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ΘΔΜΑ Α 
Να γράυεηε ζηο ηεηράδιό ζας ηον αριθμό καθεμιάς από ηις παρακάηφ ερφηήζεις και δίπλα ηο 
γράμμα ποσ ανηιζηοιτεί ζηη ζφζηή απάνηηζη. 
 

A.1. Η αληίζηαζε ελόο αληηζηάηε εμαξηάηαη από: 

α. Τν κήθνο ηνπ. 

β. Τελ ζεξκνθξαζία ηνπ.   

γ. Τν πιηθό ηνπ. 

δ. Όια ηα παξαπάλω.                                                                                         (5 μονάδες) 

 

A.2. Ο λόκνο ηνπ Οhm ηζρύεη: 
α. Μόλν γηα θπιηλδξηθνύο αγωγνύο.  
β. Σε νπνηαδήπνηε αγωγό. 
γ. Σε κεηαιιηθνύο αγωγνύο, ιπρλίεο θελνύ θαη ιπρλίεο αεξίνπ. 
δ. Σε κεηαιιηθνύο αγωγνύο ζηαζεξήο ζεξκνθξαζίαο.                                        (5 μονάδες) 

 
A.3. Δάλ δηπιαζηάζνπκε ηελ ηάζε ζηα άθξα ελόο αληηζηάηε ζηαζεξήο ζεξκνθξαζίαο, ε     

ειεθηξηθή ηζρύο ηεο ζα:  
α. Γηπιαζηαζηεί. 
β. Τεηξαπιαζηαζηεί. 
γ. Υπνηεηξαπιαζηαζηεί. 
δ. Παξακείλεη ζηαζεξή.                                                                                   (5 μονάδες) 

 

A.4. Η πνιηθή ηάζε κηαο πεγήο είλαη:  
α. Μεγαιύηεξε από ηελ ηάζε ζηα άθξα ηεο νιηθήο εμωηεξηθήο αληίζηαζεο ηνπ ειεθηξηθνύ                
θπθιώκαηνο. 
β. Πάληα κηθξόηεξε από ηελ ειεθηξεγεξηηθή δύλακε Ε ηεο πεγήο. 
γ. Μεγαιύηεξε από ηελ ειεθηξεγεξηηθή δύλακε Ε ηεο πεγήο. 
δ. Ίζε κε ηελ ειεθηξεγεξηηθή δύλακε Ε ηεο πεγήο, όηαλ ε εζωηεξηθή αληίζηαζε ηεο 
πεγήο είλαη ακειεηέα.                                                                                    

                                                                                                                              (5 μονάδες) 

A.5. Να ταρακηηρίζεηε καθεμιά από ηις παρακάηφ προηάζεις με ηο γράμμα Σ αν είναι ζφζηή ή 
με ηο γράμμα  Λ αν είναι λανθαζμένη. 

α. Η KWh (θηινβαηώξα) είλαη κνλάδα κέηξεζεο ηζρύνο.  
β. Ο 1νο θαλόλαο ηνπ Kirchhoff είλαη ζπλέπεηα ηεο αξρήο δηαηήξεζεο ηνπ ειεθηξηθνύ 
θνξηίνπ. 
γ. Η ελέξγεηα πνπ πξνζθέξεηαη από ην ειεθηξηθό ξεύκα ζε νπνηαδήπνηε ειεθηξηθή 
ζπζθεπή δίλεηαη από ηελ ζρέζε W = VIt .  
δ. Βξαρπθύθιωκα νλνκάδεηαη ε ζύλδεζε δύν ζεκείωλ ελόο ειεθηξηθνύ θπθιώκαηνο κε   
αγωγό πνιύ κεγάιεο αληίζηαζεο.   
ε. Σε έλα ειεθηξηθό θύθιωκα ην βνιηόκεηξν ζπλδέεηαη ζε ζεηξά. 
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 (5 μονάδες) 
 ΘΔΜΑ Β 
 
Β1.  Γίλνληαη ηέζζεξεηο όκνηνη αληηζηάηεο κε αληίζηαζε R ν θαζέλαο, ζε ηξεηο δηαθνξεηηθέο 
ζπλδεζκνινγίεο (Σ.1, Σ.2, Σ.3).  
 

 
 
Α) Να επηιέμεηε ηε ζωζηή απάληεζε.  
Η κεγαιύηεξε νιηθή ειεθηξηθή αληίζηαζε ζα κεηξεζεί ζηε ζπλδεζκνινγία:  
 
α. Σ.1         β. Σ.2          γ. Σ.3                                                                                 (2 μονάδες) 
 
Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.    (6 μονάδες) 
 
 
 

Β2.  Σηνλ θόκβν Α ειεθηξηθνύ θπθιώκαηνο ελώλνληαη ηξεηο αγωγνί πνπ δηαξξένληαη από 
ξεύκαηα Ι1, Ι2 θαη Ι3 αληίζηνηρα. Τξεηο καζεηέο δηαηππώλνπλ ηνλ 1ν θαλόλα ηνπ Kirchhoff ζηνλ 
θόκβν Α, ωο εμήο :  
 
1νο καζεηήο:  Ι1 + Ι2 - Ι3 = 0  
2νο καζεηήο:  Ι1 - Ι2 - Ι3 = 0  
3νο καζεηήο:  Ι1 + Ι2 + Ι3 = 0  
 
Α) Να επηιέμεηε ηε δηαηύπωζε πνπ είλαη 
νπωζδήπνηε ιαλζαζκέλε.  
α. ηνπ 1νπ καζεηή          
β. ηνπ 2νπ καζεηή        
γ. ηνπ 3νπ καζεηή     
(2 μονάδες) 
 
Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.  

