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Ηλεκτρικά Κυκλώματα 

Θεωρία 
Ηλεκτρικό κύκλωμα: Διαδρομή κατασκευασμένη από αγωγούς (καλώδια) ώστε να μπορεί να διέρχεται το 
ηλεκτρικό ρεύμα. 

Βολτόμετρο: Όργανο που μετράει την τάση μεταξύ δύο σημείων. Συνδέεται παράλληλα.

Αμπερόμετρο: Όργανο που μετρά την ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος. Συνδέεται σε σειρά.

Πολύμετρο: Όργανο που λειτουργεί ως βολτόμετρο, αμπερόμετρο και ωμόμετρο
επιλογέα. 

Αντιστάτης:  Εξάρτημα που περιορίζει το ηλεκτρικό ρεύμα. Η αντίσταση του αντιστά

τη σχέση:     𝑅 =       Στο S.I. μετριέται σε Ω.

Νόμος του Ohm: Η τάση στα άκρα ενός

ρεύματος που τον διαρρέει είναι ανάλογα μεγέθη.

Α. Ηλεκτρική πηγή – Τάση 
Όργανα: Ηλεκτρική πηγή, πολύμετρο 
 Από τα διαθέσιμα όργανα πάρτε  την ηλεκτρική πηγή και εντοπίστε τους δύο πόλους. 
 
Πώς συμβολίζονται οι πόλοι της πηγής: …………………………
 
Πόσα Volt είναι η αναγραφόμενη τάση: 
 
 Χρησιμοποιήστε το πολύμετρο, στην ένδειξη 20
(Να το ελέγξει ο επιτηρητής) 

Β. Ηλεκτρικό κύκλωμα - Διακόπτης
Όργανα: Ηλεκτρική πηγή, λαμπτήρας, διακόπτης, καλώδια.  
Β1. Συνδέστε σε σειρά την ηλεκτρική 
(Να το ελέγξει ο επιτηρητής) 
Συμπληρώστε τον πίνακα: 
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45 Λεπτά 

Ηλεκτρικά Κυκλώματα – Νόμος του Ohm
 

Διαδρομή κατασκευασμένη από αγωγούς (καλώδια) ώστε να μπορεί να διέρχεται το 

Όργανο που μετράει την τάση μεταξύ δύο σημείων. Συνδέεται παράλληλα.

Όργανο που μετρά την ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος. Συνδέεται σε σειρά.

λειτουργεί ως βολτόμετρο, αμπερόμετρο και ωμόμετρο

που περιορίζει το ηλεκτρικό ρεύμα. Η αντίσταση του αντιστά

. μετριέται σε Ω. 

στα άκρα ενός αντιστάτη σταθερής αντίστασης και η ένταση του ηλεκτρικού 

είναι ανάλογα μεγέθη.     𝐼 =   ,      R=σταθερό. 

πάρτε  την ηλεκτρική πηγή και εντοπίστε τους δύο πόλους.  

οι πόλοι της πηγής: ……………………………………………………………………………

είναι η αναγραφόμενη τάση: …………………………………………………………………………….

στην ένδειξη 20V, και μετρήστε την τάση στους πόλους:…………………………………

Διακόπτης 
Όργανα: Ηλεκτρική πηγή, λαμπτήρας, διακόπτης, καλώδια.   

έστε σε σειρά την ηλεκτρική πηγή, τον διακόπτη και τον λαμπτήρα.  

Νόμος του Ohm 

Διαδρομή κατασκευασμένη από αγωγούς (καλώδια) ώστε να μπορεί να διέρχεται το 

Όργανο που μετράει την τάση μεταξύ δύο σημείων. Συνδέεται παράλληλα. 

Όργανο που μετρά την ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος. Συνδέεται σε σειρά. 

λειτουργεί ως βολτόμετρο, αμπερόμετρο και ωμόμετρο με τη βοήθεια ενός 

που περιορίζει το ηλεκτρικό ρεύμα. Η αντίσταση του αντιστάτη υπολογίζεται από 

ένταση του ηλεκτρικού 

 

………………………………… 

……………………………………………………………………………. 

και μετρήστε την τάση στους πόλους:………………………………… 



Διακόπτης Λαμπτήρας 
Ανοικτός  

Κλειστός  

 

Β2. Ποιος ο ρόλος της ηλεκτρικής πηγής στο κύκλωμα: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Γ. Αντιστάτης 
Όργανα: Αντιστάτης 1kΩ, πολύμετρο 
Γ1. Επιλέξτε στο πολύμετρο την ένδειξη 2kΩ ή 2000Ω και μετρήσετε την αντίσταση: ………………………………… 
(Να το ελέγξει ο επιτηρητής) 
 
Γ2. Υπολογίστε το ποσοστό ανοχής του αντιστάτη από τη σχέση: 
 

έ  ή

ό  ή
∙ 100%    = ………………………….  

 

Δ. Ένταση Ηλεκτρικού ρεύματος 
Όργανα: Ηλεκτρική πηγή, αντιστάτης 1kΩ, πολύμετρο, καλώδια. 
Δ1. Συνδέστε στη σειρά την ηλεκτρική πηγή, τον αντιστάτη και το πολύμετρο (ένδειξη 200mA). 
(Να το ελέγξει ο επιτηρητής) 
Η ένδειξη του πολυμέτρου είναι: …………………………………………….. 
 
Δ2. Μετατρέψτε τις μονάδες στο S.I. ……………………………………….. 
 

E. Νόμος του Ohm 
Όργανα: Ηλεκτρική πηγή, αντιστάτης 1kΩ, αμπερόμετρο, βολτόμετρο 
Ε1. Συνδέστε τον αντιστάτη με την ηλεκτρική πηγή και συνδέστε το αμπερόμετρο και το βολτόμετρο με 
τον κατάλληλο τρόπο ώστε να μετράμε την τάση στα άκρα του αντιστάτη και την ένταση του ηλεκτρικού 
ρεύματος που διαρρέει τον αντιστάτη. Πραγματοποιήστε 4 μετρήσεις με διαφορετικές τάσεις και 
συμπληρώστε τον πίνακα: (Να το ελέγξει ο επιτηρητής) 
 
Τάση(V) Ένταση του ηλ. Ρεύματος (mA) 

0  
  
  
  
 
 
 



Ε2. Σχεδιάστε τη γραφική παράσταση I – V 
 

 

Από τη γραφική παράσταση να υπολογίσετε την αντίσταση: 
 
 
 
 

 

 

Στ. Τακτοποιήστε τον πάγκο εργασίας όπως τον βρήκατε.  
(Να το ελέγξει ο επιτηρητής) 
 

Καλή Επιτυχία!!! 



 
Βαθμολόγιο Φυσικής 
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