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Α π λ ά  η λ ε κ τ ρ ι κ ά  κ υ κ λ ώ μ α τ α  σ υ ν ε χ ο ύ ς  ρ ε ύ μ α τ ο ς  
 
Στόχοι: 
Α. Διδακτικοί στόχοι:  
Οι μαθητές να είναι σε θέση να 

• Αναγνωρίζουν τη διπολικότητα των διατάξεων που χρησιμοποιούν (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 1)  

• Συσχετίζουν την τάση και την ένταση του ρεύματος σαν αιτία και αποτέλεσμα (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ 
ΑΣΚΗΣΗ 2) 

• Επαληθεύουν τον νόμο του Ohm(ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 3) 

• Συνδέουν την κλίση στη γραφική παράσταση Ι-V με την τιμή της αντίστασης R σε ένα κύκλωμα 
(ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4) 

• Αξιολογούν τις συνέπειες ενός βραχυκυκλώματος(ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 5) 
Β. Παιδαγωγική προσέγγιση: 

Στη συγκεκριμένη ενότητα, όπως προκύπτει από την ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία, οι 
εναλλακτικές ιδέες των μαθητών διατυπώνονται:  

• Δεν είναι προϋπόθεση η διπολικότητα των ηλεκτρικών διατάξεων 

• Το ηλεκτρικό ρεύμα επηρεάζεται διαδοχικά από κάθε στοιχείο του κυκλώματος αφού περάσει από 
αυτό, αλλά όχι πριν 

• Στα καλώδια «τάση» και «ρεύμα» βρίσκονται πάντα μαζί (ταυτόχρονα).Ο διακόπτης διακόπτει ρεύμα 
και τάση. Ο ρόλος της πηγής είναι να δίνει φορτία στο κύκλωμα 

Οργάνωση της διδασκαλίας:  
Οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες 3-4 ατόμων στην αίθουσα εργαστηρίου των φυσικών επιστημών.  
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 1: Αναγνώριση στοιχείων ενός κυκλώματος 
Διάρκεια: 1 διδακτική ώρα 
Στην Δραστηριότητα 3 μπορεί όλες οι ομάδες να μην πραγματοποιήσουν το ίδιο κύκλωμα. Αυτό είναι 
ευκαιρία για σχολιασμό. 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2: Ένα απλό ηλεκτρικό κύκλωμα. Γίνεται διερεύνηση των μεγεθών που αφορούν 
ένα απλό ηλεκτρικό κύκλωμα 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 3: Ο Νόμος του Ohm . Στην άσκηση γίνεται σύνδεση της τάσης με την ένταση του 
ρεύματος. Στη γραφική παράσταση δεν αναφέρεται η σημασία της κλίσης της καμπύλης 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4: Πόσο είναι η αντίσταση; Στην άσκηση συνδέεται η αντίσταση με την κλίση της 
γραφικής παράστασης V και I 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 5: Ένα «μικρότερο» κύκλωμα: βραχυ-κύκλωμα. Στην άσκηση είναι καλό να γίνει 
συζήτηση για τους κινδύνους ενός βραχυκυκλώματος καθώς και στα συστήματα προστασίας.  
Ψηφιακά εργαλεία: 
Στο Φωτόδεντρο διατίθεται βίντεο για τις αιτίες και τις συνέπειες του βραχυκυκλώματος που μπορεί να 
αξιοποιηθεί. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ: http://photodentro.edu.gr/v/item/video/8522/966 

Στην http://www.physics-chemistry-interactive-flash-animation.com/electricity_interactive.htmυπάρχουν 
σχετικές προσομοιώσεις 
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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 1: Αναγνώριση στοιχείων ενός κυκλώματος 

Απαιτούμενα όργανα: 
1 μπαταρία 
1 λαμπτήρας 
1 αντίσταση 

1 διακόπτης 
Καλώδια (αγωγούς) σύνδεσης 

Δραστηριότητα 1: Πόσα είναι τα  άκρα; 
 
Κυκλώστε τα άκρα των παρακάτω ηλεκτρικών διατάξεων: 

