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ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γʹ ΤΑΞΗΣ 

ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ  

ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ:  ΕΞΙ (6) 
 

ΘΕΜΑ A  

Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας  τον αριθμό  κάθε μίας από τις  παρακάτω ερωτήσεις Α.1 - Α.4 

και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 

 

Α.1 Ένα στερεό σώμα εκτελεί μεταφορική κίνηση. 

α. Όλα τα σημεία του στερεού έχουν την ίδια ταχύτητα. 

β. Η κίνηση δεν μπορεί να είναι καμπυλόγραμμη. 

γ. Κάθε ευθύγραμμο τμήμα που συνδέει δυο τυχαία σημεία του σώματος δεν μετατοπίζεται. 

δ. Η ταχύτητα κάθε σημείου του σώματος παραμένει σταθερή χρονικά. 

(Μονάδες 5) 

 

Α.2 Η ροπή ενός ζεύγους δυνάμεων 

α. Εξαρτάται από το σημείο ως προς το οποίο υπολογίζεται.  

β. Είναι ίση με το άθροισμα των μέτρων των ροπών των δυνάμεων που αποτελούν το ζεύγος.  

γ. Είναι η ίδια ως προς οποιοδήποτε σημείου του επιπέδου των δυνάμεων.  

δ. Είναι ανεξάρτητη από την απόσταση των φορέων των δυνάμεων.

 (Μονάδες 5) 

 

Α.3 Το μέτρο της έντασης του μαγνητικού πεδίου στο εσωτερικό ενός ρευματοφόρου σωληνοειδούς 

δεν εξαρτάται από: 

α. Tον αριθμό των σπειρών του. 

β. Tη διάμετρο των σπειρών του. 

γ. Tο μήκος του. 

δ. Tην ένταση του ρεύματος που το διαρρέει.  

  (Μονάδες 5) 

 

Α.4 Σε έναν οριζόντιο σωλήνα που ρέει ιδανικό ρευστό, όταν: 

α.  Αυξάνεται το εμβαδόν διατομής μειώνεται η πίεση.  

β.  Αυξάνεται η ταχύτητα ροής του ρευστού αυξάνεται η πίεση.  

γ.  Μειώνεται το εμβαδόν διατομής αυξάνεται η ταχύτητα ροής.      

δ.  Μειώνεται η ταχύτητα ροής μειώνεται και η παροχή. 

 (Μονάδες 5) 
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Α.5  Να χαρακτηρίσετε κάθε μία από τις παρακάτω προτάσεις ως σωστή (Σ) ή λανθασμένη (Λ). 

α. Όταν δύο σφαίρες με ίσες μάζες συγκρούονται κεντρικά και ελαστικά, τότε ανταλλάσσουν 

ταχύτητες, αλλά όχι ορμές. 

β. Η εξίσωση του Bernoulli για τα ρευστά είναι συνέπεια της αρχής διατήρησης της ύλης. 

γ. Σε μια εξαναγκασμένη ταλάντωση, το πλάτος είναι ανεξάρτητο από τη συχνότητα του διεγέρτη. 

δ. Οι κινητικές ενέργειες Κ1 και Κ2 δύο σφαιρών με μάζες m1 και m2, που συγκρούονται πλαστικά 

με το συσσωμάτωμα να παραμένει ακίνητο μετά την κρούση, συνδέονται με τη σχέση Κ1/Κ2 = 

m2/m1. 

ε. Η τάση V στα άκρα ευθύγραμμου αγωγού μήκους L μηδενικής αντίστασης, που κινείται με 

ταχύτητα μέτρου υ τέμνοντας κάθετα τις δυναμικές γραμμές ομογενούς μαγνητικού πεδίου 

έντασης μέτρου Β, είναι σε κάθε περίπτωση ίση με V = B∙u∙L. 

(Μονάδες 5) 

 

ΘΕΜΑ B  

Β.1 Δοχείο είναι γεμάτο νερό μέχρι ύψους Η και βρίσκεται πάνω σε οριζόντιο τραπέζι. Ανοίγουμε 

μικρή τρύπα στο δοχείο, ώστε το νερό που θα εκτοξευθεί να πέσει στην μέγιστη δυνατή απόσταση 

πάνω στο τραπέζι. Αν το μέτρο της επιτάχυνσης της βαρύτητας είναι g τότε ο χρόνος πτώσης του 

νερού στο τραπέζι είναι:  

α. 
H

t =
g

   β. 
H

t =
2g

  γ. 
1 H

t =
2 g

 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

(Μονάδες 2) 

Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

(Μονάδες 4) 

Β.2 Κλειστό συρμάτινο κυκλικό πλαίσιο, Ν σπειρών με ακτίνα σπείρας r, βρίσκεται μέσα σε 

μαγνητικό πεδίο και σε χρόνο Δt η μαγνητική ροή που διέρχεται από κάθε σπείρα του πλαισίου 

μεταβάλλεται κατά ΔΦ, οπότε διαρρέεται από ρεύμα έντασης Ι και διέρχεται από αυτό επαγωγικό 

