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Τράπεζα Θεμάτων: «Κυκλώματα-Β Θέματα»  Πειραματικό Λύκειο Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης 

Φυσική Γ. Παιδείας Β Λυκείου  Επιλογή από την Τράπεζα Θεμάτων 

 Σελ. 2  Επιμέλεια Χ. Φανίδης, Φυσικός 

 

B.1  Σ' έναν παλαιού τύπου ηλεκτρικό λαμπτήρα σημειώνονται οι ενδείξεις: 220V, 80W. Σ' έναν 

αντίστοιχο λαμπτήρα νέας τεχνολογίας οι ενδείξεις είναι: 220V, 20W. 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.   

α. Ο λαμπτήρας νέας τεχνολογίας είναι οικονομικότερος από τον  

      λαμπτήρα παλαιού τύπου. 

β. Ο λαμπτήρας παλαιού τύπου  είναι οικονομικότερος από τον  

      λαμπτήρα νέας τεχνολογίας. 

γ. Ο λαμπτήρας παλαιού τύπου  είναι εξ' ίσου οικονομικός  με τον   

      λαμπτήρα νέας τεχνολογίας.   

            Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.      

                                                                                                                         Μονάδες 8 

 

       

Β.2   Οι χαρακτηριστικές καμπύλες  δύο αντιστατών Α 

και Β φαίνονται στο διπλανό σχήμα. 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.  

Για τις αντιστάσεις των δύο αντιστατών ισχύει: 

            α. BA RR       β. BA RR           γ. BA RR   

     Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

                            Μονάδες 9 

 

B.1 Στα άκρα δύο χάλκινων συρμάτων Σ1 και Σ2 

εφαρμόζεται διαφορά δυναμικού V και κάθε σύρμα 

διαρρέεται από ρεύμα. Στο παρακάτω διάγραμμα έχει 

παρασταθεί γραφικά η ένταση του ρεύματος I σε 

συνάρτηση με τη διαφορά δυναμικού V για τα δύο 

σύρματα.  

A) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.  

α. Μεγαλύτερη αντίσταση έχει το σύρμα  Σ1  

β. Μεγαλύτερη αντίσταση έχει το σύρμα  Σ2   

γ. Τα σύρματα έχουν ίσες αντιστάσεις.   

I 

V 

A 

B 



Τράπεζα Θεμάτων: «Κυκλώματα-Β Θέματα»  Πειραματικό Λύκειο Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης 

Φυσική Γ. Παιδείας Β Λυκείου  Επιλογή από την Τράπεζα Θεμάτων 

 Σελ. 3  Επιμέλεια Χ. Φανίδης, Φυσικός 

Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.  

 Μονάδες 8 

ΘΕΜΑ Β  

Β.1 Στο σχήμα φαίνονται στο ίδιο διάγραμμα οι χαρακτηριστικές καμπύλες του  ίδιου αγωγού σε 

θερμοκρασίες   20 
0
C και 100 

0
C. 

  

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

 Το υλικό  του αγωγού είναι: 

 α)  καθαρό μέταλλο β)  γραφίτης γ)  χρωμονικελίνη  

       Μονάδες 4 

 Β)  Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 8 

 

 

Β.2 Στο σχήμα φαίνεται το ηλεκτρικό πεδίο που οφείλεται 

στα  σημειακά φορτία Q1 και Q2. 

 

 

B.2 Κόψαμε ένα ομογενές μεταλλικό κυλινδρικό σύρμα σε 

δύο μέρη (1) και (2) και σχεδιάσαμε σε κοινούς άξονες τη 

γραφική παράσταση της έντασης του ρεύματος σε 

συνάρτηση με την τάση στα άκρα τους.  

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.   

Από τις γραφικές παραστάσεις προκύπτει  ότι το μήκος του 

σύρματος (1) είναι: 

 α. μεγαλύτερο από το μήκος του σύρματος(2). 

 β. μικρότερο από το μήκος του σύρματος (2). 

 γ. ίσο με το μήκος του σύρματος (2). 

 

 Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες  9 

 

 

 

I(mA) 

V(Volt) V 

I2 

(1) 

(2) 

I1 
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Φυσική Γ. Παιδείας Β Λυκείου  Επιλογή από την Τράπεζα Θεμάτων 

 Σελ. 4  Επιμέλεια Χ. Φανίδης, Φυσικός 

 

Β.1 Η ένταση Ι του ηλεκτρικού ρεύματος που διαρρέει έναν 

αντιστάτη αντίστασης R, σταθερής θερμοκρασίας, μεταβάλλεται 

σε συνάρτηση με τη διαφορά δυναμικού V, που εφαρμόζεται στα 

άκρα του, όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα:  

 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Στα παρακάτω σχήματα φαίνονται τρείς πιθανές γραφικές παραστάσεις, για τη μεταβολή της 

αντίστασης R, σε συνάρτηση με τη διαφορά δυναμικού V.  

   

Η σωστή γραφική παράσταση είναι:  

α)  η  (1)                            β)  η   (2)                      γ)  η  (3)  

Μονάδες 4 

A) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

  Μονάδες 8 

ΘΕΜΑ Β 

B.1 Στο κύκλωμα που ακολουθεί οι αντιστάτες ΑΒ και ΓΔ είναι κατασκευασμένοι από το ίδιο 

υλικό, έχουν το ίδιο μήκος, αλλά ο ΑΒ έχει διπλάσιο εμβαδόν διατομής από τον ΓΔ. Η πηγή του 

κυκλώματος είναι ιδανική (αμελητέα εσωτερική αντίσταση) με ηλεκτρεγερτική δύναμη Ε. 

                               

 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Για τα ρεύματα IΑΒ και IΓΔ και τις διαφορές δυναμικού VΑΒ και VΓΔ στα άκρα των δύο αντιστατών 

ισχύει 

Ε 

A B Γ Δ 

I 

V 

R 

V (1) 

R 

V (2) 

R 

V (3) 
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Φυσική Γ. Παιδείας Β Λυκείου  Επιλογή από την Τράπεζα Θεμάτων 

 Σελ. 5  Επιμέλεια Χ. Φανίδης, Φυσικός 

α. IΑΒ = IΓΔ και VΓΔ = 2·VΑΒ          β. IΑΒ = 2·IΓΔ και VΓΔ = VΑΒ       γ. IΑΒ = IΓΔ και 2.VΓΔ = VΑΒ 

Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 8 

Β.1  Ένας ομογενής μεταλλικός κυλινδρικός αγωγός Α έχει ορισμένη μάζα, ορισμένο μήκος και 

εμβαδόν διατομής. Τήκουμε τον αγωγό και δημιουργούμε άλλον ομογενή κυλινδρικό αγωγό Β με 

μεγαλύτερη διατομή και μικρότερο μήκος.   

