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ΦΥΣΙΚΗ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 

ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ 

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 

Οδηγία: Για να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις πολλαπλής επι-

λογής, αρκεί να γράψετε στο φύλλο απαντήσεων τον αριθµό της ερώ-

τησης και δεξιά απ’ αυτόν το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απά-

ντηση. 

1. Φορείς του κινούµενου φορτίου στα µέταλλα είναι 

α. αρνητικά ιόντα και ηλεκτρόνια. 

β. µόνο θετικά ιόντα. 

γ. µόνο τα ελεύθερα ηλεκτρόνια. 

δ. θετικά και αρνητικά ιόντα. 

2. Πριν από την εφαρµογή του ηλεκτρικού πεδίου, τα ελεύθερα ηλεκτρό-

νια των µεταλλικών αγωγών  

α. είναι ακίνητα. 

β. εκτελούν προσανατολισµένη κίνηση. 

γ. κινούνται άτακτα. 

δ. κινούνται µε την ταχύτητα του φωτός. 

3. Όταν έχουµε ηλεκτρικό ρεύµα στους µεταλλικούς αγωγούς, το ηλε-

κτρονικό αέριο µετακινείται µε ταχύτητα  

α. της τάξης των km/s. 

β. της τάξης των mm/s. 

γ. ίση µε την ταχύτητα του φωτός. 
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δ. µεγαλύτερη από αυτήν της θερµικής τους κίνησης. 

4. Ένας λαµπτήρας που διαρρέεται από ρεύµα  

α. φορτίζεται. 

β. µετατρέπει ηλεκτρική ενέργεια σε µηχανική. 

γ. καταναλώνει ηλεκτρικό φορτίο. 

δ. τροφοδοτείται µε ηλεκτρική ενέργεια. 

5. Σύµφωνα µε το δεύτερο κανόνα του Kirchoff 

α. κατά µήκος ενός κλειστού κυκλώµατος το αλγεβρικό άθροισµα των 

διαφορών δυναµικού είναι ίσο µε µηδέν. 

β. σ’ ένα κλειστό κύκλωµα το αλγεβρικό άθροισµα των ρευµάτων είναι 

ίσο µε µηδέν.  

γ. η ενέργεια που ένα κύκλωµα απορροφά είναι ίση µε µηδέν. 

δ. το φορτίο ενός κυκλώµατος είναι ίσο µε µηδέν. 

6. Ο  Oersted µε το πείραµά του έδειξε ότι 

α. το ακίνητο ηλεκτρικό φορτίο δηµιουργεί µαγνητικό πεδίο. 

β. το µαγνητικό πεδίο δηµιουργεί ηλεκτρικό πεδίο. 

γ. το ηλεκτρικό ρεύµα δηµιουργεί µαγνητικό πεδίο. 

δ. το ηλεκτρικό ρεύµα προκαλεί χηµικά φαινόµενα. 

7. Ο ρόλος της ηλεκτρικής πηγής σ’ ένα κύκλωµα είναι  

α. να παράγει ηλεκτρικά φορτία. 

β. να δηµιουργεί διαφορά δυναµικού. 

γ. να µετατρέπει ηλεκτρική ενέργεια σε χηµική. 

δ. να δηµιουργεί ενέργεια από το µηδέν. 
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8. Στα ηλεκτρικά κυκλώµατα η διαφορά δυναµικού 

α. είναι διανυσµατικό µέγεθος. 

β. έχει πάντα θετική τιµή. 

γ. έχει τιµή αρνητική ή µηδέν. 

δ. αναφέρεται σε δύο σηµεία του κυκλώµατος. 

9. Η διαφορά δυναµικού στα άκρα του τµήµατος (Α, Β) ηλεκτρικού κυ-

κλώµατος που διαρρέεται από ρεύµα, είναι ίση µε  

α. το φορτίο που περνάει από µια διατοµή του τµήµατος στη µονάδα του 

χρόνου. 

β. τη δύναµη που ασκείται ανά µονάδα φορτίου. 

γ. την ανά µονάδα φορτίου µεταβιβαζόµενη ενέργεια. 

δ. την ανά µονάδα χρόνου µεταβιβαζόµενη ενέργεια. 

10. Η αντίσταση ενός µεταλλικού αγωγού σταθερής θερµοκρασίας είναι 

α. ανάλογη της τάσης που εφαρµόζουµε στα άκρα του. 

β. αντιστρόφως ανάλογη της τάσης που εφαρµόζουµε στα άκρα του. 

γ. ανεξάρτητη από την τιµή και την πολικότητα της τάσης που εφαρµόζουµε 

στα άκρα του. 

δ. ανάλογη µε το τετράγωνο της τάσης που εφαρµόζουµε στα άκρα του. 

11. Ο νόµος του Ohm ισχύει 

α. για τις λυχνίες κενού. 

β. για τους κρυσταλλικούς ανορθωτές. 

γ. για τους µεταλλικούς αγωγούς σταθερής θερµοκρασίας. 

δ. για τους αγωγούς για τους οποίους ισχύει η σχέση R = V/I. 



Θέµατα Φυσικής Β’ Λυκείου – πηγή: Κ.Ε.Ε., Π.Ι., www.pi-schools.gr, επεξεργασία: Β. Κολτσάκης  

 4

12. Σε ηλεκτρική θερµάστρα αναγράφονται τα στοιχεία 220 V/1000 W. 

Αυτό σηµαίνει ότι  

α. λειτουργεί µόνο υπό τάση 220 V. 

β. µπορεί να καταναλώνει ισχύ µόνο 1000 W. 

γ. καταναλώνει ισχύ 1000 W όταν λειτουργεί σε τάση 220 V. 

δ. διαρρέεται από ρεύµα 2 Α όταν λειτουργεί κανονικά. 

13. ∆ύο οµογενείς χάλκινοι κυλινδρικοί αγωγοί Α και Β ίδιας θερµοκρασίας 

και ίδιου εµβαδού διατοµής, έχουν µήκη LΑ και LΒ = 2LA, αντίστοιχα. Οι 

αντιστάσεις RA και RB των αγωγών συνδέονται µε τη σχέση 

α. RA = 2RB β. RB = 2RA γ. RB = 8RA δ. R
R

A
B=

4   

14. Όταν ανάµεσα σε δύο σηµεία ενός κυκλώµατος υπάρχει τάση 6 V, τό-

τε το τµήµα που οριοθετείται από τα δύο αυτά σηµεία  

α. διαρρέεται από ρεύµα 6 Α. 

β. καταναλώνει ισχύ 6 W για κάθε Coulomb µετακινούµενου φορτίου. 

γ. καταναλώνει ενέργεια 6 J για κάθε Coulomb µετακινούµενου φορτίου. 

δ. αποκτά φορτίο 6 C.  

15. Τα ονοµαστικά στοιχεία λειτουργίας µιας συσκευής είναι 220 V/1100 

W. Συνδέουµε τη συσκευή σε τάση 220 V. Τότε 

α. η ενέργεια που καταναλώνει η συσκευή ανά δευτερόλεπτο είναι 220 

J. 

β. η αντίστασή της είναι 220 Ω. 

γ. η ισχύς της είναι 242.000 W. 

δ. η συσκευή διαρρέεται από ρεύµα 5 Α. 
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16. Στα άκρα ενός χάλκινου σύρµατος, σταθερής θερµοκρασίας, εφαρµό-

ζεται τάση V. Αν διπλασιάσουµε την τάση, τότε 

α. θα διπλασιαστεί η ένταση του ρεύµατος. 

β. θα διπλασιαστεί η αντίσταση του σύρµατος. 

γ. θα διπλασιαστεί και η ένταση του ρεύµατος και η αντίσταση του σύρ-

µατος. 

δ. θα υποδιπλασιαστεί η αντίσταση του σύρµατος. 

17. Η αντίσταση ενός χάλκινου σύρµατος που υπακούει στο νόµο του Οhm, 

εξαρτάται από 

α. την τάση που εφαρµόζεται στα άκρα του. 

β. την ένταση του ρεύµατος που το διαρρέει. 

γ. τη τάση και την ένταση του ρεύµατος που το διαρρέει. 

δ. τη θερµοκρασία του. 

18. Το αγώγιµο µέρος ενός ηλεκτρικού κινητήρα αποτελείται από καλώ-

διο, του οποίου η αντίσταση είναι ίση µε R. Αν το ρεύµα που διαρρέει 

τον κινητήρα είναι Ι, το γινόµενο R⋅I (πτώση τάσης) είναι  

α. µικρότερο από την τάση V στα άκρα του κινητήρα. 

β. µεγαλύτερο από την τάση V στα άκρα του κινητήρα. 

γ. ίσο την τάση V στα άκρα του κινητήρα. 

δ. άλλοτε µικρότερο και άλλοτε µεγαλύτερο από την τάση V στα άκρα του 

κινητήρα. 

19. Για την ένταση του ρεύµατος που διαρρέει τους λαµπτήρες Λ1, Λ2 και 

Λ3 ισχύει 
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α. Ι1 > Ι2 > Ι3 

β. Ι1 = Ι2 = Ι3 

γ. Ι1 = Ι3 > Ι2 

δ. Ι3 > Ι2 > Ι1 

20. Οι παρακάτω γραφικές παραστάσεις είναι χαρακτηριστικές καµπύλες 

τεσσάρων διαφορετικών διπόλων. Ο νόµος του Ohm 

α. ισχύει και για τα τέσσερα δίπολα. 

β. ισχύει µόνο για το δίπολο του οποίου χαρακτηριστική είναι η (2). 

γ. ισχύει µόνο για το δίπολο του οποίου χαρακτηριστική είναι η (1). 