φορτίο Q. Με το ίδιο σύρμα κατασκευάζεται άλλο κλειστό κυκλικό πλαίσιο με ακτίνα κάθε σπείρας 

r/3, τοποθετείται σε μαγνητικό πεδίο και προκαλείται ίδια μεταβολή μαγνητικής ροής ΔΦ ανά σπείρα 

μέσα από τις σπείρες του σε διπλάσιο χρόνο, οπότε η ένταση του επαγωγικού ρεύματος και φορτίου 

που το διαρρέει είναι αντίστοιχα 

α. 1,5Ι  και  Q,                              

β. 1,5I  και  3Q,                               

γ. 3Ι  και  Q 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

(Μονάδες 2) 

Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

(Μονάδες 4) 
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Β3. Σε λείο οριζόντιο επίπεδο ηρεμεί μια σανίδα μάζας m, πάνω 

στην οποία ηρεμεί ένας ομογενής τροχός ίδιας μάζας. Κάποια 

στιγμή ασκούμε στο κέντρο K του τροχού μια σταθερή οριζόντια 

δύναμη �⃗�, όπως απεικονίζεται στο σχήμα,  και ο τροχός αρχίζει 

να κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει πάνω στη σανίδα. Η ροπή 

αδράνειας τροχού μάζας m και ακτίνας R ως προς άξονα κάθετο 

στο επίπεδο του o οποίος διέρχεται από το κέντρο μάζας του 

ισούται με  I = (1/2)mR2. 

Ι. Ο τροχός: 

α. Θα κυλίεται, χωρίς να κινηθεί η σανίδα.   

β. Θα κυλίεται με τη σανίδα να κινείται αριστερά. 

γ. Θα κυλίεται με τη σανίδα να κινείται δεξιά. 

Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση.                          

(Μονάδες 2) 

Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.                     

(Μονάδες 4) 

ΙΙ. Η επιτάχυνση του κέντρου μάζας Ο του τροχού ισούται με: 

α. 3F/4m, 

β.  F/m,  

γ.  F/2m 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

(Μονάδες 2) 

Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.  

(Μονάδες 5) 

 

ΘΕΜΑ Γ  

Λεπτή, ομογενής ράβδος ΚΛ μήκους L = 2 m και μάζας Μ = 5 kg μπορεί να περιστρέφεται, χωρίς 

τριβές, γύρω από σταθερό οριζόντιο άξονα που διέρχεται από το σημείο της Ν το οποίο απέχει 

απόσταση L/3 από το άκρο της Κ όπου βρίσκεται στερεωμένο σημειακό αντικείμενο Σ1 μάζας m1 = 

4 kg. Η ράβδος αρχικά ηρεμεί σε οριζόντια θέση με τη βοήθεια κατακόρυφου, αβαρούς μη εκτατού 

νήματος που είναι προσδεμένο σε σημείο Μ το οποίο απέχει απόσταση L/4 από το άκρο Λ, όπως 

απεικονίζεται στο ακόλουθο σχήμα. Με τη βοήθεια της παραπάνω διάταξης πραγματοποιούμε τρία 

πειράματα. 

 

Πείραμα 1ο  

Κατά μήκος της ράβδου, εκκινώντας από το σημείο Ν με κατεύθυνση προς το σημείο Λ αρχίζει να 

κινείται δεύτερο σημειακό αντικείμενο Σ2 μάζας m2 = 0,5 kg.  

Λ Κ 

L/3 

Ν 

   

L 

M 

L/4 

�⃗�
F 

K 
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Γ1. Να παραστήσετε σε διάγραμμα βαθμολογημένων αξόνων το μέτρο της δύναμης που ασκεί το 

νήμα στη ράβδο σε συνάρτηση με την απόσταση του αντικειμένου Σ2 από το σημείο Ν.  

(Μονάδες  7) 

 Πείραμα 2ο  

Τη χρονική στιγμή t = 0 κόβουμε το νήμα που συγκρατεί τη ράβδο. Να υπολογίσετε: 

Γ2. Τη ροπή αδράνειας του συστήματος ράβδος – σημειακό αντικείμενο Σ1 ως προς τον άξονα 

περιστροφής του.  

(Μονάδες  6) 

Γ3. Τo μέτρο της επιτρόχιας επιτάχυνσης του αντικειμένου Σ1 τη χρονική στιγμή t = 0. 

(Μονάδες  5) 

 Πείραμα 3ο  

Με τη βοήθεια αβαρούς, μη εκτατού νήματος αναρτούμε άδειο, αβαρές δοχείο από το άκρο Λ της 

ράβδου. Τη χρονική στιγμή t = 0 αρχίζουμε να γεμίζουμε το δοχείο μέσω σταθερής παροχής Π = 

0,25 L/min. Τo νερό ρέει με πολύ μικρή ταχύτητα εντός του δοχείου και το τελευταίο παραμένει 

διαρκώς σε ηρεμία.  

 

Γ4. Να υπολογίσετε τη χρονική στιγμή t1 κατά την οποία το νήμα θα χαλαρώσει. 

