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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 2ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΘΕΜΑ 1°
Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασμένες;
α) Στο ηλεκτρικό ρεύμα που δημιουργείται από μια μπαταρία η ηλεκτρική ενέργεια των ελεύθερων
ηλεκτρονίων προέρχεται από την ενέργεια που έχει αποθηκευμένη η μπαταρία.
β) Σε ένα κλειστό ηλεκτρικό κύκλωμα τα ελεύθερα ηλεκτρόνια κινούνται από το θετικό πόλο προς τον αρνητικό
πόλο. γ) Η ηλεκτρική τάση στα άκρα ενός μεταλλικού αγωγού είναι η αιτία που περνάει από τον αγωγό
ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ το ηλεκτρικό ρεύμα που διαρρέει τον αγωγό είναι το αποτέλεσμα, δ) Στην παράλληλη
σύνδεση αντιστατών η ισοδύναμη αντίσταση αυξάνεται.

ΘΕΜΑ 2°
1. Ποιες από τις προτάσεις που αναφέρονται στο παραπάνω σχήμα είναι σωστές;
α) Η ένδειξη του αμπερόμετρου είναι 1 Α.
β) Η αντιστάσεις έχουν στα άκρα τους την ίδια τάση 20 V.
γ) Οι εντάσεις των ρευμάτων που διαρρέουν τους αντιστάτες ισούνται
με 1 Α.
δ) Η ολική αντίσταση του κυκλώματος είναι 20 Ω.
2. Να διατυπώσετε και να αποδείξετε τη σχέση που δίνει τη συνολική αντίσταση ενός κυκλώματος δύο
αντιστατων που συνδέονται παράλληλα μεταξύ τους και τα άκρα τους συνδέονται με πηγή τάσης V.
ΘΕΜΑ 3°
Δύο λαμπτήρες με αντιστάσεις R1=10 Ω και R2=15 Ω διαρρεονται από το ίδιο ρεύμα έντασης Ι=3 Α και τα
άκρα του συστήματος είναι συνδεδεμένα με μπαταρία.
α) Να βρείτε πώς συνδέονται οι αντιστάσεις και να δικαιολογήσετε την απάντηση σας.
β) Να βρείτε τη συνολική αντίσταση του κυκλώματος,
γ) Να υπολογίσετε την τάση της μπαταρίας και την τάση στα άκρα κάθε λαμπτήρα.
δ) Πώς θα μπορούσαμε να βραχυκυκλώσουμε το λαμπτήρα αντίστασης R2; Πόση θα είναι τότε η ένταση του
ρεύματος που διαρρέει τον αντιστάτη R1.
ΘΕΜΑ 4°
Δύο αντιστάσεις R1=6 Ω και R2=3 Ω συνδέονται παράλληλα. Σε σειρά με το συνδυασμό των αντιστάσεων
συνδέεται αντίσταση R3 =10 Ω και παράλληλα με το σύστημα των τριών πρώτων αντιστατων συνδέεται
αντίσταση R4=4 Ω. Τα άκρα του συστήματος των αντιστάσεων συνδέονται με πηγή τάσης V=36 Volt. Να
βρεθούν:
α) Η ισοδύναμη αντίσταση του κυκλώματος σχεδιάζοντας το αρχικό κύκλωμα και όλα τα ενδιάμεσα στάδια
μέχρι τον τελικό υπολογισμό της Rολ.
β) Η τάση στα άκρα κάθε αντίστασης, η ένταση του ρεύματος που διαρρέει κάθε αντιστάτη καθώς και η ένταση
του ρεύματος που διαρρέει την πηγή.

