
 

 

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ  

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 

«Δ ΘΕΜΑΤΑ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ»  
 
 
 
 
 
 
 

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ 

 
 
 

Χ. Δ. ΦΑΝΙΔΗΣ 
 
 
 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015  
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1. ΘΕΜΑ Δ 

Ηλεκτρικό κύκλωμα αποτελείται από μια πηγή ηλεκτρεγερτικής δύναμης E = 30 V και εσωτερικής 

αντίστασης r = 1 Ω , από δύο αντιστάτες με αντιστάσεις R1 = 3 Ω , R2 = 6 Ω οι οποίοι είναι 

συνδεδεμένοι παράλληλα μεταξύ τους και έναν τρίτο αντιστάτη αντίστασης R3 σε σειρά με το 

σύστημα των δύο άλλων αντιστατών και την πηγή. Η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος που 

διαρρέει τον αντιστάτη R1 ισούται με Ι1 = 2 Α. 

Δ1) Να σχεδιάσετε το ηλεκτρικό κύκλωμα. 

Μονάδες 5  

Δ2) Να υπολογίσετε την ηλεκτρική τάση στα άκρα του αντιστάτη R2 καθώς επίσης και το 

ηλεκτρικό ρεύμα που διαρρέει τον αντιστάτη R3. 

Μονάδες 8 
Δ3)  Να υπολογίσετε τη τιμή της αντίστασης R3.  

Μονάδες 4  

Δ4) Θέλοντας να επιβεβαιώσουν οι μαθητές και πειραματικά τα αποτελέσματα του ερωτήματος (Β) 

πήγαν στο εργαστήριο και έφτιαξαν το παραπάνω κύκλωμα. Ποια όργανα μέτρησης 

χρησιμοποίησαν και πώς τα σύνδεσαν στο κύκλωμα; (Να φαίνονται στο σχήμα). 

          Μονάδες 8  
 
 

2. ΘΕΜΑ Δ 

Στα παρακάτω σχήματα φαίνονται οι χαρακτηριστικές καμπύλες τριών ηλεκτρικών στοιχείων. 

  

Φυσική Γ. Παιδείας Β Λυκείου  Επιλογή από την Τράπεζα Θεμάτων 

 Σελ. 2  Επιμέλεια : Χ. Φανίδης, Φυσικός 
 

 

 

 

 

 

Δ1) Να αναγνωρίσετε ποιά από τις παραπάνω καμπύλες αντιστοιχεί σε ηλεκτρική πηγή και ποιές 

αντιστοιχούν σε αντιστάτες. Στη συνέχεια να βρείτε από τις αντίστοιχες καμπύλες την 

ηλεκτρεγερτική δύναμη και την εσωτερική αντίσταση της ηλεκτρικής πηγής καθώς και τις 

αντιστάσεις των αντιστατών. 

Μονάδες 6 

Δ2) Να σχεδιάσετε ένα κύκλωμα όπου οι αντιστάτες είναι συνδεδεμένοι παράλληλα και το 
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 V(V) 

24 
30 
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30 
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σύστημά τους συνδέεται στους πόλους της πηγής και στη συνέχεια να υπολογίσετε την ολική 

ωμική αντίσταση του κυκλώματος. 

Μονάδες 7 

Δ3)  Να υπολογίσετε τη πολική τάση της πηγής. 

Μονάδες 6 

Δ4) Να υπολογίσετε την ισχύ του ηλεκτρικού στοιχείου, που αντιστοιχεί στη δεύτερη 

χαρακτηριστική καμπύλη που σας δίνετε στην εκφώνηση του θέματος. 

