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Êáôáóêåýáóå ôï êýêëùìá ðïõ âëÝðåéò óôçí åéêüíá.
Áêïýìðçóå ôïõò óõíäåôÞñåò óôá áíôéêåßìåíá ðïõ åßíáé
óçìåéùìÝíá óôïí ðßíáêá ôçò åðüìåíçò óåëßäáò. Ìå ðïéá õëéêÜ
áíÜâåé ôï ëáìðÜêé; 

Ôé íïìßæåéò åóý; Ìðïñïýìå íá êáôáóêåõÜóïõìå Ýíá êëåéóôü çëåêôñéêü êýêëùìá ÷ùñßò íá
÷ñçóéìïðïéÞóïõìå êáëþäéá;

ÖÅ6: ÁÃÙÃÏÉ ÊÁÉ ÌÏÍÙÔÅÓ

ÖôéÜ÷íïõìå Ýíá 
çëåêôñéêü êýêëùìá;

Äåí Ý÷ïõìå 
êáëþäéï.

Äåí åßíáé ëïéðüí 
ôüóï áðëü !

ÏÌÙÓ... ÔÉÐÏÔÁ...Äåí ðåéñÜæåé!
Èá äïêéìÜóïõìå
ìå óêïéíß.

ËáìðÜêçò êáé ÂïëöñÜìéïò

Ðåßñáìá
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áëïõìéíüöõëëï áëïõìßíéï

êïõôáëÜêé áôóÜëé

ðïôÞñé ãõáëß

äá÷ôõëßäé Üñãõñïò

êáëáìÜêé ðëáóôéêü

ëáóôé÷Üêé êáïõôóïýê

ìðëïõæÜêé ýöáóìá

êëáäß îýëï

ìïëýâé îõóìÝíï 
áðü ôéò äýï Üêñåò

ãñáößôçò

óýñìá áðü 
êáëþäéï ÷áëêüò

ÓõìðëÞñùóå ôï óõìðÝñáóìá óçìåéþíïíôáò ðïéá áðü ôá õëéêÜ ðïõ ÷ñçóéìïðïßçóåò óôï
ðåßñáìá åßíáé áãùãïß êáé ðïéá ìïíùôÝò.

ÓõìðÝñáóìá

u áãùãïß:

u ìïíùôÝò:

.ÐáñáôÞñçóç

ÔÏ ËÁÌÐÁÊÉ 

ÁÍÁÂÅÉ

ÔÏ ËÁÌÐÁÊÉ 

ÄÅÍ ÁÍÁÂÅÉ
ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÏ ÕËÉÊÏ
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ÅÑÃÁÓÉÅÓ ÃÉÁ ÔÏ ÓÐÉÔÉ

1. Óôï êýêëùìá ôçò åéêüíáò ôï ëáìðÜêé áíÜâåé, áí êáé äå óõíäÝåôáé óôçí
ìðáôáñßá ìå êáëþäéá. Ìðïñåßò íá åîçãÞóåéò ãéáôß áíÜâåé ôï ëáìðÜêé;

.
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Γραφομηχανή
αλουμίνιο, ατσάλι, άργυρος, γραφίτης, χαλκός

theo
Γραφομηχανή
γυαλί, πλαστικό, καουτσούκ, ύφασμα, ξύλο

theo
Γραφομηχανή
Το λαμπάκι ανάβει, γιατί ο γραφίτης στο εσωτερικότου μολυβιού και το ατσάλι, από το οποίο είναι κατασκευ-ασμένο το ψαλίδι, είναι αγωγοί του ηλεκτρικού ρεύματος.

theo
Γραφομηχανή
Μονωτές ονομάζονται τα υλικά σώματα που δεν άγουν, δηλαδή δεν επιτρέπουν τη ροή ηλεκτρικού ρεύματος μέσα από τη μάζα τους. Τα υλικά που είναι μονωτές δε διαθέτουν ελεύθερα ηλεκτρόνια. Το ύφασμα, το πλαστικό, το γυαλί, το καουτσούκ, το χαρτί, ο στεγνός αέρας, το ξύλο… 

theo
Γραφομηχανή
Αγωγοί ονομάζονται τα υλικά σώματα που άγουν, δηλαδή επιτρέπουν τη ροή ηλεκτρικού ρεύματος μέσα από τη μάζα τους. Τα υλικά που είναι αγωγοί διαθέτουν ελεύθερα ηλεκτρόνια. Όλα τα μέταλλα (σίδηρος, χαλκός, αλουμίνιο κ.ά.), ο γραφίτης, το αλατόνερο (διαλύματα αλάτων), το ανθρώπινο σώμα… 
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2. Ãéáôß ïé ðñßæåò êáé ôá öéò êáôáóêåõÜæïíôáé áðü ðëáóôéêü;

3. Áðü ôé õëéêü ðñÝðåé íá êáôáóêåõÜæïíôáé ïé ëáâÝò ôùí
åñãáëåßùí ðïõ ÷ñçóéìïðïéåß ï çëåêôñïëüãïò; Ìðïñåßò íá
åîçãÞóåéò ôçí áðÜíôçóÞ óïõ;

4. Ìðïñåßò íá îå÷ùñßóåéò ôïõò áãùãïýò êáé
ôïõò ìïíùôÝò óôç öùôïãñáößá; Ðïéá
åßíáé ç ÷ñçóéìüôçôá êáèåíüò;
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theo
Γραφομηχανή
Γιατί το πλαστικό είναι μονωτής. Έτσι δενκινδυνεύουμε, όταν ακουμπάμε τις πρίζεςή τα φις.

theo
Γραφομηχανή
Είναι κατασκευασμένες από μονωτή, για να μηνκινδυνεύει ο ηλεκτρολόγος όταν εργάζεταιμ' αυτά.

theo
Γραφομηχανή
Τα σύρματα είναι μεταλλικά, άραείναι αγωγοί. Τα στηρίγματαείναι μονωτές. Η κολόνα είναιτσιμεντένια ή ξύλινη, άρα είναιμονωτής.




