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ΘΕΜΑ 1ο  

Να συμπληρώσετε τα κενά σε κάθε μια από τις παρακάτω προτάσεις.  

 

Α.  Ηλεκτρικό ρεύμα ονομάζουμε την ………………… κίνηση ηλεκτρονίων ή 

γενικότερα  των φορτισμένων σωματιδίων.  

 

Β.  Ένταση (Ι) του ηλεκτρικού ρεύματος ονομάζεται το πηλίκο του ……………..    

………..  που περνά από μια διατομή (S) του αγωγού σε χρόνο ( t), προς τον χρόνο 

(t). Δηλαδή,  
t

Q
I = . 

 

Γ.  Ηλεκτρικό κύκλωμα ονομάζουμε κάθε κλειστό …………… δρόμο, μέσα από τον 

οποίο διέρχεται …………… ρεύμα.  

 

Δ.  Με ένα Αμπερόμετρο μετράμε την ………………. του ηλεκτρικού ρεύματος που 

διαρρέει ένα κύκλωμα.  

 

Ε.  Αντιστάτες ονομάζουμε  τα ηλεκτρικά δίπολα στα οποία η ……………..  

που παρουσιάζουν στην διέλευση του ηλεκτρικού ρεύματος από το εσωτερικό 

τους είναι ………………… από την τάση (V) που εφαρμόζεται στα άκρα τους και 

από την ένταση (Ι) του ηλεκτρικού ρεύματος που τους διαρρέει. Δηλαδή το π ηλίκο 

I

V
R =  , είναι σταθερό.  

(25 μονάδες)  

 

ΘΕΜΑ 2ο   

Να χαρακτηρίσετε κάθε μια από τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστή (Σ) ή Λανθασμένη, 

ανάλογα με το περιεχόμενο της.  

 

Α.  Με ένα βολτόμετρο μετράμε την τάση (V) που εφαρμόζεται σε μια περιοχή ενός 

κυκλώματος.  

Β.  Μονάδα μέτρησης της Έντασης του ηλεκτρικού ρεύματος στο S.I είναι το 1 

Ampere (1 A). 



 

 

 

Γ.  Ο Νόμος του Ohm (
R

V
I = ) ισχύει ΜΟΝΟ για εκείνα τα ηλεκτρικά δίπολα που είναι 

αντιστάτες.  

 

Δ.  Στο εσωτερικό ενός αγωγού κινούνται  ΜΟΝΟ τα ελεύθερα ηλεκτρόνια, και αυτά 

αποτελούν το Ηλεκτρικό ρεύμα. Τα πρωτόνια δεν μπορούν να τεθούν σε κίνηση 

διότι βρίσκονται εγκλωβισμένα στο εσωτερικό των πυρήνων.  

 

Ε.  Μονάδα μέτρησης της αντίστασης (R) στο  S.I, είναι το 1 Volt.  

(25 μονάδες)  

 

ΘΕΜΑ 3ο  

Η ένταση (Ι) του ηλεκτρικού ρεύματος που διαρρέει έναν αγωγό είναι Ι= 16 Α.  

Πόσα  (N) ηλεκτρόνια διέρχονται από μια διατομή του αγωγού σε χρόνο t = 2 sec; 

Δίνεται ότι το φορτίο που μεταφέρει κάθε ηλεκτρόνιο είναι 6,1=eq C
19_

10 . (Κβάντο του 

Ηλεκτρικού φορτίου).  

(25  μονάδες)  

 

ΘΕΜΑ 4ο  

Δυο αντιστάσεις R1 , R2 με .R1= 3 Ω και R2= 6 Ω είναι συνδεδεμένες παράλληλα ׃  

Στα άκρα του κυκλώματος εφαρμόζεται τάση V =36 Volts. Να σχεδιάσετε το κύκλωμα, 

και να υπολογίσετε  ׃

Α.  Την ολική αντίσταση του κυκλώματος.  

Β.  Την ένταση του ρεύματος που διαρρέει  το κύκλωμα.  

Γ.  Τις εντάσεις των ρευμάτων Ι 1 και Ι2 που διαρρέουν τις αντιστάσεις R1 και R2.  

Δ.  Τις τάσεις V1 και V2  που εφαρμόζονται στα άκρα των αντιστάσεων R1 και R2.  

 

(25 μονάδες)  

 
 
 
 
 
 

Καλή Επιτυχία!!!  