Οι παραπάνω διατάξεις ονομάζονται  

Μονόπολα                               Δίπολα  
 
Δικαιολογήστε την απάντησή σας 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Δραστηριότητα 2:Πως ονομάζονται; 
 
Στον πάγκο του εργαστηρίου τσεκάρετε τις διατάξεις που υπάρχουν 

Αντιστάτης  

Πολύμετρο 

Led 

Μπουτόν 

Διχαλωτός διακόπτης 

Διακόπτης 

Αγωγοί σύνδεσης 

Μπαταρία  

Τροφοδοτικό 

Δραστηριότητα 3: Ένα απλό ηλεκτρικό κύκλωμα 
Ξεχωρίστε στον πάγκο εργασίας σας:  
1 διακόπτη, Καλώδια (αγωγούς) σύνδεσης, 1 Αντίσταση, Μπαταρία  
Συνδέσετε τα παραπάνω μεταξύ τους και σχεδιάσετε το κύκλωμα που πραγματοποιήσατε. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

Διάταξη Συμβολική 
αναπαράσταση 

1 μπαταρία 
 

 

1 αντίσταση 
 

 

1 διακόπτης 

 

 

λαμπτήρας μπαταρία 

Led 

λάμπα 

αντιστάτης 

μικρόφωνο 

Διακόπτης 

μπουτόν διακόπτης 

 Δ 

Εικόνα 1: χώρος σχεδίασης 
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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2: Απλό ηλεκτρικό κύκλωμα 

Απαιτούμενα όργανα: 
1 μπαταρία 4,5V 
1 λαμπτήρας 
1 αντίσταση 100Ω 

1 διακόπτης 
Καλώδια (αγωγοί) σύνδεσης 
Ψηφιακό πολύμετρο

Δραστηριότητα 1: Σύνθεση κυκλώματος 
Με τις διατάξεις που διαθέτετε φτιάξτε το απλό ηλεκτρικό κύκλωμα του σχήματος.  

Η αντίσταση R1= 100Ω και η τάση στα άκρα της μπαταρίας είναι V=4,5 V 

 
 
 
 
 

Δραστηριότητα 2: Προβλέψεις 
Αν βάζατε ένα βολτόμετρο στα 
άκρα της πηγής πόση τάση θα 
είχατε; 

 
V=……………..V 

Αν βάζατε ένα αμπερόμετρο σε 
σειρά με την αντίσταση πόση 
ένταση ρεύματος θα μετρούσατε; 
 

I=……………….A 
 

 
Δραστηριότητα 3: Επιβεβαίωση 
Πραγματοποιήστε τα παραπάνω κυκλώματα και επιβεβαιώστε τις προβλέψεις σας. 
Συζητήστε στην ολομέλεια τα συμπεράσματά σας. Σχολιάστε τι θα συνέβαινε αν οι διακόπτες ήταν κλειστοί.  
 

Δραστηριότητα 4: Πρόβλεψη 
 

 
Που έχουμε μεγαλύτερο ρεύμα; Στο σημείο Α ή στο Β; Δικαιολογήστε την 

πρόβλεψή σας.……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

 

Δραστηριότητα 5: Επιβεβαίωση 
Πραγματοποιήστε το παραπάνω κύκλωμα και επιβεβαιώστε την πρόβλεψή σας κάνοντας μετρήσεις με το πολύμετρο. 
Καταγράψτε τις μετρήσεις σας 
 

IΑ=……………….A   και       IΒ=……………….A 
 
Συζητήστε στην ολομέλεια τα συμπεράσματά σας.  

Δραστηριότητα 6: Εφαρμογή 

Έχουμε δύο ίδιους λαμπτήρες. Ποιός από τους δύο λαμπτήρες  προβλέπετε ότι φωτοβολεί 

περισσότερο; Δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

 Α Β 
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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 3: Ο Νόμος του Ohm 
Απαιτούμενα όργανα: 
2 Πολύμετρα 
1 Τροφοδοτικό 
1 Διακόπτης 
1 Αντιστάτης των 100Ω 

Λαμπάκι των 6 V 
 Καλώδια σύνδεσης 
 και χαρτί μιλιμετρέ

 
Δραστηριότητα 1: Σύνθεση κυκλώματος 
Ξεχωρίστε από τον πάγκο του εργαστηρίου: τον αντιστάτη των 100Ω, την μπαταρία των 4.5V, τον 
διακόπτη, τα 2 πολύμετρα (το ένα ως βολτόμετρο και το άλλο ως αμπερόμετρο) και τα καλώδια 
σύνδεσης.  
 
