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Θα σβήσει   
Θα φωτοβολεί περισσότερο   1  

Λαµπτήρας 
Συνδέω ένα 
λαµπτήρα µε την 
πηγή 

Ερώτηµα: Πρόβλεψε τι θα συµβεί στην 
φωτοβολία του αν συνδέσω ένα καλώδιο 
στα άκρα του. Θα φωτοβολεί λιγότερο   

Θα υπάρχει διαφορά   Συνδέω δύο ίδιους 
λαµπτήρες σε 
σειρά µε την πηγή 

Ερώτηµα: Πρόβλεψε αν θα υπάρχει 
διαφορά την φωτοβολία τους ∆εν θα υπάρχει διαφορά   

Θα υπάρχει διαφορά   Ερώτηµα: Πρόβλεψε αν θα υπάρχει 
διαφορά την φωτοβολία τους ∆εν θα υπάρχει διαφορά   

Αυτός µε την µεγαλύτερη αντίσταση   

Συνδέω δύο 
διαφορετικούς 
λαµπτήρες σε 
σειρά µε την πηγή 

Ερώτηµα: Ποιος λαµπτήρας ανάβει 
εντονότερα; Αυτός µε την µικρότερη αντίσταση   

Θα φωτοβολεί ο άλλος περισσότερο   

Θα σβήσουν όλοι   

Ο άλλος θα φωτοβολεί το ίδιο.   

Συνδέω δύο 
λαµπτήρες σε 
σειρά µε την πηγή 

Ερώτηµα: Πρόβλεψε στο τι θα συµβεί 
στην φωτοβολία των λαµπτήρων αν 
ξεβιδώσω  τον ένα. 

Ο άλλος θα φωτοβολεί λιγότερο.   

Ο Λ1 θα σβήσει και ο Λ2 θα σβήσει   

Ο Λ1 θα σβήσει και ο Λ2 θα φωτοβολεί το ίδιο   

Ο Λ1 θα σβήσει και ο Λ2 θα φωτοβολεί 
περισότερο 

  

Θα σβήσουν και οι δύο   

2 
 λαµπτήρες 
Λ1,Λ2 σε 
σειρά 

Συνδέω δύο 
λαµπτήρες σε 
σειρά µε την πηγή 

Ερώτηµα : Πρόβλεψε στο τι θα συµβεί 
στην φωτοβολία των λαµπτήρων αν 
συνδέσω ένα καλώδιο στα άκρα του ενός 
(Λ1) λαµπτήρα; 

Θα φωτοβολούν το ίδιο και οι δύο   

Θα υπάρχει διαφορά   Συνδέω δύο ίδιους 
λαµπτήρες 
παράλληλα µε την 
πηγή 

Ερώτηµα: Πρόβλεψε αν θα υπάρχει 
διαφορά στην φωτοβολία τους ∆εν θα υπάρχει διαφορά 

  

Θα υπάρχει διαφορά   Ερώτηµα: Πρόβλεψε αν υπάρχει 
διαφορά στην φωτοβολία τους ∆εν θα υπάρχει διαφορά   

Αυτός µε την µεγαλύτερη αντίσταση   

Συνδέω δύο 
διαφορετικούς 
λαµπτήρες 
παράλληλα µε την 
πηγή 

Ερώτηµα: Ποιος λαµπτήρας ανάβει 
εντονότερα; Αυτός µε την µικρότερη αντίσταση   

Ο Λ1 θα σβήσει και ο Λ2 θα σβήσει   

Ο Λ1 θα σβήσει και ο Λ2 θα φωτοβολεί το ίδιο   

Ο Λ1 θα σβήσει και ο Λ2 θα φωτοβολεί 
περισσότερο 

  

Συνδέω δύο 
λαµπτήρες 
παράλληλα µε την 
πηγή 

Ερώτηµα: Πρόβλεψε στο τι θα συµβεί 
στην φωτοβολία των λαµπτήρων αν 
ξεβιδώσω  τον ένα (Λ1). (Σύνδεση µε το 
τι συµβαίνει στο σπίτι µας) Ο Λ1 θα σβήσει και ο Λ2  θα φωτοβολεί λιγότερο   

Ο Λ1 θα σβήσει και ο Λ2 θα σβήσει   
Ο Λ1 θα σβήσει και ο Λ2 θα φωτοβολεί το ίδιο   
Ο Λ1 θα σβήσει και ο Λ2 θα φωτοβολεί 
περισότερο   
Ο Λ1  θα σβήσει και ο Λ2  θα φωτοβολεί 
λιγότερο   

2  
λαµπτήρες 
Λ1,Λ2 

παράλληλα 

Συνδέω δύο ίδιους 
λαµπτήρες 
παράλληλα µε την 
πηγή 

Ερώτηµα : Πρόβλεψε στο τι θα συµβεί 
στην φωτοβολία των λαµπτήρων αν 
συνδέσω ένα καλώδιο στα άκρα του ενός 
λαµπτήρα. 

Θα σβήσουν και οι δύο   
Οι Λ1,Λ2 θα φωτοβολούν περισσότερο   
Οι  Λ1,Λ2 θα φωτοβολούν λιγότερο   
Ο Λ1 θα φωτοβολεί περισσότερο και ο Λ2 
λιγότερο   

Θα σβήσουν όλοι   

Συνδέω δυο 
λαµπτήρες 
παράλληλα (Λ2,Λ3) 
και ένα (Λ1) σε 
σειρά µε την πηγή 

Ερώτηµα : Πρόβλεψε τι θα συµβεί στη 
φωτοβολία των λαµπτήρων αν ξεβιδώσω 
τον ένα παράλληλο λαµπτήρα Λ3 

Ο Λ1 θα φωτοβολεί λιγότερο και ο Λ2  
περισσότερο.   

Οι Λ2,Λ3 θα φωτοβολούν περισσότερο   

Οι Λ2,Λ3  θα φωτοβολούν λιγότερο   

Θα σβήσουν όλοι   

Θα σβήσει   

2  
λαµπτήρες 

 παράλληλα  
και 
1 

σε σειρά 
 

Συνδέω δυο 
λαµπτήρες 
παράλληλα (Λ2,Λ3) 
και ένα σε σειρά 
(Λ1) µε την πηγή 

Ερώτηµα : Πρόβλεψε τι θα συµβεί στη 
φωτοβολία των λαµπτήρων αν 
αποσυνδέσω τον σε σειρά λαµπτήρα (Λ1) 

Θα φωτοβολεί λιγότερο   
 