(Μονάδες  7) 

H ροπή αδράνειας της ράβδου ως προς άξονα κάθετο σε αυτήν που διέρχεται από το κέντρο μάζας 

της υπολογίζεται από τη σχέση: Icm = 
1

12
ΜL2. Η επιτάχυνση της βαρύτητας έχει μέτρο: g = 10 m/s2 

και η πυκνότητα του νερού είναι: ρ = 1000 kg/m3. 

 

ΘΕΜΑ Δ  

Δύο λεπτές και ομογενείς ράβδοι ΟΑ, ΟΒ με μάζα m1 = 1 kg και m2 = 0,5 kg και μήκος L√3 και L 

αντίστοιχα έχουν συγκολληθεί στο κοινό τους άκρο Ο έτσι ώστε να σχηματίζουν ορθή γωνία μεταξύ 

τους. Το σύστημα των δύο ράβδων ηρεμεί με τα κέντρα μάζας Κ1, Κ2 των δύο ράβδων στην ίδια 

κατακόρυφο και μπορεί να περιστραφεί σε κατακόρυφο επίπεδο, χωρίς τριβές γύρω, από σταθερό 

άξονα ο οποίος διέρχεται από το σημείο Ο και είναι κάθετος στο επίπεδο του συστήματος. Αβαρές, 

τεντωμένο και μη εκτατό νήμα είναι τυλιγμένο πολλές φορές γύρω από συμπαγή, ομογενή δίσκο Δ 

και είναι προσδεδεμένο στο άκρο Β της ράβδου ΟΒ. Το τμήμα του νήματος μεταξύ του δίσκου Δ και 

του σημείου Β έχει οριζόντια διεύθυνση. Ο δίσκος Δ έχει μάζα m = 1 kg και ακτίνας R και ηρεμεί 

επάνω σε οριζόντια επιφάνεια. Ελατήριο σταθεράς K = 150 Ν/m έχει το ένα άκρο του ακλόνητα 

Λ Κ 

L/3 

Ν 

   

L 

M 

L/4 



 

Σελίδα 5 από 6 

 

συνδεδεμένο σε κατακόρυφο τοίχωμα, ενώ το άλλο του άκρο, όπως απεικονίζεται στο σχήμα, 

συνδέεται κατάλληλα με τον άξονα του δίσκου Δ γύρω από τον οποίο ο τελευταίος μπορεί να 

περιστρέφεται χωρίς τριβές. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δ1. Να υπολογίσετε το μέτρο της δύναμης που ασκεί το νήμα στο σύστημα των ράβδων. 

(Μονάδες 6) 

Τη χρονική στιγμή t0 = 0 κόβουμε το νήμα. Ο δίσκος Δ αρχίζει αμέσως να κυλίεται χωρίς να 

ολισθαίνει επάνω στην οριζόντια επιφάνεια και το σύστημα των δύο ράβδων να στρέφεται.  

Δ2.  Να δείξετε ότι το κέντρο μάζας του δίσκου Δ εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση και να 

υπολογίσετε την περίοδο της ταλάντωσης. 

(Μονάδες 7) 

Δ3. Να γράψετε τη χρονική εξίσωση της αλγεβρικής τιμής της στατικής τριβής που ασκείται στο 

δίσκο Δ.  

(Μονάδες 6) 

Δ4. Αν L = √3 m, να υπολογίσετε το μήκος του τόξου που έχει διανύσει το σημείο Α όταν γωνιακή 

ταχύτητα του συστήματος των δύο ράβδων γίνει μέγιστη για πρώτη φορά. 

(Μονάδες 6) 

Δίνονται: Η ροπή αδράνειας ομογενούς δίσκου μάζας m και ακτίνας R ως προς άξονα κάθετο στο 

επίπεδο του ο οποίος διέρχεται από το κέντρο μάζας του:  I = (1/2)mR2,  το μέτρο της επιτάχυνσης 

της βαρύτητας g = 10 m/s2  και  εφ75ο = 2√3. 

Να θεωρήσετε πως όλες οι κινήσεις πραγματοποιούνται στο ίδιο κατακόρυφο επίπεδο και για την 

ταλάντωση, θετική τη φορά προς τα δεξιά. 

 

 

ΕΠΙΤΥΧΙΑ… 
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ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόμενους)  
1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά (ημερομηνία, κατεύθυνση, 

εξεταζόμενο μάθημα). Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο.  

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των φωτοαντιγράφων αμέσως 

μόλις σας παραδοθούν. Δεν επιτρέπεται να γράψετε καμία άλλη σημείωση.  

Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.  

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα.  

4. Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μόνο με μαύρο στυλό.  Μπορείτε να 

χρησιμοποιήσετε μολύβι μόνο για σχέδια, διαγράμματα και πίνακες. 

5. Να μη χρησιμοποιήσετε χαρτί μιλιμετρέ.  

6. Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή. 

7. Διάρκεια εξέτασης: Τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων.  

8. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: Μία (1) ώρα μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων.  
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