δ. δεν ισχύει για κανένα από τα δίπολα αυτά. 

(4)(3)(2)(1)

V

IIII

V VV

 
21. Το ποτενσιόµετρο είναι όργανο το οποίο 

α. µετράει την ένταση του ρεύµατος. 

β. µετράει τη διαφορά δυναµικού. 

γ. µετράει την αντίσταση. 

δ. λειτουργεί ως ρυθµιστής τάσης. 

22. Ο ροοστάτης είναι όργανο το οποίο 

α. µετράει τη διαφορά δυναµικού. 

β. µετράει την ένταση του ρεύµατος. 

Λ3

Λ2

Λ1

Ε  
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γ. λειτουργεί ως ρυθµιστής της έντασης του ρεύµατος. 

δ. µετράει τη µεταβιβαζόµενη ενέργεια σ’ ένα τµήµα του κυκλώµατος. 

23. Το φαινόµενο Joule εµφανίζεται 

α. σε κάθε συσκευή στην οποία οι ρευµατοφόροι αγωγοί έχουν έστω και 

µικρή ωµική αντίσταση. 

β. µόνο στους ηλεκτρικούς λαµπτήρες. 

γ. µόνο στους αγωγούς που υπακούουν στο νόµο του Ohm. 

δ. µόνο στο εσωτερικό των ηλεκτρικών πηγών. 

24. Η σχέση ορισµού της αντίστασης είναι 

α. R
I
V

=  β. R
V
I

=  γ. R
l
S

= ρ   δ. R I V= ⋅  

 

25. Στη διάταξη του σχήµατος µετακινούµε 

τον δροµέα προς τα δεξιά. Συνεπώς 

α. η ένταση Ι του ρεύµατος αυξάνεται. 

β. η διαφορά δυναµικού VΑΒ ελαττώνεται. 

γ. η διαφορά δυναµικού VΖΓ αυξάνεται. 

δ. η ένταση Ι του ρεύµατος ελαττώνεται. 

 

26. Στη διάταξη του σχήµατος µετακινούµε 

τον δροµέα προς τα αριστερά. Συνεπώς 

α. η φωτοβολία του λαµπτήρα αυξάνεται. 

β. η φωτοβολία του λαµπτήρα µένει σταθε-

ρή. 

ΓZ

+ -

Α B

Ι

 

∆

Λ

Α B

Ι

+ -
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γ. η φωτοβολία του λαµπτήρα ελαττώνεται. 

δ. η αντίσταση του κυκλώµατος παραµένει σταθερή. 

27. Οι µετρητές της ∆ΕΗ (ρολόγια) µετράνε 

α. το φορτίο που καταναλώνουµε. 

β. το ρεύµα που καταναλώνουµε. 

γ. την ενέργεια που καταναλώνουµε. 

δ. την ισχύ που καταναλώνουµε. 

28. Μια ηλεκτρική κουζίνα έχει χαρακτηριστικά λειτουργίας 4400 

W/220 V. Η ασφάλεια προστασίας της πρέπει να είναι 

α. 10 Α β. 11 Α  γ. 16 Α δ. 20 Α 

29. Η ηλεκτρεγερτική δύναµη µιας γεννήτριας είναι 

α. η ηλεκτρική δύναµη που ασκεί στα φορτία για να τα θέσει σε κίνηση. 

β. η ενέργεια που καταναλώνεται στο εσωτερικό της. 

γ. η ενέργεια που παρέχει στο κύκλωµα. 

δ. ανεξάρτητη της έντασης του ρεύµατος που τη διαρρέει. 

30. ∆ίνονται οι παρακάτω σχέσεις 

Α. V = I/R   Β. P = I2Rt   Γ. W = V2Rt   ∆. P
V
R

=
2

 

Για αντιστάτη µε αντίσταση R ισχύουν 

α. οι σχέσεις Α και Β. 

β. οι σχέσεις Α, Β και Γ. 

γ. η σχέση ∆. 

δ. όλες οι προηγούµενες σχέσεις. 

31. Μια πηγή είναι βραχυκυκλωµένη όταν 
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α. δε διαρρέεται από ρεύµα. 

β. παρέχει ρεύµα στο εξωτερικό κύκλωµα. 

γ. οι δύο πόλοι της έχουν το ίδιο δυναµικό. 

δ. έχει µηδενιστεί η εσωτερική της αντίσταση. 

32. Αντιστάτης συνδέεται στους πόλους µιας γεννήτριας που έχει αµελη-

τέα εσωτερική αντίσταση. Αν συνδέσουµε σε σειρά µε τον αντιστάτη 

άλλον όµοιο αντιστάτη τότε η ένταση του ρεύµατος 

α. θα διπλασιαστεί. β. θα παραµείνει σταθερή. γ. θα υποδιπλασιαστεί. 

δ. θα τετραπλασιαστεί. 

33. Όταν δυο αντιστάτες R1 και R2 (R1≠R2) συνδέονται παράλληλα 

α. έχουν στα άκρα τους ίδια τάση. 

β. διαρρέονται από το ίδιο ρεύµα. 

γ. καταναλώνουν την ίδια ηλεκτρική ενέργεια στη µονάδα του χρόνου. 

δ. η ισοδύναµη αντίστασή τους R προκύπτει από τη σχέση R = R1+R2 

34. Η χαρακτηριστική καµπύλη µιας πηγής φαί-

νεται στο διπλανό σχήµα. Το σηµείο Α το-

µής της καµπύλης µε τον άξονα της πολικής 

τάσης V της µπαταρίας, εκφράζει 

α. την ηλεκτρεγερτική δύναµη Ε της πηγής.  

β. την εσωτερική αντίσταση της πηγής. 

γ. την τιµή του ρεύµατος βραχυκύκλωσης. 

δ. την ισχύ της πηγής. 

35. Η πολική τάση µιας πηγής ισούται µε την ηλεκτρεγερτική της δύναµη  

V

IB

A

O  
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α. όταν δεν διαρρέεται από ρεύµα. 

β. όταν είναι βραχυκυκλωµένη. 

γ. σε κάθε περίπτωση. 

δ. ουδέποτε. 

36. Η χαρακτηριστική καµπύλη µιας µπαταρίας φαίνεται στο διπλανό 

σχήµα. Το σηµείο Β τοµής της καµπύλης µε τον άξονα της έντασης 

του ρεύµατος εκφράζει 

α. την ηλεκτρεγερτική δύναµη Ε της πηγής.  

β. την εσωτερική αντίσταση της πηγής. 

γ. την τιµή του ρεύµατος βραχυκύκλωσης. 

δ. την ισχύ της πηγής. 

37. Όταν δυο αντιστάτες R1 και R2 (R1 ≠R2) 

συνδέονται σε σειρά 

α. έχουν στα άκρα τους ίδια τάση. 

β. διαρρέονται από το ίδιο ρεύµα. 

γ. καταναλώνουν την ίδια ηλεκτρική ενέργεια στη µονάδα του χρόνου. 

δ. η ισοδύναµη αντίστασή τους R προκύπτει από τη σχέση 1 1 1

1 2R R R
= +  

38. Η ηλεκτρεγερτική δύναµη µιας πηγής 

α. είναι πάντοτε µεγαλύτερη από τη διαφορά δυναµικού µεταξύ των πό-

λων της. 

β. είναι πάντοτε µικρότερη από τη διαφορά δυναµικού µεταξύ των πό-

λων της. 

γ. µετριέται σε Ν/C. 

V

IB

A

O  



Θέµατα Φυσικής Β’ Λυκείου – πηγή: Κ.Ε.Ε., Π.Ι., www.pi-schools.gr, επεξεργασία: Β. Κολτσάκης  

 11

δ. είναι ίση µε την τάση στους πόλους της, όταν δε διαρρέεται από ηλε-

κτρικό ρεύµα. 

39. Η ηλεκτρεγερτική δύναµη µιας πηγής 

α. αναφέρεται σε δύο σηµεία του κυκλώµατος. 

β. εκφράζει την ανά µονάδα φορτίου ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας, µε 

την οποία τροφοδοτείται ολόκληρο το κύκλωµα. 

γ. εκφράζει την ανά µονάδα φορτίου ηλεκτρική ενέργεια που παρέχεται στο 

“εξωτερικό” τµήµα του κυκλώµατος. 

δ. δεν αποτελεί στοιχείο ταυτότητας της πηγής. 

40. Όταν δύο ηλεκτρικές πηγές (Ε1 , r1 ) και (E2 , r2 ) συνδέονται σε σει-

ρά, το σύστηµα που προκύπτει ισοδυναµεί µε ηλεκτρική πηγή για την 

οποία ισχύουν 

α. Εισ = Ε1 + Ε2 και rισ = r1 - r2 β. Εισ = Ε1 + Ε2 και rισ = r1 + r2 γ. Εισ = Ε1 - 

Ε2 και rισ = r1 - r2  

δ. Εισ = Ε1 + Ε2 και rισ = r1 / r2 

41. Όταν δύο ηλεκτρικές πηγές (Ε, r) και (E, r) συνδέονται παράλληλα, 

το σύστηµα που προκύπτει ισοδυναµεί µε ηλεκτρική πηγή για την ο-

ποία ισχύουν. 

α. Εισ = 2Ε και rισ = 2r β. Εισ =  Ε  και rισ = 2r γ. Εισ = 2Ε και rισ = r δ. 

Εισ =  Ε  και rισ = r/2 

42. Στοιχείο ταυτότητας µιας ηλεκτρικής πηγής είναι 

α. η ηλεκτρεγερτική της δύναµη Ε. 