Μονάδες 6 

 
3. ΘΕΜΑ Δ  

Από ένα ομογενές μεταλλικό σύρμα σταθερού εμβαδού διατομής και μεγάλου μήκους, κόβουμε 

τρία σύρματα (1), (2), (3) με μήκη L1 = L,  L2 = 2L  και L3 = L αντίστοιχα. Συνδέουμε παράλληλα 

τα σύρματα (1) και (2), το σύρμα (3) σε σειρά με το σύστημα των (1) και (2) και στα άκρα του 

συστήματος των τριών συρμάτων συνδέουμε ηλεκτρική πηγή ηλεκτρεργετικής δύναμης E = 18 V 

και εσωτερικής αντίστασης r  = 1Ω. 

Εάν το σύρμα (1) διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα έντασης I1 = 2 Α, να υπολογίσετε: 

Δ1) Την ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος που διαρέει το σύρμα (2). 

Μονάδες 6 

Δ2)  Τη πολική τάση της ηλεκτρικής πηγής. 

Μονάδες 6 

Δ3) Τις τιμές των αντιστάσεων R1,  R2 και  R3 των συρμάτων αντίστοιχα.  
         Μονάδες 7 

Δ3) Την ισχύ που καταναλώνει ο αντιστάτης αντίστασης R3. 

Μονάδες 6 

 
4. ΘΕΜΑ  Δ 

 
Το  κύκλωμα του σχήματος αποτελείται από δυο αντιστάτες με τιμές 

αντίστασης   R1 = 3 Ω,    R2 = 6 Ω   και   τροφοδοτείται από πηγή με ΗΕΔ 

Ε =18 V και μηδενική εσωτερική αντίσταση (r = 0, ιδανική πηγή).  

A 

Β 

Γ 

Ε,r 

R1 

R2 

Να υπολογίσετε:  

Δ1)  την ισοδύναμη αντίσταση του κυκλώματος καθώς και την ένταση του 

ρεύματος που το διαρρέει, 

Μονάδες 5 

Φυσική Γ. Παιδείας Β Λυκείου  Επιλογή από την Τράπεζα Θεμάτων 

 Σελ. 3  Επιμέλεια : Χ. Φανίδης, Φυσικός 
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Φυσική Γ. Παιδείας Β Λυκείου  Επιλογή από την Τράπεζα Θεμάτων 

 Σελ. 4  Επιμέλεια : Χ. Φανίδης, Φυσικός 
 

Δ2)  το λόγο των τάσεων  AB

B

V  . 
V Γ

Μονάδες 6 

Συνδέουμε παράλληλα με τον αντιστάτη  R2, μια θερμική συσκευή με χαρακτηριστικά κανονικής 

λειτουργίας 12V/24W.  

Δ3)  Αφού σχεδιάσετε το ηλεκτρικό κύκλωμα που προκύπτει μετά την σύνδεση της συσκευής, να 

υπολογίσετε την ωμική της αντίσταση καθώς και την ένταση του ρεύματος κανονικής της 

λειτουργίας. 

Μονάδες 7 

Δ4)  Να ελέγξετε αν η συσκευή λειτουργεί κανονικά μετά τη σύνδεσή της στο παραπάνω κύκλωμα.  

Μονάδες 7 

5. ΘΕΜΑ  Δ 

Δίνεται το κύκλωμα 

του σχήματος που 

αποτελείται από μια 

ηλεκτρική πηγή με 

ηλεκτρεγερτική δύναμη Ε 

και εσωτερική αντίσταση  

r = 2 Ω και τρεις 

αντιστάτες με τιμές 

αντιστάσεων, R1 = 6 Ω,  

R2 = 6 Ω και R3 = 5 Ω.  

R1

Εάν ο αντιστάτης R1  διαρρέεται από ρεύμα έντασης, Ι1 = 2 Α ,  να υπολογίσετε: 

Δ1) την ισοδύναμη αντίσταση του εξωτερικού  κυκλώματος,  

                                                                                    Μονάδες 5  

Δ2)  την ηλεκτρική τάση VΒΓ,   

Μονάδες 6                  

Δ3) την ηλεκτρική ενέργεια που μετατρέπεται σε θερμότητα στο εξωτερικό κύκλωμα, σε χρόνο 

μιας ώρας ( t = 1 h)     

Μονάδες 8  

Δ4)  την ηλεκτρεγερτική δύναμη της πηγής Ε. 

