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ELEKTRİK ENERJİSİ ve ELEKTRİK GÜCÜ
TEST   09

V = 220 volt
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K
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1. İç direnci önemsiz, 
potansiyel farkı 
220 volt olan üre-
tece K ve L lamba-
ları şekildeki gibi 
bağlanıyor. K nin 
gücü 880 watt, L 
nin gücü 220 watt'tır.

Buna göre, üreteçten çekilen akım kaç amper
dir?
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2. 

Şekildeki elektrik devresinde özdeş K, L, M lam
balarının ışık vermesi için hangi anahtarların ka
patılması yeterlidir?

A) 1, 2 ve 4 B) 1, 2 ve 3 C) 2 ve 4

             D) 1 ve 3                 E) 2, 3 ve 4
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3. Özdeş K, L, M 
ve N lambaları iç 
direnci önemsiz 
üretece şekildeki 
gibi bağlanıyor.

L lambasının teli koptuğunda K, M ve N lambala
rının parlaklığı nasıl değişir?

      K        M          N                                                   
A) Artar   Azalır   Değişmez
B) Azalır   Artar   Değişmez
C) Artar   Değişmez  Artar
D) Azalır   Azalır   Artar
E) Değişmez  Artar   Değişmez
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4. 

fie kil de ki dev re de lam ba la r›n hepsinin ›fl›k ve re
bil me si için, 
 
I.  L ve M anah tar la r› bir lik te ka pa t›l ma l› d›r. 
II.  K ve M anah tar la r› bir lik te ka pa t›l ma l› d›r. 
III.  K, L ve M anah tar la r› bir lik te ka pa t›l ma l› d›r. 
 
ifl lem le rin den han gi le ri tek ba fl› na ya p› lmalıdır? 
       
A) Yal n›z I             B) I ya da II            C) II ya da III 
         D) I ya da III              E) I ya da II ya da III

 
5. fie kil  I, II, III te lam ba lar özdeş ve iç dirençleri önem-

siz üre teç ler de öz defl tir. X, Y, Z lam ba la r› n›n ›fl›k flid-
det le ri IX, IY, IZ dir.
 

ekil IIIekil IIekil I
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K, L, M üre teç le ri nin ak›m ver me sü re si tK, tL, tM 
ol du €u na gö re, ›fl›k flid de ti ve ak›m ver me sü re
le rin den en bü yük olan la r› han gi le ri dir? 

A) IZ ile tM                B) IX ile tK                 C) IY ile tK
D) IY ile tL                E) IX ile tL 
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6. Öz defl lam ba lar la ku ru lan fle kil de ki dev re ler de, lam-
ba ların hepsi ay n› par lak l›k ta ›fl›k ver mek te dir. 

V1 V2 V3

Bu na gö re, üre teç le rin po tan si yel le ri V1, V2, V3 ara
s›n da ki ilifl ki ne dir? 
(Üre teç le rin iç di ren ci önem siz dir) 

A) V3 > V1 > V2  B) V3 > V1 = V2 

C) V1 = V3 > V2  D) V1 > V3 > V2

                           E) V1 = V2 = V3 

7. Bir lam ba, fle kil de ki  iç dirençleri önemsiz öz defl 
üre teç ler le olufl tu rul mufl devrenin KL ara s›n a ba€ la-
n›r sa üze rin den i1 ak› m›, MN ara s› na ba€ la n›r sa i2 
ak› m›, KN ara s› na ba€ la n›r sa i3 ak› m› ge çi yor. 
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Bu na gö re, i1, i2, i3 ak›m ları ara s›n da ki ilifl ki ne
dir?

A) i1 = i2 = i3   B) i3 > i1 > i2
C) i2 > i1 = i3  D) i3 > i1 = i2 

                          E) i3 > i2 > i1
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8. K, L ve M anah tar la r› 

aç›k ola rak fle kil de
ki gi bi ba€ lan m›fl 
öz defl lam ba la r›n 
hep si nin ›fl›k ver
me si için han gi iki 
anah tar ka pa t›l ma
l› d›r? 

A) K ve N                  B) L ve N                C) L ve M
                D) K ve M                 E) M ve N 
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9. K, L lam ba la r› ve 
X, Y re os ta la r› ile 
ku ru lan flekildeki 
dev re iç di ren ci 
önem siz bir üre-
teç le ça l›fl t› r›l mak-
ta d›r.

Bu na gö re, 

I.  X re os ta s› n›n sür gü sü ok yö nün de çe ki lin ce, K 
lam ba s› n›n par lak l› €› artar.

II. Y re os ta s› n›n sür gü sü ok yö nün de çe ki lin ce, K 
lam ba s› n›n par lak l› €› de €ifl mez.

III. Y re os ta s› n›n sür gü sü ok yö nün de çe ki lin ce, L 
lam ba s› n›n par lak l› €› ar tar.

 
yar g› la r›n dan han gi le ri do€ ru dur? 

A) II ve III                 B) Yalnız III              C) I ve III 
              D) Yal n›z II                 E) I ve II
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10. Öz defl K ve L lam-
ba la r› öz defl iç 
di renç le ri önem siz 
üre teç le re fle kil de-
ki gi bi ba€ lan m›fl t›r. 

Buna göre, anah tar ka pa t› l›r sa K ve L lambaları
nın par lak l› €› na s›l de €i flir? 

A)  K'ninki ar tar, L'ninki aza l›r 
B)  K söner, L'ninki ar tar
C)  K'ninki de €ifl mez, L'ninki ar tar
D)  K'ninki ar tar, L'ninki de €ifl mez
E)  K söner, L'ninki de €ifl mez
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11. Öz defl lam ba la rla ku-
ru lan fle kil de ki dev re-
de, üre te cin iç di ren ci 
önem siz dir. 

K ve L anah tar la r› 
aç›k ol du €u na gö re, 
X lam ba s› n›n par lak l› €›,  
I.  K anah ta r› n› ka pat ma
II.  L anah ta r› n› ka pat ma
III.  K ve L anah tar la r› n› bir lik te ka pat ma 
‹fl lem le rin den han gi le ri ya p›l d› €›n da aza l›r? 

A) Yal n›z I B) Yal n›z III          C) I ya da II            
            D) II ya da III         E) I ya da III 


