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Διαγώνισμα Φυσικής Γενικής 
Παιδείας Β’ Λυκείου – Κεφάλαιο 2 - 
υνεχές Ηλεκτρικό Ρεύμα 

Επιμέλεια: Σ. Ασημέλλης 

Θέμα Α 

Να γράψετε ςτο φφλλο απαντιςεϊν ςασ τον αρικμό κακεμιάσ από τισ παρακάτω ερωτιςεισ 

1 - 4 και δίπλα το γράμμα που αντιςτοιχεί ςτθ ςωςτι απάντθςθ. 

1. Ο ρυκμόσ ροισ θλεκτρικοφ φορτίου, μζςα από τθ διατομι ενόσ αγωγοφ, ονομάηεται: 

α. τάςθ β. ιςχφσ γ. ζνταςθ δ. αντίςταςθ 
  

2. Αν ςτο παιχνίδι που φαίνεται ςτθ φωτογραφία, οι 

πιγκουίνοι αντιςτοιχοφν ςτα θλεκτρόνια και θ 

τςουλικρα ςτουσ αγωγοφσ ενόσ θλεκτρικοφ 

κυκλϊματοσ, τότε το ανζβαςμα τθσ ςκάλασ, εκφράηει 

το ρόλο: 

α. του αντιςτάτθ ςτο κφκλωμα  

β. τθσ πθγισ ςτα άκρα του κυκλϊματοσ  

γ. τθσ ζνταςθσ του ρεφματοσ που διαρρζει τουσ 

αγωγοφσ 

δ. τθσ εςωτερικισ αντίςταςθσ τθσ πθγισ 

 

3. Η ζνταςθ ρεφματοσ που διαρρζει ζναν αγωγό ςε ςυνάρτθςθ με το χρόνο, απεικονίηεται 

ςτο ακόλουκο γράφθμα:  

 

Το φορτίο που πζραςε μζςα από μια διατομι του αγωγοφ, ςτο χρονικό διάςτθμα [     ] 

ιςοφται με: 
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α.        β.       γ.     δ.        
 

4. Η μονάδα μζτρθςθσ τθσ ιςχφοσ, εκφραςμζνθ ςε ςτοιχειϊδεισ μονάδεσ του S.I. είναι: 

α.           β.           γ.          δ.           
 

Στθν παρακάτω ερϊτθςθ 5 να γράψετε ςτο φφλλο απαντιςεϊν ςασ το γράμμα κάκε 

πρόταςθσ και δίπλα ςε κάκε γράμμα τθ λζξθ Σωστό για τθ ςωςτι πρόταςθ και τθ λζξθ 

Λάθος για τθ λανκαςμζνθ. 

5. α. Η ζνταςθ του θλεκτρικοφ ρεφματοσ που διαρρζει ζναν αντιςτάτθ, προκαλεί τάςθ ςτα 

άκρα του. 

β. Ο ρόλοσ τθσ πθγισ ςτο κφκλωμα, είναι να παράγει θλεκτρικά φορτία. 

γ. Το κάκε ςπίτι, είναι ςυνδεδεμζνο παράλλθλα ςτο δίκτυο τθσ ΔΕΔΔΗΕ.  

δ. Στθ ΔΕΗ πλθρϊνουμε το ρεφμα που χρθςιμοποιοφμε. 

ε. Το βραχυκφκλωμα, προκαλείται όταν βρζχεται ζνα κφκλωμα που διαρρζεται από 

θλεκτρικό ρεφμα. 

  



 
3 

Θέμα Β 

1. Σε δφο διαδικτυακζσ εφθμερίδεσ, διαβάςαμε: 

NewsBeast 06/11/2015: «Τον «χτφπθςαν» 13.000 βολτ και ςϊκθκε! 

Κι όμωσ, ςτο βίντεο που βλζπετε, ο 

ςυγκεκριμζνοσ άντρασ «βομβαρδίηεται» με 

περιςςότερα από 13.000 βολτ θλεκτρικισ 

ενζργειασ και κατάφερε και επζηθςε». 

(http://www.newsbeast.gr/world/arthro/20193

14/ton-chtipisan-13-000-volt-ke-sothike)  

 

AthensNews 19/06/2014: «ΑΠΙΣΤΕΥΤΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ: Δείτε πϊσ ζγιναν τα μάτια ενόσ άντρα 

όταν... τα χτφπθςε θλεκτρικό ρεφμα! 

Ήταν θ κακιά θ ϊρα όταν ζνασ θλεκτρολόγοσ από τθν Φλόριντα ζπακε θλεκτροπλθξία. 

Δεκατζςςερισ χιλιάδεσ βολτ διαπζραςαν και κατζκαψαν κάκε κφτταρο του κορμιοφ του». 

(http://www.athensmagazine.gr/athenstalk/109703) 

Προςδιορίςτε τα λάκθ που περιζχονται ςτα αποςπάςματα των δφο άρκρων. 

2. Στθν ταινία Jurassic Park, θ 

ανκρωπότθτα παρουςιάηεται να ζχει 

πετφχει τθν αναβίωςθ των 

δεινοςαφρων, ϊςτε ο κακζνασ να 

μπορεί να τουσ δει ςτο κεματικό 

πάρκο που ζχει καταςκευαςτεί. Για 

τθν αςφάλεια των επιςκεπτϊν του 

πάρκου, οι δεινόςαυροι είναι 

περιφραγμζνοι ςτα κλουβιά τουσ, με 

θλεκτροφόρο φράκτθ. Κάποιοσ, διακόπτει τθν παροχι τθσ τάςθσ ςτο φράκτθ και οριςμζνοι 

δεινόςαυροι δραπετεφουν. Οι πρωταγωνιςτζσ τθσ ταινίασ, αποφαςίηουν να  

ςκαρφαλϊςουν τον φράκτθ, για να περάςουν από τθν άλλθ πλευρά του και να ςωκοφν. 

