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Φυσική Γ’ Γυμνασίου 

Ασκήσεις Κεφάλαιο 2 – Ηλεκτρικό Ρεύμα 

Επιμέλεια: Αγκανάκης Α. Παναγιώτης 

 

Άσκηση 1 

 

Να συμπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις: 

i. Κάθε διάταξη που αποτελείται από κλειστούς ……………… «δρόμους», μέσω των 

οποίων μπορεί να διέλθει …………………………………. (2 λέξεις) ονομάζεται 

………………………………. (2 λέξεις). 

 

ii. Συνδέουμε με σύρμα τα άκρα ή αλλιώς τους ………… μίας μπαταρίας. Στη 

συνέχεια συνδέουμε το σύρμα στα άκρα ενός λαμπτήρα. Παρατηρούμε ότι ο 

λαμπτήρας …………………… Μέσα στο σύρμα και στον λαμπτήρα κινούνται 

………………….. με κατεύθυνση από τον ……………………. πόλο προς τον 

…………. πόλο της μπαταρίας. Επίσης τα ηλεκτρόνια κινούνται μέσα στη 

…………….. με κατεύθυνση από τον …………. πόλο προς τον ………………….. 

πόλο. Δηλαδή τα ηλεκτρόνια ακολουθούν μία …………. διαδρομή. 

 

iii. Για να φωτοβολεί ο λαμπτήρας πρέπει το κύκλωμα να είναι ……………. Αν ο 

λαμπτήρας καεί ή κοπεί το σύρμα τότε το κύκλωμα είναι …………………. Τότε 

ο λαμπτήρας δεν …………………… Αυτό συμβαίνει αφού τα 

……………………………. δεν μπορούν πλέον να κάνουν μία 

………………………… ……………………(2 λέξεις). 

 

iv. Τα φορτισμένα σωματίδια κινούνται λόγω της …………… που δημιουργεί το 

……………………….. (2 λέξεις) λόγω της πηγής. Η δύναμη αυτή παράγει 

………… Το έργο της δύναμης αυτής εκφράζει την …………………. που 

μεταφέρεται από την ………….. στα κινούμενα ………… Την ενέργεια αυτή την 

ονομάζουμε ………………………………….. (2 λέξεις). 

 

v. Το κάθε ηλεκτρικό κύκλωμα έχει δύο …... Ονομάζουμε …………………….. ή 

……………. (Vπηγής) μεταξύ δύο πόλων μιας ηλεκτρικής πηγής το πηλίκο της 

……………….. που προσφέρεται από την πηγή σε ………………… (Εηλεκτρική)  

συνολικού φορτίου (q) όταν διέρχονται απ’ αυτήν προς το φορτίο q. 

 

vi. Αν συνδέσουμε το κύκλωμα με μία ηλεκτρική πηγή με μεγαλύτερη 

……………………………(2 λέξεις)  απ’ αυτή που χρησιμοποιούσαμε πριν θα 

παρατηρήσουμε ότι το λαμπάκι φωτοβολεί ……………. Αυτό είναι 
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αναμενόμενο, αφού πλέον δίνουμε περισσότερη …………… στα ηλεκτρόνια, 

αφού προσφέρουμε μεγαλύτερη ……………………………….(2 λέξεις) 

 

vii. Κάθε συσκευή που μπορεί να μετατρέπει την ……………………….(2 λέξεις)  σε 

ενέργεια κάποιας άλλης ……………….. την ονομάζουμε ……………………. 

 
viii. Ορίζουμε την ………………………… ή ……………………… μεταξύ των άκρων του 

…………………… το πηλίκο της ………………….. που μεταφέρουν στον 

καταναλωτή …………………… συνολικού φορτίου (q) όταν διέρχονται απ’ αυτήν 

προς το φορτίο q . 

 

ix. Κάθε διάταξη που αποτελείται από κλειστούς ……………… «δρόμους», μέσω των 

οποίων μπορεί να διέλθει …………………………………. (2 λέξεις) ονομάζεται 

………………………………. (2 λέξεις). 

 

x. Συνδέουμε με σύρμα τα άκρα ή αλλιώς τους ………… μίας μπαταρίας. Στη 

συνέχεια συνδέουμε το σύρμα στα άκρα ενός λαμπτήρα. Παρατηρούμε ότι ο 

λαμπτήρας …………………… Μέσα στο σύρμα και στον λαμπτήρα κινούνται 

………………….. με κατεύθυνση από τον ……………………. πόλο προς τον 

…………. πόλο της μπαταρίας. Επίσης τα ηλεκτρόνια κινούνται μέσα στη 

…………….. με κατεύθυνση από τον …………. πόλο προς τον ………………….. 

πόλο. Δηλαδή τα ηλεκτρόνια ακολουθούν μία …………. διαδρομή. 

