
12ο Δημ. Σχ. Αθηνών                                                           2/4/2012 
ΟΝΟΜΑ:  _________________________________   Τάξη Ε΄

           4  ο   ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΦΥΣΙΚΗ  
                               (ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ)

1.Βάλτε Σ στις σωστές και Λ στις λανθασμένες προτάσεις.
Τα ηλεκτρόνια έχουν αρνητικό ηλεκτρικό φορτίο.

Τα νετρόνια έχουν θετικό ηλεκτρικό φορτίο.

Όταν λέμε πως κλείνουμε το φως (και εννοούμε: σβήνουμε), στην πραγματικότητα εννοούμε 
πως κλείνουμε το κύκλωμα.

Για να ανάψει ένα λαμπάκι, πρέπει να κλείσουμε το κύκλωμα.

Αν δύο ηλεκτρικά φορτισμένα σώματα έλκονται, έχουν ομώνυμα φορτία.

Τα ηλεκτρόνια είναι πολύ μικρά σωματίδια και βρίσκονται μέσα στα πρωτόνια ενός ατόμου.

Με το ηλεκτροσκόπιο βλέπουμε εάν ένα σώμα είναι ηλεκτρικά φορτισμένο.

Τα νετρόνια είναι σωματίδια τα οποία δεν έχουν ηλεκτρικό φορτίο.

Το γυαλί, το πλαστικό και το ξύλο είναι μονωτικά υλικά.

Εάν ένα σώμα Α είναι αρνητικά φορτισμένο και έλκεται από ένα σώμα Β, τότε το σώμα Β είναι 
θετικά φορτισμένο.

2. Ενώστε με καλώδια (δηλ. με γραμμές) 
τους πόλους της πηγής 1 με τους πόλους 
της λάμπας 1 και τους πόλους της πηγής 2 
με τους πόλους της λάμπας 2.

      
                                           

3. Σημειώστε με  σε ποιες περιπτώσεις θα ανάψει το λαμπάκι.

περίπτωση 1 περίπτωση 5
περίπτωση 2 περίπτωση 6
περίπτωση 3 περίπτωση 7
περίπτωση 4 περίπτωση 8

ΒΑΘΜΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
ΚΗΔΕΜΟΝΑ

πηγή 1 πηγή 2



4. Ποιο από τα δύο 
σχέδια, δίπλα, 
αντιστοιχεί στο 
ηλεκτρικό κύκλωμα 
του σπιτιού μας; 
Γράψτε την εξήγηση.
   

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

5. Σχεδιάστε ένα απλό
  ηλεκτρικό κύκλωμα που να
 περιλαμβάνει μία ηλεκτρική
πηγή, λαμπάκι και διακόπτη.

6. Ποια σώματα ονομάζουμε αγωγούς και ποια μονωτές; Δώστε από ένα 
παράδειγμα. 

.......................................................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

7. α. Στο διπλανό σκίτσο σημειώστε με 
Λ1, Λ2, κλπ. τις λάμπες, και
Δ1, Δ2, κλπ. τους διακόπτες.
β. Πόσα παράλληλα κυκλώματα έχουμε; 
Σχεδιάστε τα με γραμμές.

.......................................................................................
γ. Σημειώστε ποιες λάμπες ανάβουν.

.......................................................................................

....................................................................................... 

παράλληλη σύνδεση
σύνδεση σε σειρά
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...4  ο   ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΦΥΣΙΚΗ (ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ)  
1.Βάλτε Σ στις σωστές και Λ στις λανθασμένες προτάσεις.
Σ Τα ηλεκτρόνια έχουν αρνητικό ηλεκτρικό φορτίο.

Λ Τα νετρόνια έχουν θετικό ηλεκτρικό φορτίο.

Λ Όταν λέμε πως κλείνουμε το φως (και εννοούμε: σβήνουμε), στην πραγματικότητα εννοούμε 
πως κλείνουμε το κύκλωμα.

Σ Για να ανάψει ένα λαμπάκι, πρέπει να κλείσουμε το κύκλωμα.

Λ Αν δύο ηλεκτρικά φορτισμένα σώματα έλκονται, έχουν ομώνυμα φορτία.

Λ Τα ηλεκτρόνια είναι πολύ μικρά σωματίδια και βρίσκονται μέσα στα πρωτόνια ενός ατόμου.

Σ Με το ηλεκτροσκόπιο βλέπουμε εάν ένα σώμα είναι ηλεκτρικά φορτισμένο.

Σ Τα νετρόνια είναι σωματίδια τα οποία δεν έχουν ηλεκτρικό φορτίο.

Σ Το γυαλί, το πλαστικό και το ξύλο είναι μονωτικά υλικά.

Σ Εάν ένα σώμα Α είναι αρνητικά φορτισμένο και έλκεται από ένα σώμα Β, τότε το σώμα Β είναι 
θετικά φορτισμένο.