                                                                                          Μονάδες 6  

 
 

ΔΑ
Ε, r

R
Β Γ 

R2 3
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6. ΘΕΜΑ Δ 

Σε ένα λαμπτήρα, που θεωρείται ωμικός αντιστάτης, αναγράφονται οι ενδείξεις κανονικής 
λειτουργίας 100W/20V.  
Δ1) Να υπολογίσετε τη τιμή της αντίστασης του λαμπτήρα καθώς και το ρεύμα κανονικής 
λειτουργίας του. 

Μονάδες 6 
Τέσσερις όμοιοι με τον παραπάνω λαμπτήρα αποτελούν τη συστοιχία του κυκλώματος που 
απεικονίζεται στο σχήμα, στα άκρα της οποίας συνδέεται ηλεκτρική πηγή ηλεκτρεγερτικής 
δύναμης Ε και εσωτερικής αντίστασης r = 2Ω. RΔ2) Να υπολογίσετε την ηλεκτρεγερτική δύναμη 
της πηγής Ε, αν γνωρίζετε ότι οι λαμπτήρες που 
είναι συνδεδεμένοι σε σειρά λειτουργούν 
κανονικά. 

R R 

Φυσική Γ. Παιδείας Β Λυκείου  Επιλογή από την Τράπεζα Θεμάτων 

 Σελ. 5  Επιμέλεια : Χ. Φανίδης, Φυσικός 
 

Μονάδες 6  R
Δ3) Να υπολογίσετε την ενέργεια που 
προσφέρεται από την πηγή στο εξωτερικό 
κύκλωμα σε χρόνο  t = 1 h. 

Μονάδες 6 
Δ4) Να υπολογίσετε το λόγο της ισχύος της 
εσωτερικής αντίστασης r, προς την ισχύ που παρέχει η πηγή σε όλο το κύκλωμα. 

E, r 

Μονάδες 7 
ΘΕΜΑ Δ 

VΣτο κύκλωμα του σχήματος η ένδειξη του ιδανικού  
βολτομέτρου (ιδανικό βολτόμετρο σημαίνει ότι η 
αντίσταση του είναι τόσο μεγάλη που μπορεί να 
θεωρηθεί ότι δε διαρρέεται από ρεύμα) είναι 20 V.  
Να υπολογίσετε : 
Δ1) τις εντάσεις του ηλεκτρικού ρεύματος από τις  
οποίες διαρρέονται οι αντιστάτες R1, R2 και R3 
αντίστοιχα , 

Μονάδες 5 
Δ2) τη πολική τάση VAB , 

Μονάδες 6 
Δ3) τη τιμή της αντίστασης του αντιστάτη R4 , 

Μονάδες 7 
Δ4) τη θερμότητα που καταναλώνεται στο εξωτερικό κύκλωμα σε χρόνο  t = 1 h. 

Μονάδες 7 
Δίνονται: R1 = 10 Ω, R2 = R3 = 5 Ω , Ε = 40 V, r = 1Ω. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R4 

E, r 

R2 R3 

R1 

A B 
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7. ΘΕΜΑ Δ 

Πάνω σε ηλεκτρική θερμική συσκευή αναγράφονται τα στοιχεία «20V-80W». Τροφοδοτούμε την 

παραπάνω θερμική συσκευή με ηλεκτρική πηγή ηλεκτρεγερτικής δύναμης Ε = 40 V και 

εσωτερικής αντίστασης r = 1 Ω. Θεωρούμε ότι η ηλεκτρική συσκευή συμπεριφέρεται σαν ωμικός 

αντιστάτης. 

Δ1) Να υπολογίσετε το ρεύμα κανονικής λειτουργίας της συσκευής. 

