήξεο ζπκπεξηθέξνληαη ζαλ σκηθνί αληηζηάηεο).   Α) Να 

επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε. 

Αλ νη καζεηέο θιείζνπλ ην δηαθόπηε δ θηλδπλεύεη λα θαηαζηξαθεί:  

α. ν ιακπηήξαο Λ1   β. ν ιακπηήξαο Λ2  γ. ηόζν ν ιακπηήξαο Λ1, όζν θαη ν ιακπηήξαο Λ2        Β) Να 

αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

 

 

 



 

 

10.   Έλαο καζεηήο κεηά από ην αληίζηνηρν πείξακα είρε ζρεδηάζεη ηελ 

ραξαθηεξηζηηθή θακπύιε κηαο ειεθηξηθήο πεγήο. Από ιάζνο ζθίζηεθε ην ραξηί θαη 

ηα θ νκκάηηα πεηάρηεθαλ ζηα ζθνππίδηα. Όηη απόκεηλε από ην δηάγξακκα ηνπ 

καζεηή θαίλεηαη ζην ζρήκα.  

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε. 

Τν ξεύκα βξαρπθύθισζεο ηεο πεγήο είλαη: 

α. ΙΑ β. 2Α γ. 3Α   Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

 

 

 

 

11.    Σην   ζρήκα   παξνπζηάδνληαη   νη   ραξαθηεξηζηηθέο θακπύιεο δύν 

πεγώλ (1) θαη (2). Οη εζσηεξηθέο αληηζηάζεηο ησλ πεγώλ (1) θαη (2) είλαη r1 θαη r2 

αληίζηνηρα. Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. 

Γηα ηηο εζσηεξηθέο αληηζηάζεηο ηζρύεη: α. 1

2

4
r

r
   ,β. 1

2

3
r

r
   , γ. 1

2

2
r

r
  

Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 
 

 

 
 

12.  Η ραξαθηεξηζηηθή θακπύιε κηαο ειεθηξηθήο πεγήο (πνιηθή ηάζε ζπλαξηήζεη ηεο έληαζεο ηνπ 

ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο) θαίλεηαη ζην δηπιαλό ζρήκα. 

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε.  

Τν ζεκείν Α ηνκήο ηεο ραξαθηεξηζηηθήο θακπύιεο κε ηνλ άμνλα ηεο 

πνιηθήο ηάζεο V ηεο πεγήο εθθξάδεη: 

α. ηελ ηηκή ηεο ειεθηξεξγεηηθήο δύλακεο ηεο πεγήο, 

β. ηελ ηηκή ηνπ ξεύκαηνο βξαρπθύθισζεο, 

γ.ηελ ηηκή ηεο ειεθηξηθήο ηζρύνο πνπ παξέρεη ε πεγή 

ζην θύθισκα. 

Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

 

 
13. Σην θύθισκα ηνπ δηπιαλνύ ζρήκαηνο, ε ειεθηξηθή πεγή είλαη ηδαληθή 

(r = 0), ν δηαθόπηεο δ είλαη αξρηθά αλνηρηόο θαη ε έλδεημε ηνπ 

ακπεξνκέηξνπ (Α) είλαη Ι. Γηα ηηο αληηζηάζεηο ησλ δύν αληηζηαηώλ ηζρύεη  

R1 = 3R2. 

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε 

Αλ θάπνηα ζηηγκή θιείζνπκε ην δηαθόπηε δ, ε έλδεημε I' ηνπ ακπεξνκέηξνπ 

ζα είλαη:  

α. Ι΄=4Ι   β. Ι΄=3Ι/4   , γ.   Ι΄=3Ι    Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

 

 
 

14.  Σην δηπιαλό ζρήκα θαίλεηαη ε ραξαθηεξηζηηθή θακπύιε κηαο 

ειεθηξηθήο πεγήο. 



 

 

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. Αληιώληαο πιεξνθνξίεο από ην ζρήκα κπνξνύκε λα ζπκπεξάλνπκε  

όηη : 

α. Η πεγή έρεη ειεθηξεγεξηηθή δύλακε Δ = 40 V 

β. Τν ξεύκα βξαρπθύθισζεο ηεο πεγήο έρεη ηηκή Ιβ ,20 Α 

 γ. Η εζσηεξηθή αληίζηαζε ηεο πεγήο έρεη ηηκή r = 0,5 Ω 

Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

 

 

15.  Σε έλα εξγαζηήξην θπζηθήο νη καζεηέο κε ηε βνήζεηα ηνπ θαζεγεηή 

ηνπο, δεκηνύξγεζαλ ην ειεθηξηθό θύθισκα ηνπ δηπιαλνύ ζρήκαηνο, 

ρξεζηκνπνηώληαο: ειεθηξηθή πεγή, αληηζηάηε, βνιηόκεηξν θαη 

ακπεξόκεηξν. Καηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ ειεθηξηθνύ θπθιώκαηνο ή έλδεημε ηνπ 

βνιηνκέηξνπ ήηαλ 10 V, ελώ ε έλδεημε ηνπ ακπεξνκέηξνπ ήηαλ 1 Α.  