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Η τιμή της ηλεκτρικής αντίστασης του αγωγού Β, σε σχέση με αυτή του αγωγού Α,  θα είναι:  

α.  μικρότερη             β.  αμετάβλητη  γ.  μεγαλύτερη 

Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 8 

 

ΘΕΜΑ Β 

B.1  Δυο ομογενείς  κυλινδρικοί  μεταλλικοί αγωγοί Α και Β από το ίδιο υλικό, στην ίδια 

θερμοκρασία, έχουν αντιστάσεις RA  και   RB   αντίστοιχα, με  RA = 2RB .  Ο αγωγός  Α έχει διπλάσιο 

εμβαδό διατομής από τον αγωγό Β . 

      Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

  Ο λόγος των μηκών  L   και L   των  αγωγών  A και Β αντίστοιχα θα είναι:  

α. A

B

L
2

L
                      β.     A

B

L
4

L
                        γ.     A

B

L 1

L 4
 

Μονάδες 4   

Β)  Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.                                                           

                                                                                                                                              Μονάδες 8 

 

B.2     Κόψαμε ένα ομογενές κυλινδρικό σύρμα σε δυο κομμάτια Α 

και Β.  Τροφοδοτήσαμε καθένα από τα δυο κομμάτια του σύρματος 

με ρεύμα χρησιμοποιώντας κατάλληλες τιμές τάσης και σχεδιάσαμε 

την γραφική παράσταση της τάσης V που εφαρμοζόταν στο σύρμα 

και του ρεύματος I που το διέρρεε. Αυτή η γραφική παράσταση 

απεικονίζεται  στο διπλανό σχήμα .  

Οι ευθείες Α και Β αντιστοιχούν στα τμήματα Α και Β του σύρματος 

αντίστοιχα. 

      Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

V  

V 

Α 

Β 

I   
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Φυσική Γ. Παιδείας Β Λυκείου  Επιλογή από την Τράπεζα Θεμάτων 

 Σελ. 6  Επιμέλεια Χ. Φανίδης, Φυσικός 

 

      Ι                        

Σ2 

    2Ι0 

                                

Σ1 

      Ι0 

 

        

       0              

V0         V 

Aν AL   και L  είναι τα μήκη των συρμάτων αντίστοιχα θα ισχύει:  

     α.                        β.                      γ.   A BL  = L  

Μονάδες 4   

Β)  Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.                                                           

                                                                                                                                              Μονάδες 9 

 

Β.2 Ένας ισοπαχής και ομογενής κυλινδρικός μεταλλικός αγωγός, 

έχει αντίσταση R σε ορισμένη θερμοκρασία θ. Κόβουμε τον αγωγό 

στη μέση του μήκους του και συνδέουμε παράλληλα τα δύο τμήματα 

ίσου μήκους όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα. (Θεωρούμε ότι η 

θερμοκρασία των δύο τμημάτων που δημιουργήσαμε, εξακολουθεί να 

είναι θ). 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Η ισοδύναμη αντίσταση του συστήματος των δύο τμημάτων του μεταλλικού αγωγού, είναι: 

  α. ολ 2R R                 β. ολ
2

R
R              γ. ολ

4

R
R   

Μονάδες 4  

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 9 

Β.2 Στο διπλανό σχήμα έχει παρασταθεί γραφικά, για δύο χάλκινα σύρματα Σ1 και Σ2, η ένταση I 

του ηλεκτρικού ρεύματος που τα διαρρέει, σε συνάρτηση με την ηλεκτρική τάση V που 

εφαρμόζεται στα άκρα τους. Τα δύο χάλκινα σύρματα έχουν το 

ίδιο μήκος l.  

A) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Για τα εμβαδά διατομής S1 και S2 των δύο συρμάτων θα  

ισχύει: 

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

Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 9 

 

ΘΕΜΑ Β 

Β.1 Δύο λαμπτήρες είναι συνδεδεμένοι σε σειρά και τα άκρα του συστήματος τους συνδέονται με 

ηλεκτρική πηγή με ΗΕΔ Ε και αμελητέα εσωτερική αντίσταση. (Θεωρούμε ότι οι λαμπτήρες 

A BL   L A BL   L
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Φυσική Γ. Παιδείας Β Λυκείου  Επιλογή από την Τράπεζα Θεμάτων 

 Σελ. 7  Επιμέλεια Χ. Φανίδης, Φυσικός 

συμπεριφέρονται σαν ωμικοί αντιστάτες).  

 Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

 Εάν βραχυκυκλώσουμε τον έναν από τους δύο λαμπτήρες, ο άλλος : 

α. θα φωτοβολεί περισσότερο (με κίνδυνο να καταστραφεί) 

β. θα φωτοβολεί λιγότερο  

γ. θα φωτοβολεί το ίδιο με πριν  

 Μονάδες 4 

         Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 8 

 

Β.2 Δύο λαμπτήρες είναι συνδεδεμένοι παράλληλα και τα άκρα του συστήματος τους συνδέονται 

με ηλεκτρική πηγή με ΗΕΔ Ε και αμελητέα εσωτερική αντίσταση. (Θεωρούμε ότι οι λαμπτήρες 

συμπεριφέρονται σαν ωμικοί αντιστάτες). 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Εάν ο ένας από τους δύο λαμπτήρες καταστραφεί, ο άλλος: 

α. θα φωτοβολεί περισσότερο (με κίνδυνο να καταστραφεί) 

β. θα φωτοβολεί λιγότερο  

γ. θα φωτοβολεί το ίδιο με πριν  

  Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

 Μονάδες 9 

Β.2   Δύο λαμπτήρες Λ1 και Λ2 έχουν ενδείξεις κανονικής λειτουργίας: O λαμπτήρας Λ1  220 V, 

100 W και ο λαμπτήρας Λ2  220 V, 75 W. (Θεωρούμε τους λαμπτήρες σαν ωμικούς αντιστάτες). 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Εάν συνδέσουμε τους λαμπτήρες σε σειρά και στα άκρα τους εφαρμόσουμε τάση V, ποιός από τους 

δύο θα φωτοβολεί περισσότερο; (Θεωρούμε ότι η φωτοβολία είναι ανάλογη της ισχύος του 

λαμπτήρα). 

α. ο λαμπτήρας Λ1 β. ο λαμπτήρας Λ2 γ. και οι δύο το ίδιο 

 Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 9 

ΘΕΜΑ Β 

B.1 Διαθέτουμε τρεις όμοιους λαμπτήρες Α, Β και Γ. Κατασκευάζουμε ένα κύκλωμα, όπου οι 

λαμπτήρες Α και Β  συνδέονται παράλληλα, ενώ ο Γ συνδέεται σε σειρά με τη συστοιχία των Α και 
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Φυσική Γ. Παιδείας Β Λυκείου  Επιλογή από την Τράπεζα Θεμάτων 

 Σελ. 8  Επιμέλεια Χ. Φανίδης, Φυσικός 

Β. Η συνδεσμολογία είναι συνδεδεμένη με πηγή ηλεκτρεγερτικής δύναμης Ε και αμελητέας 

εσωτερικής αντίστασης r . 

Α1) Να σχεδιάσετε το κύκλωμα που περιγράφεται παραπάνω. 