          Μονάδες 5 

Δ2) Να υπολογίσετε τη τιμή της αντίστασης R1, ενός αντιστάτη που πρέπει να συνδέσουμε σε σειρά 

με τη συσκευή ώστε αυτή να λειτουργεί κανονικά στο κύκλωμα. 

            Μονάδες 8 

Δ3) Στο παραπάνω κύκλωμα, όπου μετά τη σύνδεση του αντιστάτη R1 η συσκευή λειτουργεί 

κανονικά, να υπολογίσετε τη πολική τάση στα άκρα της πηγής. 

              Μονάδες 6 

Δ4) Να υπολογίσετε στο κύκλωμα αυτό, τη καταναλισκόμενη θερμική ισχύ στην εσωτερική 

αντίσταση της πηγής.  

                    Μονάδες 6 

 
8. ΘΕΜΑ Δ 

Φυσική Γ. Παιδείας Β Λυκείου  Επιλογή από την Τράπεζα Θεμάτων 

 Σελ. 6  Επιμέλεια : Χ. Φανίδης, Φυσικός 
 

Το ηλεκτρικό κύκλωμα του 

σχήματος αποτελείται από 

τέσσερις αντιστάτες με 

αντιστάσεις R1 = 2 Ω,  

R2 = 4 Ω, R3 = 3 Ω,            R4 

= 7 Ω και μια ηλεκτρική 

πηγή με ΗΕΔ Ε και 

εσωτερική αντίστα

      

           

R1 

R3 

R4 
A1 

R2 

ση

Δ1) Να υπολογίσετε την ισοδύναμη αντίσταση του εξωτερικού κυκλώματος.  

Δ2) Να υπολογίσετε την ένταση Ι2 του ηλεκτρικού ρεύματος που διαρρέει τον αντιστάτη

Δ3) Να υπολογίσετε την ηλεκτρεγερτική δύναμη Ε της πηγής..  

r = 1 Ω. 

Η ένδειξη του αμπερομέτρου (αμελητέας αντίστασης) Α1 είναι  Ι1 = 1 Α.  

Μονάδες 5 

 R3.  

Μονάδες 7 

E, r

+ -

I1 
I2 
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Μονάδες 8 

Δ4) Να υπολογίσετε το ρυθμό με τον οποίο η πηγή προσφέρει ενέργεια στο κύκλωμα (συνολική 

ισχύ).  

Μονάδες 5 

 

οσίφωνας που τον διαρρέει 

εύμα 20 Α και ένας ηλεκτρικός φούρνος με αντίσταση Rφ = 22 Ω. 

Δ1) Να μεταφέρετε το κόλλα σας  

αι να το συμπληρώσετε σχεδιάζοντας το κύκλωμα των συσκευών που αναφέρονται παραπάνω. 

ια κάθε συσκευή να χρησιμοποιήσετε ένα από τα σύμβολα  ή 

και δίπλα το αρχικό . Για παράδειγμα για το φούρνο:   

ή ή 

 

 

Μονάδες 6 

Δ2) Ν  υπολογίσετε την ισχύ του θερμοσίφωνα και του φούρνου. 

νάδες 6 

σης του ρεύματος που πρέπει να αντέχει η 

ασφάλεια όταν όλες οι συσκευές λειτουργούν.  

ς 6 

ς λειτουργίας της εγκατάστασης για τρείς ώρες αν το κόστος μιας 

κιλοβατώρας είναι 0,2 ευρώ. 