(7 μονάδες) 
 
Β3. Σην παξαθάηω ζρήκα εηθνλίδνληαη δύν ζπζηνηρίεο αληηζηαηώλ, πνπ απoηεινύληαη από 

όκνηνπο αληηζηάηεο, αληίζηαζεο R. Αλ ζπλδεζεί ε ζπζηνηρία (1) ζηα ζεκεία Α θαη Β κε 
ειεθηξηθή πεγή ειεθηξεγεξηηθήο δύλακεο Δ θαη ακειεηέαο εζωηεξηθήο αληίζηαζεο (r = 0) 
ην θύθιωκα δηαξξέεηαη από ξεύκα έληαζεο Ι1, ελώ αλ ζπλδεζεί ε ζπζηνηρία (2) ζηα ζεκεία 
Γ θαη Γ κε ειεθηξηθή πεγή όκνηα κε ηελ παξαπάλω, ην θύθιωκα δηαξξέεηαη από ξεύκα 
έληαζεο Ι2. 
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                                   Σπζηνηρία 1                                           Σπζηνηρία 2 
 
 Α) Να επηιέμεηε ηε ζωζηή απάληεζε. (2 μονάδες) 
Γηα ηηο ηηκέο ηωλ εληάζεωλ ηνπ ξεύκαηνο ζηηο δύν πεξηπηώζεηο ηζρύεη :  

 

           α.                   β.    γ.    

 

Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. (6 μονάδες) 
 

 
 

ΘΔΜΑ Γ  
 
Γηα ην θύθιωκα ηνπ δηπιαλνύ ζρήκαηνο γλωξίδνπκε όηη νη 

αληηζηάηεο έρνπλ αληηζηάζεηο R1 = 14Ω θαη R2 = 20Ω. Η 

ηάζε ζηα άθξα ηεο πεγήο είλαη V = 40 V. Σε ζεηξά κε ηνλ 

αληηζηάηε R1  βξίζθεηαη ιακπηήξαο κε ραξαθηεξηζηηθά 

θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο VK = 12V θαη PK = 24W.  

Να ππνινγίζεηε: 

 

 

Γ.1. Τελ αληίζηαζε RΛ  ηνπ ιακπηήξα     

(5 μονάδες) 

Γ.2. Τελ ηζνδύλακε αληίζηαζε ηνπ θπθιώκαηνο                                              

(4 μονάδες)                                                                

Γ.3. Τελ έληαζε ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αληηζηάηε R2      

  (5 μονάδες) 

Γ.4.  Τελ ηάζε VΑΓ                                                                                     

(5 μονάδες)               

Γ.5. Να ειέγμεηε αλ ν ιακπηήξαο ιεηηνπξγεί θαλνληθά                             

  (6 μονάδες) 
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ΘΔΜΑ Γ  
 
Κάζε έλαο από ηνπο αληηζηάηεο ηνπ 

θπθιώκαηνο κπνξεί λα ιεηηνπξγεί κε 

αζθάιεηα θαηαλαιώλνληαο κέγηζηε ηζρύ 

25 W. 

 

Γ.1. Να ππνινγίζεηε ηελ έληαζε ηνπ 

ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αληηζηάηε 

αληίζηαζεο R1 όηαλ απηόο ιεηηνπξγεί 

νξηαθά κε αζθάιεηα, δειαδή ε ηζρύο ηνπ είλαη 25W θαη λα απνδείμεηε ηόηε όηη θαη νη άιινη 

αληηζηάηεο ιεηηνπξγνύλ κε αζθάιεηα.                                      

 (7 μονάδες) 

Γ.2. Να ππνινγίζεηε ηελ ηάζε ζηα άθξα ηνπ θπθιώκαηνο Α, Β όηαλ ν αληηζηάηεο αληίζηαζεο 

R1 ιεηηνπξγεί νξηαθά κε αζθάιεηα.                                                                         

 (7 μονάδες) 

Γ.3. Αλ ην θύθιωκα ιεηηνπξγεί κε ηάζε VAB=75V λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ζε 8 h. Τν θόζηνο ηεο κίαο kWh είλαη 0,8€.   

                                                                                                                                (5 μονάδες) 

Γ.4. Σπλδένπκε ην θύθιωκα κε ειεθηξηθή πεγή ειεθηξεγεξηηθήο δύλακεο E = 76 V . Να 

ππνινγηζηεί ε εζωηεξηθή αληίζηαζε ηεο ειεθηξηθήο πεγήο αλ γλωξίδεηε πωο ν αληηζηάηεο R1 

δηαξξέεηαη από ξεύκα έληαζεο Ι1=0,5Α.                                    

 (6 μονάδες) 

 


