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ΘΕΜΑ Α  

Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε  στο τετράδιό σας τον  αριθμό της ερώτησης 

και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 

 

A1) Σε μια απλή αρμονική ταλάντωση 

A) στις ακραίες θέσεις η συνισταμένη των δυνάμεων μηδενίζεται, 

B) η απομάκρυνση από τη θέση ισορροπίας έχει σταθερή διαφορά φάσης από την 

ταχύτητα και ίση με π rad, 

Γ) το ίδιο μέτρο απομάκρυνσης παρατηρείται δύο φορές κατά τη διάρκεια μιας 

περιόδου, 

Δ) η δυναμική ενέργεια της ταλάντωσης μηδενίζεται δύο φορές κατά τη διάρκεια μιας 

περιόδου.  

Μονάδες 5 

Α2) Η υδροστατική πίεση σε κάποιο σημείο ενός υγρού που περιέχεται σε ένα ακίνητο 

δοχείο 

Α) είναι ανάλογη της απόστασης του σημείου από τον πυθμένα του δοχείου, 

Β) υπάρχει μόνο όταν το υγρό βρίσκεται εντός πεδίου βαρύτητας, 

Γ) είναι αντιστρόφως ανάλογη της πυκνότητας του υγρού, 

Δ) είναι ανάλογη της απόστασης του σημείου από τα πλευρικά τοιχώματα του δοχείου 

Μονάδες 5 



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

 
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 

Α3) Δύο σώματα συγκρούονται κεντρικά και ελαστικά. Τα δύο σώματα αποτελούν 

μονωμένο σύστημα. Κατά τη διάρκεια της κρούσης 

Α) διατηρείται η ορμή και η κινητική ενέργεια του κάθε σώματος.  

Β) διατηρείται η ορμή και η κινητική ενέργεια του συστήματος.  

Γ) διατηρείται η ορμή του συστήματος αλλά όχι η κινητική του ενέργεια.  

Δ) διατηρείται η κινητική ενέργεια του συστήματος αλλά όχι η ορμή του.  

Μονάδες 5 

Α4) Κατά τη σύνθεση των δύο απλών αρμονικών ταλαντώσεων ίδιας συχνότητας και 

διεύθυνσης, γύρω από το ίδιο σημείο ισορροπίας προκύπει απλή αρμονική ταλάντωση. 

Μέγιστη ενέργεια ταλάντωσης παρατηρείται όταν η διαφορά φάσης των δύο 

ταλαντώσεων είναι:  

Α) 0                             Β) 900                             Γ) 1800                             Δ) 2700 

Μονάδες 5 

Α5) Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράμμα κάθε πρότασης και δίπλα σε κάθε γράμμα 

τη λέξη Σωστό, για τη σωστή πρόταση, και τη λέξη Λάθος, για τη λανθασμένη.  

Α) Κατά τη διάρκεια της ροής ιδανικού υγρού το έργο που του προσφέρεται λόγω 

διαφοράς πίεσης είναι ίσο με τη μεταβολή της μηχανικής του ενέργειας. 

Β) Σε μια εξαναγκασμένη ταλάντωση σώματος με ελατήριο και τριβές της μορφής   

F’=-bυ, το πλάτος της ταλάντωσης εξαρτάται από την ιδιοσυχνότητα του συστήματος.  

Γ) Για  να υπάρχει σταθερή διαφορά φάσης μεταξύ δύο ταλαντώσεων θα πρέπει οι δύο 

ταλαντώσεις να έχουν την ίδια συχνότητα.  

Δ) Αν στο εσωτερικό σωληνοειδούς που διαρρέεται από ρεύµα τοποθετηθεί 

παραµαγνητικό υλικό, η ένταση του μαγνητικού πεδίου στο εσωτερικό του 

σωληνοειδούς μειώνεται. 



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

 
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 

Ε) Η εναλλασσόμενη τάση και το εναλλασσόμενο ρεύμα σε έναν αντιστάτη αποκτούν 

ταυτόχρονα τις μέγιστες θετικές ή αρνητικές τιμές τους. 

Μονάδες 5 

 

ΘΕΜΑ Β 

B1) Ένα κατακόρυφο, ανοιχτό κυλινδρικό δοχείο 

βρίσκεται εντός βαρυτικού πεδίου και περιέχει δύο 

μη αναμιγνυόμενα υγρά (1), (2) με πυκνότητες ρ1, 

ρ2 = 2ρ1 αντίστοιχα. Το ύψος του υγρού (1) μέσα 

στο δοχείο είναι Η. Σε βάθος h κάτω από την 

διαχωριστική επιφάνεια των υγρών (1), (2) 

ανοίγουμε μια οπή αμελητέων διαστάσεων από την 

οποία αρχίζει να εκρέει υγρό όπως απεικονίζεται στο σχήμα.  