β. η ισχύς Ρ και η πολική της τάση V. 
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γ. η πολική της τάση V και η εσωτερική της αντίσταση r. 

δ. η ηλεκτρεγερτική της δύναµη Ε και η εσωτερική της αντίσταση r. 

 

43. Στο κύκλωµα του σχήµατος 

α. οι αντιστάτες R1 και R2 είναι συνδεδεµέ-

νοι παράλληλα µεταξύ τους. 

β. οι πηγές διαρρέονται από το ίδιο ρεύµα. 

γ. το σύστηµα των πηγών ισοδυναµεί µε πηγή που έχει Εισ = Ε1+Ε2 και rισ 

= r/2. 

δ. οι πηγές έχουν την ίδια πολική τάση. 

 

44. Σύµφωνα µε την αρχή διατήρησης της 

ενέργειας, στο κύκλωµα του σχήµατος 

ισχύει 

α. ΕΙ = Ι2R - I2r 

β. VΙ = EΙ + I2R 

γ. VΙ = Ι2R + I2r 

δ. ΕΙ = Ι2R + I2r 

 

 

Ερωτήσεις του τύπου Σωστό /Λάθος  

Οδηγία: Για να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις, αρκεί να γράψε-

τε στο φύλλο απαντήσεων τον αριθµό της ερώτησης και δεξιά απ’ αυ-

R1 R2

E2, rE1, r

A
 

E, r

I

R  
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τόν το γράµµα Σ αν την κρίνετε σωστή ή το γράµµα Λ αν την κρίνετε 

λανθασµένη. 

1. Στους µεταλλικούς αγωγούς οι φορείς του ηλεκτρικού ρεύµατος είναι τα 

θετικά φορτία. 

2. Η διαφορά δυναµικού είναι η αιτία του ηλεκτρικού ρεύµατος στους 

αγωγούς. 

3. Σε αέριους αγωγούς οι φορείς του ηλεκτρικού ρεύµατος είναι µόνο τα 

θετικά ιόντα. 

4. Στους ηλεκτρολύτες η φορά του ηλεκτρικού ρεύµατος συµπίπτει µε 

τη φορά κίνησης των θετικών ιόντων. 

5. Το 1 mA είναι µονάδα µέτρησης της έντασης του ηλεκτρικού ρεύµα-

τος. 

6. Η απόκλιση του δείκτη ενός αµπερόµετρου είναι ανεξάρτητη από το 

ρεύµα που περνάει µέσα από αυτό. 

7. Το αµπερόµετρο µετράει τάση. 

8. Η λειτουργία του αµπερόµετρου στηρίζεται στα χηµικά αποτελέσµατα 

του ηλεκτρικού ρεύµατος. 

9. Η εσωτερική αντίσταση των αµπεροµέτρων πρέπει να είναι αρκετά 

µεγάλη. 

10. Το βολτόµετρο πρέπει να έχει µεγάλη εσωτερική αντίσταση.1 

11. Το βολτόµετρο συνδέεται σε διακλάδωση στο κύκλωµα. 

12. Η εκτροπή του δείκτη του βολτόµετρου είναι ανεξάρτητη από την έ-

                                      
1 ΠΡΟΣΟΧΗ στην απάντηση, σε σχέση µε αυτό που αναφέρεται στο σχολικό βιβλίο σελ. 80 έκδ. 1998. 



Θέµατα Φυσικής Β’ Λυκείου – πηγή: Κ.Ε.Ε., Π.Ι., www.pi-schools.gr, επεξεργασία: Β. Κολτσάκης  

 14

νταση του ρεύµατος που το διαρρέει. 

13. Η ηλεκτρική ισχύς σε τµήµα κυκλώµατος ΑΒ δίνεται από τη σχέση P = 

IΑΒ ⋅ VΑΒ 

14. Η λειτουργία των ηλεκτρικών ασφαλειών (στον ηλεκτρικό πίνακα του 

σπιτιού µας) βασίζεται στο φαινόµενο Joule. 

15. Η ενέργεια που το ηλεκτρικό ρεύµα µεταφέρει σε τµήµα κυκλώµατος 

ΑΒ, δίνεται από τον τύπο W = VAB ⋅ IΑΒ 

16. Η ενέργεια που το ηλεκτρικό ρεύµα µεταφέρει σ’ ένα αντιστάτη, µετα-

τρέπεται εξ ολοκλήρου σε θερµική. 

17. Η ενέργεια που το ηλεκτρικό ρεύµα µεταφέρει σ’ ένα αντιστάτη δίνε-

ται από τη σχέση W = IR2t. 

18. Το φαινόµενο Joule παρατηρείται και σ’ ένα ηλεκτρικό κινητήρα. 

19. Πτώση τάσης παρατηρούµε σ’ ένα αντιστάτη, αλλά όχι σ’ ένα κινητή-

ρα. 

20. Το φαινόµενο Joule αποτελεί το µοναδικό ενεργειακό µετασχηµατι-

σµό που συµβαίνει στην περίπτωση των αντιστατών. 

21. Το υλικό κατασκευής του µεταλλικού νήµατος στο λαµπτήρα πυρα-

κτώσεως έχει χαµηλό σηµείο τήξης.  

22. ∆ύο µεταλλικοί κυλινδρικοί αγωγοί του ίδιου µήκους και εµβαδού δια-

τοµής, παρουσιάζουν πάντα την ίδια αντίσταση. 

23. Στην κατά σειρά σύνδεση αντιστατών οι αντιστάτες διαρρέονται από 

το ίδιο ρεύµα.  

24. Στην κατά σειρά σύνδεση ανόµοιων αντιστατών, ο ρυθµός παραγωγής 
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θερµότητας είναι ίδιος για όλους τους αντιστάτες. 

25. Στην παράλληλη σύνδεση ανόµοιων αντιστατών, ο ρυθµός παραγωγής 

θερµότητας είναι ίδιος για όλους τους αντιστάτες. 

26. Στην κατά σειρά σύνδεση αντιστατών ισχύει  Rισ = R1 + R2 + R3 +…+ Rν 

27. Στην παράλληλη σύνδεση αντιστατών προκύπτει αντιστάτης µε αγω-

γιµότητα ίση µε το άθροισµα των αγωγιµοτήτων των αντιστατών. 

28. Σε κάθε σύνδεση αντιστατών, η ηλεκτρική ισχύς που µεταβιβάζεται από 

την πηγή στο σύστηµα είναι ίση µε το άθροισµα των ισχύων που κατανα-

λώνουν οι αντιστάτες. 

29. Το γινόµενο της πολικής τάσης Vπ µιας γεννήτριας επί την ένταση Ι 

του ρεύµατος που τη διαρρέει εκφράζει την ανά µονάδα χρόνου ενέρ-

γεια που προσφέρεται από τη γεννήτρια στο εξωτερικό κύκλωµα. 

30. Σε ένα κλειστό κύκλωµα µε πηγή (E, r) και αντιστάτη R η πολική τά-

ση της πηγής είναι µικρότερη από την ηλεκτρεγερτική της δύναµη. 

31. Η ηλεκτρεγερτική δύναµη µιας πηγής, εκφράζει την ανά µονάδα φορ-

τίου ποσότητα ολικής ενέργειας µε την οποία αυτή τροφοδοτεί το κύ-

κλωµα. 

 

32. Οι µπαταρίες µετατρέπουν χηµική ενέργεια 

σε ηλεκτρική. 

33. Το ρεύµα στον αντιστάτη του διπλανού σχήµα-

τος έχει φορά από το σηµείο Α προς το σηµείο 

Β (µέσω του αντιστάτη). 

A Β

A Β
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34. Το ρεύµα στο διπλανό σχήµα έχει φορά από το σηµείο Α προς το ση-

µείο Β (µέσω της πηγής). 

35. Το γινόµενο της πολικής τάσης µιας γεννήτριας (Vπ) επί την ένταση 

του ρεύµατος (Ι) που την διαρρέει, είναι µικρότερο από την ισχύ που 

παρέχει η πηγή στο κύκλωµα.  

36. Μονάδα µέτρησης της ΗΕ∆ µιας πηγής είναι το 1 J (Joule). 

37. Στην κατά σειρά σύνδεση πηγών η ΗΕ∆ του συστήµατος που προκύ-

πτει είναι ίση µε το άθροισµα των ΗΕ∆ των πηγών. 

38. Η ισοδύναµη πηγή, που προκύπτει από σύνδεση σε σειρά µ όµοιων 

πηγών καθεµιά από τις οποίες έχει εσωτερική αντίσταση r, έχει εσω-

τερική αντίσταση ίση µε το κλάσµα r/µ.  

39. Στην παράλληλη σύνδεση όµοιων πηγών η ισοδύναµη πηγή έχει ΗΕ∆ 

µεγαλύτερη από την ΗΕ∆ καθεµιάς πηγής. 

40. Στην παράλληλη σύνδεση όµοιων πηγών η ισοδύναµη πηγή έχει εσω-

τερική αντίσταση µικρότερη από την εσωτερική αντίσταση καθεµιάς 

πηγής. 

Ερωτήσεις αντιστοίχισης 

Οδηγία: Για να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις, αρκεί να γράψε-

τε στο φύλλο απαντήσεων τον αριθµό της ερώτησης και τα κατάλληλα 

ζεύγη κεφαλαίων-µικρών γραµµάτων. 

1. Να αντιστοιχήσετε τις ακόλουθες χαρακτηριστικές, µε τη συσκευή τη 

λειτουργία της οποίας περιγράφουν. 
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ΓΒ

I

V

Α

I

V

I

V

 
α. ∆ίοδος Zener  β. Λαµπτήρας  γ. Aγωγός σταθερής θερµοκρασίας  δ. 