 7 

ως όλες οι σχέσεις 

9. ΘΕΜΑ Δ 

Σε ένα σπίτι που τροφοδοτείται με τάση V = 220 V κάποια στιγμή λειτουργούν 2 λαμπτήρες που ο

κάθε ένας έχει ισχύ 110 W, ένα πλυντήριο ισχύος 1100 W, ένας θερμ

ρ

 

παρακάτω σχήμα στην 

 

 V 
 

 

κ

 

Γ

 

 άμμα της γρ συσκευής

  

Φυσική Γ. Παιδείας Β Λυκείου  Επιλογή από την Τράπεζα Θεμάτων 

 Σελ. 7  Επιμέλεια : Χ. Φανίδης, Φυσικός 
 

  

 

α

 Μο

Δ3) Να υπολογίσετε την ελάχιστη τιμή της έντα

 Μονάδε

 Δ4) Να υπολογίσετε το κόστο

 Μονάδες

 Αν και το οικιακό δίκτυο δουλεύει με εναλλασσόμενο ρεύμα να θεωρήσετε π

Φ Φ 
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που γνωρίζετε από το συνεχές ρεύμα εφαρμόζονται και στο εναλλασσόμενο. 

 

 

ιάγραμμα του διπλανού σχήματος.  

ι την εσωτερική αντίσταση r  

της πηγής. 

Μονάδες 5 

ύο 

ιρά, όπως φαίνεται στο κύκλωμα του 

ιπλανού σχήματος. 

που διαρρέει το κύκλωμ  και την τάση στα άκρα του

 6 

Δ3) Να υπολογίσετε τον λόγο 

υ γνωρίζετε από το συνεχές ρεύμα εφαρμόζονται και στο εναλλασσόμενο. 

 

 

ιάγραμμα του διπλανού σχήματος.  

ι την εσωτερική αντίσταση r  

της πηγής. 

Μονάδες 5 

ύο 

ιρά, όπως φαίνεται στο κύκλωμα του 

ιπλανού σχήματος. 

που διαρρέει το κύκλωμ  και την τάση στα άκρα του

 6 

Δ3) Να υπολογίσετε τον λόγο 

10. ΘΕΜΑ Δ 

Η χαρακτηριστική καμπύλη μιας

ηλεκτρικής πηγής, φαίνεται στο 

10. ΘΕΜΑ Δ 

Η χαρακτηριστική καμπύλη μιας

ηλεκτρικής πηγής, φαίνεται στο 

δδ

 

Δ1) Να υπολογίσετε την ηλεκτρεγερτική 

δύναμη ɛ κα

 

Δ1) Να υπολογίσετε την ηλεκτρεγερτική 

δύναμη ɛ κα

 

Με αυτή την ηλεκτρική πηγή τροφοδοτείται το σύστημα δ

αντιστατών με αντιστάσεις R1 = 36 Ω και R2 = 12 Ω, που 

έχουν συνδεθεί σε σε

 

Με αυτή την ηλεκτρική πηγή τροφοδοτείται το σύστημα δ

αντιστατών με αντιστάσεις R1 = 36 Ω και R2 = 12 Ω, που 

έχουν συνδεθεί σε σε

ɛ

R1 R2 

δδ

 

Δ2) Να υπολογίσετε την ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος 

 

Δ2) Να υπολογίσετε την ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος ,r 

α  αντιστάτη R2α  αντιστάτη R2.  .  

 Μονάδες Μονάδες

Φυσική Γ. Παιδείας Β Λυκείου  Επιλογή από την Τράπεζα Θεμάτων 

 Σελ. 8  Επιμέλεια : Χ. Φανίδης, Φυσικός 
 

.Pεξωτ  όπου P . είναι η ισχύς 

R2 και 

Pπηγ. η συνολική ισχύς  παρέχει η πηγή στο κύκλ

    Μονάδες 6 

 

τάτης 

Δ4) Να ελέγξετε αν το λαμπάκι θα λειτουργήσει κανονικά. 

 Μονάδες 8 

 

πηγ.P εξωτ

που παρέχει η πηγή στο σύστημα των δύο αντιστατών R1, 

ɛ,r 

R1 R2 

Λ 

 που ωμα. 

 

Διαθέτουμε λαμπάκι Λ με συνθήκες κανονικής λειτουργίας PK =

1,5 W και VK = 3V. Συνδέουμε το λαμπάκι παράλληλα στην R2. 

