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ΘΕΜΑ Α 

Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-

4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.  

 

Α1. Η αντίσταση ενός μεταλλικού αγωγού σταθερής θερμοκρασίας είναι ανάλογη:  

α) της έντασης του ρεύματος που τον διαρρέει  

β) της διαφοράς δυναμικού που εφαρμόζεται στα άκρα του  

γ) του εμβαδού της διατομής του  

δ) του μήκους του.  

(μονάδες 5) 

 

Α2. Ο ρυθμός ροής του ηλεκτρικού φορτίου μέσα από μια διατομή του αγωγού 

ονομάζεται: 

α) τάση              β) ισχύς             γ) ένταση                 δ) αντίσταση 

(μονάδες 5) 

 

Α3.  Σύμφωνα με την αρχή διατήρησης της ενέργειας στο κύκλωμα ισχύει: 

α) 𝛦𝛪 = 𝛪2𝑅 − 𝐼2𝑟 

β) 𝑉𝛪 = 𝛪2𝑅 − 𝐼2𝑟 

γ) 𝑉𝐼 = 𝐸𝐼 − 𝐼2𝑟 

δ) 𝛦𝛪 = 𝛪2𝑅 + 𝐼2𝑟 

 

 (μονάδες 5) 

 

Α4 Η ΗΕΔ μιας πηγής 

α) Είναι πάντα μεγαλύτερη από τη πολική της τάση 

β) είναι ίση με τη πολική τάση της όταν είναι βραχυκυκλωμένη.  

γ) είναι ίση με τη πολική τάση της όταν δεν διαρρέεται από ρεύμα  

δ) είναι πάντα ίση με την πολική της τάση 

 

 (μονάδες 5) 
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Α5. Να χαρακτηρίσετε κάθε μια πρόταση από τις παρακάτω (Σ) σωστή ή (Λ) 

λανθασμένη. 

α) Η αντίσταση ενός αγωγού είναι ανεξάρτητη της ϑερµοκρασίας του.  

β) Η Kwh είναι µονάδα µέτρησης της ηλεκτρικής ισχύος. 

γ) Η ηλεκτρική πηγή μετατρέπει την ηλεκτρική ενέργεια σε χημική. 

δ) Η ΗΕΔ μιας πηγής είναι ανεξάρτητη της έντασης του ρεύματος που τη διαρρέει. 

ε) Στη παράλληλη σύνδεση αντιστατών, ο ρυθμός παραγωγής θερμότητας είναι 

μεγαλύτερος στη μικρότερη αντίσταση. 

(μονάδες 5) 

 

 

ΘΕΜΑ Β 

B1 Στα άκρα ενός αντιστάτη αντίστασης R εφαρμόζουμε τάση 20V, οπότε 

διαρρέεται από ρεύµα εντάσεως 5Α. 

α) Πόση είναι η αντίσταση του αντιστάτη;  

β) Πόση ενέργεια παρέχει το ρεύµα στον αντιστάτη ανά δευτερόλεπτο;  

γ) Πόσα ηλεκτρόνια διέρχονται από µια διατοµή του αγωγού σε χρόνο 2s; ∆ίνεται το 

φορτίο του ηλεκτρονίου  |𝑒| = 1,6 ∙ 10−19𝐶  

(μονάδες 6) 

 

B2 Αντιστάτης R είναι συνδεδεμένος σε τάση V και σε χρόνο Δt εκλύει ποσό 

θερμότητας Q στο περιβάλλον. Συνδέουμε παράλληλα στο παραπάνω αντιστάτη 

έναν όμοιο, διατηρώντας την ίδια τάση V στα άκρα του κυκλώματος. Τότε στο ίδιο 

χρονικό διάστημα από το σύστημα των δύο αντιστατών εκλύεται ποσό θερμότητας: 

 

α) 2Q              β) Q/2           γ) Q/4        δ) 4Q 

 

 (μονάδες 3) 

Nα δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

(μονάδες 6) 

 

Β3. 3 αντιστάτες R, 2R και 3R αντίστοιχα συνδέονται σε σειρά και στα άκρα του 

συστήματος εφαρμόζεται τάση V. Τότε η ισχύς που καταναλώνεται στο σύστημα 

των 3 αντιστατών είναι P1. Αν οι 3 αντιστάτες συνδεθούν παράλληλα και στο 

σύστημα τους συνδεθεί η ίδια σταθερή τάση V, τότε καταναλώνεται συνολικά ισχύς 

P2. Ο λόγος 
P2

P1
 είναι ίσος με: 

 α) 1                   β) 11                    γ) 3 

(μονάδες 3) 

Nα δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

(μονάδες 7) 



 

ΘΕΜΑ Γ 

Σύστηµα δύο αντιστατών µε αντιστάσεις R1=10Ω και R2=5Ω συνδεδεµένων 

παράλληλα, συνδέεται στους πόλους πηγής εσωτερικής αντίστασης r=2Ω. Αν ο 

αντιστάτης µε αντίσταση 10Ω διαρρέεται από ρεύµα έντασης 5Α, να βρείτε: 

Γ1. Την πολική τάση της πηγής.  

(μονάδες 5) 

Γ2. Την ΗΕ∆ της πηγής. 

(μονάδες 5) 

Γ3. την ισχύ που δίνει η πηγή στο εξωτερικό κύκλωµα.  

(μονάδες 5) 

Γ4. την ισχύ που απορροφά κάθε αντιστάτης.  

(μονάδες 5) 

Γ5. Την ενέργεια που προσφέρει η γεννήτρια στο κύκλωµα σε 20 ώρες µετρηµένη σε 

ΚWh. 

 (μονάδες 5) 

 

 

ΘΕΜΑ Δ 

Για το ηλεκτρικό κύκλωμα του σχήματος δίνονται: R1 = 10 Ω, R2 = 20Ω, R3=15Ω, R4 = 

5 Ω και η χαρακτηριστική καμπύλη της πηγής φαίνεται στο διάγραμμα. Η θερμική 

συσκευή Σ έχει ενδείξεις κανονικής λειτουργίας 12 V, 24 W. Θεωρούμε ότι η 

ηλεκτρική συσκευή συμπεριφέρεται σαν ωμικός αντιστάτης. 

 

 

 

 

 

 

 

Να υπολογίσετε: 

Δ1. ΗΕΔ πηγής και εσωτερική αντίσταση 

(μονάδες 5) 

 

Δ2. Να υπολογίσετε την ισοδύναμη αντίσταση του εξωτερικού κυκλώματος 

(μονάδες 5) 

 

Δ3. Να εξετάσετε αν η συσκευή λειτουργεί κανονικά, υπολειτουργεί ή κινδυνεύει να 

καταστραφεί. 



(μονάδες 5) 

 

Δ4.Να υπολογιστεί η ισχύς που καταναλώνει ο αντιστάτης R3; 

 

(μονάδες 5) 

Δ5. Αν καταργηθεί η θερμική συσκευή από το κύκλωμα να υπολογίσετε την πολική 

τάση της πηγής. 

 

 

(μονάδες 5) 

 

 

 

 

ΚΑΛΗ ΔΥΝΑΜΗ 

 

 

Διάρκεια 2 ώρες 

 

 

 

Email: aaggelopoul@gmail.com 

thnousia@gmail.com 
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