Ηλεκτρική πηγή 

2. Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της πρώτης στήλης µε αυτά της δεύ-

τερης 

         Μεγέθη            Μονάδες (SΙ) 

     Α.   Αντίσταση         α.       V 

     Β.   ∆ιαφορά δυναµικού     β.       Ω 

     Γ.    Ειδική αντίσταση      γ.       W 

     ∆.    Ηλεκτρική ενέργεια     δ.     Ω ⋅m 

                      ε.        J 

3.Στις παρακάτω συνδεσµολογίες όλοι οι αντιστάτες έχουν την ίδια 

αντίσταση R.  

BΑ ∆Γ

 
Να αντιστοιχίσετε την ισοδύναµη αντίσταση κάθε συνδεσµολογίας, µε 

τις τιµές 
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α. R/3          β. R          γ. 3R          δ. 2R/3          ε. 3R/2 

Ερωτήσεις συµπλήρωσης κενού 

Οδηγία: Για να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις, αρκεί να γράψε-

τε στο φύλλο απαντήσεων τον αριθµό της ερώτησης, το γράµµα που 

βρίσκεται σε παρένθεση στην αρχή κάθε διάστικτου και ό,τι λείπει. 

1. Συνδέουµε σε ένα κύκλωµα µια µπαταρία, ένα διακόπτη, ένα µικρό 

λαµπάκι και ένα βολτάµετρο που περιέχει διάλυµα θειικού οξέoς. 

Όταν κλείσουµε το διακόπτη παρατηρούµε ότι το λαµπάκι 

(α)..………………...... και στο βολτάµετρο γίνεται (β)……………….. 

2. Ηλεκτρικό ρεύµα ονοµάζουµε ……………………………… ηλεκτρικών φορτί-

ων.  

3. Ηλεκτρεγερτική δύναµη µιας πηγής είναι (α)..........………. στους πόλους 

της όταν (β).…………….…….. από ηλεκτρικό ρεύµα 

4. Έχει επικρατήσει ως φορά ρεύµατος να θεωρείται η φορά κίνησης 

………………. ..………….. φορτίου. 

5. Ένταση συνεχούς και σταθερού ηλεκτρικού ρεύµατος ονοµάζουµε το 

σταθερό πηλίκο (α)………………………… προς (β)…………………................. 

6. Η µονάδα µέτρησης της έντασης του ηλεκτρικού ρεύµατος SI είναι το 

(α).………. Μια υποδιαίρεση της µονάδας αυτής είναι το 

(β)................……….. 

7. Η ηλεκτρεγερτική δύναµη και η …………………….. πηγής µερτιούνται σε 

Volts. 

8. O αντιστάτης είναι αγωγός ενώ η αντίσταση είναι ……………………. 
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9. Ο πρώτος κανόνας του Kirchhoff εκφράζει την αρχή 

(α)..…….......................…… ………………… ενώ ο δεύτερος κανόνας του 

Kirchhoff εκφράζει την αρχή (β) ………...............……………………. 

10. α. Το 1 J είναι µονάδα    (α)............................. 

β. Το 1 W είναι µονάδα    (β)............................. 

γ. Το 1 kW είναι µονάδα   (γ)............................. 

δ. Η  1 kWh είναι µονάδα   (δ)............................. 

Ερωτήσεις ανοικτού τύπου 

Σε κάθε περίπτωση να θεωρήσετε ότι το φορτίο του ηλεκτρονίου είναι 

(κατ΄απόλυτο τιµή ) ίσο µε e C= ⋅ −16 10 19,  

1. Συναρµολογούµε το παραπλεύρως 

κύκλωµα, που αποτελείται από δύο 

όµοιους λαµπτήρες Λ1 και Λ2, την 

πηγή Ε και το διακόπτη δ. Κλείνο-

ντας το διακόπτη, το κύκλωµα αρ-

χίζει να διαρρέεται από ρεύµα. Θα φωτοβολούν το ίδιο οι δύο λα-

µπτήρες Λ1 και Λ2; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

2. Όταν κλείσουµε το διακόπτη στο κύκλωµα του προηγούµενου σχήµα-

τος, οι δύο λαµπτήρες Λ1 και Λ2  

α. θα ανάψουν ταυτόχρονα. 

β. δεν θα ανάψουν ταυτόχρονα, θα ανάψει πρώτα ο Λ1 και µετά ο Λ2. 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να τη δικαιολογήσετε. 

Ε

Λ2 Λ1

δ
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3. Ο κυλινδρικός αγωγός του σχήµατος στε-

νεύει στην περιοχή Β, ενώ στις περιοχές 

Α και Γ έχει την ίδια διατοµή. Η ρευµατι-

κή ταχύτητα των ελευθέρων ηλεκτρονίων του έχει φορά από το Α 

προς το Γ.  

Α. Η φορά του ηλεκτρικού ρεύµατος είναι 

    α. από το Α προς το Γ. 

    β. από το Γ προς το Α. 

Β. Για την ένταση του ρεύµατος ισχύει 

    α. ΙΑ = ΙΒ = ΙΓ     β. ΙΑ > ΙΒ > ΙΓ     γ. ΙΑ < ΙΒ < Ι Γ     δ. ΙΑ = ΙΓ < 

ΙΒ 

Γ. Για τις ρευµατικές ταχύτητες, ισχύει 

    α. υΑ = υΒ = υΓ     β. υΑ < υΒ < υΓ     γ. υΑ = υΓ > υΒ     δ. υΑ = υΓ < 

υΒ 

Να επιλέξετε τις σωστές απαντήσεις και να τις δικαιολογήσετε. 

4. Συνδέουµε ένα λαµπάκι 6 V/15 W, µε µπαταρία 4,5 V. Συνεπώς το 

λαµπάκι  

α. θα λειτουργεί κανονικά. 

β. θα καεί. 

γ. θα λειτουργεί αποδίδοντας µικρότερη ισχύ από την αναγραφόµενη. 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να τη δικαιολογήσετε. 

5. Το κύκλωµα του σχήµατος αποτελείται από έναν αντιστάτη R και µια 

πηγή (E, r). Σε κοινούς άξονες σχεδιάζουµε τη χαρακτηριστική του α-

Β
A Γ

- e
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ντιστάτη (1) και της πηγής (2).  

Να επαληθεύσετε ή να διαψεύσετε τους 

παρακάτω ισχυρισµούς, δικαιολογώ-

ντας την άποψή σας. 

α. Η κλίση της γραµµής (1) εκφράζει την 

αντίσταση του αντιστάτη. 

β. Το σηµείο Γ εκφράζει το ρεύµα βραχυκύκλωσης. 

γ. Το σηµείο Α εκφράζει την πολική τάση της πηγής. 

δ. Η ένταση του ρεύµατος, που εκφράζει το σηµείο Γ, είναι E
R r+

 

 

6. Να επιβεβαιώσετε ή να διαψεύσετε τους παρακάτω ισχυρισµούς: 

α. Στην κατά σειρά σύνδεση δύο αντιστατών, προκύπτει αντιστάτης µε 

αντίσταση µεγαλύτερη από τη µεγαλύτερη των δύο αντιστάσεων. 

β. Στην παράλληλη σύνδεση δύο αντιστατών, προκύπτει αντιστάτης µε 

αντίσταση µικρότερη από τη µικρότερη των δύο αντιστάσεων. 

7. Αντιστάτης συνδέεται στους πόλους γεννήτριας που έχει αµελητέα 

εσωτερική αντίσταση. Αν συνδέσουµε παράλληλα µε τον αντιστάτη 

άλλον όµοιο αντιστάτη, τότε η ένταση του ρεύµατος 

α. θα διπλασιαστεί. β. θα παραµείνει σταθερή. γ. θα υποδιπλασιαστεί. 

δ. θα τετραπλασιαστεί. 

Με ποιο από τα παραπάνω συµφωνείτε; Να δικαιολογήσετε την απά-

ντησή σας. 

8. Αντιστάτης R συνδέεται στους πόλους γεννήτριας που έχει αµελητέα 

1

2

Γ
I

V

Β
Α
∆

 

E, r
A Β

R  
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εσωτερική αντίστασης. Αν συνδέσουµε σε σειρά µε τον αντιστάτη άλ-

λον όµοιο αντιστάτη, τότε η ισχύς στο εξωτερικό κύκλωµα της γεννή-

τριας  

α. θα διπλασιαστεί β. θα παραµείνει σταθερή γ. θα υποδιπλασιαστεί δ. 

θα τετραπλασιαστεί 

Με ποιο από τα παραπάνω συµφωνείτε; Να δικαιολογήσετε την απά-

ντησή σας. 

9. Αντιστάτης R συνδέεται στους πόλους γεννήτριας που έχει αµελητέα 

εσωτερική αντίσταση. Αν συνδέσουµε σε σειρά µε τη γεννήτρια άλλην 

όµοια γεννήτρια, τότε η θερµική ισχύς στον αντιστάτη R 

α. θα διπλασιαστεί β. θα παραµείνει σταθερή γ. θα υποδιπλασιαστεί δ. 

θα τετραπλασιαστεί 

Με ποιο από τα παραπάνω συµφωνείτε; Να δικαιολογήσετε την απά-

ντησή σας. 

10.Να περιγράψετε ένα πείραµα µε το οποίο αποδεικνύεται ότι το ηλε-

κτρικό ρεύµα δηµιουργεί µαγνητικό πεδίο. 

11.Τι ονοµάζουµε ηλεκτρικό δίπολο; Να αναφέρεται τρία γνωστά δίπολα. 

