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ΓΡΑΠΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Α΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ 2019 - 20 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ – ΤΕΜ1  
 

ΣΕΙΡΑ Α΄ 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019  

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ Ι (ΠΚ) 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΗΛ603 
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ΜΕΡΟΣ Α: Αποτελείται από δέκα (10) ερωτήσεις. Κάθε ερώτηση βαθμολογείται 
με πέντε (5) μονάδες. Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις. 

 
1. Να αντιστοιχίσετε τις πιο κάτω δυνάμεις του 10 στη ΣΤΗΛΗ Α, με τα 

προθέματα στη ΣΤΗΛΗ Β  και να τις γράψετε στο τετράδιο των 

απαντήσεών σας.  

ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β 
 

α) 10-6 

 

1.   m – (milli) 

β) 109 2.   μ – (micro)  

γ) 10-3 3.   p – (pico)  

δ) 10-12 4.   k – (kilo)  

ε) 103 5.   G – (Giga) 

(μον.5) 
Απάντηση: 

α) – 2 
β) – 5 
γ) – 1 
δ) – 3 
ε) – 4 

 
2. Να γράψετε στο τετράδιο των απαντήσεών σας τη μονάδα μέτρησης 

για τα πιο κάτω ηλεκτρικά μεγέθη:  

Απάντηση: 
 

Ηλεκτρικό Μέγεθος Μονάδα μέτρησης 

 
α) Τάση  - U 

 
         Volt - V 

 
β) Ηλεκτρικό φορτίο – Q                                   

 
         Coulomb - C 

γ) Ηλεκτρική αντίσταση - R  
 
         Ωμ – Ω 
 

δ) Ένταση του ηλεκτρικού  

    ρεύματος  - Ι  
 
         Αμπερ - Α 

(μον.5) 
 

3. Να υπολογίσετε στο τετράδιο των απαντήσεών σας την ένταση του 

ηλεκτρικού ρεύματος Ι σε έναν αγωγό, όταν από τη διατομή του περνούν 40 

C σε χρόνο 5 s. 

(μον.5) 
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Απάντηση: 

Η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος A8
5

40

t

Q
I  

4. Να γράψετε στο τετράδιο των απαντήσεων σας τη σωστή απάντηση για 

την πιο κάτω πρόταση: 

Για να μετρήσουμε το ηλεκτρικό φορτίο θα χρησιμοποιήσουμε 

………………………………… 

α) τη Γεννήτρια συνεχούς ρεύματος 
β) το Τροφοδοτικό  
γ) το Ηλεκτροσκόπιο 
δ) το Βολτόμετρο  

 (μον.5 
Απάντηση: 
Για να μετρήσουμε το ηλεκτρικό φορτίο θα χρησιμοποιήσουμε: 
γ) το Ηλεκτροσκόπιο 

 
5. Η ένδειξη του αμπερόμετρου στο κύκλωμα του Σχήματος 1 είναι 4 A και του  

βολτόμετρου  28 V. Στο τετράδιο των απαντήσεών σας, να υπολογίσετε 

την τιμή της αντίστασης R. 

 
Σχήμα 1 

(μον.5)  
Απάντηση: 
Ο τύπος για την αντίσταση σύμφωνα με τον νόμο του Ωμ  

 7
4

28

I

U
R  

 
6. Στο τετράδιο των απαντήσεών σας να χαρακτηρίσετε τις πιο κάτω 

προτάσεις, με σωστό ή λάθος. 

α) Τα ηλεκτρόνια έχουν θετικό ηλεκτρικό φορτίο. ΛΑΘΟΣ 

β) Τα πρωτόνια βρίσκονται στον πυρήνα ενός ατόμου. ΣΩΣΤΟ 

γ) Η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος μετριέται σε Watt. ΛΑΘΟΣ 

δ) 
Ηλεκτρικό ρεύμα λέμε την κίνηση των ηλεκτρονίων 

προς μια κατεύθυνση σε ένα σώμα. ΣΩΣΤΟ 

ε) Ο χαλκός και το αλουμίνιο είναι μονωτικά υλικά. ΛΑΘΟΣ 

(μον.5) 
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7. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να τη γράψετε στο τετράδιο των 

απαντήσεών σας. 

