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ΘΕΜΑ Α 

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

 

1. Ισχύ (P) μιας ηλεκτρικής συσκευής  ονομάζουμε το πηλίκο της ……………. 

ενέργειας (Εηλ) που μεταφέρεται στη συσκευή σε χρόνο ( t ) προς τον ……….. ( t) 

(
t

E
P
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2. Μονάδα μέτρησης της Ισχύος (P) S.I είναι το ………………. .  

3. Μονάδα μέτρησης όλων των μορφών ενέργειας στο S.I είναι το ……………  

4. Σύμφωνα με το φαινόμενο Joule ,  σε έναν αντιστάτη αντίστασης (R), η ενέργεια 

του ηλεκτρικού ρεύματος μετατρέπεται σε ………...... (Q) .  

5. Βραχυκύκλωμα ονομάζουμε τη σύνδεση δύο σημείων ε νός κυκλώματος με έναν 

………………. αμελητέας αντίστασης.  

 

ΘΕΜΑ Β 

Για κάθε μια από τις παρακάτω προτάσεις να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.  

 

1. Η κιλοβατώρα (kWh) είναι μονάδα μέτρησης:  

α) ενέργειας      β) ισχύος        γ) έντασης ρεύματος     δ) ηλεκτρικού φορτ ίου.  

2. Ένας λαμπτήρας πυρακτώσεως που διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα:  

α) φορτίζεται.  

β) καταναλώνει ηλεκτρικό φορτίο.  

γ) καταναλώνει ρεύμα.  

δ) μετατρέπει την ενέργεια του ηλεκτρικού ρεύματος σε θερμότητα (Q) και 

ακτινοβολία.  



 

 

 

3. Σύμφωνα με το Νόμο του Joule η θερμότητα  (Q) που εκλύει ένας αντιστάτης 

αντίστασης (R), που διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα έντασης (I) για χρόνο ( t) 

είναι:  

α) RtIQ 2=         β) t
R

I
Q

2

=        γ) RtIQ =         δ) 
t

R
IQ 2=  

4. Ένα αμπερόμετρο συνδεδεμένο σε σειρά με τον αντιστάτη ενός κυκλώματος έχει 

ένδειξη ίση με:  

α) τη διαφορά δυναμικού στα άκρα του αντιστάτη.  

β) την ισχύ που καταναλώνει ο αντιστάτης.  

γ) την ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος που διαρρέει τον αντιστάτη.  

δ) το ηλεκτρικό φορτίο που διέρχεται από τον αντιστάτη.  

 

5. Μονάδα μέτρησης της ηλεκτρικής ενέργειας στο S.I είναι το:  

α) 1 Watt 

β) 1 
sec

Watt
 

γ) 1 Joule 

δ) 1 Coulomb 

 

ΘΕΜΑ Γ 

Αντιστάτης διαρρέεται από ρεύμα έντασης I=2 Α, και η ισχύς που απορροφά είναι 

P=100 Watt. Να βρείτε: 

α) την τάση που εφαρμόζεται στα άκρα του αντιστάτη.  

β) την τιμή της αντίστασης (R) του αντιστάτη.  

γ) την θερμότητα που εκλύει στο περιβάλλον σε χρόνο t=1min. 

 

 

 

 

 

Kαλή Επιτυχία!  