Αν το μέτρο της επιτάχυνσης της βαρύτητας είναι g, αμέσως μετά το άνοιγμα της οπής, 

το μέτρο της ταχύτητας εκροής υ είναι: 

Α) υ = ���� � 2ℎ�           Β) υ = ���� � ℎ�      Γ) υ = ���� � ℎ/2�  

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.  

                                                                                                                        Μονάδες 2 

Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

                          Μονάδες 5 

Β2) Σφαίρα μάζας m1 κινείται πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο με ταχύτητα 	⃗1 και 

συγκρούεται κεντρικά και ελαστικά με ακίνητη σφαίρα μάζας m2. Μετά τη σύγκρουση 

των δύο σφαιρών, η σφαίρα μάζας m2 συγκρούεται ελαστικά με κατακόρυφο τοίχο 

που είναι κάθετος στη διεύθυνση κίνησης των δύο σφαιρών. 

H 

h 

(1) 

(2) 



ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

 
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 

Προκειμένου να γίνει μόνο μια κρούση μεταξύ των δύο σφαιρών, για την τιμή του 

πηλίκου m1/m2 θα πρέπει να ισχύει 

  Α)  (m1/m2) > 1/3                       Β)  (m1/m2) ≤ 1/3                    Γ)  (m1/m2) = 1 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Μονάδες 2 

Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας 

Μονάδες 5 

Β3) Δύο ομόκεντροι ομογενείς δίσκοι με ακτίνες R και 

r=R/3 είναι κολλημένοι μεταξύ τους. Στην περιφέρεια του 

εσωτερικού δίσκου τυλίγουμε αβαρές και μη εκτατό νήμα. 

Στο ελεύθερο άκρο Σ του νήματος ασκείται οριζόντια 

δύναμη F. Το νήμα ξετυλίγεται χωρίς να ολισθαίνει στον εσωτερικό δίσκο και το 

σύστημα των δίσκων κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει με σταθερή επιτάχυνση πάνω στο 

οριζόντιο επίπεδο. Τη χρονική στιγμή t1 το κέντρο Κ έχει ταχύτητα μέτρου υΚ.  

Σε ορισμένο χρονικό διάστημα Δt=t-t1 

Α. ο λόγος της μετατόπισης του άκρου Σ του νήματος προς τη μετατόπιση του κέντρου 

Κ του δίσκου του δίσκου ισούται με   

   Α)  1/3                             Β)  4/3                          Γ)  3 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Μονάδες 2  

Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 4 

Β. Ο λόγος του μήκους του νήματος που έχει ξετυλιχτεί προς τη μετατόπιση του 

κέντρου Κ του δίσκου ισούται με 

   Α)  1/2                              Β)  2                             Γ)  1/4 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Μονάδες 2  

F 

Σ Κ 



ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

 
ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 

Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 3 

 

 

ΘΕΜΑ Γ 

Δύο κατακόρυφα ελατήρια με σταθερές k1=120N/m και k2=80N/m 

βρίσκονται αρχικά στο φυσικό τους μήκος με τα δύο τους άκρα να 

εφάπτονται στο σημείο Γ, ενώ τα άλλα δύο άκρα είναι ακλόνητα 

στερεωμένα. Σώμα μάζας m=8kg στερεώνεται στο κοινό τους άκρο Γ 

και ισορροπεί όπως φαίνεται στο σχήμα. Εκτρέπουμε κατακόρυφα το 

σώμα προς τα κάτω προσφέροντας ενέργεια 1J και το αφήνουμε 

ελεύθερο τη χρονική στιγμή t=0.  

Γ1) Να δείξετε ότι το σώμα εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση και να υπολογίσετε το 

πλάτος της ταλάντωσης. 

                   Μονάδες 7 

Γ2) Να υπολογίσετε τον λόγο Fελ1/Fελ2 σε οποιοδήποτε θέση της ταλάντωσης. 

Μονάδες 5 

Γ3) Να υπολογίσετε τη δυναμική ενέργεια της ταλάντωσης και τη δυναμική ενέργεια 

του ελατηρίου σταθεράς k1 στη θέση όπου ο ρυθμός μεταβολής της κινητικής 

ενέργειας μηδενίζεται για τρίτη φορά μετά τη στιγμή t=0. 

Μονάδες 6 

Γ4) Να γράψετε την εξίσωση της δύναμης που ασκεί το ελατήριο σταθεράς k1 στο 

σώμα συναρτήσει της θέσης x της ταλάντωσης και να σχεδιάσετε την αντίστοιχη 

γραφική παράσταση. 

