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ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ 6 ΑΠΟ ΤΑ 9 ΘΕΜΑΤΑ 
 
ΘΕΜΑ 1 
 

ΦΥΣΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΥΜΒΟΛΟ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

Αντίσταση   

Ισχύς   

Τάση   

Ενέργεια   

 

 

ΘΕΜΑ 2                                                                                                                                              

Δύο αντιστάτες με αντιστάσεις R1=7Ω και R2=13Ω συνδέονται σε σειρά και εφαρμόζεται στα 

άκρα τους τάση 80V. 

Α. Να σχεδιάσετε το κύκλωμα 

Β. Να υπολογίσετε την ολική αντίσταση του κυκλώματος 

Γ. Να υπολογίσετε το ρεύμα που διαρρέει το κύκλωμα αλλά και κάθε αντιστάτη. 

Δ. Να υπολογίσετε την τάση στα άκρα κάθε αντιστάτη 

 

ΘΕΜΑ 3 

Δύο αντιστάτες με αντιστάσεις R1=10Ω και R2=15Ω συνδέονται παράλληλα. Το κύκλωμα 

διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα έντασης 5 Α.  

Α. Να σχεδιάσετε το κύκλωμα 

Β. Να υπολογίσετε την ολική αντίσταση του κυκλώματος 

Γ. Να υπολογίσετε την τάση στα άκρα της πηγής. 

Δ. Να υπολογίσετε το ρεύμα που διαρρέει κάθε αντιστάτη 

 

 

 

 

 

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ :  ΦΥΣΙΚΗ / Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 7/3/2020 
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ΘΕΜΑ 4 

Για το κύκλωμα του σχήματος δίνονται R1=5Ω, R2=20Ω και R3=20Ω και V=120V να 
υπολογίσετε: 
Α. Την ισοδύναμη αντίσταση του κυκλώματος 
Β. Την ένταση του ρεύματος που διαρρέει την πηγή 
Γ. Την τάση στα άκρα κάθε αντιστάτη 
Δ. Την ισχύ που απορροφά κάθε αντιστάτης 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ 5 

Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές (Σ) ή ως λανθασμένες (Λ). 

1. Στη σύνδεση σε σειρά όλοι οι αντιστάτες διαρρέονται από κοινό ρεύμα. 

2. Στην παράλληλη σύνδεση για να υπολογίσω την ισοδύναμη αντίσταση προσθέτω τους 
αντιστάτες. 

3. Στην παράλληλη σύνδεση για να υπολογίσω την ολική τάση προσθέτω τις τάσεις όλων 
των αντιστατών. 

4. Όσο αυξάνεται η τάση αυξάνεται και η αντίσταση γιατί είναι ανάλογα ποσά (R = 
 

 
 ). 

5. Μονωτές είναι τα σώματα που επιτρέπουν τη μετακίνηση του ηλεκτρικού ρεύματος μέσα 
στη μάζα τους. 

6. Όλα τα ηλεκτρικά δίπολα δεν υπακούουν στο νόμο του Ωμ. 

7. Το όργανο με το οποίο μετράμε τη διαφορά δυναμικού λέγεται βολτόμετρο. 

8. Όταν ένα κύκλωμα είναι ανοιχτό τότε θα φωτοβολεί ένα λαμπάκι που έχουμε συνδέσει 
σε αυτό. 

9. Μια κιλοβατώρα είναι ίση με την ενέργεια που καταναλώνεται από μια συσκευή ισχύος 
100W όταν λειτουργεί για 1 ώρα. 

10. Όταν σε ένα κύκλωμα σε σειρά καεί ένας αντιστάτης τότε αυτομάτως το κύκλωμα 
σταματά να διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα. 
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ΘΕΜΑ 6 
 
Α. Τί δείχνουν οι ενδείξεις 2000W/220V σε μια συσκευή; 
B. Nα διατυπώσετε το νόμο του Ohm και να τον παραστήσετε γραφικά. 
Γ. Να διατυπώσετε το νόμο του Joule. 
 

ΘΕΜΑ 7 

Α. Τί ονομάζουμε ηλεκτρικό ρεύμα και τι γνωρίζετε για τη φορά του; 
Β. Αγωγός συνδέεται με πόλους μπαταρίας. Η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος που 
διαρρέει τον αγωγό είναι Ι = 5 A. Πόσο ηλεκτρικό φορτίο περνά από μια διατομή σε χρόνο 
t=2min; 
 
 

ΘΕΜΑ 8 

Μια τηλεόραση λειτουργεί με τάση 200V. Αν την ανάψουμε για 5 ώρες, θα καταναλώσουμε 
ενέργεια ίση με 2ΚWh. Να υπολογίσετε: 
Α. Την ισχύ της τηλεόρασης. 
Β. Το ρεύμα που τη διαρρέει. 
Γ. Την αντίστασή της. 
 

ΘΕΜΑ 9 

Μια ηλεκτρική σόμπα συνδέεται με τάση 230V. Αν η ισχύς της είναι Ρ=2300W να 
υπολογίσετε: 
Α. Την αντίσταση και την ένταση του ρεύματος της σόμπας. 
B. Τη θερμότητα για t=20sec. 
 
 

 

 

 