Θεωρούμε ότι το λαμπάκι συμπεριφέρεται σαν ωμικός αντισ
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11. ΘΕΜΑ Δ 

 

 

 

 

 

 

 

Φυσική Γ. Παιδείας Β Λυκείου  Επιλογή από την Τράπεζα Θεμάτων 

 Σελ. 9  Επιμέλεια : Χ. Φανίδης, Φυσικός 
 

 

Στο κύκλωμα του πιο πάνω σχήματος 1 έχουμε τις αντιστάσεις R1 = 20 Ω και R2 = 5 Ω. Ο 

ηλεκτρικός λαμπτήρας Λ έχει ενδείξεις κανονικής  PK = 27 W και VK = 9 V  η 

ηλεκτρική πηγή έχει ηλεκτρεργετική δύναμη Ε και  εσωτερική αντίσταση. Στην 

συγκεκριμένη συνδεσμολογία ο ηλεκτρικός λαμπτήρας λειτουργεί

   λειτουργίας και

μηδενική

 κανονικά. Θεωρούμε ότι ο 

αντιστάτης. 

Δ1) Να υπολογίσετε την αντίσταση του λαμπτήρα.  

 την ισοδύναμη αντίσταση του ηλεκτρικού κυκλώματος που εικονίζεται στο 

Σχήμα 1.  

 

Δ3) Να υπολογίσετε την ηλεκτρεγερτική δύναμη Ε της ηλεκτρικής πηγής.

, όπως φαίνεται στο πιο πάνω 

  

 του ηλεκτρικού ρεύματος που διαρρέει τον λαμπτήρα στη 

συνδεσμολογία του Σχήματος 2.  

Μονάδες 6 

 

12. ΘΕΜΑ Δ 

λαμπτήρες της

ηλεκτρικός λαμπτήρας συμπεριφέρεται σαν ωμικός 

Μονάδες 6 

Δ2) Να υπολογίσετε

Μονάδες 6

  

Μονάδες 7 

Παράλληλα με τον λαμπτήρα συνδέουμε αντιστάτη με αντίσταση R3

σχήμα 2. Τότε ο λαμπτήρας υπολειτουργεί και η ισχύς του είναι 3 W.

Δ4) Να υπολογίσετε την ένταση

 

Σε μία ομάδα μαθητών της Β΄ Λυκείου δίνονται από τον καθηγητή της Φυσικής δύο λαμπτήρες   

Λ1, Λ2 ίδιας ισχύος  Ρ1 = Ρ2 = 12 W, αλλά διαφορετικής τάσης λειτουργίας V1 = 12 V και V2 = 6 V. 

Επίσης δίνεται στους μαθητές μια ηλεκτρική πηγή (συστοιχία μπαταριών) άγνωστης ΗΕΔ Ε και 

εσωτερικής αντίστασης r. Οι μαθητές συνδέουν διαδοχικά τους  στους πόλους  πηγής 

Ε 

+

R1 

R2 

R1 

 -
R3 

Σχήμα 1 

Λ 

Ε 

+ -

R2 

Λ 

Σχήμα 2 
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και με τη βοήθεια ενός βολτομέτρου (που θεωρείται ιδανικό) μετρούν κάθε φορά την τάση στα 

Δ1) Να υπολογίσετε την ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος που διαρρέει τον λαμπτήρ

2. 

ό ρυθμό (ισχύς) με τον οποίο παρέχει ηλεκτρική ενέργεια η πηγή  

στο κύκλωμα, στην περίπτωση που συνδέεται με τον λαμπτήρα Λ1 και στην περί

 δύο λαμπτήρες 

που θα χρησιμοποιούσατε μαζί με την ηλεκτρική πηγή προκειμένου να φτιάξετε έναν 

φακ ερινή εκδρομή στη φύση. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.  

 5 

 V. 

ξη του 

αμπερομέτρου είναι 0,2 Α και του βολτομέτρου V2 είναι 1,6 V.  

αμη της πηγής.  