Μονάδες 2 

Α2) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση. 

 Θεωρώντας ότι οι λαμπτήρες υπακούουν στο νόμο του Οhm, να προβλέψετε τι θα συμβεί με τη 

φωτοβολία του Γ αν καεί ο  λαμπτήρας Β; 

α. Θα μειωθεί                                β. Θα αυξηθεί                              γ. Θα παραμείνει η ίδια 

Μονάδες 2 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.                                                

Μονάδες 8 

Β.2 Στο πιο κάτω κύκλωμα οι λαμπτήρες Λ1 και Λ2 είναι πανομοιότυποι και θεωρούμε ότι 

συμπεριφέρονται σαν ωμικοί αντιστάτες. 

 

 Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Για να φωτοβολούν και οι δυο λαμπτήρες πρέπει: 

 α.  και οι δυο διακόπτες Δ1 και Δ2 να είναι κλειστοί 

 β.  μόνο ο διακόπτης Δ2 να είναι κλειστός 

 γ.  μόνο ο διακόπτης Δ1 να είναι κλειστός 

Μονάδες  4 

 Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας 

Μονάδες  9 
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 Σελ. 9  Επιμέλεια Χ. Φανίδης, Φυσικός 

Β.2 Στο κλειστό κύκλωμα, όλοι οι λαμπτήρες είναι όμοιοι και συμπεριφέρονται σαν ωμικοί 

αντιστάτες. 

Α)  Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

α)  ο λαμπτήρας L3 φωτοβολεί περισσότερο  απo  το 

λαμπτήρα L4 

β)  ο λαμπτήρας L3 φωτοβολεί το ίδιο με το 

λαμπτήρα L4 

γ)  ο λαμπτήρας L2 φωτοβολεί λιγότερο απ το 

λαμπτήρα L1 

Μονάδες  4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες  9 

Β.1 Οι μαθητές πραγματοποιούν στο εργαστήριο της φυσικής ένα ηλεκτρικό κύκλωμα που 

περιλαμβάνει στη σειρά ένα διακόπτη, ένα λαμπτήρα και ένα ωμικό αντιστάτη άγνωστης 

αντίστασης R1, συνδεδεμένα στους πόλους μιας μπαταρίας. Οι μαθητές κλείνουν το διακόπτη οπότε 

ο λαμπτήρας φωτοβολεί. Στη συνέχεια, αντικαθιστούν τον αντιστάτη αντίστασης R1 με ένα άλλο 

αντιστάτη επίσης άγνωστης αντίστασης R2 και παρατηρούν ότι στη δεύτερη περίπτωση ο 

λαμπτήρας φωτοβολεί και πάλι, αλλά λιγότερο έντονα από ότι στην πρώτη περίπτωση. (Θεωρούμε 

ότι ο λαμπτήρας συμπεριφέρεται σαν ωμικός αντιστάτης). 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση.  

Η σχέση που συνδέει τις αντιστάσεις R1 και R2 είναι: 

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

Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.  

Μονάδες 8 

 

Β.2  Συνδέουμε παράλληλα δύο λαμπτήρες, τους 1 και 2, και σε σειρά με το σύστημα αυτών 

συνδέουμε το λαμπτήρα 3. Το σύστημα των τριών λαμπτήρων πυρακτώσεως συνδέεται με πηγή 

ηλεκτρικού ρεύματος. Θεωρούμε ότι το νήμα πυρακτώσεως σε όλους τους λαμπτήρες 

συμπεριφέρεται ως ωμικός αντιστάτης με αντίσταση ίδιας τιμής. Κάποια στιγμή ο λαμπτήρας 1 

καίγεται.  

Α)  Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

α. Ο λαμπτήρας 3 παύει να φωτοβολεί 

β. Ο λαμπτήρας 3 φωτοβολεί όπως και πριν 
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γ. Ο λαμπτήρας 3 φωτοβολεί, αλλά λιγότερο από πριν 

Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 9 

Β.2 Δύο όμοιοι λαμπτήρες πυρακτώσεως είναι συνδεδεμένοι παράλληλα και το σύστημά τους 

τροφοδοτείται από ηλεκτρική πηγή η οποία έχει εσωτερική ωμική αντίσταση. Θεωρούμε ότι το 

νήμα πυρακτώσεως κάθε λαμπτήρα συμπεριφέρεται σαν ωμικός αντιστάτης. Επίσης θεωρήστε ότι 

κανένα άλλο στοιχείο του κυκλώματος δεν παρουσιάζει αντίσταση. 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Αν ένας από τους δύο λαμπτήρες καεί, τότε: 

α. Δεν ανάβει ούτε ο άλλος λαμπτήρας 

β. Η φωτοβολία του άλλου λαμπτήρα παραμένει αμετάβλητη 

γ. Η φωτοβολία του άλλου λαμπτήρα αυξάνεται 

Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 9 

 

 

B.2  Στην εικόνα φαίνεται ένα κύκλωμα που περιλαμβάνει ηλεκτρική πηγή, αντιστάτη με 

αντίσταση R,  μία λάμπα πυρακτώσεως Λ και ένα διακόπτη δ, αρχικά ανοικτό. 

 

             Α)  Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Αν κλείσει ο διακόπτης δ, τότε η φωτοβολία της λάμπας: 

             α. αυξάνεται         β. μειώνεται        γ. παραμένει σταθερή 

 Μονάδες 4 

             Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 9 

 

 

Λ 

V

v   

ε  
r 

 

δ 

R 
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Β.2 Δίνεται το κύκλωμα του σχήματος (ονομάζεται και Διαιρέτης 

τάσης)  που αποτελείται από αντιστάτες με τιμές αντίστασης R1  και 

R2 αντίστοιχα και τροφοδοτείται από πηγή ηλεκτρεγερτικής 

δύναμης, Ε και μηδενικής εσωτερικής αντίστασης r, (ιδανική πηγή). 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση. 

Για τις διαφορές δυναμικού VAB στα σημεία Α και Β του 

κυκλώματος και  VΒΓ  στα σημεία B και Γ του κυκλώματος ισχύει: 

 

α. AB 1

B 2

V R
 = 

V R

        β. AB 2

B 1

V R
 = 

V R

           γ. AB 1

B 1 2

V R
 = 

V R +R

 

Μονάδες 4  

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 9  

 

Β.2 Δύο ομάδες μαθητών βρίσκονται στο Εργαστήριο Φυσικής του σχολείου τους και μελετούν 

απλά ηλεκτρικά κύκλώματα. Η πρώτη ομάδα (Α) κατασκευάζει ένα κύκλωμα που αποτελείται από 

δύο αντιστάτες αντίστασης R συνδεδεμένους σε σειρά, πηγή ηλεκτρεγερτικής δύναμης Ε και 

εσωτερικής αντίστασης r, αμπερόμετρο, διακόπτη και βολτόμετρο συνδεδεμένο στους πόλους της 

πηγής. Η δεύτερη ομάδα (Β) κατασκευάζει ένα κύκλωμα που αποτελείται από δύο αντιστάτες 

αντίστασης R συνδεδεμένους παράλληλα, πηγή ηλεκτρεγερτικής δύναμης Ε και εσωτερικής 

αντίστασης r, αμπερόμετρο κατάλληλα συνδεδεμένο για να μετρά την συνολικό ρεύμα, διακόπτη 

και βολτόμετρο συνδεδεμένο στους πόλους της πηγής. H ηλεκτρική πηγή της ομάδας (Β) είναι ίδια 

με την πηγή της ομάδας (Α). 