2. Ενώστε με καλώδια (δηλ. με γραμμές) 
τους πόλους της πηγής 1 με τους πόλους 
της λάμπας 1 και τους πόλους της πηγής 2 
με τους πόλους της λάμπας 2.
Στην λάμπα αριστερά (την μπαγιονέτ) οι επαφές είναι στο κάτω 
μέρος. (βλ. σχέδιο)
Στην λάμπα δεξιά (την βιδωτή) η μία επαφή είναι κάτω και η 
άλλη επαφή είναι στο πλάι (εκεί που βιδώνει). (βλ. σχέδιο)
(σελ. 171)

            

3. Σημειώστε με  σε ποιες περιπτώσεις θα ανάψει το λαμπάκι.

Το (βιδωτό) λαμπάκι θα ανάψει μόνο στις 
περιπτώσεις όπου με την μπαταρία συνδέονται 
και οι δύο επαφές (κάτω και στο πλάι).  

περίπτωση 1 περίπτωση 5
περίπτωση 2 περίπτωση 6
περίπτωση 3 περίπτωση 7
περίπτωση 4 περίπτωση 8





Οι απαντήσεις, μαζί με 
την εξήγηση,

στο...

πηγή πηγή



4. Ποιο από τα δύο 
σχέδια, δίπλα, 
αντιστοιχεί στο 
ηλεκτρικό κύκλωμα 
του σπιτιού μας; 
Γράψτε την εξήγηση.
   

Το ηλεκτρικό κύκλωμα του σπιτιού μας είναι σχεδιασμένο σύμφωνα με το πρώτο σχέδιο, διότι μ’ αυτόν 
τον τρόπο έχουμε πολλά ανεξάρτητα κυκλώματα (λάμπες πρίζες, κλπ.), τα οποία μπορούν να λειτουργούν 
ανεξάρτητα το ένα από το άλλο. (Αν ανοίξουμε δηλ. τον ένα διακόπτη, θα σβήσει μόνο η μία λάμπα κι 
όχι όλες, όπως στο β΄ σχέδιο, που αποτελούν μέρος του ίδιου κυκλώματος).

5. Σχεδιάστε ένα απλό
  ηλεκτρικό κύκλωμα που να
 περιλαμβάνει μία ηλεκτρική
πηγή, λαμπάκι και διακόπτη.

6. Ποια σώματα ονομάζουμε αγωγούς και ποια μονωτές; Δώστε από ένα παράδειγμα. 
Το ρεύμα δημιουργείται, από τα ελεύθερα ηλεκτρόνια που κινούνται (αστραπιαία) μέσα σ’ ένα σώμα 
όταν τους δοθεί η ευκαιρία (όταν συνδέσουμε το σώμα π.χ. με μια ηλεκτρική πηγή). 
Για να δημιουργηθεί δηλαδή ηλεκτρικό ρεύμα σ’ ένα σώμα, πρέπει αυτό να έχει μέσα του ελεύθερα 
ηλεκτρόνια.
Τα σώματα που έχουν τέτοια, «αφήνουν το ρεύμα να περνάει από μέσα τους» όπως λέμε, και λέγονται 
αγωγοί. Τα μέταλλα, για παράδειγμα είναι αγωγοί. Τα σώματα που δεν έχουν ελεύθερα ηλεκτρόνια, 
«δεν αφήνουν το ρεύμα να περνάει από μέσα τους» και γι' αυτό λέγονται μονωτές (ή κακοί αγωγοί). 
Τέτοια είναι π.χ. το πλαστικό, το γυαλί, το ύφασμα, κλπ. 

7. α. Στο διπλανό σκίτσο σημειώστε με Λ1, 
Λ2, κλπ. τις λάμπες, και
Δ1, Δ2, κλπ. τους διακόπτες.
(Τα σύμβολα υπάρχουν στο βιβλίο.)

β. Πόσα παράλληλα κυκλώματα έχουμε; 
Σχεδιάστε τα με γραμμές.
  Έχουμε 3 παράλληλα κυκλώματα (τα: 1, 2 και 3).
γ. Σημειώστε ποιες λάμπες ανάβουν.

Ανάβουν: 
α) το λαμπάκι Λ1 (το ρεύμα περνάει από 

το κλειστό κύκλωμα που δείχνει το βέλος Νο 1), και
β) το λαμπάκι Λ3 (το ρεύμα περνάει από το 

κλειστό κύκλωμα που δείχνει το βέλος Νο 3).
(Το λαμπάκι Λ2 δεν θα ανάψει, διότι οι  

διακόπτες Δ3 και Δ4 είναι ανοικτοί).

πηγή

διακόπτης

λάμπα

παράλληλη σύνδεση
σύνδεση σε σειρά