άκρα κάθε λαμπτήρα και διαπιστώνουν ότι και οι δύο λειτουργούν κανονικά. Θεωρούμε ότι οι 

λαμπτήρες συμπεριφέρονται σαν ωμικοί αντιστάτες. 

α Λ1, όταν 

συνδέεται στους πόλους της πηγής, καθώς και την αντίσταση του λαμπτήρα Λ

Μονάδες 6 

Δ2) Να υπολογίσετε την ΗΕΔ Ε και την εσωτερική αντίστασης r της πηγής. 

Μονάδες 8 

Δ3) Να υπολογίσετε το συνολικ

πτωση που 

συνδέεται με το λαμπτήρα Λ2.  

Μονάδες 6 

Δ4) Με δεδομένη την απάντησή σας στο προηγούμενο ερώτημα και την υπόθεση ότι και οι δύο 

λαμπτήρες όταν λειτουργούν κανονικά φεγγοβολούν το ίδιο, επιλέξτε έναν από τους

αυτοσχέδιο 

ό για μια νυχτ

Μονάδες

            

R1 

R3 

13. ΘΕΜΑ Δ 

 

Μία ομάδα μαθητών πραγματοποίησε στο εργαστήριο φυσικής το 

κύκλωμα του σχήματος. Οι αντιστάτες έχουν αντιστάσεις  

R1 = 30 Ω, R2 = 60 Ω και R3, ενώ τα βολτόμετρα V1,V2 και το 

αμπερόμετρο Α θεωρούνται ιδανικά. Αρχικά οι μαθητές έχουν το 

διακόπτη δ ανοιχτό οπότε η ένδειξη του βολτόμετρου V1 είναι 6

Α

E, 
V1 

δ

V2

R2 

Στη συνέχεια οι μαθητές κλείνουν το διακόπτη οπότε η ένδει

Δ1) Να υπολογίσετε την ηλεκτρεγερτική δύν

Μονάδες 5 

Δ2) Να βρείτε τη τιμή της αντίστασης R3.   

Μονάδες 5 

Δ3) Να υπολογίσετε την εσωτερική αντίσταση της πηγής. 

Μονάδες 8 

Δ4) Oι μαθητές, κατόπιν, σύνδεσαν επιπλέον στο κύκλωμα ένα μικρό λαμπάκι με ενδείξεις  

Φυσική Γ. Παιδείας Β Λυκείου  Επιλογή από την Τράπεζα Θεμάτων 

 Σελ. 10  Επιμέλεια : Χ. Φανίδης, Φυσικός 
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«0,3 W, 3 V», σε σειρά με τον αντιστάτη αντίστασης R3.  Σε αυτή την περίπτωση να εξετάσετε αν 

το λαμπάκι λειτούργησε κανονικά. Θεωρούμε ότι το λαμπάκι συμπεριφέρεται σ

αντ

Μονάδες 7 

ι οι 

. Θεωρούμε ότι: πηγή 

 αντιστάσεις, ενώ ο 

 
Να υπ

         Μονάδες 6 

Δ3) 

αι

4) Τη τιμή που θα έπρεπε να έχει η ΗΕΔ της πηγής για να λειτουργεί κανονικά ο λαμπτήρας.  

           Μονάδες 7 

 

αν ωμικός 

ιστάτης.     

14. ΘΕΜΑ Δ 

Στο πιο κάτω κύκλωμα ο λαμπτήρας Λ φέρει ενδείξεις κανονικής λειτουργίας  10 V / 20 W κα

αντιστάσεις των αντιστατών είναι 1=1 ΩR , 2 =3 ΩR , 3 =4 ΩR η ηλεκτρική 

έχει μηδενική εσωτερική αντίσταση, οι αγωγοί σύνδεσης έχουν μηδενικές

λαμπτήρας συμπεριφέρεται σαν ωμικός αντιστάτης.  