Α) Να σχεδιάσετε τα δύο κυκλώματα που κατασκεύασαν οι μαθητές. 

Μονάδες 4 

Στη συνέχεια κλείνουν τους διακόπτες στα δύο κυκλώματα και η κάθε ομάδα καταγράφει τις 

ενδείξεις του αμπερομέτρου και του βολτομέτρου.  

Β) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση. 

Μεγαλύτερη θα είναι η ένδειξη του αμπερομέτρου του κυκλώματος της ομάδας : 

α. (Α)   β. (Β)    

Μονάδες 1 

Γ) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας στο προηγούμενο ερώτημα. 

Μονάδες 3  

Δ) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση. 

Μεγαλύτερη θα είναι η ένδειξη του βολτομέτρου του κυκλώματος της ομάδας : 

α. (Α)   β. (Β)    

Μονάδες 1 

Ε) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας στο προηγούμενο ερώτημα.  

Μονάδες 4  

 

 

 

A 

B 

R1 

Ε, r 

R2 

Γ 
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ΘΕΜΑ Β 

B.1 Στο διάγραμμα εικονίζονται δύο συστοιχίες αντιστατών που απoτελούνται από όμοιους 

αντιστάτες, αντίστασης R. Αν συνδεθεί η συστοιχία (1) στα σημεία Α και Β με πηγή 

ηλεκτρεγερτικής δύναμης Ε και αμελητέας εσωτερικής αντίστασης (r = 0) το κύκλωμα διαρρέεται 

από ρεύμα έντασης Ι1, ενώ αν συνδεθεί η συστοιχία (2) στα σημεία Γ και Δ με πηγή όμοια με την 

παραπάνω το κύκλωμα διαρρέεται από ρεύμα έντασης Ι2. 

    

 

 

 

 

 

 

Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση. 

Για τις τιμές των εντάσεων του ρεύματος στις δύο περιπτώσεις ισχύει : 

α.
1 2

9

4
 I  I                               β.

1 2

3

2
 I  I                               γ. 

1 2

2

3
 I  I  

Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.                                                

Μονάδες 8 

 

 

ΘΕΜΑ Β 

B.1  Στο κύκλωμα του σχήματος που τροφοδοτείται από πηγή ηλεκτρεγερτικής δύναμης Ε και 

αμελητέας εσωτερικής αντίστασης (r = 0) όταν ο διακόπτης είναι ανοικτός, το κύκλωμα 

καταναλώνει ισχύ P1. Αν κλείσουμε το διακόπτη η ισχύς που θα καταναλώνει το κύκλωμα είναι ίση 

με P2.  

 

 

 

 

  

 

 

 

Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.  

R 

Γ Δ 

R 

R 

Συστοιχία (2) 
Συστοιχία (1) 

R

A B

R

R 

R 

Ε 

R 

δ 
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Για τις τιμές της ισχύος που καταναλώνεται από το κύκλωμα στις δύο περιπτώσεις ισχύει : 

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

Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.                                                

Μονάδες 8 

 

B.1 Τρείς αντιστάτες ίδιας αντίστασης R συνδέονται με τρείς διαφορετικούς τρόπους (α), (β) και 

(γ) όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.  

 

Η ισοδύναμη αντίσταση στο κύκλωμα (α) είναι R1, στο κύκλωμα (β) είναι R2 και στο κύκλωμα (γ) 

είναι R3.  

Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.  

Για τις ισοδύναμες αντιστάσεις ισχύει: 

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

Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.  

Μονάδες 8 

Β.2 Να αντιγράψτε το παρακάτω κύκλωμα στην κόλλα σας και συνδέστε στις θέσεις (α), (β), (γ) 

ένα αμπερόμετρο (i), ένα βολτόμετρο (ii) και έναν αγωγό (iii) (μηδενικής αντίστασης) με τη σειρά 

που εσείς θα κρίνετε. Ο τρόπος σύνδεσης αυτών των εξαρτημάτων/οργάνων σχετίζεται με τις αρχές 

λειτουργίας του αμπερομέτρου και του βολτομέτρου. Θα πρέπει δηλαδή να συνδεθούν με τέτοιο 

τρόπο ώστε να μπορούμε να πάρουμε μετρήσεις από τα δύο ηλεκτρικά όργανα και φυσικά το 

τελικό κύκλωμα να διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα (όλα τα εξαρτήματα του κυκλώματος τα 

θεωρούμε ιδανικά). 

(α) (β) (γ) 
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E 

(α) 

(β) 

(γ) 

(i) 

(ii) 

(iii) 

Α

V 

 

R1 

R2 

 

Ι1 

 

Ι2 

 

 

 

 

 

 

 

Α) Να επιλέξετε την σωστή από τις παρακάτω απαντήσεις. 

Η σωστή σύνδεση των πιο πάνω εξαρτημάτων/οργάνων είναι: 

  α. (α) – (i)             β. (α) –(ii) γ. (α) –(iii) 

 (β) – (ii)  (β) –(iii)  (β) –(i) 

 (γ) – (iii)  (γ) –(i)  (γ) –(ii) 

Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.  

Μονάδες 9 

Β.1  Διαθέτουμε μια ηλεκτρική πηγή με ηλεκτρεγερτική δύναμη ε  και με εσωτερική αντίσταση r. 

Διαθέτουμε επίσης και δύο όμοιους ηλεκτρικούς αντιστάτες με αντίσταση R ο καθένας. Συνδέουμε 

την πηγή με τους αντιστάτες σε δύο διαφορετικές συνδεσμολογίες. Την πρώτη φορά οι αντιστάτες 

συνδέονται σε σειρά με την ηλεκτρική πηγή και τη δεύτερη φορά συνδέονται παράλληλα.  

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Η πολική τάση στα άκρα της ηλεκτρικής πηγής θα είναι:   

α.  ίδια και στις δύο συνδεσμολογίες   

β.  μικρότερη στην παράλληλη συνδεσμολογία των αντιστατών   

γ.  μικρότερη στη συνδεσμολογία των αντιστατών σε σειρά  

Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε της επιλογή σας. 

Μονάδες 8 
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Β.2 Στο σχήμα παρουσιάζονται οι χαρακτηριστικές 

καμπύλες δύο πηγών (1) και (2). Οι εσωτερικές αντιστάσεις 

των πηγών (1) και (2) είναι r1 και r2 αντίστοιχα. 

 Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Για τις εσωτερικές αντιστάσεις ισχύει : 

α. 1
2

4

r
r      β. 1

2
3

r
r            γ. 1

2
2

r
r      

 

 Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

 Μονάδες  9 

 

 

Β.2 Μαθητές πραγματοποίησαν στο εργαστήριο της φυσικής ένα πείραμα για τη χάραξη της 

χαρακτηριστικής καμπύλης μιας ηλεκτρικής πηγής. Κατασκεύασαν 

το κύκλωμα του σχήματος και  κατέγραψαν τις ενδείξεις του 

βολτομέτρου και του αμπερομέτρου για πέντε αντιστάτες που τους 

δόθηκαν και τους τοποθετούσαν κάθε φορά μεταξύ των σημείων Κ 

και Λ του κυκλώματος.  Οι ενδείξεις Ι του αμπερομέτρου ήταν όλες 

στην περιοχή από 0 έως 1Α και του βολτομέτρου V από 4 έως 6V. Το 

φύλλο του χαρτιού που υπήρχε στο φύλλο εργασίας προκειμένου να 

χαραχθεί η γραφική παράσταση V-I ήταν περιορισμένης έκτασης και 

έτσι οι μαθητές για να υπάρχει ευκρίνεια κατασκεύασαν τη γραφική 

παράσταση που αντιγράφτηκε στο σχήμα, χωρίς τα σημεία που 

παριστάνουν τα ζεύγη τιμών V και I που μετρήθηκαν. (Επισημαίνεται ότι στον κατακόρυφο άξονα 

η αρχή δεν είναι στο μηδέν).   

 

Με τη βοήθεια του διαγράμματος να 

υπολογίσετε και να εξηγήσετε πώς υπολογίσατε:  

Α) την ΗΕΔ της πηγής.  

Μονάδες 6 

Β) την εσωτερική αντίσταση της πηγής.  

Μονάδες 7 

 

 

 

 

 

 

2E 

E 

V 

I 

(1) 

(2) 

2

3 1I  
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Β.2 Ένας μαθητής μετά από το αντίστοιχο πείραμα είχε σχεδιάσει 

την χαρακτηριστική καμπύλη μιας ηλεκτρικής πηγής. Από λάθος 

σκίστηκε το χαρτί και τα κομμάτια πετάχτηκαν στα σκουπίδια. Ότι 

απόμεινε από το διάγραμμα του μαθητή φαίνεται στο σχήμα.  

Α) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση.  

Το ρεύμα βραχυκύκλωσης της πηγής είναι: 

       α. 1A               β. 2A               γ. 3Α    

       

Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.  

Μονάδες 9 

 

ΘΕΜΑ Β 

B.1   Στο διπλανό σχήμα φαίνεται η 

χαρακτηριστική καμπύλη μιας πηγής. 

       Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Αντλώντας πληροφορίες από το σχήμα μπορούμε 

να συμπεράνουμε ότι : 

 

α.  Η πηγή έχει ηλεκτρεγερτική δύναμη Ε = 40 V              

β.   Το ρεύμα βραχυκύκλωσης της πηγής έχει τιμή 

I 20    

γ.   Η εσωτερική αντίσταση της πηγής έχει τιμή  r = 0,5 Ω 

Μονάδες 4   

Β)  Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.                                                           

                                                                                                                                              Μονάδες 8 

 

 

Β.2 Σε ένα εργαστήριο φυσικής οι μαθητές με τη βοήθεια του καθηγητή 

τους, δημιούργησαν το ηλεκτρικό κύκλωμα του διπλανού σχήματος, 

χρησιμοποιώντας: ηλεκτρική πηγή, αντιστάτη, βολτόμετρο και 

αμπερόμετρο. Κατά τη λειτουργία του ηλεκτρικού κυκλώματος ή ένδειξη 

του βολτομέτρου ήταν 10 V, ενώ η ένδειξη του αμπερομέτρου ήταν 1 Α.  

V(V) 

I(A)    

0 

20 

40 

V 

Α 

ε  
r 

R 
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Ο καθηγητής, τους υπέδειξε να θεωρήσουν ότι τα όργανα είναι εντελώς ιδανικά, ώστε η παρουσία 

τους να μην επηρεάζει το κύκλωμα και ότι η αντίσταση R του αντιστάτη με την εσωτερική 

αντίσταση της πηγής έχουν σχέση R = 5r. Στη συνέχεια, ο καθηγητής τους ζήτησε να υπολογίσουν 

την ΗΕΔ Ε και την εσωτερική αντίσταση r της ηλεκτρικής πηγής.  

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Οι σωστές τιμές για την ηλεκτρεγερτική δύναμη της ηλεκτρικής πηγής και την εσωτερική 

της αντίσταση είναι: 

α. Ε = 10 V, r = 2 Ω  β.  Ε = 12 V, r = 2 Ω  γ.  Ε = 12 V, r = 0,2 Ω 

Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 9 

 

Β.2  Στο διπλανό κλειστό κύκλωμα ο αντιστάτης καταναλώνει το 75% 

της ενέργειας που παρέχει η πηγή στο κύκλωμα. 

Α)  Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

 Η αντίσταση R του αντιστάτη και η εσωτερική αντίσταση r της 

ηλεκτρικής πηγής, συνδέονται με τη σχέση: 

α. R = 4r                      β.  R = 3r 

Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 9 

 

 

Β.2  Θερμική ηλεκτρική συσκευή αναγράφει στοιχεία κανονικής λειτουργίας 220 V/484 W. Η 

ωμική αντίσταση της συσκευής διατηρείται σε σταθερή θερμοκρασία.  

A)  Να επιλέξτε τη σωστή απάντηση. 

Εάν η συσκευή τροφοδοτηθεί από τάση 200 V, θα καταναλώνει: 

α. 484 W  β.  400 W  γ. 300 W   

Μονάδες 6 

Β)  Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.  

 Μονάδες 7 

 

Β.2 Σε ένα σπίτι λειτουργούν ταυτόχρονα μία φριτέζα με ισχύ κανονικής λειτουργίας P1 = 2200 W, 

ένας αναμείκτης (μίξερ) με ισχύ κανονικής λειτουργίας P2 = 550 W και μία ηλεκτρική σκούπα με 

ισχύ κανονικής λειτουργίας P3 = 1100 W. Δίνεται ότι η τάση τροφοδοσίας του ηλεκτρικού δικτύου 

του σπιτιού είναι 220 V. Να θεωρήσετε ότι οι σχέσεις που γνωρίζετε για το συνεχές ρεύμα ισχύουν 

R 

ε,r 
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και για το εναλλασσόμενο ρεύμα του ηλεκτρικού δικτύου του σπιτιού. 

  Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Η ένταση Ι του ηλεκτρικού ρεύματος, που πρέπει τουλάχιστον να αντέχει η ασφάλεια είναι: 

 α. 2,5 Α β. 10 Α γ. 17,5 Α  

 Μονάδες 4  

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

 Μονάδες 9  

 

Β.2  Στο πιο κάτω κύκλωμα αρχικά ο διακόπτης δ είναι κλειστός, η τάση VB στους πόλους της 

ηλεκτρική πηγής είναι σταθερή και τα όργανα ιδανικά. 

