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ΜΙΑ ΚΑΛΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟ 
 

1Ο ΘΕΜΑ 
Να σημειώσετε με Σ κάθε σωστή πρόταση και με Λ κάθε λανθασμένη 

1.  Οι έννοιες αντιστάτης και αντίσταση δεν έχουν καμία διαφορά 
2. Στους αντιστάτες η αντίσταση, για σταθερή θερμοκρασία, είναι ανάλογη της 

τάσης που εφαρμόζουμε στα άκρα τους 
3. Σύμφωνα με τον νόμο του Ωμ το πηλίκο της τάσης στα άκρα ενός αγωγού 

προς την ένταση του ρεύματος που τον διαρρέει είναι σταθερό 
4. Η μονάδα μέτρησης της αντίστασης είναι το 1 V/A 
5. Δεν εμφανίζεται αντίσταση σε όλους τους αγωγούς 

2ο ΘΕΜΑ 
Για το κύκλωμα του παρακάτω σχήματος να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις ως σωστές 
Σ ή λανθασμένες  Λ 

1.  Οι δύο αντιστάτες είναι συνδεδεμένοι παράλληλα 
2. Η ισοδύναμη αντίσταση του κυκλώματος είναι ίση με 4R 
3. Το αμπερόμετρο δείχνει την ένταση του ρεύματος που διαρρέει μόνο τον 

αντιστάτη 3R 
4. Η τάση στα άκρα του αντιστάτη R είναι ίση με την τάση στα άκρα του 

αντιστάτη 3R 
5. Η τάση της πηγής είναι ίση με V= 4 IR όπου Ι η ένδειξη του αμπερομέτρου 
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3ο ΘΕΜΑ 
Για το κύκλωμα του παρακάτω σχήματος να χαρακτηρίσετε τις επόμενες προτάσεις 
ως σωστές Σ ή ως λανθασμένες Λ 

1.  Οι δύο αντιστάτες είναι συνδεδεμένοι παράλληλα 
2. Η ισοδύναμη αντίσταση του κυκλώματος είναι ίση με 2R/3 
3. Το αμπερόμετρο δείχνει την ένταση του ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα 
4. Η ένταση του ρεύματος που διαρρέει τον αντιστάτη R είναι μεγαλύτερη από 

την ένταση του ρεύματος που διαρρέει τον αντιστάτη 2R 
5. Ισχύει V=V1 + V2   όπου V η τάση της πηγής, V1 η τάση στα άκρα του αντιστάτη 

R και  V2   η τάση στα άκρα του αντιστάτη 2R 
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4Ο ΘΕΜΑ 
 
Να συμπληρώσετε τα κενά: 
Α.  Όταν στα άκρα ενός μεταλλικού αγωγού εφαρμόσουμε ηλεκτρική τάση, 
από το σύρμα διέρχεται ηλεκτρικό  …………………………………………..  Όταν 
μεταβάλλουμε την τάση που εφαρμόζουμε στα άκρα του, μεταβάλλεται και 
η  …………………………………………..  του ………………………………………………… 
Β.  Το διάγραμμα της έντασης  I  του ρεύματος που διαρρέει τον αγωγό σε 
συνάρτηση με την τάση που εφαρμόζουμε στα άκρα του, είναι μια 
………………………………….  γραμμή που ………………………………………..  από την 
………………………………………  των αξόνων.  Η ένταση  Ι και η τάση V  είναι 
μεγέθη …………………………………………, δηλαδή ο λόγος τους   
………………………………..        …………………………………………….. 
Γ.  Η αντίσταση ενός μεταλλικού αγωγού είναι ……………………………………… ,  
…………………………………………………………..  της τάσης που εφαρμόζουμε στα 
άκρα του και  …………………………………………..  της έντασης του ρεύματος που 
τον διαρρέει. 
 

 
5ο ΘΕΜΑ 
Στο κύκλωμα του σχήματος η ένδειξη του αμπερομέτρου είναι Ι= 4 Α.  Να 
βρείτε: 
Α.  την ισοδύναμη αντίσταση του κυκλώματος 
Β.  την τάση της πηγής 
Γ.  την ένταση του ρεύματος και την τάση στα άκρα κάθε αντιστάτη 
 
         R1=5 OHM R2=7 OHM 
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