
Προςθήκη ςτο Φφλλο εργαςίασ 10 

Το ηλεκτρικό βραχυ-Κφκλωμα – Κίνδυνοι και «Αςφάλεια» 

Πείραμα 1 

Όπωσ ζχει. 

Πείραμα 2 

 

1. Πραγματοποιοφμε το θλεκτρικό κφκλωμα τθσ εικόνασ με δυο 

μπαταρίεσ 1,5 V. 

Τι παρατθρείτε όταν κλείςει το κφκλωμα; 

 

 

2. Επαναλαμβάνουμε το πείραμα με μια μπαταρία 4,5 V (πλακζ) ι τρισ μπαταρίεσ 1,5 V.  Τι παρατθρείτε 

όταν κλείςει το κφκλωμα; 

 

3. Σε ποιο από τα δυο πειράματα νομίηετε ότι περνάει μεγαλφτερο θλεκτρικό ρεφμα από το θλεκτρικό 

κφκλωμα; 

 

Συμπζραςμα 

Όςο πιο πολλά V (Volt) ζχει μια μπαταρία τόςο …………………………… θλεκτρικό ρεφμα περνάει από το 

κφκλωμα που ςυνδζεται. 

Πείραμα 3 

4. Πραγματοποιοφμε το κφκλωμα τθσ εικόνασ. Τι παρατθρείτε όταν ακουμπιςουμε με το καλϊδιο τουσ 

πόλουσ τθσ μπαταρίασ; 

 

 

5. Τι νομίηετε ότι ςυμβαίνει ςτο θλεκτρικό ρεφμα που ρζει ςτο θλεκτρικό κφκλωμα, όταν ακουμπιςουμε 

με το καλϊδιο τουσ πόλουσ τθσ μπαταρίασ; Είναι: (επιλζξτε) 

α) μεγαλφτερο β) το ίδιο  γ) μικρότερο 

ςε ςχζςθ με θλεκτρικό ρεφμα που ρζει ςτο θλεκτρικό κφκλωμα αρχικά.  

Για να ελζγξουμε τθν υπόκεςι μασ κα πραγματοποιιςουμε το παρακάτω πείραμα. 

Πείραμα 4 

Όπωσ ζχει.  

 



6. Τι παρατθρείτε όταν ακουμπιςουμε με το καλϊδιο τουσ πόλουσ τθσ μπαταρίασ;  

 

 

7. Τι νομίηετε λοιπόν ότι ςυμβαίνει ςτο θλεκτρικό ρεφμα που ρζει ςτο θλεκτρικό κφκλωμα, όταν 

ακουμπιςουμε με το καλϊδιο τουσ πόλουσ τθσ μπαταρίασ; Είναι: (επιλζξτε) 

α) μεγαλφτερο β) το ίδιο  γ) μικρότερο 

ςε ςχζςθ με θλεκτρικό ρεφμα που ρζει ςτο θλεκτρικό κφκλωμα αρχικά.  

Λζμε ότι ςτο θλεκτρικό κφκλωμα ζχει ςυμβεί ζνα βραχυκφκλωμα. 

8. Από ποφ νομίηετε ότι περνάει το μεγαλφτερο μζροσ του θλεκτρικοφ ρεφματοσ ςτο βραχυκφκλωμα που 

παρατθριςατε προθγουμζνωσ (επιλζξτε): 

α) από το καλϊδιο  β) από το λαμπάκι 

Για να ελζγξουμε τθν υπόκεςι μασ κα πραγματοποιιςουμε το παρακάτω πείραμα. 

Πείραμα 5 

Όπωσ ζχει. 

9. Τι παρατθρείτε όταν ακουμπιςουμε με το καλϊδιο τουσ πόλουσ τθσ μπαταρίασ;  

 

10. Από ποφ νομίηετε λοιπόν ότι περνάει το μεγαλφτερο μζροσ του θλεκτρικοφ ρεφματοσ ςτο 

βραχυκφκλωμα που παρατθριςατε προθγουμζνωσ (επιλζξτε): 

α) από το καλϊδιο  β) από το λαμπάκι 

Συμπζραςμα 

Το θλεκτρικό ρεφμα που ρζει ςτο θλεκτρικό κφκλωμα, όταν ακουμπιςουμε με το καλώδιο τουσ πόλουσ τθσ 

μπαταρίασ είναι …………………………….(1) ςε ςχζςθ με θλεκτρικό ρεφμα που ρζει ςτο θλεκτρικό κφκλωμα 

αρχικά. Αυτό το ονομάηουμε ………………………(2) 

Το ……………………….(3) μζροσ του θλεκτρικοφ ρεφματοσ περνάει από το καλώδιο που κάνει το  

βραχυκφκλωμα. 

Επιλζξτε από τισ λζξεισ: 

(1) μεγαλφτερο, ίςο, μικρότερο 

(2) μικροκφκλωμα, βραχυκφκλωμα 

(3) μεγαλφτερο, ίςο, μικρότερο 

  



Για τον καθηγητή 

Υλικά / ‘Οργανα: 

μία μπαταρία τφπου 3R12 4,5 V (πλακζ),  δυο τφπου C ι ΑΑ 1,5 V ι εναλλακτικά 3 μπαταρίεσ τφπου C ι ΑΑ 

1,5 V αν δεν βρίςκουμε 4,5 V (πλακζ), βολτόμετρο, λαμπάκι με τθ βάςθ του, καλϊδια με ακροδζκτεσ 

μπανάνα-κροκοδειλάκι, καλϊδιο, ςφρμα κουηίνασ (ψιλό ατςαλόμαλλο). 

Παρατηρήςεισ 

Οι μθχανικζσ ςυνδζςεισ δεν είναι πάντα καλζσ θλεκτρικζσ επαφζσ, γι’ αυτό θ επαφι των ςυνδετιρων 

μπορεί να αντικαταςτακεί με άμεςθ επαφι καλωδίων.  

Στο πείραμα 3, το βραχυκφκλωμα μπορεί να γίνει με ζνα καλϊδιο ςτο οποίο ζχουμε γυμνϊςει τισ άκρεσ 

του. Ένασ μακθτισ ακουμπάει τισ άκρεσ του καλωδίου ςτουσ πόλουσ τθσ μπαταρίασ.   

Στο πείραμα 4, ςυνδζουμε το καλϊδιο με ακροδζκτθ κροκοδειλάκι με το  ατςαλόμαλλο. Στθν ςυνζχεια  

κάνουμε επαφι ανάμεςα ςτο ατςαλόμαλλο και ςτον ζνα πόλο τθσ πθγισ.  

Στο πείραμα 5, το βραχυκφκλωμα μπορεί να γίνει κατευκείαν φζρνοντασ ςε επαφι το ατςαλόμαλλο με τουσ 

πόλουσ τθσ μπαταρίασ. 

 

Πείραμα 4     Πείραμα 5 

Αποτελζςματα 

Πείραμα 3 

11. Το λαμπάκι ανάβει αμυδρά ι δεν ανάβει κακόλου. 

12. α) μεγαλφτερο 

Πείραμα 4 

 Το λαμπάκι ανάβει αμυδρά ι δεν ανάβει κακόλου ενϊ το ςφρμα καίγεται. 

13. α) μεγαλφτερο 

14. α) από το καλϊδιο 

Πείραμα 5 

 Το λαμπάκι ανάβει αμυδρά ι δεν ανάβει κακόλου ενϊ το ςφρμα καίγεται. 

 α) από το καλϊδιο 

 