A)  Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Αν ανοίξουμε το διακόπτη δ, οι μαθητές προβλέπουν ότι οι 

ενδείξεις των οργάνων θα μεταβληθούν, αλλά δε συμφωνούν στο 

πως, και δίνουν τις πιο κάτω απαντήσεις: 

α. η ένδειξη του αμπερομέτρου θα αυξηθεί ενώ του 

βολτομέτρου θα μειωθεί, 

β.  η ένδειξη του αμπερομέτρου θα μειωθεί όπως και  του 

βολτομέτρου,  

γ. η ένδειξη του αμπερομέτρου θα μειωθεί ενώ του 

βολτομέτρου θα αυξηθεί. 

Μονάδες 4 

B) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 9 

Β.2 Υδροηλεκτρικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος τροφοδοτεί παρακείμενη πόλη με 

σταθερή ισχύ P. Η αντίσταση των αγωγών μεταφοράς είναι r, η τάση στους αγωγούς μεταφοράς 

είναι V και η ισχύς των απωλειών στους αγωγούς μεταφοράς είναι Pαπ .  

Α. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.  

Η ισχύς των απωλειών Pαπ : 

α. ελαχιστοποιείται όταν η τάση V είναι όσο το δυνατόν μεγαλύτερη. 

β. είναι ανεξάρτητη από την τάση V. 

γ. ελαχιστοποιείται όταν η τάση V είναι όσο το δυνατόν μικρότερη. 

Μονάδες 4  

Β. Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.   

Μονάδες 9 
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B.2 Δύο αντιστάτες R1 και R2 είναι συνδεδεμένοι παράλληλα. 

Το σύστημα των δύο αντιστατών διαρρέεται από ηλεκτρικό 

ρεύμα συνολικής έντασης Ι. Ο αντιστάτης R1 διαρρέεται από 

ρεύμα έντασης Ι1 και ο αντιστάτης R2 από ρεύμα έντασης Ι2. 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.   

Η σωστή σχέση για την ένταση Ι1 είναι: 

 

 

              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


  

                                                             Μονάδες 4  

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.   

Μονάδες 9 

B.1 Η ισοδύναμη αντίσταση των δύο αντιστατών R1 και R2 (σχήμα 1) είναι RΑΒ(1). Συνδέoυμε στην 

R1 παράλληλα έναν αντιστάτη αντίστασης R1 και στην R2 παράλληλα έναν αντιστάτη αντίστασης 

R2 (σχήμα 2). Η ισοδύναμη αντίσταση, ανάμεσα στους ακροδέκτες ΑΒ, είναι τότε RΑΒ(2).  

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Η σχέση των RΑΒ(1) και RΑΒ(2) είναι:  

α.  RΑΒ(1) = RΑΒ(2)   

β.  RΑΒ(1) = 2 RΑΒ(2)  

γ.  RΑΒ(1) = 4 RΑΒ(2)  

 

Μ

Mονάδες 4  

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.   

Μ

Mονάδες 8 

 

 

 

 

 

 

R2 R1 

A 

B 

Ι 

Ι1 Ι2 

B 

A 

R

1 

R

2 

Σχήμα 1 

R

1 

R
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Σχήμα 2 
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R

2 
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Β.2 Μία ηλεκτρική θερμάστρα έχει μόνο έναν αντιστάτη 

πού αποτελείται από ομογενές χάλκινο σύρμα σταθερής 

διατομής (βλ. σχήμα (Ι)). Η ηλεκτρική θερμάστρα 

αποδίδει ισχύ P1. Κάποια χρονική στιγμή το σύρμα του 

αντιστάτη σπάει ακριβώς στη μέση και ο ιδιοκτήτης της 

αποφασίζει να την επισκευάσει. Συνδέει λοιπόν τα δύο 

κομμάτια του σπασμένου σύρματος, όπως στο σχήμα (ΙΙ) 

και κατόπιν τα συνδέει στην τροφοδοσία στα σημεία ΑΒ. Η θερμάστρα αποδίδει τότε ισχύ P2. Να 

θεωρήσετε ότι η αντίσταση των αντιστατών δεν εξαρτάται από την θερμοκρασία και ότι το σύρμα 

δεν μπορεί να λυώσει κατά την λειτουργία της θερμάστρας σε καμία από τις δύο συνδεσμολογίες. 

 Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Για την ισχύ  P1 και P2 ισχύει : 

 α. 1
2

16

P
P      β. 1

2
4

P
P      γ. 

2 116P   P    

 Μονάδες 4  

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

 Μονάδες 9  

 

Β.2 Τέσσερεις αντιστάτες είναι συνδεδεμένοι και σχηματίζουν το 

διπλανό τετράγωνο. Ανάμεσα στα σημεία Α, Β ο αντιστάτης έχει 

αντίσταση R, ανάμεσα στα σημεία B, Γ ο αντιστάτης έχει 

αντίσταση 2R, ανάμεσα στα σημεία Γ, Δ ο αντιστάτης έχει 

αντίσταση 3R και ανάμεσα στα σημεία Δ, Α ο αντιστάτης έχει 

αντίσταση 4R. Συνδέουμε το κύκλωμα κατά τρεις διαφορετικούς 

τρόπους με την ίδια ηλεκτρική πηγή που έχει ηλεκτρεγερτική 

δύναμη Ε και μηδενική εσωτερική αντίσταση r: πρώτα στα άκρα 

Α, Β και τότε την πηγή την διαρρέει ηλεκτρικό ρεύμα έντασης Ι1,  

κατόπιν στα άκρα Α, Γ και τότε την πηγή την διαρρέει ηλεκτρικό ρεύμα έντασης Ι2 και τέλος στα 

άκρα Α, Δ και τότε την πηγή την διαρρέει ηλεκτρικό ρεύμα έντασης Ι3.   

.  Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Για τα τρία ρεύματα ισχύει  

 α. Ι1 > Ι2 > Ι3  β. Ι1 < Ι2 < Ι3 γ. Ι2 > Ι3 > Ι1 

 Μονάδες 4  

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

 Μονάδες 9  

(Ι) 

Α Β 

Α Β 

(ΙΙ) 

Α 

Β 

Δ 

Γ 

R 2R 

3R 
4R 
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Β.2 Διαθέτουμε τρείς όμοιους αντιστάτες που έχουν αντίσταση R = 4 Ω ο καθένας.  

A) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Θέλουμε να συνδέσουμε κατάλληλα μεταξύ τους τρείς αντιστάτες, ώστε να προκύψει ισοδύναμη 

αντίσταση Rισοδύναμη = 6 Ω. Γι’ αυτό πρέπει: 

α. Να συνδέσουμε σε σειρά τους δύο αντιστάτες και το σύστημά τους παράλληλα με το τρίτο 

αντιστάτη. 