RΛ 

ε   

 

R2 

R3 

R1 

ολογίσετε: 

Δ1) Την αντίσταση  του λαμπτήρα RΛ .  

           Μονάδες 6 

Δ2) Τη συνολική αντίσταση του κυκλώματος. 

  

Τις εντάσεις των ηλεκτρικών ρευμάτων που διαρρέουν τις αντιστάσεις του κυκλώματος αν 

δίνετ  ότι 18 VE = . 

           Μονάδες 6 

Δ
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15. ΘΕΜΑ Δ 

Στο διπλανό κύκλωμα  

είναι : R1 = 10 Ω , 2 8 ΩR = , 3 6 ΩR = , 4 3 ΩR =  και η 

 οι αντιστάσεις των αντιστατών

 με ηλεκτρεγερτική δύναμη Ε = 12 V.  

. 

Να υπολογίσετε: 

Μονάδες 6 

Δ2) Τις

           

Δ3)   Τις εντάσεις των ρευμάτων που διαρρέουν κάθε αντιστάτη, αν κλείσουμε το διακόπτη δ.  

 5 

Δ4) ς που

μετά το κλείσιμο του διακόπτη δ.         

Μονάδες 5 

 

Στο σχήμα παριστάνεται

 είναι  πυρακτώσεως

 / Η πηγή έχει ΗΕΔ , δεν έχει εσωτερική 

, όπως δεν έχουν αντίσταση και οι αγωγοί σύνδεσης. Θεωρούμε ότι ο λαμπτήρας 

συμπεριφέρεται σαν ωμικός αντιστάτης. 

 

 
Δ1) Να βρείτε την αντίσταση του λαμπτήρα.  

            R1               
R3 
                           
R2 

Φυσική Γ. Παιδείας Β Λυκείου  Επιλογή από την Τράπεζα Θεμάτων 

 Σελ. 12  Επιμέλεια : Χ. Φανίδης, Φυσικός 
 

πηγή είναι ιδανική
 

                   δ              Οι αγωγοί σύνδεσης έχουν αμελητέα αντίσταση
R4 
                    

Δ1)  Τη συνολική αντίσταση του κυκλώματος. 

 εντάσεις των ηλεκτρικών ρευμάτων που διαρρέουν κάθε αντιστάτη, με το διακόπτη 

ανοιχτό. 

Μονάδες 9 

Μονάδες

 Το ποσοστό της ενέργειας της πηγή  ελευθερώνεται ως θερμότητα στον αντιστάτη R  3

16. ΘΕΜΑ Δ 

 ένα ηλεκτρικό κύκλωμα με τρεις ωμικούς αντιστάτες με αντιστάσεις 

Ω 21 =R , Ω 42 =R  και R3. Η τρίτη αντίσταση  αυτή ενός λαμπτήρα , ο οποίος 

έχει ενδείξεις κανονικής λειτουργίας V 8  W16 .  V 14=E

αντίσταση

ε   

R3 R1 R2 
Α 

Β Γ 

        

E    



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

Φυσική Γ. Παιδείας Β Λυκείου  Επιλογή από την Τράπεζα Θεμάτων 
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Μονάδες 6 

Δ2) Να υπολογίσετε την ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα. 

ες 6 

λογίσετε την ισχύ του λαμπτήρα στο κύκλωμα και να ελέγξετε αν αυτός λειτουργεί 

κανονικά. 

δες 6 

είτε τα 

 λαμπτήρα (υπολειτουργεί, λειτουργεί κανονικά, υπερλειτουργεί 

με κίνδυνο να καταστραφεί).  

Μονάδες 7 

Μονάδ

Δ3) Να υπο

Μονά

Δ4) Μπορούμε να βραχυκυκλώσουμε (να ενώσουμε με σύρμα αμελητέας αντίστασης) 

σημεία Α και Β είτε τα σημεία Β και Γ. Σε κάθε μία από τις δύο αυτές περιπτώσεις να 

χαρακτηρίσετε τη λειτουργία του