Πραγματοποιήστε το διπλανό κύκλωμα με το παρακάτω τρόπο: 

Τροφοδοτήστε το κύκλωμα με τάσεις  με 2V, 4V και 
6V 
Δραστηριότητα 2: Μετρήσεις 
Σημειώστε τις ενδείξεις του βολτόμετρου και του 
αμπερόμετρου στον παρακάτω πίνακα.  
 

Η τάση και η ένταση είναι ανάλογα μεγέθη ή 

αντιστρόφως ανάλογα μεγέθη; 
  
  

Τάση στα άκρα της 
αντίστασης (V) 

Ένταση του ρεύματος (A) 

  

  

  

 
Δραστηριότητα 3: Γραφική παράσταση 
Κάνετε τη γραφική παράσταση της έντασης του ρεύματος με την τάση (I-V) στο μιλιμετρέ χαρτί.  
 
Δραστηριότητα 4: Τι συμβαίνει με το λαμπάκι 
Επαναλάβετε τις δραστηριότητες 2 και 3 αλλά στη θέση της αντίστασης να βάλετε το λαμπάκι.  

Δραστηριότητα 5: Ωμικές και μη ωμικές διατάξεις 
Υπάρχει διαφορά στη μορφή των δύο γραφικών  παραστάσεων;   ΝΑΙΟΧΙ 
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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4: Πόσο είναι η αντίσταση; 
Απαιτούμενα όργανα: 
2 Ψηφιακά Πολύμετρα 
1 Τροφοδοτικό 
1 Διακόπτης 
1 αντίσταση 100Ω  και 1 αντίσταση 200Ω (ή 2 αντιστάσεις των 100Ω σε σειρά) 
Καλώδια σύνδεσης 
Δραστηριότητα 1: Σύνθεση κυκλώματος 
Πραγματοποιήστε το διπλανό κύκλωμα. Μεταβάλλετε τις τάσεις από 5-10 V (τουλάχιστον τρεις 

τιμές) 
Δραστηριότητα 2: Μετρήσεις 
Σημειώστε τις ενδείξεις του βολτόμετρου και του 
αμπερόμετρου στον παρακάτω Πίνακα 1.  
Αντικαταστήστε την αντίσταση R1=100 Ω  με την άλλη 
αντίσταση R2=200Ω και επαναλάβετε συμπληρώνοντας τον 
Πίνακα 2.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Δραστηριότητα 3: Γραφικές παραστάσεις 
 

Σημειώστε τα ζεύγη τιμών για κάθε 
πίνακα και τραβήξτε τις αντίστοιχες 
ευθείες. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Δραστηριότητα 4: Η Κλίση 
Τι παριστάνει η κλίση της γραφικής παράστασης; 

  

Τάση στα 
άκρα της 

αντίστασης 
(V) 

Ένταση 
του 

ρεύματος 
(A) 

  
  

  

Τάση στα 
άκρα της 

αντίστασης 
(V) 

Ένταση 
του 

ρεύματος 
(A) 
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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 5: Ένα «μικρότερο» κύκλωμα: βραχυ-κύκλωμα 
 
Απαιτούμενα όργανα: 
1 Μπαταρία των 4.5V  ή τροφοδοτικό 
1 Διακόπτης 
Σύρμα της κουζίνας 

Καλώδ      Αγωγοί σύνδεσης 
2 όμοι       2 όμοιοι λαμπτήρες 

Δραστηριότητα 1:Προβλέψεις 

 
 

Παρατηρήστε το Σχήμα 1. Αν κλείσετε τον διακόπτη, κάνετε προβλέψεις για τους  λαμπτήρες: 