12.Να επιβεβαιώσετε ή να διαψεύσετε τον ισχυρισµό: “Η διαφορά δυνα-

µικού στα άκρα ενός τµήµατος κυκλώµατος εκφράζει την ανά µονάδα 

φορτίου ενέργεια που µεταβιβάζεται σ` αυτό”. 

13.Να επιβεβαιώσετε ή να διαψεύσετε τον ισχυρισµό: “Σε κύκλωµα µε 

πηγή και αντιστάτη, η σύνδεση του βολτόµετρου στα άκρα του αντι-

στάτη, έχει σαν αποτέλεσµα την αλλοίωση του µεγέθους που θέλουµε 
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να µετρήσουµε. Για το λόγο αυτό πρέπει το βολτόµετρο να έχει µεγά-

λη αντίσταση σε σχέση µε την αντίσταση του αντιστάτη.”2 Να δικαιο-

λογήσετε την απάντησή σας. 

14.Με τη βοήθεια των σχέσεων ορισµού των µεγεθών: ένταση Ι ρεύµα-

τος, διαφορά δυναµικού (ή τάση) V και ισχύς Ρ, να αποδείξετε τη 

σχέση που τα συνδέει. 

15.Η εξίσωση ορισµού της αντίστασης (R = V/I), δεν συµπίπτει µε το 

νόµο του Ohm. Να το εξηγήσετε.  

16.Ένας µεταλλικός αγωγός, σταθερής θερµοκρασίας, πειθαρχεί στο νό-

µο του Ohm ενώ οι λυχνίες κενού όχι. Να το εξηγήσετε. 

17.Η πτώση τάσης που προκαλεί ένας ηλεκτρικός θερµοσίφωνας συµπί-

πτει µε την τάση που επικρατεί στα άκρα του. Αντιθέτως, η πτώση 

τάσης που προκαλεί ένας ηλεκτρικός κινητήρας είναι µικρότερη από 

την τάση που επικρατεί στα άκρα του. Να το εξηγήσετε. 

18.Ποια είναι η διαφορά µεταξύ των εννοιών “αντιστάτης” και “αντίστα-

ση”; 

19.∆ύο αντιστάτες συνδέονται  

α. σε σειρά  β. παράλληλα. Να αποδείξετε σε κάθε µία περίπτωση τη 

σχέση που δίνει την ισοδύναµη αντίσταση της συνδεσµολογίας που 

προκύπτει. 

20.Από τι εξαρτάται η αντίσταση µεταλλικού κυλινδρικού αγωγού; Να 

γραφεί η σχετική µαθηµατική εξίσωση και να εξηγηθούν τα σύµβολα. 

                                      
2 ΠΡΟΣΟΧΗ στην απάντηση, σε σχέση µε αυτό που αναφέρεται στο σχολικό βιβλίο σελ. 80 εκδ. 1998. 
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21.Έχετε στη διάθεσή σας ηλεκτρική πηγή, 

ρυθµιστική αντίσταση, λαµπτήρα και αγω-

γούς σύνδεσης. Χρησιµοποιώντας τις συ-

σκευές αυτές, να σχεδιάσετε κύκλωµα µέ-

σω του οποίου µπορούµε να αυξοµειώνουµε τη φωτοβολία του λα-

µπτήρα, χρησιµοποιώντας τη ρυθµιστική αντίσταση ως 

α. ροοστάτη. β. ποτενσιόµετρο. 

22.Οµογενές κυλινδρικό σύρµα ΑΒ συνδέεται µε τους πόλους πηγής. Αν 

V είναι η τάση στους πόλους της πηγής και ∆ ένα τυχαίο σηµείο του 

σύρµατος, να δείξετε ότι V V
A
ABA∆

∆
= ⋅  

 

23.Κόψαµε ένα οµογενές κυλινδρικό 

σύρµα σε δύο µέρη Α και Β και σχε-

διάσαµε σε κοινούς άξονες τις χα-

ρακτηριστικές τους. Από αυτές 

προκύπτει ότι το µήκος του Α είναι 

α. µεγαλύτερο από το µήκος του Β. 

β. µικρότερο από το µήκος του Β. 

γ. ίσο µε το µήκος του Β. 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να τη δικαιολογήσετε. 

24.Ο ρυθµός µε τον οποίο παράγεται θερµότητα σε έναν αντιστάτη δίνε-

ται από τη σχέση P = I2 R είτε από τη σχέση P
V
R

=
2

. Σύµφωνα µε την 

πρώτη σχέση, ο ρυθµός αυτός είναι ανάλογος της αντίστασης, ενώ 

V

∆Α B

+ -

 

I

Β

Α

V
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σύµφωνα µε τη δεύτερη σχέση είναι αντιστρόφως ανάλογο της 

αντίστασης. Πως εξηγείτε αυτό το παράδοξο;  

25.Αγωγός διαρρέεται από ρεύµα σταθερής έντασης 4 mΑ. 

α. Να υπολογίσετε τον αριθµό των ηλεκτρονίων που διέρχονται από 

διατοµή του αγωγού, σε χρόνο 5 s. 

β. Να παραστήσετε γραφικά το φορτίο που διέρχεται από διατοµή του 

αγωγού, σε συνάρτηση µε το χρόνο. 

[Απ. (α) 1,25⋅1017 ηλεκτρόνια] 

26.Θεωρούµε ότι το ηλεκτρόνιο του ατόµου του υδρογόνου περιστρέφεται 

σε κυκλική τροχιά µε συχνότητα ν = 5,5⋅1015 Hz. Να υπολογίσετε την έ-

νταση του ρεύµατος που παράγει. 

[Απ. 8,8⋅10-4 Α] 

27.Σύρµα από υλικό µε ειδική αντίσταση ρ1 = 2,7⋅10-8 Ω⋅m έχει µήκος 

314 km και διάµετρο δ1 = 1 mm. Να υπολογίσετε 

α. την αντίσταση του σύρµατος. 

β. την ειδική αντίσταση του υλικού ενός άλλου σύρµατος, µήκους 471 km 

και διαµέτρου 1,5 mm, που έχει την ίδια αντίσταση µε το πρώτο σύρ-

µα. 

[Απ (α) 1,08⋅104 Ω,  (β) 4,05⋅10-8 Ω⋅m] 

28.Ένα σύρµα από χρωµονικελίνη µετατρέπει την ηλεκτρική ενέργεια που 

του προσφέρεται σε θερµική, µε ρυθµό 880 J/s, όταν στα άκρα του 

εφαρµόζεται τάση 220 V.  

α. Ποιο φυσικό µέγεθος εκφράζει το ρυθµό µετατροπής της ηλεκτρικής 
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ενέργειας σε θερµική; Ποια σχέση συνδέει το µέγεθος αυτό µε την 

αντίσταση του αγωγού και την τάση στα άκρα του; 

β. Να υπολογίσετε την αντίσταση του σύρµατος και την ένταση του ρεύ-

µατος που το διαρρέει. 

γ. Πόσα ηλεκτρόνια περνάνε κατά λεπτό από µια διατοµή του σύρµατος; 

[Απ. (β) 55 Ω, 4 A,  (γ) 1,5⋅1021 ηλεκτρόνια] 

29.Τρεις αντιστάτες R1 = 10 Ω, R2 = 20 Ω και R3 = 30 Ω, συνδέονται σε 

σειρά και στα άκρα του συστήµατος εφαρµόζεται τάση V. Η τάση στα 

άκρα του R2 είναι V2 = 20 V. Να βρείτε 

α. την τάση στα άκρα καθενός από τους άλλους δύο αντιστάτες. 

β. την τάση τροφοδοσίας V. 

γ. τη συνολικά καταναλισκόµενη ισχύ. 

[Απ. (α) 10 V, 30 V,  (β) 60 V,  (γ) 60 W] 

 

30.Στο κύκλωµα του σχήµατος να βρείτε 

α. την ισοδύναµη αντίσταση του διπόλου ΑΒ 

που προκύπτει από τη σύνδεση των τριών 

αντιστατών. 

β. τη διαφορά δυναµικού VΑΒ.  

γ. την ένταση του ρεύµατος που διαρρέει κάθε αντιστάτη. 

δ. την ισχύ που καταναλώνει ο αντιστάτης 12 Ω. 

[Απ. (α) 2 Ω,  (β) 24 V,  (γ) 2 Α, 4 Α, 6 Α,  (δ) 48 W] 

 

ΒΑ
Ι = 12 Α

4 Ω

12 Ω

6 Ω
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31.Στη συνδεσµολογία του σχήµατος 

να βρείτε 

α. την ισοδύναµη αντίσταση του διπό-

λου, που προκύπτει από τη σύνδε-

ση των αντιστατών R1, R2 R3 και R4. 

β. την ισοδύναµη αντίσταση µεταξύ των σηµείων Α και Β. 

γ. τη διαφορά δυναµικού VAB αν το ρεύµα στη R2 είναι I2 = 1 A. 

[Απ. (α) 9 Ω,  (β) 20 Ω,  (γ) 40 V] 

32.∆ύο αντιστάτες R1 = 10 Ω και R2 = 20 Ω συνδέονται σε σειρά και στα 

άκρα του συστήµατος εφαρµόζεται τάση V = 60 V. Να βρείτε 

α. την ισοδύναµη αντίσταση του συστήµατος των δύο αντιστατών. 

β. την ένταση του ρεύµατος που διαρρέει κάθε αντιστάτη. 

γ. την τάση στα άκρα κάθε αντιστάτη. 

δ. την ενέργεια που µεταβιβάζεται στο σύστηµα των δύο αντιστατών σε 

χρονικό διάστηµα 1 min. 