Ενϊ όμωσ ζνα παιδί είναι 

ςκαρφαλωμζνο, ο φφλακασ του 

πάρκου επαναφζρει τθν τάςθ, με 

αποτζλεςμα το παιδί που ιταν 

γαντηωμζνο πάνω ςτο φράκτθ, να 

τιναχτεί, όπωσ φαίνεται ςτισ 

ακόλουκεσ φωτογραφίεσ.  

α. Να δϊςετε μια πικανι ερμθνεία, 

για τθν αιτία που ςτθν πρϊτθ 

φωτογραφία, ο πρωταγωνιςτισ 
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κρατάει ζνα κλαδί. 

β. Να αναφζρετε το ςφάλμα ςτο 

οποίο υπζπεςε το παιδί. Να 

εξθγιςετε τον λόγο που το παιδί 

θλεκτρίςτθκε με τθν επαναφορά τθσ 

τάςθσ, ςε αντίκεςθ με τα πουλιά, 

που όταν κάκονται ςτα 

θλεκτροφόρα καλϊδια, δεν 

θλεκτρίηονται. 

γ. Να περιγράψετε ςυνοπτικά, ποιο είναι το λάκοσ αυτισ τθσ ςκθνισ και το τι κα ςυνζβαινε 

ςτθν πραγματικότθτα.   

 

3.  Δίνεται θ ακόλουκθ ςυνδεςμολογία αντιςτατϊν:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ιςοδφναμθ αντίςταςθ αυτισ τθσ ςυνδεςμολογίασ, ζχει τιμι: 

α.     β.     γ.     
 

Να αιτιολογιςετε τθν επιλογι ςασ, παρουςιάηοντασ αναλυτικά τον τρόπο προςδιοριςμοφ 

τθσ τιμισ τθσ ιςοδφναμθσ αντίςταςθσ. 

  

   𝛺 

  𝛺 

 𝛺  𝛺 

  8𝛺 

7 𝛺 

 4𝛺 

 𝛺 6𝛺 

9𝛺 
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5 

Θέμα Γ 

Δίνεται το ακόλουκο κφκλωμα:  

 

 

 

 

 

 

α. Να προςδιορίςετε τθν ζνταςθ του θλεκτρικοφ ρεφματοσ που διαρρζει κάκε αντιςτάτθ. 

β. Αν        , να υπολογίςετε τον λόγο 
  

  
, των φορτίων ςτουσ οπλιςμοφσ των 

πυκνωτϊν με χωρθτικότθτα    και    αντίςτοιχα. 

γ. Να βρείτε τον λόγο 
  

  
 των χωρθτικοτιτων των δφο πυκνωτϊν, ϊςτε να ζχουν ίςθ 

αποκθκευμζνθ ενζργεια. 

δ. Να υπολογίςετε τον ρυκμό κατανάλωςθσ ενζργειασ ενόσ οποιουδιποτε αντιςτάτθ του 

κυκλϊματοσ. 

ε. Αν το κόςτοσ τθσ     είναι      , να προςδιορίςετε το κόςτοσ λειτουργίασ του 

κυκλϊματοσ για μια μζρα.  

𝑅   𝑘𝛺 𝑅   𝑘𝛺 𝑅   𝑘𝛺 

𝑅   𝑘𝛺 

𝑅   𝑘𝛺 𝑅   𝑘𝛺 𝑅   𝑘𝛺 

𝐶  𝐶  𝐸  7𝑘𝑉 
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Θέμα Δ 

Δίνεται το ακόλουκο κφκλωμα: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Όταν ο διακόπτθσ δ είναι κλειςτόσ, θ ζνδειξθ του αμπερομζτρου είναι   . Όταν ο 

διακόπτθσ δ είναι ανοικτόσ, θ ζνδειξθ του αμπερομζτρου είναι   8 . Όταν 

βραχυκυκλϊςουμε τα ςθμεία Κ και Λ, από τον αγωγό βραχυκφκλωςθσ, διζρχεται ρεφμα 6 .  

Με αυτά τα δεδομζνα και τισ τιμζσ των αντιςτάςεων για τουσ αντιςτάτεσ που δίνονται ςτο 

κφκλωμα: 

α. Να προςδιορίςετε τθν τιμι τθσ θλεκτρεγερτικισ δφναμθσ τθσ πθγισ, τθσ εςωτερικισ 

αντίςταςθσ τθσ πθγισ  , κακϊσ και τθσ αντίςταςθσ   . 

β. Να χαράξετε τθ γραφικι παράςταςθ τθσ πολικισ τάςθσ τθσ πθγισ, ςε ςυνάρτθςθ με τθν 

ζνταςθ ρεφματοσ που τθ διαρρζει. 

γ. Να υπολογίςετε τθν ζνδειξθ του βολτομζτρου, όταν ο διακόπτθσ δ είναι κλειςτόσ. 

δ. Να προςδιορίςετε τον λόγο 
  

  
, όπου    και   , είναι οι χρόνοι που απαιτοφνται για να 

αυξθκεί κατά   , θ κερμοκραςία τθσ ίδιασ ποςότθτασ νεροφ, μζςα ςτο οποίο είναι 

βυκιςμζνοσ ο αντιςτάτθσ   , όταν ο διακόπτθσ δ είναι κλειςτόσ και όταν τα ςθμεία Κ και Λ 

είναι βραχυκυκλωμζνα αντίςτοιχα. 
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