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I. LÍ THUYẾT  

Câu 1:Nêu đặc điểm, cấu tạo mạng điện trong nhà? 

+ Cấu tạo: Gồm các phần tử: Công tơ điện, dây dẫn điện, các thiết bị điện: đóng 

cắt, bảo vệ và lấy điện, đồ dùng điện.  

*Những đặc điểm của mạng điện trong nhà là 

- Điện áp định mức là 220V. 

- Đồ dùng điện rất đa dạng, công suất khác nhau. 

- Điện áp định mức của các thiết bị điện và đồ dùng điện phải phù hợp với mạng 

điện. 

Câu 2:Vì sao phải giảm bớt tiêu thụ điện năng trong giờ cao điểm? Nêu các biện 

pháp sử dụng hợp lí và tiết kiệm điện năng? 

*Phải giảm bớt tiêu thụ điện năng trong giờ cao điểm vì: 

-Khả năng cung cấp của các nhà máy điện không đủ. 

-Tiết kiệm điện năng là tiết kiệm tiền điện gia đình phải trả. 

-Giảm đƣợc chi phí về xây dựng nguồn điện, giảm bớt điện năng phải nhập khẩu, 

có nhiều điền phục vụ cho sản xuất và đời sống. 

-Giảm bớt khí thải và chất thải gây ô nhiễm môi trƣờng, có tác dụng bảo vệ môi 

trƣờng 

*Các cách sử dụng hợp lý điện năng: 

- Giảm bớt tiêu thụ điện trong giờ cao điểm 

-Sƣ̉ dụng đồ dùng điện có hiệu suất cao để tiết kiệm điện năng. 

- Không sƣ̉ dụng lãng phí điện năng. 

Câu 3:Sơ đồ điện là gì? Thế nào là sơ đồ nguyên lí, sơ đồ lắp đặt ? 

*Sơ đồ điện: là hình biểu diễn quy ƣớc của một mạch điện , mạng điện hoặc hệ 

thống điện. 



*Sơ đồ nguyên lí: là sơ đồ chỉ nêu lên mối liên hệ điện của các phần tử trong 

mạch điện mà không thể hiện rõ vị trí lắp đặt, cách lắp ráp sắp xếp của chúng trong 

thực tế 

*Sơ đồ lắp đặt: là sơ đồ biểu thị rõ vị trí, cách lắp đặt của các phân tử ( đồ dùng 

điện , thiết bị điện, dây dẫn điện…) của mạch điện 

Câu 4: Đặc điểm và yêu cầu của mạng điện trong nhà? 

*Đặc điểm: 

- Có điện áp định mức là 220V 

- Đồ dùng điện rất đa dạng và có công suất khác nhau 

- Điện áp định mƣ́c của các đồ dùng điện phải phù hợp với điện áp định mƣ́c của 

mạng điện trong nhà. Riêng các thiết bị đóng cắt, bảo vệ và lấy điện điện áp định 

mƣ́c có thể lớn hơn điện áp định mƣ́c của mạng điện trong nhà. 

*Yêu cầu: 

- Đảm bảo cung cấp đủ điện và dƣ̣ phòng khi cần thiết. 

- Đảm bảo an toàn cho ngƣời sƣ̉ dụng và cho cả ngôi nhà. 

- Sƣ̉ dụng thuận tiện, bền, chắc, đẹp. 

- Dễ dàng kiểm tra và sƣ̃a chƣ̃a. 

 II. BÀI TẬP: 

1)CÔNG THƢ́C,ĐƠN VỊ TÍNH ĐIỆN NĂNG TIÊU THỤ CỦA ĐỒ DÙNG ĐIỆN 

                                            A=P.t 

P: công suất của đồ dùng điện (W, kW). 

t: thời gian sƣ̉ dụng (h). 

A: điện năng tiêu thụ trong thời gian t (Wh, kWh). 

*1kWh=1000Wh=1 chƣ̃ điện 

Bài 1. Hãy tính điện năng tiêu thụ của 2 bóng đèn 220V-45 W trong 1 tháng (30 

ngày), biết rằng mỗi bóng sƣ̉ dụng 10h/ngày, và số tiền phải trả nếu 1KW.h là 1622 

đồng? 

Bài 2. Cho bảng thống kê sau: 



TT 
Tên đồ dùng 

điện 

Công 

suất điện 

P(W) 

Số lƣợng 

Thời gian sử 

dụng trong ngày 

t (h) 

Tiêu thụ 

điện năng 

trong ngày 

A (Wh) 

1 
Đèn huỳnh 

quang 
60 5 8 

  

2 Tủ lạnh 120 1 24   

3 Bơm nƣớc 250 1 3   

4 Quạt trần 80 2 5   

5 Tivi 250 1 4   

1.Tính điện năng tiêu thụ của gia đình trong 1  ngày, 1 tháng  ( 30 ngày)? 

2.Tính số tiền điện phải trả của gia đình trong 1 tháng? Biết rằng 1 kWh = 1622 

đồng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