 

xi. Για να φωτοβολεί ο λαμπτήρας πρέπει το κύκλωμα να είναι ……………. Αν ο 

λαμπτήρας καεί ή κοπεί το σύρμα τότε το κύκλωμα είναι …………………. Τότε 

ο λαμπτήρας δεν …………………… Αυτό συμβαίνει αφού τα 

……………………………. δεν μπορούν πλέον να κάνουν μία 

………………………… ……………………(2 λέξεις). 

 

xii. Τα φορτισμένα σωματίδια κινούνται λόγω της …………… που δημιουργεί το 

……………………….. (2 λέξεις) λόγω της πηγής. Η δύναμη αυτή παράγει 

………… Το έργο της δύναμης αυτής εκφράζει την …………………. που 

μεταφέρεται από την ………….. στα κινούμενα ………… Την ενέργεια αυτή την 

ονομάζουμε ………………………………….. (2 λέξεις). 

 

xiii. Το κάθε ηλεκτρικό κύκλωμα έχει δύο …... Ονομάζουμε …………………….. ή 

……………. (Vπηγής) μεταξύ δύο πόλων μιας ηλεκτρικής πηγής το πηλίκο της 

……………….. που προσφέρεται από την πηγή σε ………………… (Εηλεκτρική)  

συνολικού φορτίου (q) όταν διέρχονται απ’ αυτήν προς το φορτίο q. 
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xiv. Αν συνδέσουμε το κύκλωμα με μία ηλεκτρική πηγή με μεγαλύτερη 

……………………………(2 λέξεις)  απ’ αυτή που χρησιμοποιούσαμε πριν θα 

παρατηρήσουμε ότι το λαμπάκι φωτοβολεί ……………. Αυτό είναι 

αναμενόμενο, αφού πλέον δίνουμε περισσότερη …………… στα ηλεκτρόνια, 

αφού προσφέρουμε μεγαλύτερη ……………………………….(2 λέξεις) 

 

xv. Κάθε συσκευή που μπορεί να μετατρέπει την ……………………….(2 λέξεις)  σε 

ενέργεια κάποιας άλλης ……………….. την ονομάζουμε ……………………. 

 
xvi. Ορίζουμε την ………………………… ή ……………………… μεταξύ των άκρων του 

…………………… το πηλίκο της ………………….. που μεταφέρουν στον 

καταναλωτή …………………… συνολικού φορτίου (q) όταν διέρχονται απ’ αυτήν 

προς το φορτίο q . 

 

xvii. Για την μέτρηση της ………… χρησιμοποιούμε το ……………... Το βολτόμετρο 

συνδέεται ……………….. στο κύκλωμα. Σύγχρονα βολτόμετρα είναι 

ενσωματωμένα στα …………………….. 
 

 

Άσκηση 2 

 

Μπορείτε να εξηγήσετε πως το λαμπάκι στη δίπλα εικόνα 

ανάβει; Αν θελήσουμε να μετρήσουμε την ένταση του 

ηλεκτρικού ρεύματος πως θα συνδέσουμε το πολύμετρο; 
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Άσκηση 3 

 

Στις παρακάτω ασκήσεις να θεωρήσετε 19106.1 e  

 

1) Ένας αγωγός διαρρέεται από φορτίο mCq 15 για χρονικό διάστημα st 3 . Ποια 

είναι η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος που διαρρέει τον αγωγό; 

 

 

2) Ένας αγωγός διαρρέεται από φορτίο q για χρονικό διάστημα st 4.0 . Αν η 

ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος είναι mAI 3 να υπολογίσετε το φορτίο που 

διαρρέει τον αγωγό. 

 

 

3) Ένας αγωγός διαρρέεται από 20105 ηλεκτρόνια. Να υπολογίσετε την ένταση του 

ηλεκτρικού ρεύματος σε χρονικό διάστημα st 20 . 

 

 

4) Ένα καλώδιο διαρρέεται από ρεύμα έντασης nAI 8  για χρονικό διάστημα 

st 10  Να υπολογίσετε το πλήθος των ηλεκτρονίων που υπάρχουν στο καλώδιο. 

 

5) Ένα κύκλωμα κινεί 20105 ηλεκτρόνια. Η τάση του κυκλώματος είναι VV 5,0 , 

πόση είναι η ηλεκτρική ενέργεια του κυκλώματος. 

 

 

6) Ένας κύκλωμα διαρρέεται από φορτίο q  για χρονικό διάστημα st 4.0 . Στο 

κύκλωμα εφαρμόζεται τάση VV 50 και η ηλεκτρική ενέργεια του κυκλώματος 

είναι J40 . Να υπολογίσετε: α) το ηλεκτρικό φορτίο που διαρρέει το κύκλωμα, 

β) την ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος. 
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