Εάν στο κύκλωμα του Σχήματος 2 μετακινήσουμε το δρομέα Δ προς τα 

αριστερά  (βλέπε τόξο), τότε:  

α)  η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος μειώνεται.  
β)  η φωτοβολία του λαμπτήρα αυξάνεται. 
γ). δε θα αλλάξει τίποτα στο κύκλωμα   

 

 
Σχήμα 2 

(μον.5) 
Απάντηση: 

β) η φωτοβολία του λαμπτήρα αυξάνεται γιατί μειώνεται η αντίσταση 
στο κύκλωμα. 

 
8. Να γράψετε στο τετράδιο των απαντήσεών σας σε ποια από τις πιο κάτω 

γραφικές παραστάσεις του Σχήματος 3 ισχύει ο νόμος του Ωμ. 

 
 
 
 

Σχήμα 3                                               (μον.5) 
Απάντηση: 
Η σωστή απάντηση είναι το β). 

9. Να γράψετε στο τετράδιο των απαντήσεών σας ποιο είναι το μέσο που 

προστατεύει ένα ηλεκτρικό κύκλωμα από βραχυκύκλωμα. 

(μον.5) 

Απάντηση: 
Το μέσο που προστατεύει ένα ηλεκτρικό κύκλωμα από βραχυκύκλωμα είναι. 

α) m.c.b. 

β) ασφάλεια  

 
 

α)

) 

δ)

) 

γ)

) 

β)

) 



Σελίδα 5 από 7 
 

10. Να γράψετε στο τετράδιο των απαντήσεών σας δύο πηγές τάσης. 

(μον.5)  
Απάντηση: 
 

Πηγές τάσης:  
α)  Μπαταρία,  
β)  Τροφοδοτικό,  
γ)  Γεννήτρια,  
δ)  Θερμοηλεκτρικά στοιχεία. 

 
 
ΜΕΡΟΣ Β: Αποτελείται από τρεις (3)  ερωτήσεις. Η κάθε ερώτηση 

βαθμολογείται με δέκα (10) μονάδες. Να απαντήσετε σε όλες τις 
ερωτήσεις. 

 

11. Να γράψετε στο τετράδιο των απαντήσεών σας: 

α. Ποια  υλικά ονομάζουμε αγωγούς; Να δώσετε τρία (3)  παραδείγματα 

αγωγών. 

β. Ποια υλικά ονομάζουμε μονωτές; Να δώσετε τρία (3) παραδείγματα 

μονωτών.  

μον.10)  

Απάντηση: 
α) Αγωγοί είναι τα υλικά που επιτρέπουν στο ηλεκτρικό ρεύμα να 

περάσει εύκολα διαμέσου τους.  

Παραδείγματα: 
Σίδερο, χαλκός, ασήμι, χρυσό, αλουμίνιο, όλα τα μέταλλα, νερό 

κ.λ.π. 
 
β) Μονωτές είναι τα υλικά που δεν επιτρέπουν στο ηλεκτρικό ρεύμα να 

περάσει από μέσα τους. 
Παραδείγματα: 
Ξύλο, γυαλί, πλαστικό, ελαστικό, κεραμικό, PVC καουτσούκ, 

εβονίτης, γυαλί κ.λ.π. 

 
12. Κατά τη μέτρηση της αντίστασης με το ωμόμετρο στο κύκλωμα του  

Σχήματος 4 έγινε κάποιο λάθος. Να εντοπίσετε και να καταγράψετε στο 

τετράδιο των απαντήσεων σας ποιο είναι το λάθος στο κύκλωμα. 

 

Σχήμα 4 

(μον.10) 
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Απάντηση: 
Το λάθος στο κύκλωμα είναι ότι η μέτρηση της αντίστασης γίνεται όταν 

το κύκλωμα είναι κλειστό και βρίσκεται υπό τάση. Αυτό όμως θα 

καταστρέψει το Ωμόμετρο. 

