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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 
ΦΥΣΙΚΗ ΑΘΡΩΠΙΣΤΚΟΥ & ΘΕΤΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ 

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 
7/2/2016 

ΘΕΜΑ Α 
Να γράψετε  στο τετράδιό σας τον αριθµό καθε µιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1 - 5 και δίπλα το 
γράµμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση: 
A1. Η αντίσταση ενός μεταλλικού αγωγού που βρίσκεται σε σταθερή θερμοκρασία  
α. εξαρτάται από την τάση στα άκρα του αγωγού            β. εξαρτάται από την ένταση του ρεύματος που 
τον διαρρέει  
γ. είναι ανάλογη της διατομής του αγωγού  δ. είναι ανάλογη του μήκους του αγωγού.    (Μον 4) 
 
A2. Ο ρόλος μιας ηλεκτρικής πηγής σ' ένα κύκλωμα είναι: 
α. να δημιουργεί διαφορά δυναμικού  β. να παράγει ηλεκτρικά φορτία 
γ. να αποθηκεύει ηλεκτρικά φορτία  δ. να επιβραδύνει την κίνηση των ηλεκτρικών φορτίων.  
                                                                                                                                                                              (Μον 4) 
A3. Ο 10ς κανόνας του kirchoff στηρίζεται : 
α. στην αρχή διατήρησης της ενεργείας   β. στην αρχή διατήρησης της ορμής  
γ. στην αρχή διατήρησης του ηλεκτρικού φορτίου δ. στην αρχή διατήρησης της κινητικής ενεργείας  
                                                                                                                                                                               (Μον 4) 
A4. Σε ηλεκτρική θερμάστρα αναγράφονται τα στοιχεία 220 V/1000 W. Αυτό σημαίνει 
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 2Α όταν λειτουργεί κανονικά.                                                           (Μον 4) 
                                              
A5. Στα άκρα ενός χάλκινου σύρματος, σταθερής θερμοκρασίας, εφαρμόζεται 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 σύρματος. 
δ. θα υποδιπλασιαστεί η αντίσταση του σύρματος.                                                                                   (Μον 4)
    
A6. Να γράψετε στο τετράδιο σας το γράμμα κάθε πρότασης και δίπλα σε κάθε γράμμα τη λέξη Σωστό, 
για τη σωστή πρόταση, και τη λέξη Λάθος, για τη λανθασμένη. 
α. η ειδική αντίσταση ενός αγωγού εξαρτάται από τα γεωμετρικά  του χαρακτηριστικά.  
β. Στα ηλεκτρικά κυκλώματα η διαφορά δυναμικού είναι διανυσματικό μέγεθος.  
γ. Η μονάδα μέτρησης του ηλεκτρικού ρεύματος είναι το 1Α (Ampere). 

δ. Η αντίσταση ενός αγωγού  εξαρτάται από τη θερμοκρασία του. 

ε. Η πραγματική φορά του ηλεκτρικού ρεύματος είναι η φορά κίνησης των ηλεκτρόνιων.               (Μον 5) 
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ΘΕΜΑ Β 
 
Β1. Στα άκρα δύο χάλκινων συρμάτων Σ1 και Σ2 εφαρμόζεται 
διαφορά δυναμικού V και κάθε σύρμα διαρρέεται από ρεύμα. 
Στο παρακάτω διάγραμμα έχει παρασταθεί γραφικά η ένταση του 
ρεύματος Ι σε συνάρτηση με τη διαφορά δυναμικού V για τα δύο 
σύρματα. 
α. Μεγαλύτερη αντίσταση έχει το σύρμα Σ1  
β. Μεγαλύτερη αντίσταση έχει το σύρμα Σ2  
γ. Τα σύρματα έχουν ίσες αντιστάσεις. 
 
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.                                                                                                                    (Μον 1) 
Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.                             (Μον 4) 
                                                                                                                                                                                                                                         
 
B2. Δίνονται τέσσερεις όμοιοι αντιστάτες με αντίσταση R ο καθένας, σε τρεις διαφορετικές συνδεσμολογίες  
(Σ.1, Σ.2, Σ.3).  