Μονάδες 7 

Να θεωρήσετε θετική φορά προς τα κάτω και ότι g=10m/s2. 

k1  

k
2
 

m 

Γ 



ΑΡΧΗ 6ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

 
ΤΕΛΟΣ 6ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 

ΘΕΜΑ Δ 

Οριζόντιος, ομογενής και αμελητέας 

ωμικής αντίστασης ευθύγραμμος αγωγός 

ΚΛ με μήκος L=1m και μάζα M=0,325kg 

φέρει ακλόνητα στερεωμένους 

κεραμικούς δακτυλίους Δ1, Δ2 μάζας 

m1=0,1kg και m2 σε αποστάσεις d1=0,2m 

και d2=0,1m από τα άκρα Κ, Λ 

αντίστοιχα. Το μέσο του αγωγού ΚΛ 

συνδέεται μέσω αβαρούς, μη εκτατού 

μονωτικού νήματος με σώμα Σ μάζας m=0,5 kg. Ο αγωγός ΚΛ με τους δακτυλίους και 

το σώμα Σ κινούνται κατακόρυφα προς τα κάτω με σταθερή ταχύτητα 	����⃗ , 

παραμένοντας συνεχώς οριζόντιος και ολισθαίνοντας χωρίς τριβές επάνω σε δύο 

κατακόρυφους μεταλλικούς αγωγούς μεγάλου μήκους και αμελητέας ωμικής 

αντίστασης. Οι κατακόρυφοι αγωγοί στο επάνω μέρος  τους γεφυρώνονται μέσω 

χάλκινου σύρματος ωμικής αντίστασης R=1Ω. Η όλη διάταξη βρίσκεται μέσα σε 

οριζόντιο ομογενές μαγνητικό πεδίο έντασης �⃗ , μέτρου 1T. Οι μαγνητικές γραμμές 

του πεδίου είναι κάθετες στο επίπεδο που ορίζουν οι κατακόρυφοι αγωγοί, όπως 

απεικονίζεται στο παραπάνω σχήμα.  

Δ1) Να υπολογίσετε τη μάζα m2 του δακτυλίου Δ2. 

Μονάδες 4 

Δ2) Να υπολογίσετε το μέτρο της ταχύτητας υ0.  

Μονάδες 5 

Τη χρονική στιγμή  t0=0 κόβουμε το νήμα μεταξύ αγωγού ΚΛ και σώματος Σ. Ο 

αγωγός ΚΛ αφού διανύσει απόσταση s αποκτά σταθερή (οριακή) ταχύτητα τη χρονική 

στιγμή t1. Η θερμότητα που εκλύθηκε από την ωμική αντίσταση του κυκλώματος προς 

το περιβάλλον στο χρονικό διάστημα Δt = t1 – t0 είναι QJ =25J. 
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ΑΡΧΗ 7ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

 
ΤΕΛΟΣ 7ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 

Δ3) Να περιγράψετε και να δικαιολογήσετε την κίνηση του αγωγού ΚΛ μετά τη 

χρονική στιγμή t0=0. 

Μονάδες 4 

Δ4)  Να υπολογίσετε την ελάχιστη κινητική ενέργεια που αποκτά το σύστημα αγωγός 

ΚΛ - δακτύλιοι Δ1, Δ2. 

Μονάδες 5 

Δ5) Να υπολογίσετε την απόσταση s. 

Μονάδες 4 

Δ6) Να υπολογίσετε το ρυθμό μεταβολής της κινητικής ενέργειας του δακτυλίου Δ1 

όταν ο αγωγός ΚΛ του ασκεί δύναμη μέτρου F1 = 1,4 N.  

Μονάδες 3 

Δίνονται η επιτάχυνση της βαρύτητας g=10m/s2 

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόμενους) 

1. Στο  τετράδιο  να  γράψετε  μόνον  τα  προκαταρκτικά (ημερομηνία,  κατεύθυνση,  

εξεταζόμενο  μάθημα).  Τα θέματα  δε  θα τα αντιγράψετε στο τετράδιο.  

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

σας παραδοθούν. Καμιά άλλη σημείωση δεν επιτρέπεται να γράψετε. 

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

φωτοαντίγραφα.  

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

5. Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μόνο με  μαύρο  στυλό  διαρκείας  

και  μόνον  ανεξίτηλης μελάνης.  Τα  σχήματα  και  οι  γραφικές  παραστάσεις 

μπορεί να γίνουν με στυλό ή μολύβι.  

6. Κάθε  απάντηση  επιστημονικά  τεκμηριωμένη  είναι αποδεκτή.  

7. ∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων.  

 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ! 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 