[Απ. (α) 30 Ω,  (β) 2 Α,  (γ) 20 V, 40 V,  (δ) 7200 J] 

 

33.Στη συνδεσµολογία του σχήµατος να βρείτε 

α. πόση είναι η διαφορά δυναµικού µεταξύ των ση-

µείων Β και Γ, αν VAB = 5 V. 

β. πόσος είναι ο λόγος R
R

1

2
 των αντιστάσεων των δύο 

αντιστατών. 

γ. τις τιµές των R1 και R2, αν η ισοδύναµη αντίσταση του διπόλου ΑΓ εί-

Β
Α

R5 = 11 Ω

+
-

R4 = 18 Ω

R1 = 4 Ω

R2 = 8 Ω

R3 = 6 Ω  

Γ

Β

A

-

+

R1

R2

V = 6 V
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ναι Rολ = 12 Ω.  

[Απ. (α) 1 V,  (β) R
R

1

2

5
1

= ,  (γ) R1 = 10 Ω, R2 = 2 Ω] 

 

34.Στο διάγραµµα του σχήµατος έχει 

παρασταθεί γραφικά η ένταση Ι του 

ρεύµατος σε συνάρτηση µε τη δια-

φορά δυναµικού V, για δύο σύρµατα 

χαλκού (1) και (2) ίδιου µήκους. 

α. Πόση είναι η αντίσταση κάθε σύρµατος; 

β. Αν το εµβαδόν της εγκάρσιας διατοµής του σύρµατος (2) είναι 6 mm2, 

πόσο είναι το εµβαδόν της εγκάρσιας διατοµής του σύρµατος (1); 

[Απ. (α) 6 kΩ, 2 kΩ,  (β) 2 mm2] 

 

35.Τρεις αντιστάτες µε αντίσταση R ο καθένας συνδέονται σε σειρά. Αν 

στα άκρα του συστήµατος εφαρµοστεί τάση V = 30 V, η συνολική ι-

σχύς που καταναλώνεται είναι ίση µε P = 30 W. 

α. Πόση είναι η αντίσταση R κάθε αντιστάτη; 

β. Να βρείτε τη συνολική ισχύ που καταναλώνεται, αν οι τρεις αντιστά-

τες συνδεθούν παράλληλα προς την τάση V. 

[Απ. (α) 10 Ω,  (β) 270 W] 

36.Ένας ηλεκτρικός θερµαντήρας ισχύος 480 W είναι σχεδιασµένος να 

λειτουργεί µε τάση 120 V. 

α. Πόση είναι η αντίσταση του θερµαντήρα;  

6

2

0 V (Volt)

(1)

(2)I (mA)

12  
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β. Πόση είναι η ένταση του ρεύµατος που τον διαρρέει;  

γ. Πόση ισχύ καταναλίσκει ο θερµαντήρας αν η τάση στα άκρα του γίνει 

90 V; Υποθέτουµε ότι η αντίστασή του παραµένει σταθερή. 

[Απ (α) 30 Ω,  (β) 4 Α,  (γ) 270 W] 

37.Ένας αντιστάτης, του οποίου η αντίσταση είναι 10 kΩ, καταναλώνει 4 

W. 

α. Πόση είναι η τάση στα άκρα του; 

β. Πόση ισχύ καταναλώνει αν στα άκρα του εφαρµοστεί τάση 100 V; 

[Απ (α) 200 V,  (β) 1 W] 

 

38.Καθένας από τους τρεις αντιστάτες του 

σχήµατος έχει αντίσταση 3 Ω. ∆εδοµέ-

νου ότι στον αντιστάτη R3 καταναλώνε-

ται ενέργεια µε ρυθµό 48 J/s, να βρείτε 

α. την ένταση του ρεύµατος στον αντιστάτη R3. 

β. την ισχύ που καταναλίσκεται στον αντιστάτη R1. 

γ. τη συνολική ισχύ που καταναλίσκεται στη συνδεσµολογία. 

[Απ. (α) 4 Α,  (β) 12 W,  (γ) 72 W] 

39.Θέλουµε να κατασκευάσουµε δυο αντιστάτες, οι οποίοι όταν συνδέο-

νται κατά σειρά έχουν ισοδύναµη αντίσταση 10 Ω, ενώ όταν συνδέο-

νται παράλληλα έχουν ισοδύναµη αντίσταση 2,4 Ω. ∆ιαθέτουµε οµο-

γενές σύρµα, σταθερής διατοµής, που παρουσιάζει αντίσταση 2 Ω κα-

τά µέτρο µήκους. Να υπολογίσετε 

R2

R1

R3
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α. την αντίσταση κάθε αντιστάτη. 

β, το απαιτούµενο µήκος σύρµατος για κάθε αντιστάτη. 

[Απ (α) 6 Ω, 4 Ω,  (β) 3 m, 2 m] 

40.α. Αντιστάτης R1 = 100 Ω συνδέεται παράλληλα µε αντιστάτη R2 = 25 

Ω. Να βρείτε την τιµή της αντίστασης R3 ενός άλλου αντιστάτη που 

πρέπει να συνδέσουµε σε σειρά µε το συνδυασµό των R1 και R2, ώστε η 

ισοδύναµη αντίσταση να είναι ίση µε R1. 

β. Αντιστάτης R1 = 100 Ω συνδέεται σε σειρά µε αντιστάτη R2 = 25 Ω. Να 

βρείτε την τιµή της αντίστασης R3 ενός άλλου αντιστάτη που πρέπει να 

συνδέσουµε παράλληλα µε το συνδυασµό των R1 και R2, ώστε η ισοδύ-

ναµη αντίσταση να είναι ίση µε R1. 

[Απ (α) 80 Ω,  (β) 500 Ω] 

41.Α. Για κάθε δυνατό τρόπο σύνδεσης τριών όµοιων αντιστατών αντί-

στασης R, να βρείτε σε συνάρτηση µε το R, την ισοδύναµη αντίσταση 

του συστήµατος. 

Β. Στο εργαστήριο Φυσικής κάποιου σχολείου υπάρχει ένα σφραγισµένο 

κουτί, από το οποίο βγαίνουν δύο καλώδια και για το οποίο γνωρίζου-

µε τα εξής: 

i)  Περιέχει τρεις όµοιους αντιστάτες αντίστασης R ο καθένας. 

ii) Οι άκρες των καλωδίων είναι τα άκρα του διπόλου των τριών αντι-

στατών. 

iii) Για κάθε αντιστάτη ισχύει 30 60Ω R Ω≤ ≤ . 

iv) Το δίπολο διαρρέεται από ρεύµα έντασης 1 A όταν στα άκρα του εφαρµο-
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στεί τάση 30 V. 

Να υπολογίσετε 

α. το ρυθµό µε τον οποίο η ηλεκτρική ενέργεια µετατρέπεται σε θερµική 

στο κουτί.  

β. την τιµή της αντίστασης R καθενός από τους τρεις αντιστάτες που 

περιέχονται στο κουτί. 

γ. την ένταση του ρεύµατος που διαρρέει κάθε έναν από τους αντιστά-

τες. 

[Απ (α) 30 W,  (β) 45 Ω,  (γ) 1/3 A, 1/3 A, 2/3 A] 

42.∆ιαθέτουµε δύο λαµπτήρες, µε στοιχεία κανονικής λειτουργίας 30 

W/60 V και 60 W 60 V. Συνδέουµε τους λαµπτήρες σε σειρά και στα 

άκρα τους εφαρµόζουµε τάση 180 V. Υποθέτουµε ότι η αντίσταση του 

λαµπτήρα δεν αλλάζει µε την ένταση του ρεύµατος. Να βρείτε 

α. την αντίσταση κάθε λαµπτήρα. 

β. την ένταση του ρεύµατος που διαρρέει το νήµα κάθε λαµπτήρα. 

γ. την ισχύ που καταναλίσκεται σε κάθε λαµπτήρα. 

δ. ποιος από τους δύο λαµπτήρες κινδυνεύει να καταστραφεί. 

[Απ (α) 120 Ω, 60 Ω,  (β) 1 A,  (γ) 120 W, 60 W] 

 

43.Στο κύκλωµα του σχήµατος δίνονται 

R1 = 20 Ω, R2 = R3 = 10 Ω, R4 = 5 Ω, 

R5 = 18 Ω και Ι = 30 Α.  

Να υπολογίσετε 
ΒΑ

R3

R1

R2 R4

I

R5  
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α. την ισοδύναµη αντίσταση του κυκλώµατος. 

β. την τάση VΑΒ. 

γ. την ένταση του ρεύµατος που διαρρέει κάθε αντιστάτη.  

[Απ (α) 6 Ω, (β) 180 V, (γ) 4 A, 8 A, 8 A, 20 A, 10 A] 

 

44.Σε ένα απλό κύκλωµα που αποτελείται από πηγή (E, r) και αντιστάτη, 

η ένταση του ρεύµατος που διαρρέει τον αντιστάτη είναι 5 Α. Όταν 

στο κύκλωµα παρεµβληθεί, σε σειρά µε τον αντιστάτη, άλλος αντιστά-

της του οποίου η αντίσταση είναι 2 Ω η ένταση του ρεύµατος µετα-

βάλλεται κατά 20 %. Να υπολογίσετε 

α. την ένταση του ρεύµατος που διαρρέει το κύκλωµα στη δεύτερη περί-

πτωση. 

β. την τιµή της ολικής αντίστασης του αρχικού κυκλώµατος. 

γ. την ΗΕ∆ της πηγής. 

[Απ (α) 4 Α,  (β) 8 Ω,  (γ) 40 V] 

45.Στο κύκλωµα του σχήµατος η πηγή 

έχει ΗΕ∆ Ε και αµελητέα εσωτερι-

κή αντίσταση. 