 
  
Η μεγαλύτερη ολική ηλεκτρική αντίσταση θα μετρηθεί στη συνδεσμολογία:  

α.          Σ.1                     β.          Σ.2                     γ.      Σ.3 
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.        (Μον 1) 
Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.         (Μον 4) 
 
 
Β3. Το κύκλωμα του παρακάτω σχήματος τροφοδοτείται από ηλεκτρική 
πηγή τάσης V .Όταν ο διακόπτης είναι ανοικτός, το κύκλωμα 
καταναλώνει ισχύ Ρ1. Αν κλείσουμε το διακόπτη η ισχύς που θα 
καταναλώνει το κύκλωμα είναι ίση με Ρ2. 
 
α. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.    (Μον 1) 
Για τις τιμές της ισχύος που καταναλώνεται από το κύκλωμα στις δύο 
περιπτώσεις ισχύει : 

α. Ρ1 = 2Ρ2                       β. Ρ2 = Ρ1                                      γ. Ρ2 = 2Ρ1                      
β. Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.         (Μον 4) 
 
Β4. Η ισοδύναμη αντίσταση των δύο αντιστατών R1 και R2 (Σχήμα 1) είναι RΑΒ(1)· Συνδέουμε στην R1 
παράλληλα έναν αντιστάτη αντίστασης R1 και στην R2 παράλληλα έναν αντιστάτη αντίστασης R2 (Σχήμα 2). 
Η ισοδύναμη αντίσταση, ανάμεσα στους ακροδέκτες ΑΒ, είναι τότε RΑΒ(2)  
α. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.        (Μον 1) 
Η σχέση των RAB(1) και RΑΒ{2) είναι: 

α. RAB(1) = RAB(2) β·  RAB(1) = 2RAB(2)  γ. RAB(1) = 4RAB(2) 
β. Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.         (Μον 4) 
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Β5. Δύο ομογενείς    κυλινδρικοί    μεταλλικοί αγωγοί Α και  Β από το ίδιο 
υλικό, στην ίδια θερμοκρασία, έχουν αντιστάσεις RΑ   και     RΒ    αντίστοιχα, 
με    
RΑ  = 2RΒ  .   Ο αγωγός   Α έχει διπλάσιο εμβαδό διατομής από τον αγωγό Β .  
α. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.     
 (Μον 1) 
Ο λόγος των μηκών   LA   και  LB   των αγωγών Α και Β αντίστοιχα θα είναι: 
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β. Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.      (Μον 4) 
 
ΘΕΜΑ Γ 
 
Στο κύκλωμα δίνονται R1 = 10 Ω, R2 = 5 Ω, R3 = 5 Ω, R4 = 4 
Ω, V = 36V 
Να βρείτε: 
α) Την ολική αντίσταση τους συστήματος 
β) Την ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος, που διαρρέει 
κάθε αντίσταση. 
γ) Την τάση στα άκρα κάθε αντίστασης. 
δ) Να βρείτε τη θερμότητα που εκλύεται στον αντιστάτη R2 
καθώς και στον αντιστάτη R1 σε  χρόνο t = 1min. 
ε) Να βρείτε τον αριθμό των η ηλεκτρονίων, που περνάνε 
από μία διατομή του αντιστάτη R4 σε χρόνο  
Δt = 0,04s. Δίνεται qe=-1,6·10-19C         (Μον 5+5+5+5+5) 

 
ΘΕΜΑ Δ 
 
Στο διπλανό σχήμα φαίνεται ένα ηλεκτρικό κύκλωμα που 

αποτελείται από μια πηγή σταθερής τάσης V=60V από 

ένα λαμπτήρα με στοιχεία κανονικής λειτουργίας 40 W 

και 20 V και αντιστάτες με αντιστάσεις R1= 20 Ω, R2= 30 

Ω, R3= 5 Ω και R4= 30 Ω. 

 
 
α) Να υπολογίσετε την ολική αντίσταση του κυκλώματος.                                                                           (Μον 6) 
β) Να βρείτε την θερμότητα που αναπτύσσεται στον αντιστάτη R3 σε χρόνο 0,5h.                                 (Μον 6) 
γ) Να αποδείξετε ότι ο λαμπτήρας υπολειτουργεί.                                                                                        (Μον 6) 
δ) Αποσυνδέουμε τον αντιστάτη με αντίσταση R2 από το κύκλωμα και αντικαθιστούμε τον αντιστάτη R1 με 

νέο αντιστάτη που έχει αντίσταση '

1R , έτσι ώστε ο λαμπτήρας να λειτουργεί κανονικά. Να υπολογίσετε 

την νέα αντίσταση '

1R .                                                                                                                                          (Μον 7)  
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