
 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ: Ηλεκτρισμός- Ηλεκτρικά Κυκλώματα (Τάξη Δ) 

1. Το νερό που κινείται σε έναν καταρράκτη έχει πολλή ενέργεια. Ποιο από τα πιο κάτω 

παράγεται από την ενέργεια του νερού του καταρράκτη; 

   Α) Ζεστό νερό         Β) Ηλιακή Ενέργεια       Γ) Ηλεκτρισμός        Δ) Πόσιμο Νερό 

 

2. Οι πιο κάτω εικόνες δείχνουν μια λάμπα που έχει συνδεθεί με μπαταρία. Σε ποια 

εικόνα θα ανάψει η λάμπα;   

Α)                              Β)                                Γ)                            Δ)                  

 

 

 

 

3. Η Ιωάννα συνδέει μια μπαταρία, έναν λαμπτήρα και καλώδιο, όπως δείχνει το πιο 

κάτω σχεδιάγραμμα: 

 

 

Θα ανάψει το λαμπάκι; (Σημείωσε ένα √ στο κατάλληλο κουτάκι) 

                                     ΝΑΙ                       

                                      ΟΧΙ   

Αιτιολόγησε την απάντησή σου. _______________________________________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

+ - + - + - + - 

+ - 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ …………………………………………… 

Όνομα: _________________________________________ Τάξη: _________ 



4. Ποιο από τα πιο κάτω αντικείμενα είναι καλοί αγωγοί του ηλεκτρισμού; 

 Είναι καλός αγωγός του ηλεκτρισμού;            ΝΑΙ                  ΟΧΙ 

Ξύλινο κουτάλι                                           ……………….           ………………….. 

Πλαστική χτένα                                          ……………….           ………………….. 

Ασημένια αλυσίδα                                        ……………….           ………………….. 

Λαστιχένια μπάλα                                        ……………….           ………………….. 

Σιδερένιο κλειδί                                          ……………….           ………………….. 

 

5. Ποιο από τα πιο κάτω ΔΕΝ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή 

ηλεκτρισμού; 

Α) το νερό που κινείται                            Β) το σιδερομετάλλευμα 

Γ) ο ήλιος                                               Δ) το πετρέλαιο 

 

6. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι οι πηγές που δε θα εξαντληθούν (λείψουν) 

ποτέ από τη Γη. Ποιο από τα παραδείγματα δείχνει χρήση ανανεώσιμης πηγής 

ενέργειας; 

Α) Ένας καυστήρας κάρβουνου ζεσταίνει το σπίτι  

Β) Ένας ανεμόμυλος αντλεί νερό σε μια φάρμα. 

Γ) Μια λάμπα πετρελαίου φωτίζει το δωμάτιο. 

Δ) Ένα πετρελαιοκίνητο φορτηγό ταξιδεύει στον δρόμο. 

 

7. Ποιος από τους πιο κάτω ηλεκτροπαραγωγούς σταθμούς δεν χρησιμοποιεί γεννήτρια 

για την παραγωγή ηλεκτρισμού; 

Α) θερμοηλεκτρικό εργοστάσιο                         Β) Υδροηλεκτρικός σταθμός 

Γ) Φωτοβολταϊκό πάρκο                                   Δ) Αιολικό πάρκο 



8. Ποιος είναι ο ρόλος της μπαταρίας στο πιο κάτω κύκλωμα; 

 

 

 

 

Α) Δίνει φως στο λαμπάκι.                           Β) Θερμαίνει το λαμπάκι. 

Γ) Δίνει ενέργεια στο κύκλωμα.                    Δ) Ανοιγοκλείνει τον διακόπτη 

 

9. Ένα πλεονέκτημα της ηλιακής ενέργειας είναι ότι 

Α) δεν ρυπαίνει το περιβάλλον                              Β) δεν είναι ανανεώσιμη 

Γ) είναι πολύ αποτελεσματική σε κάθε κλίμα          Γ) είναι διαθέσιμη πάντα 

 

10. Ο Ηρόδοτος θέλει να χρησιμοποιήσει δύο μπαταρίες, για να ανάψει το λαμπάκι στο 

πιο κάτω κύκλωμα. 

 

 

 

Πώς πρέπει να τοποθετήσει τις μπαταρίες; 

Α)                                Β)                                  Γ)                            Δ) 
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