 
Για να μετρήσουμε την αντίσταση θα πρέπει: 
i. να ανοίξουμε το κύκλωμα (να ανοίξει ο διακόπτης Δ) ή  

ii. να αφαιρέσουμε την αντίσταση από το κύκλωμα.  
 

13. Να σχεδιάσετε στο τετράδιο των απαντήσεών σας:  

α) Ένα απλό ηλεκτρικό κύκλωμα με μια πηγή και έναν αντιστάτη. Στο 

κύκλωμα αυτό να δείξετε τη συμβατική φορά του ηλεκτρικού ρεύματος. 

β) Ένα απλό ηλεκτρικό κύκλωμα, στο οποίο να τοποθετήσετε ένα 

αμπερόμετρο για τη  μέτρηση της έντασης του ρεύματος και ένα 

βολτόμετρο για τη μέτρηση της τάσης της πηγής. 

(μον.10)  
Απάντηση: 
α) Η συμβατική φορά του ρεύματος είναι από τον θετικό πόλο στον 

αρνητικό πόλο, της τάσης της πηγής. 

 
Το κύκλωμα: 

 
β) Το κύκλωμα: 
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ΜΕΡΟΣ Γ: Αποτελείται από  μία (1) ερώτηση η οποία βαθμολογείται με είκοσι 
(20) μονάδες. Να απαντήσετε στην ερώτηση. 

 

14. Στο τετράδιο των απαντήσεών σας: 

α) Να διατυπώσετε με λόγια τον νόμο του Ωμ. 

 β) Να γράψετε τους τρεις (3) τύπους που εκφράζουν τον νόμο του Ωμ.  

(μον.5) 

Απάντηση: 
α) Η ένταση του ρεύματος που διαρρέει έναν κύκλωμα, είναι ανάλογη 

της τάσης που εφαρμόζεται στα άκρα του, όταν η αντίσταση στο 

κύκλωμα είναι σταθερή. 

β): 

Η ένταση του ρεύματος            
R

U
I  , 

Η τάση του κυκλώματος           RIU    και 

Η αντίσταση του κυκλώματος  
I

U
R   

 

γ) Να λύσετε την άσκηση: 

Σε έναν αντιστάτη εφαρμόζεται μια πηγή συνεχούς τάσης κι από τον 

αντιστάτη περνά ρεύμα I = 1 Α. Αν ο αντιστάτης αντικατασταθεί με άλλο 

που έχει διπλάσια τιμή αντίστασης, πόση θα είναι η τιμή της έντασης του 

ρεύματος που θα το διαρρέει; 

(μον.5) 
Απάντηση: 

Αφού η αντίσταση διπλασιάζεται από τον τύπο 
R

U
I    βλέπουμε ότι 

η ένταση του ρεύματος θα μειωθεί στο μισό I = 0.5 A 

 
δ) Να γράψετε την τιμή των αντιστάσεων, σύμφωνα με τον πιο κάτω 

πίνακα:  

(Σας δίνεται ένα παράδειγμα, ο χρωματικός κώδικας και η ανοχή).  

(μον.10) 

α/α 1ος  
δακτύλιος 

2ος  
δακτύλιος 

3ος 
δακτύλιος 

4ος 
δακτύλιος 

Τιμή του 
αντιστάτη 

1. πράσινο κόκκινο κίτρινο ασημί 52x104  Ω ±10% 

2. μπλε γκρίζο καφέ τίποτε 680 Ω ±20% 

3. μοβ κόκκινο καφέ χρυσό 720 Ω ±5% 

4. πορτοκαλί άσπρο μαύρο ασημί 39 Ω ±10% 

5. κίτρινο πορτοκαλί χρυσό χρυσό 4,3 Ω ±5% 

6. κόκκινο κίτρινο κόκκινο ασημί 2400 Ω ±10% 

 