Φωτοβολούν και οι δύοΔεν φωτοβολεί κανέναςΦωτοβολεί μόνο ένας 

Παρατηρήστε το Σχήμα 2. Αν κλείσετε τον διακόπτη, κάνετε προβλέψεις για τους  λαμπτήρες: 

Φωτοβολούν και οι δύοΔεν φωτοβολεί κανέναςΦωτοβολεί μόνο ένας 

Αιτιολογήστε την απάντησή σας 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Δραστηριότητα 2: Πειραματική επιβεβαίωση 
Πραγματοποιήστε το κύκλωμα του Σχήματος 1. Στη συνέχεια βάζετε τον επιπλέον αγωγό 
(βραχυκυκλώνετε) στα άκρα των λαμπτήρων. Παρατηρήστε αυτό που συμβαίνει.  
Δραστηριότητα 3: Ένα περιστατικό 
Διαβάστε το κείμενο που ακολουθεί: «…Χρησιμοποιώντας το κλασικό ηλεκτρικό ματάκι για να 
φτιάξω τον πρωινό καφέ μου , πιτσίλισε λίγο βραστό νερό στο καλώδιο του και έγινε 
βραχυκύκλωμα . Ακούστηκε ένα τσαφ από τον πίνακα και έπεσε μια αυτόματη ασφάλεια. 
Έβγαλα το μάτι από την πρίζα και  σήκωσα τις ασφάλειες πάλι….».  
Συζητήστε στην τάξη και σχολιάστε το  παραπάνω περιστατικό.  
 
Δραστηριότητα 4: Εφαρμογή 

Αν βραχυκυκλώσετε τα άκρα του λαμπτήρα L1, τι θα συμβεί στον 
λαμπτήρα L2; 
 

Θα πάψει να φωτοβολεί 

Θα φωτοβολεί το ίδιο 

Θα φωτοβολεί λιγότερο 

Θα φωτοβολεί περισσότερο 

Σύρμα 

κουζίνας 

Σύρμα 

κουζίνας 
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ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Τμήμα:……Ημερομηνία:……………Ον/μο:………………………………………………………………………………………... 

 

 

 

1. Συνδέσετε με το μολύβι σας τα διπλανά στοιχεία, έτσι ώστε να 
πραγματοποιήσετε ένα απλό αγώγιμο κύκλωμα. 

2. Σχεδιάστε ξανά το κύκλωμα χρησιμοποιώντας συμβολικές 
αναπαραστάσεις παρεμβάλλοντας στην κατάλληλη θέση ένα αμπερόμετρο, 
έτσι ώστε να μετράει την ένταση του ρεύματος που περνάει από τον 
λαμπτήρα. 
 
 

 
 
 
 
 
 

3. Σχεδιάστε ξανά το κύκλωμα χρησιμοποιώντας συμβολικές αναπαραστάσεις 
παρεμβάλλοντας στην κατάλληλη θέση ένα βολτόμετρο, έτσι ώστε να μετράει την τάση 
στα άκρα του λαμπτήρα. 
 
 
 
 
 
 
 

4. Συνδέσετε γραφικά τα διπλανά στοιχεία έτσι ώστε να κάνετε ένα 
κύκλωμα σειράς. 

5. Ποιος από τους δύο όμοιους λαμπτήρες διαρρέεται από 
περισσότερο ρεύμα; Δικαιολογήστε την απάντησή σας. 

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

………………………………………………………………………………………………………………….. 

6. Τα καταστροφικά αποτελέσματα της ηλεκτροπληξίας οφείλονται 

στην ποσότητα του ρεύματος που περνά το ανθρώπινο σώμα. Γιατί βλέπουμε 

πινακίδες «ΚΙΝΔΥΝΟΣ- υψηλή τάση» και δεν βλέπουμε πινακίδες «ΚΙΝΔΥΝΟΣ- υψηλό ρεύμα»; 

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

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

7. Στο κύκλωμα του 

σχήματος τα λαμπάκια ανάβουν 

αμέσως μόλις κλείσουμε τον 

διακόπτη ανεξάρτητα από το μήκος 

των αγωγών σύνδεσης. Πως το 

δικαιολογείτε; 


