
Καθηγήτρια: Εγγλεζάκη Φρίντα 

 

 

ΟΜΑΔΑ Α 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ  ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚO ΡΕΥΜΑ 

Καθηγήτρια: Εγγλεζάκη Φρίντα 

Βαθμός:   

Ονοματεπώνυμο:____________________________________ 

Τάξη: Γ’ Γυμνασίου  Τμήμα:_____    

Ημερομηνία:_____________________ 

 
 
 

Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις 
 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 1 (M 2+3=5) 
Α) Στο παρακάτω κύκλωμα να σημειώσετε με βέλη την πραγματική φορά του ρεύματος και να το αιτιολογήσετε.  
 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 

  _________________________________ 
   ____________________________________ 

  _________________________________ 
  _________________________________ 
  _________________________________ 
  _________________________________ 
 
Β) Να υπολογίσετε την ένταση του ρεύματος (Ι). 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 

 
ΕΡΩΤΗΣΗ 2 (Μ 1+1+3=5) 
Στο παρακάτω κύκλωμα έχουμε τρεις αντιστάτες (R1, R2 και R3). Να απαντήσετε τις ερωτήσεις. 

Α) α)Πώς είναι συνδεδεμένοι μεταξύ τους; ______________________________________________________ 

    β) Η διαφορά δυναμικού (τάση) στα άκρα του κάθε αντιστάτη (R1, R2 και R3) θα είναι 9V;_______________ 

 

 
Β) Να υπολογίσετε την ισοδύναμη αντίσταση (R). 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

 
 
 

 

 

R=3kΩ 
V=9V 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 3 (Μ 1+1+1+1+1+=5) 
Στο παρακάτω κύκλωμα έχουμε τρεις αντιστάτες (R1, R2 και R3). Να απαντήσετε τις ερωτήσεις. 
 

 
  
    α) Η ισοδύναμη αντίσταση είναι μικρότερη από 1kΩ.  

    β) Η διαφορά δυναμικού στα άκρα και των τριών αντιστατών είναι ίδια. 

    γ) Αν στη θέση των τριών αντιστατών τοποθετήσουμε λαμπάκια και δεν λειτουργεί το ένα από αυτά, τότε και  

        τα άλλα 2 λαμπάκια δεν θα ανάβουν. 

    δ) Η πραγματική φορά του ρεύματος σε αυτό το κύκλωμα δια μέσου του αντιστάτη (R2) θα ακολουθεί τη  

        διαδρομή από τα σημεία  +,1, 2, 3, 6, 7, 8, -, + 

    ε) Οι  3 αντιστάτες (R1, R2, R3) είναι συνδεδεμένοι στη σειρά.  
 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 4 (M 1+1+1+2=5) 
Να απαντήσετε τις ερωτήσεις με βάση το παρακάτω διάγραμμα της έντασης (Ι) του ρεύματος σε συνάρτηση με 
την τάση (V) που εφαρμόζεται στα άκρα ενός αντιστάτη R.  
 

 
 
Α) Να επιλέξετε (Σ) ή (Λ) αν θεωρείτε τις παρακάτω προτάσεις σωστές ή λάθος αντίστοιχα.   

    α) Η ένταση του ρεύματος (Ι) είναι ανάλογη της τάσης (V) που εφαρμόζεται στα άκρα του αντιστάτη (R). 

    β) Δεν ισχύει ο νόμος του Ohm για αυτόν τον αντιστάτη. 

    γ) Η μονάδα μέτρησης της αντίστασης (R) ενός αγωγού είναι το kΩ.  

 

Β)  Να συμπληρώσετε τον πίνακα χρησιμοποιώντας το παραπάνω διάγραμμα. 

 

Τάση (V) V Ένταση ρεύματος (I) mA 

2  

 20 

 
Καλή Επιτυχία!!! 

 

 

 