α. Να υπολογίσετε, σε συνάρτηση µε 

το R, την ισοδύναµη αντίσταση του 

κυκλώµατος. 

β. Να υπολογίσετε, σε συνάρτηση µε το R και το E, την ένταση του ρεύ-

µατος που διαρρέει την πηγή.  

2R

R

R

2R

2R

R

Ε, r = 0
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[Απ (α) 10R/11,  (β) 11E/10R] 

46.Ηλεκτρική πηγή όταν συνδέεται µε αντιστάτη R1 = 4 Ω, παρέχει ρεύµα 

Ι1 = 2 Α, ενώ όταν συνδέεται µε αντιστάτη R2 = 9 Ω παρέχει ρεύµα 

έντασης Ι2 = 1 Α. Να βρείτε 

α. την εσωτερική αντίσταση r της πηγής. 

β. την ΗΕ∆ Ε της πηγής. 

[Απ. (α) 1 Ω,  (β) 10 V] 

47.Αµπερόµετρο εσωτερικής αντίστασης 1 Ω συνδέεται σε σειρά µε α-

ντιστάτη 2 Ω. Τα άκρα του συστήµατος συνδέονται µε τα άκρα αντι-

στάτη 6 Ω. Το σύστηµα που προκύπτει συνδέεται µέσω αντιστάτη 8 

Ω, µε τους πόλους πηγής, οπότε το αµπερόµετρο δείχνει 2 A. 

Α. Να σχεδιάσετε το κύκλωµα. 

Β. ∆εδοµένου ότι το ρεύµα βραχυκύκλωσης της πηγής είναι 18 A, να 

βρείτε 

    α. την τάση στα άκρα του αντιστάτη 6 Ω. 

    β. την ένταση του ρεύµατος στον αντιστάτη 8 Ω. 

    γ. την εσωτερική αντίσταση και την ΗΕ∆ της πηγής. 

[Απ. (α) 6 V,  (β) 3 A,  (γ) 2 Ω, 36 V] 

 

48.Στο κύκλωµα του σχήµατος η γεν-

νήτρια έχει ΗΕ∆ Ε και αµελητέα 

εσωτερική αντίσταση, ενώ τα δύο 

όργανα θεωρούνται ιδανικά (η πα-

R3

Α
R1

R2V E
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ρεµβολή τους δεν επηρεάζει το κύκλωµα). ∆ίνονται R1 = 100 Ω, R2 = R3 

= 50 Ω, και η ένδειξη του αµπερόµετρου είναι 0,8 A. Να υπολογίσετε 

α. την ισοδύναµη αντίσταση του κυκλώµατος. 

β. την ένταση του ρεύµατος που διαρρέει κάθε αντιστάτη.  

γ. την ένδειξη του βολτόµετρου. 

[Απ (α) 125 Ω,  (β) 1,6 Α, 0,8 Α, 0,8 Α,  (γ) 200 V] 

49.Μια πηγή που έχει ΗΕ∆ 12 V και εσωτερική αντίσταση 0,4 Ω, τρο-

φοδοτεί κύκλωµα µε σταθερό ρεύµα.  

α. Να υπολογίσετε το λόγο της θερµικής ισχύος που καταναλώνεται στο 

εσωτερικό της, προς την συνολική ισχύ που αυτή παρέχει στο κύ-

κλωµα, αν το ρεύµα στην πηγή είναι 1 Α. 

β. Να υπολογίσετε τον ίδιο λόγο, αν το ρεύµα είναι 10 Α. 

γ. Τι είναι προτιµότερο για την πηγή, να δίνει µικρό ή µεγάλο ρεύµα; Να αι-

τιολογήσετε. 

[Απ (α) 1/30,  (β) 1/3] 

 

50.Συνδέουµε σε σειρά µια πηγή ηλεκτρεγερτι-

κής δύναµης 30 V και εσωτερικής αντίστασης 

2 Ω, έναν αντιστάτη 15 Ω και δύο αµπερόµε-

τρα Α1 και Α2 µε εσωτερικές αντιστάσεις 1 Ω και 2 Ω αντίστοιχα, 

όπως φαίνεται στο σχήµα. 

Α. Να επιβεβαιώσετε ή να διαψεύσετε τους παρακάτω ισχυρισµούς, δι-

καιολογώντας τις απαντήσεις σας. 

R
E, r

A1

A2  
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    α. Η ένδειξη του αµπερόµετρου Α1 είναι µεγαλύτερη από την ένδειξη 

του Α2. 

    β. Η θερµική ισχύς στο αµπερόµετρο Α2 είναι διπλάσια από τη θερµι-

κή ισχύ στο Α1. 

    γ. Η τάση στα άκρα του αντιστάτη είναι ίση µε την πολική τάση της 

πηγής. 

Β. Να υπολογίσετε 

    δ. την ένταση του ρεύµατος που διαρρέει τον αντιστάτη. 

    ε. την πτώση τάσης στα δύο αµπερόµετρα. 

    ζ. τη συνολική ισχύ που προσφέρει η πηγή στο κύκλωµα. 

[Απ (δ) 1,5 Α,  (ε) 1,5 V, 3 V,  (δ) 45 W] 
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51.Όταν ο διακόπτης δ του σχήµατος είναι 

ανοικτός, η πολική τάση της πηγής είναι 

7,5 V. Όταν ο διακόπτης είναι κλειστός, η 

πολική τάση της πηγής γίνεται 7,2 V και 

το αµπερόµετρο Α δείχνει 1,2 A. ∆εδοµένου ότι το αµπερόµετρο έχει 

αµελητέα εσωτερική αντίσταση, να υπολογίσετε 

α. την ΗΕ∆ και την εσωτερική αντίσταση r της πηγής. 

β. την τιµή της αντίστασης R του αντιστάτη. 

γ. το ρυθµό µε τον οποίο µετατρέπεται σε ηλεκτρική η εσωτερική (χηµι-

κή) ενέργειας της πηγής ι) στο εσωτερικό της, ιι) στον αντιστάτη R και 

ιιι) στο συνολικό κύκλωµα. 

[Απ (α) 7,5 V, 0,25 Ω,  (β) 6 Ω,  (γ) 0,36 W, 8,64 W, 9 W] 

52.Θερµαντική συσκευή έχει ονοµαστικά στοιχεία λειτουργίας 100 V/50 

W. 

α. Να βρείτε την αντίσταση RΣ της θερµαντικής συσκευής. 

β. Να βρείτε την αντίσταση R του αντιστάτη που πρέπει να συνδέσουµε 

σε σειρά µε τη συσκευή, ώστε να λειτουργεί κανονικά αν στα άκρα του 

συστήµατος εφαρµοστεί τάση V = 200 V. 

γ. Αν διαθέτουµε αντιστάτες µε αντίσταση R1 = 20 Ω ο καθένας, πόσους 

πρέπει να συνδέσουµε σε σειρά µεταξύ τους για να προκύψει η αντί-

σταση R; 

[Απ. (α) 200 Ω,  (β) 200 Ω,  (γ) 10 αντιστάτες] 

53.Ηλεκτρική πηγή ΗΕ∆ Ε = 12 V και εσωτερικής αντίστασης r = 2 Ω, 

Ε, r

δ
R

Α  
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συνδέεται µε αντιστάτη R = 4 Ω. Να βρείτε 

α. την ένταση του ρεύµατος που διαρρέει την πηγή. 

β. την πολική τάση της πηγής. 

γ. την ολική ηλεκτρική ισχύ του κυκλώµατος. 

δ. την ισχύ που προσφέρεται στο εξωτερικό κύκλωµα. 

ε. τη µεταβιβαζόµενη ενέργεια στον αντιστάτη σε χρόνο t = 100 s. 

[Απ. (α) 2 A,  (β) 8 V,  (γ) 24 W,  (δ) 16 W,  (ε) 1600 J] 

54.Η τάση στους πόλους µιας πηγής, όταν δεν διαρρέεται από ρεύµα, εί-

ναι V = 18 V ενώ η ένταση του ρεύµατος βραχυκύκλωσης είναι Iβ = 

18 Α. Συνδέουµε τους πόλους της πηγής µε αντιστάτη R = 5 Ω. Να 

βρείτε 

α. την ένταση του ρεύµατος που διαρρέει τον αντιστάτη. 

β. την ενέργεια που µεταβιβάζεται στον αντιστάτη σε χρόνο t = 10 min. 

[Απ. (α) 3 A,  (β) 27.000 J] 

55.Τρεις αντιστάτες R1 = 20 Ω, R2 = 5 Ω και R3 = 4 Ω συνδέονται πα-

ράλληλα προς τους πόλους πηγής ΗΕ∆ Ε = 20 V και εσωτερικής α-

ντίστασης r. Ο αντιστάτης R2 διαρρέεται από ρεύµα έντασης Ι2 = 2 Α. 

Να βρείτε 

α. την ισοδύναµη αντίσταση των τριών αντιστατών. 

β. την πολική τάση της πηγής. 

γ. την ένταση του ρεύµατος που διαρρέει καθένα από τους αντιστάτες 

R1 και R3.  

δ. την εσωτερική αντίσταση της πηγής. 
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[Απ. (α) 2 Ω,  (β) 10 V,  (γ) 0,5 Α, 2,5 Α,  (δ) 2 Ω] 

56.∆ύο αντιστάτες R1 = 3 Ω και R2 = 6 Ω συνδέονται παράλληλα προς 

τους πόλους πηγής εσωτερικής αντίστασης r = 1 Ω. Αν ο αντιστάτης 

R2 διαρρέεται από ρεύµα έντασης Ι2 = 1 Α, να βρείτε 

α. την ηλεκτρεγερτική δύναµη Ε της πηγής. 