Ο θαζεγεηήο ηνπο ππέδεημε λα ζεσξήζνπλ όηη ηα όξγαλα είλαη εληειώο 

ηδαληθά, ώζηε ε παξνπζία ηνπο λα κελ επεξεάδεη ην θύθισκα θαη όηη ε 

αληίζηαζε R ηνπ αληηζηάηε κε ηελ εζσηεξηθή αληίζηαζε r ηεο πεγήο έρνπλ ηε 

ζρέζε: R = 5r. Σηε ζπλέρεηα ν θαζεγεηήο ηνπο δήηεζε λα ππνινγίζνπλ ηελ ΗΔΓ Δ θαη ηελ εζσηεξηθή 

αληίζηαζε r ηεο ειεθηξηθήο πεγήο. Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. ξηθήο πεγήο θαη ηελ εζσηεξηθή ηεο 

αληίζηαζε είλαη: α. Δ = 10 V, r = 2 Ω  , β. Δ = 12 V, r = 2 Ω. Δ = 12 V, r = 0,2 Ω  Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ 

επηινγή ζαο. 

16.  Σην δηπιαλό θιεηζηό θύθισκα ν αληηζηάηεο θαηαλαιώλεη ην 75% ηεο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο πνπ παξέρεη ε πεγή ζην θύθισκα. Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. 

Η αληίζηαζε R ηνπ αληηζηάηε θαη ε εζσηεξηθή αληίζηαζε r ηεο 

ειεθηξηθήο πεγήο, ζπλδένληαη κε ηε ζρέζε:  

a.R = 4r   β. R = 3r     Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

 

17.  Σηελ παξαθάησ εηθόλα θαίλεηαη έλα ειεθηξηθό θύθισκα πνπ 

πεξηιακβάλεη ειεθηξηθή πεγή, αληηζηάηε κε αληίζηαζε R,  κία 

ιάκπα ππξαθηώζεσο Λ θαη έλα δηαθόπηε δ, αξρηθά αλνηθηό. 

(Θεσξνύκε όηη ε ιάκπα ππξαθηώζεσο ζπκπεξηθέξεηαη ζαλ σκηθόο 

αληηζηάηεο). 

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε.  

Αλ θιείζεη ν δηαθόπηεο δ, ηόηε ε θσηνβνιία ηεο ιάκπαο: 

α. απμάλεηαη      β. κεηώλεηαη     γ. παξακέλεη ζηαζεξή          Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή 

ζαο. 

 
 

18. Τν παξαθάησ ειεθηξηθό θύθισκα είλαη αλνηθηό θαη απνηειείηαη από κηα ειεθηξηθή 

πεγή κε ραξαθηεξηζηηθά Δ, r θαη έλαλ αληηζηάηε R. 

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. 

Γηα ηηο δηαθνξέο δπλακηθνύ (VAB) ζηα άθξα ηνπ αληηζηάηε R θαη (VΓΓ) κεηαμύ ησλ 

ζεκείσλ Γ θαη Γ ηζρύεη: 

α. VAB= 0 θαη VΓΓ = Δ       β. VAB = Δ θαη VΓΓ = 0 γ. VAB = 0 θαη λΓΓ = 0 

Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

 

 



 

 

19.  Σην θύθισκα πνπ αθνινπζεί ζεσξνύκε όηη: 

1) ε ειεθηξηθή πεγή έρεη ειεθηξεγεξηηθή δύλακε Δ θαη κεδεληθή εζσηεξηθή αληίζηαζε, 

2) νη ηξεηο ειεθηξηθνί ιακπηήξεο είλαη όκνηνη θαη ζπκπεξηθέξνληαη ζαλ σκηθνί αληηζηάηεο, 

3) θαη νη ηξεηο ειεθηξηθνί ιακπηήξεο θσηνβνινύλ. 

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε.  

Σπκβνιίδνπκε κε ΦΛ1, ΦΛ2 θαη ΦΛ3 ηηο θσηνβνιίεο ησλ 

ειεθηξηθώλ ιακπηήξσλ Λ1, Λ2 θαη Λ3 αληίζηνηρα. Γηα ηηο 

θσηνβνιίεο ησλ ειεθηξηθώλ ιακπηήξσλ ηζρύεη όηη: 

α. ΦΛ1 = ΦΛ2 < ΦΛ3 β. ΦΛ2 = ΦΛ3 < ΦΛ1 γ. ΦΛ1 < ΦΛ2 < 

ΦΛ3 

Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

 

 

20.  Η ραξαθηεξηζηηθή θακπύιε κηαο ειεθηξηθήο πεγήο θαίλεηαη 

ζην παξαθάησ ζρήκα. 