 β. Να συνδέσουμε παράλληλα τους δύο αντιστάτες και το σύστημά τους σε σειρά με το τρίτο 

αντιστάτη.           

γ. Να συνδέσουμε παράλληλα και τους τρείς αντιστάτες. 

Μονάδες 4 

B) Να αιτιoλογήσετε την επιλογή σας. 

  Μονάδες 9 

 

Β.2  Τρείς αντιστάτες με αντιστάσεις R, 2R και 3R αντίστοιχα, συνδέονται κατά σειρά μεταξύ τους 

και στα άκρα του συστήματος εφαρμόζεται σταθερή τάση V. Τότε η καταναλισκόμενη 

ηλεκτρική ισχύς στο σύστημα των τριών αντιστατών είναι P1. Αν οι τρείς αντιστάτες 

συνδεθούν παράλληλα (με κοινούς ακροδέκτες) και στα άκρα του συστήματος εφαρμόσουμε 

και πάλι την ίδια σταθερή τάση V, το σύστημα των τριών αντιστατών καταναλώνει 

ηλεκτρική ισχύ P2. 

 

A) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

 Ο λόγος   P2/P1    είναι ίσος με:  

α. 1               β. 11             γ.  3 

Μονάδες 4 

Β)  Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 9 

 

 

B.2 Δύο αντιστάτες μπορούν να συνδεθούν μεταξύ τους είτε σε σειρά είτε παράλληλα. 

 Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Μεγαλύτερη ισοδύναμη αντίσταση έχουμε όταν οι αντιστάτες είναι συνδεδεμένοι: 

 α) Σε σειρά. β) Παράλληλα. γ) Είναι ίδια και στις δύο περιπτώσεις. 

           Μονάδες 4 

 Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

           Μονάδες 9 
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Β.2 Στο διπλανό κύκλωμα έχουν συνδεθεί με μια 

πηγή, αντιστάτες, ιδανικά βολτόμετρα ή 

βολτόμετρο) και αμπερόμετρα (ή αμπερόμετρο). 

Από όλους τους αντιστάτες διέρχεται ρεύμα. 

     Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

α. Το 1 είναι αμπερόμετρο ενώ τα 2, 3 και 4 είναι 

βολτόμετρα. 

β. Τα 1 και 3 είναι αμπερόμετρα ενώ τα 2 και 4 

είναι βολτόμετρα. 

γ. Τα 1, 2 και 3 είναι αμπερόμετρα, ενώ το 4 είναι βολτόμετρο. 

Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 9 

 

Β.2 Το παρακάτω ηλεκτρικό κύκλωμα είναι ανοικτό και αποτελείται από μια ηλεκτρική πηγή με 

χαρακτηριστικά Ε, r και έναν αντιστάτη R. 

                                               

 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Για τις διαφορές δυναμικού, (VΑΒ)  στα άκρα του αντιστάτη R και (VΓΔ) μεταξύ των σημείων Γ και 

Δ ισχύει: 

α. VΑΒ = 0 και VΓΔ = Ε    β. VΑΒ = Ε και VΓΔ = 0       γ. VΑΒ = 0 και VΓΔ = 0 

Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 9 

 

 

 

Γ ΑΝΑΡΤΗΣΗ 
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B.2 Η ΔΕΗ χρεώνει κάθε KWh που καταναλώνουμε με 0,1 €. Κατά την διάρκεια ενός έτους 

(365 ημέρες) η χρήση της ηλεκτρικής κουζίνας σε ένα σπίτι διαρκεί κατά μέσο όρο 2 ώρες την 

ημέρα.  

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Αν η ηλεκτρική κουζίνα είναι ισχύος 3000 W, τότε το ποσό που θα πληρώσουμε στη ΔΕΗ για 

τη χρήση της κουζίνας στη διάρκεια ενός έτους θα είναι: 

     α. λιγότερο από 200 €. 

     β. μεταξύ 200 €  και  250 €. 

     γ. μεγαλύτερο από 250 €. 

          Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.     

 Μονάδες 9 

 

Β.2 Μια μπαταρία του εμπορίου έχει πάνω της την ένδειξη 10 V. Η εσωτερική αντίσταση της 

μπαταρίας είναι 1 Ω. 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

     α. Σε οποιοδήποτε κλειστό κύκλωμα συνδέσουμε την μπαταρία η τάση στα 

άκρα της μπαταρίας  θα είναι  ίση με 10 V. 

     β. Σε οποιοδήποτε κλειστό κύκλωμα συνδέσουμε την μπαταρία η τάση στα 

άκρα της μπαταρίας  θα είναι  μικρότερη από 10 V.      

     γ. Σε οποιοδήποτε κλειστό κύκλωμα συνδέσουμε την μπαταρία η τάση στα 

άκρα της μπαταρίας  θα είναι  μεγαλύτερη από 10 V. 

          Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.   

   Μονάδες 9 

 

B.2 Μια μπαταρία του εμπορίου έχει πάνω της την ένδειξη 9 V. Συνδέουμε την μπαταρία με μια 

αντίσταση 90 Ω  και ένα αμπερόμετρο σε σειρά. Η ένδειξη του αμπερομέτρου είναι 0,09 Α. 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

     Η εσωτερική αντίσταση της μπαταρίας είναι: 

 α. μηδέν    β. 10 Ω     γ. 100 Ω  

          Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.      

Μονάδες 9 
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B.1    Μία ηλεκτρική πηγή όταν δεν διαρρέεται από ρεύμα έχει στους πόλους της τάση 18 V.  Το 

ρεύμα βραχυκύκλωσης για την πηγή αυτή είναι 18 Α.  

      Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Η πηγή συνδέεται με αντιστάτη που έχει αντίσταση 5 Ω. Το ηλεκτρικό ρεύμα που διαρρέει τον 

αντιστάτη έχει ένταση: 

      α. 1 Α                      β. 2 Α                         γ. 3 Α 

Μονάδες 4 

      Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 8 

 

B.1  Στα άκρα ωμικού αντιστάτη, ο οποίος αποτελεί τμήμα ηλεκτρικού κυκλώματος, η τάση είναι 4 

V και ο αντιστάτης διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα έντασης 0,8 Α.  

      Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Για να μειωθεί η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος που διαρρέει τον αντιστάτη κατά  50%,  η τάση 

στα άκρα του θα πρέπει να γίνει: 

      α. 1 V                   β.1,5 V                    γ. 2 V 

Μονάδες 4 

      Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 8 

 

Β2.   Στα άκρα ενός αντιστάτη, ο οποίος αποτελεί τμήμα ηλεκτρικού κυκλώματος, η τάση είναι 2 V, 

και η ένταση του ρεύματος που τον διαρρέει  0,5 Α.   

      Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση 

Αν η τάση στα άκρα του αντιστάτη αυξηθεί κατά 50% , η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος που τον 

διαρρέει έχει γίνει 

      α)         0,5  Α         β)          0,75 Α          γ) 1 Α 

Μονάδες 4 

 

     Β) Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας 

Μονάδες 9 

 

B.1 Μία ηλεκτρική λάμπα έχει αντίσταση R = 600 Ω και χρειάζεται ρεύμα έντασης  

I = 20 mA για να φωτοβολεί κανονικά. (Θεωρούμε ότι η λάμπα συμπεριφέρεται σαν ωμικός 

αντιστάτης). 

      Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Ο αριθμός από παρόμοιες λάμπες που πρέπει να συνδέσουμε σε σειρά σε δίκτυο τάσης          V = 

120 V ώστε να λειτουργούν κανονικά, είναι: 

      α. 5                      β. 6                  γ. 10 
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Μονάδες 4 

      Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 8 

ΘΕΜΑ Β 

B.1 Στο διπλανό σχήμα φαίνονται οι χαρακτηριστικές καμπύλες τριών αντιστατών με αντιστάσεις 

R1,  R2 και R3.      

         Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Η αντίσταση που καταναλώνει τη μεγαλύτερη ισχύ,  

όταν οι αντιστάσεις είναι συνδεδεμένες σε σειρά  

και στις άκρες του συστήματος εφαρμόζεται τάση V,  

είναι η: 

          α. R1                β. R2               γ. R3  

Μονάδες 4 

          Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 8 

 

Β.2 Στο διπλανό σχήμα φαίνονται οι χαρακτηριστικές 

καμπύλες τριών αντιστατών με αντιστάσεις  R1,  R2 

και R3.      

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Η αντίσταση που καταναλώνει τη μεγαλύτερη ισχύ,  

όταν οι αντιστάσεις είναι συνδεδεμένες παράλληλα  

και στις άκρες του συστήματος εφαρμόζεται τάση V,  

είναι η: 

      α. R1              β. R2              γ. R3  

Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 9 

Β.2 Τρείς αντιστάτες που έχουν αντίσταση 5 Ω ο καθένας συνδέονται έτσι ώστε να μας δώσουν 

ισοδύναμο αντιστάτη αντίστασης 7,5 Ω. 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.    

Οι αντιστάτες συνδέθηκαν: 

α. Και οι τρεις παράλληλα.   

β. Οι δύο σε σειρά και το σύστημά τους παράλληλα με τον τρίτο.                              

γ. Οι δύο παράλληλα και το σύστημα τους σε σειρά με τον τρίτο. 

  R1 

  R2 

    R3 

I (A)       6 4 2 0 

 

20 

 

40 

                
V       

(Volt) 

18 

  R1 

  R2 

    

R3 

I (A)       6 4 2 0 

 

20 

 

40 

V   

(Volt)            

18 



Τράπεζα Θεμάτων: «Κυκλώματα-Β Θέματα»  Πειραματικό Λύκειο Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης 

Φυσική Γ. Παιδείας Β Λυκείου  Επιλογή από την Τράπεζα Θεμάτων 

 Σελ. 26  Επιμέλεια Χ. Φανίδης, Φυσικός 

                                                                             Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.                                                                                      

                                                                                                                                       Μονάδες 9  

Β.1 Σε ένα πείραμα εργαστηρίου χρησιμοποιήθηκαν τρία (3) δίπολα και σχεδιάστηκαν  οι 

παρακάτω γραφικές παραστάσεις I = f(V) για κάθε δίπολο. 

         Ι                                          I                                          I                                               

 

                                                        

             0               V                     0                       V               0                        V   

             Δίπολο 1                                 Δίπολο 2                                     Δίπολο 3 

 

  Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.                                                                                  

Με βάση τις παραπάνω γραφικές παραστάσεις ωμικός αντιστάτης είναι το δίπολο: 

     α. 1                              β. 2                    γ.  3 

Μονάδες 4 

   Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 8 

Β.2 Αντιστάτης έχει αντίσταση R . Ο αντιστάτης διαρρέεται από ρεύμα έντασης I όταν 

τροφοδοτηθεί από ηλεκτρική πηγή ηλεκτρεγερτικής δύναμης E και εσωτερικής αντίστασης r R . 

Το ποσό της ηλεκτρικής ενέργειας που μετατρέπεται σε θερμική ενέργεια στον αντιστάτη σε χρόνο 

t  είναι Q . Αντικαθιστούμε τη πηγή με άλλη πηγή διπλάσιας ηλεκτρεγερτικής δύναμης  2E E   

εσωτερικής αντίστασης r .       

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.  

Αν στον αντιστάτη R και στον ίδιο χρόνο t , μετατρέπεται το ίδιο ποσό ηλεκτρικής ενέργειας 

σε θερμική  ενέργεια Q , η εσωτερική αντίσταση r της δεύτερης πηγής θα είναι ίση με: 

α. 2r r                            β. 3r r                             γ. 
2

r
r   

Μονάδες 4   

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.                                                           

Μονάδες 9 

 

 

 

 



Τράπεζα Θεμάτων: «Κυκλώματα-Β Θέματα»  Πειραματικό Λύκειο Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης 

Φυσική Γ. Παιδείας Β Λυκείου  Επιλογή από την Τράπεζα Θεμάτων 

 Σελ. 27  Επιμέλεια Χ. Φανίδης, Φυσικός 

Β.2  Αντιστάτης αντίστασης 1R  είναι βυθισμένος σε 

νερό και τροφοδοτείται από ηλεκτρική τάση V  όπως 

φαίνεται στο κύκλωμα του διπλανού σχήματος. Η 

θερμοκρασία του νερού αυξάνεται από θ1 = 20 °C σε  

θ2 = 70 ºC, μέσα σε χρόνο 60 st  . Η τιμή της 

αντίστασης του αντιστάτη 2R είναι ίση με τη τιμή της 

αντίστασης του αντιστάτη 1R .  

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.   

Αν αφαιρέσουμε τον αντιστάτη αντίστασης 2R  και τροφοδοτήσουμε τον αντιστάτη 

αντίστασης 1R  με την ίδια ηλεκτρική τάση V, η θερμοκρασία του νερού θα αυξηθεί από θ1 = 20 °C 

σε  θ2 = 70 ºC  μέσα σε χρόνο:  

         α. 30 s                           β. 120 s                          γ. 15 s  

Μονάδες 4   

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.                                                           

Μονάδες 9 

 

 

Β.2  Στο διπλανό σχήμα φαίνεται μια συστοιχία τριών αντιστατών  με 

αντιστάσεις 1R , 2R και 3R αντίστοιχα, όπου στα άκρα της εφαρμόζεται 

ηλεκτρική τάση V. Για τις αντιστάσεις ισχύει ότι: 1 2 3R R R R   . Η 

ισχύς που καταναλώνεται στον αντιστάτη αντίστασης 3R  είναι  ίση με 

P . 

 Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.   

Η ολική ισχύς που καταναλώνεται στη συστοιχία των τριών αντιστατών θα είναι ίση με:  

            α. 3P                       β. 4P                     γ. 6P  

Μονάδες 4   

 Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.                                                           

Μονάδες 9 

 

  

R2 

R1 

R3 

  +  V  
- 

    V   