β. την ισχύ που δίνει η πηγή στο εξωτερικό κύκλωµα. 

γ. την ολική ηλεκτρική ισχύ του κυκλώµατος. 

δ. την ισχύ που καταναλώνει κάθε αντιστάτης. 

ε. την ισχύ που καταναλώνεται στο εσωτερικό της πηγής. 

[Απ. (α) 9 V,  (β) 18 W,  (γ) 27 W,  (δ) 12 W, 6 W,  (ε) 9 W] 

57.∆ύο αντιστάτες R1 = 9 Ω και R2 = 18 Ω συνδέονται παράλληλα και έ-

χουν κοινά τα άκρα τους Α και Β. Το δίπολο που σχηµατίζεται συνδέε-

ται σε σειρά µε αντιστάτη ΒΓ αντίστασης R3 = 3 Ω. Τα άκρα Α και Γ του 

νέου διπόλου που σχηµατίζεται συνδέονται, µέσω διακόπτη, µε τους 

πόλους ηλεκτρικής πηγής ΗΕ∆ Ε = 30 V και εσωτερικής αντίστασης r. 

Αν ο αντιστάτης R2 διαρρέεται από ρεύµα έντασης Ι2 = 1 Α, να βρείτε 

α. την εσωτερική αντίσταση της πηγής. 

β. την πολική τάση της πηγής. 

γ. την ισχύ που προσφέρει η πηγή στο εξωτερικό κύκλωµα. 

δ. την ισχύ που καταναλώνει κάθε αντιστάτης. 

[Απ. (α) 1 Ω,  (β) 27 V,  (γ) 81 W,  (δ) 36 W, 18 W, 27 W] 

58.∆ιαθέτουµε Ν = 16 ηλεκτρικά στοιχεία, καθένα από τα οποία έχει 

ΗΕ∆ E = 2 V και εσωτερική αντίσταση r = 0,4 Ω. Τα στοιχεία χωρί-
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ζονται σε τέσσερεις οµάδες από 4 στοιχεία η κάθε µια. Τα στοιχεία 

κάθε οµάδας συνδέονται παράλληλα και οι οµάδες συνδέονται σε σει-

ρά µεταξύ τους. Στους πόλους του συστήµατος συνδέεται αντιστάτης 

R = 1,6 Ω. Να βρείτε 

α. την ηλεκτρεγερτική δύναµη και την εσωτερική αντίσταση του συστή-

µατος των στοιχείων κάθε οµάδας. 

β. την ηλεκτρεγερτική δύναµη και την εσωτερική αντίσταση του συστή-

µατος των στοιχείων και των τεσσάρων οµάδων. 

γ. την ένταση του ρεύµατος που διαρρέει τον αντιστάτη. 

δ. την ένταση του ρεύµατος που διαρρέει κάθε στοιχείο. 

 [Απ. (α) 2 V, 0,1 Ω,  (β) 8 V, 0,4 Ω,  (γ) 4 Α,  (δ) 1 Α] 

 

59.Οι πόλοι µιας ηλεκτρικής πηγής µε χαρα-

κτηριστικά (Ε, r) συνδέονται µε ροοστάτη. 

Παράλληλα µε το ροοστάτη συνδέεται αµπε-

ρόµετρο µε εσωτερική αντίσταση RA = 8 Ω. 

Η ένδειξη του αµπερόµετρου είναι Ι1 = 2 Α όταν η αντίσταση του ρο-

οστάτη είναι R1 = 2 Ω και Ι2 = 3 Α όταν η αντίσταση του ροοστάτη γί-

νει R2 = 4 Ω. Να βρείτε 

α. την εσωτερική αντίσταση r της πηγής. 

β. την ηλεκτρεγερτική δύναµη Ε της πηγής. 

[Απ. (α) 8 Ω,  (β) 96 V] 

60.Η πηγή του σχήµατος, της οποίας τα στοιχεία ταυτότητας είναι Ε = 8,4 

Α

E, r
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V και r = 5 Ω, συνδέεται µε αντιστάτη R = 30 Ω. 

A. Να υπολογίσετε την τάση V στα άκρα του αντιστάτη. 

B. Παράλληλα προς τον αντιστάτη συνδέου-

µε βολτόµετρο. Να προβλέψετε την έν-

δειξη του βολτόµετρου αν η αντίστασή 

του είναι  

     α. 15 Ω  

     β. 30 Ω 

     γ. 150 Ω 

Γ. Σε ποια από τις τρεις περιπτώσεις του ερωτήµατος Β η ένδειξη του 

βολτόµετρου είναι πλησιέστερη προς την τιµή της τάσης V που βρή-

κατε στην ερώτηση Α; Ποιο γενικότερο συµπέρασµα προκύπτει, για 

την αντίσταση που πρέπει να έχει ένα βολτόµετρο;  

[Απ. (A) 7,2 V,  (α) 5,6 V,  (β) 6,3 V,  (γ) 7 V] 

61.Όταν µια πηγή Π άγνωστης ηλεκτρεγερτικής δύναµης και εσωτερι-

κής αντίστασης r = 2 Ω τροφοδοτεί αντιστάτη R, µετράµε ένταση 

ρεύµατος I1 = 3 A. Συνδέουµε σε σειρά µε τον αντιστάτη R ένα άλλο 

αντιστάτη R1 = 10 Ω. Το δίπολο που σχηµατίζεται το συνδέουµε 

στους πόλους της πηγής Π και µετράµε ένταση ρεύµατος Ι2 = 2 Α. 

Να βρείτε 

α. την αντίσταση R. β. την ηλεκτρεγερτική δύναµη της πηγής. 

[Απ. (α) 18 Ω,  (β) 60 V] 

62.Μια ηλεκτρική στήλη αποτελείται από λ στοιχεία συνδεδεµένα σε σει-

Ε, r

R

V  
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ρά. Κάθε στοιχείο έχει ΗΕ∆ Ε = 1,6 V και εσωτερική αντίσταση r = 

0,2 Ω. Η στήλη τροφοδοτεί Ν = 8 όµοιους λαµπτήρες, συνδεδεµένους 

παράλληλα προς τους πόλους της στήλης. Κάθε λαµπτήρας έχει αντί-

σταση R = 40 Ω και για να λειτουργήσει χρειάζεται ρεύµα έντασης Ι1 

= 0,5 Α. Να βρείτε 

α. την ισοδύναµη αντίσταση του συστήµατος των λαµπτήρων. 

β. την ένταση του ρεύµατος που διαρρέει τη στήλη. 

γ. την πολική τάση της στήλης. 

δ. τον αριθµό των στοιχείων της στήλης. 

[Απ. (α) 5 Ω,  (β) 4 Α,  (γ) 20 V,  (δ) 25] 

63.Ένας αντιστάτης R, τροφοδοτείται από ηλεκτρική στήλη που αποτελεί-

ται από Ν = 12 στοιχεία, συνδεδεµένα σε σειρά, καθένα από τα οποία 

έχει ΗΕ∆ Ε = 2 V και εσωτερική αντίσταση r = 0,5 Ω. Η τάση µεταξύ 

των πόλων της στήλης είναι VΠ = 15 V. Να βρείτε 

α. την ηλεκτρεγερτική δύναµη της στήλης. 

β. την εσωτερική αντίσταση της στήλης. 

γ. την ένταση του ρεύµατος που διαρρέει τη στήλη. 

δ. την αντίσταση R. 

[Απ. (α) 24 V,  (β) 6 Ω,  (γ) 1,5 Α,  (δ) 10 Ω] 

64.Λαµπτήρας αντίστασης R1 = 40 Ω συνδέεται σε σειρά µε αντιστάτη R2 

= 15 Ω και το δίπολο που σχηµατίζεται συνδέεται µε τους πόλους 

πηγής ΗΕ∆ Ε = 120 V και εσωτερικής αντίστασης r = 5 Ω. 

α. Να υπολογίσετε την ισχύ που καταναλώνει ο λαµπτήρας. 
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β. Παράλληλα µε το λαµπτήρα συνδέεται αντιστάτης R3 = 40 Ω. Να υ-

πολογίσετε τη µεταβολή της ισχύος που καταναλώνει ο λαµπτήρας. 

[Απ. (α) 160 W,  (β) - 70 W] 

65.∆ιαθέτουµε Ν = 16 ηλεκτρικά στοιχεία, καθένα από τα οποία έχει 

ΗΕ∆ Ε = 2 V και εσωτερική αντίσταση r = 0,5 Ω. Τα στοιχεία χωρί-

ζονται σε τέσσερεις οµάδες από 4 στοιχεία η κάθε µια. Τα στοιχεία 

κάθε οµάδας συνδέονται σε σειρά και οι οµάδες συνδέονται µεταξύ 

τους παράλληλα. Στους πόλους του συστήµατος συνδέεται αντιστάτης 

R = 7,5 Ω. Να βρείτε 

α. την ηλεκτρεγερτική δύναµη και την εσωτερική αντίσταση του συστή-

µατος των στοιχείων κάθε οµάδας. 

β. την ηλεκτρεγερτική δύναµη και την εσωτερική αντίσταση του συστή-

µατος των στοιχείων και των τεσσάρων οµάδων. 

γ. την ένταση του ρεύµατος που διαρρέει τον αντιστάτη. 

δ. την ένταση του ρεύµατος που διαρρέει κάθε στοιχείο. 

[Απ. (α) 8 V, 2 Ω,  (β) 8 V, 0,5 Ω,  (γ) 1 Α,  (δ) 0,25 Α] 

 

 
 