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. 

Η ειεθηξεγεξηηθή δύλακε ηεο πεγήο θαη ε εζσηεξηθή ηεο 

αληίζηαζε είλαη: 

α. E = 50 V θαη r = 2,5 Ω.  

β. E = 5 V θαη r = 10 Ω. 

γ. E = 50 V θαη r = 5 Ω. 

Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

 

 

21.  Γηαζέηνπκε κία ειεθηξηθή πεγή κε ειεθηξεγεξηηθή δύλακε Δ = 9 V, δύν σκηθνύο αληηζηάηεο πνπ έρνπλ 

αληίζηαζε 200 Ω ν θαζέλαο θαη έλα ηδαληθό ακπεξόκεηξν (κεδεληθή εζσηεξηθή αληίζηαζε). Σπλδένπκε ηνπο 

αληηζηάηεο παξάιιεια κεηαμύ ηνπο θαη ζε ζεηξά κε ην ζύζηεκα ηνπο ζπλδένπκε ην ακπεξόκεηξν θαη ηελ 

ειεθηξηθή πεγή. Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. 

Αλ ζεσξήζνπκε όηη ε ειεθηξηθή πεγή έρεη κεδεληθή εζσηεξηθή αληίζηαζε, ηόηε ε έλδεημε ηνπ 

ακπεξνκέηξνπ είλαη: 

α. 0,09 Α β. 0.45 Α γ. 0,18 Α 

Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

 

22.  Σην θύθισκα ηνπ παξαθάησ ζρήκαηνο πεξηιακβάλνληαη δύν ιακπηήξεο Λ1 θαη 

Λ2, δηαθόπηεο Γ θαη κηα ειεθηξηθή πεγή. (Θεσξνύκε όηη νη ιακπηήξεο 

ζπκπεξηθέξνληαη ζαλ σκηθνί αληηζηάηεο). Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε. 

Αλ θιείζεηε ηνλ δηαθόπηε Γ ε θσηνβνιία ηνπ ιακπηήξα Λ2:  

α .ζα κεησζεί   β. ζα απμεζεί γ. ζα παξακείλεη ζηαζεξή 

Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

 

23. Σηνλ εξγαζηεξηαθό πάγθν έρνπκε δεκηνπξγήζεη έλα απιό ειεθηξηθό θύθισκα 

πνπ πεξηιακβάλεη αληίζηαζε R, πεγή ειεθηξεγεξηηθήο δύλακεο Δ θαη κεδεληθήο 

εζσηεξηθήο αληίζηαζεο, δηαθόπηε Γ, βνιηόκεηξν θαη ακπεξόκεηξν. Η πεγή είλαη 

ζπζηνηρία κπαηαξηώλ θαη  έηζη κπνξνύκε λα κεηαβάιινπκε ηελ ΗΔΓ Δ. Τν 



 

 

βνιηόκεηξν ζεσξνύκε όηη είλαη πνιύ κεγάιεο εζσηεξηθήο αληίζηαζεο θαη ην ακπεξόκεηξν ακειεηέαο 

εζσηεξηθήο αληίζηαζεο. Κιείλνπκε ηνλ δηαθόπηε. 

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε. Αλ απμήζνπκε ηελ 

ειεθηξεγεξηηθή δύλακε Δ ηεο πεγήο: 

α. νη ελδείμεηο θαη ησλ δύν νξγάλσλ κεηώλνληαη 

β. ε έλδεημε ηνπ βνιηόκεηξνπ παξακέλεη ζηαζεξή θαη ε έλδεημε ηνπ ακπεξνκέηξνπ απμάλεηαη 

γ. νη ελδείμεηο θαη ησλ δύν νξγάλσλ απμάλνληαη  Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

 
 

24. Έλαο αλάζηαηεο πνπ έρεη αληίζηαζε R , ζπλδέεηαη ζηνπο πόινπο γελλήηξηαο πνπ έρεη εζσηεξηθή αληίζηαζε 

r . Η νιηθή ηζρύο πνπ παξέρεη ε γελλήηξηα ζην θύθισκα είλαη P , ελώ ε ζεξκηθή ηζρύο πνπ αλαπηύζζεηαη ζηνλ 

αληηζηάηε είλαη PR . 

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. 

Αλ  P =2PR γηα ηηο ηηκέο ησλ αληηζηάζεσλ ζα ηζρύεη: 

α.   R = 2 r β.     R = r γ.    R = r/2 

Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


