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Στο παρόν φυλλάδιο περιέχονται 25 επαναληπτικά διαγωνίσματα με διδακτική αφετηρία την ενότητα που 

αφορά στη Μηχανική Στερεού Σώματος. 

Τα θέματα που περιέχονται, πέραν από αυτών που έχω κατασκευάσει, έχουν αντληθεί από τα θέματα των 

πανελλαδικών εξετάσεων, από τα επαναληπτικά διαγωνίσματα της ΟΕΦΕ, από το διαδικτυακό τόπο του 

Υπουργείου Παιδείας (study4exams.gr) και από τον διαδικτυακό τόπο ylikonet. 
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ΘΕΜΑ 1° – 25  μονάδες 

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 

1. Η λεπτή ομογενής ράβδος του σχήματος έχει ροπή 

αδράνειας  ως προς τους παράλληλους 

άξονες  αντίστοιχα, όπως φαίνεται στο 

σχήμα. Η μικρότερη ροπή αδράνειας είναι η 

α.  β.  γ.  δ.  

 

2. Στερεό σώμα στρέφεται γύρω από σταθερό άξονα που διέρχεται από 

το κέντρο μάζας του. Η γωνιακή ταχύτητα (ω) μεταβάλλεται με το χρόνο 

(t), όπως στο σχήμα: Η συνισταμένη των ροπών που ασκούνται στο 

σώμα: 

α. είναι μηδέν τη χρονική στιγμή t1 

β. είναι σταθερή και διάφορη του μηδενός 

γ. είναι σταθερή και ίση με το μηδέν 

δ. αυξάνεται με το χρόνο 

 

3. Σώμα εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση με αρχική φάση / 2 = . Η απομάκρυνση του σώματος από 

τη θέση ισορροπίας και η ταχύτητα ταλάντωσης του έχουν αρνητική αλγεβρική τιμή κατά το χρονικό 

διάστημα: 

α. 0 / 4T→       β.  / 4 / 2T T→       γ.  / 2 3 / 4T T→          δ.  3 / 4T T→  

 

4. Η κρούση μεταξύ των δύο σωμάτων του διπλανού σχήματος είναι 

κεντρική και ελαστική. Τότε: 

α. Αν m1=m2, θα είναι 1Δp 0=                    β. Αν m1>m2, θα είναι 1Δp 0

γ. Ισχύει 1 2Δp Δp= −  και 1 2ΔK ΔK= −     δ. Ισχύει 1 2Δp Δp=  και 1 2ΔK ΔK=  

 

5. Ένα σώμα εκτελεί Α.Α.Τ. πλάτους Α. Αν ο χρόνος που απαιτείται για την απευθείας μετάβαση του 

σώματος από τη Θ.Ι. του στη θέση χ=Α/2 είναι 2s τότε,  ο χρόνος που απαιτείται για την απευθείας μετάβασή 

του από τη θέση χ=Α/2 στη θέση χ=Α είναι: 

α. 2s               β. 4s               γ. <2s               δ. 1s 

 

6. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες(Λ). 

α. Το κέντρο μάζας ενός σώματος μπορεί να βρίσκεται και έξω από το σώμα. 

β. Η ροπή αδράνειας είναι διανυσματικό μέγεθος.  

1 2 3 4I , I , I , I

1 2 3 4, , ,    

1I 2I 3I 4I

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ: ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

Διαγωνίσματα 2019-2020 1ο Διαγώνισμα  

Θεματικό πεδίο: Κρούσεις – Μηχανική Στερεού και ΑΑΤ 

Ημερομηνία Σεπτέμβριος 2019 

Διάρκεια 3 Ώρες 

Επιμέλεια Δημήτρης Τσάτσης 
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γ. Η επιτάχυνση ενός σώματος που εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση έχει φορά πάντα προς τη θέση 

ισορροπίας του σώματος. 

δ. Στην έκκεντρη κρούση οι ταχύτητες των σωμάτων πριν την κρούση έχουν παράλληλες διευθύνσεις. 

ε. Σκέδαση ονομάζεται κάθε φαινόμενο του μικρόκοσμου στο οποίο τα «συγκρουόμενα» σωματίδια 

αλληλεπιδρούν με σχετικά μικρές δυνάμεις για πολύ μικρό χρόνο. 

 

ΘΕΜΑ 2° – 25  μονάδες 

1. Η ροπή αδράνειας μιας ράβδου μάζας m και μήκους α ως προς 

άξονα που διέρχεται από το κέντρο μάζας της και είναι κάθετος στο 

επίπεδό της δίνεται από τη σχέση Ι=mα2/12. Δύο ομογενείς ράβδοι 

είναι φτιαγμένοι από το ίδιο υλικό και είναι ενωμένες ακλόνητα στην 

μια τους άκρη ώστε να σχηματίζουν ορθή γωνία. Η ράβδος Α έχει 

μάζα m και μήκος α. Η ράβδος Β έχει μάζα 2m και μήκος 2α. Το 

σύστημα των ράβδων κρέμεται από μια άρθρωση που βρίσκεται σε 

οροφή. Η ροπή αδράνειας του συστήματος των δύο ράβδων ως προς 

τον οριζόντιο άξονα που διέρχεται από την άρθρωση είναι 

α. 4mα2         β. 5mα2         γ. 6mα2 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. Να δικαιολογήσετε την 

απάντησή σας. [Μονάδες 6] 

 

2. Στο σχήμα το σώμα μάζας m1 ισορροπεί 

χαμηλότερα κατά h από τη θέση φυσικού μήκους του 

ελατηρίου. Από τη θέση φυσικού μήκους του 

ελατηρίου αφήνουμε σώμα ίσης μάζας (m2=m1=m) να 

κάνει ελεύθερη πτώση στην κατακόρυφο που 

διέρχεται από τον άξονα του ελατηρίου. Η κρούση των 

σωμάτων είναι κεντρική ελαστική, και αμέσως μετά 

την κρούση, απομακρύνεται η μάζα m2, ενώ το σώμα 

m1 εκτελεί α.α.τ. Το πλάτος ταλάντωσης του m1 είναι 

α. h          β. 2h       γ. h√2  

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. Να 

δικαιολογήσετε την απάντησή σας. [Μονάδες 7] 

 

3. Δύο σώματα 1 και 2 με ίσες μάζες εκτελούν Α.Α.Τ. Στο παρακάτω σχήμα φαίνονται τα διαγράμματα 

ταχύτητας-χρόνου για τα δύο σώματα. 
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Ο λόγος της μέγιστης δύναμης επαναφοράς του σώματος 1 προς τη μέγιστη δύναμη επαναφοράς του 

σώματος 2 είναι: 

α. 3             β. 9               γ. 1/3 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. [Μονάδες 6] 

 

4. H ομογενής ράβδος βάρους w του σχήματος στηρίζεται στην άρθρωση 

σχηματίζοντας γωνία θ=π/4 με τον κατακόρυφο τοίχο και η άλλη άκρη είναι 

δεμένη μέσω οριζόντιου μη ελαστικού νήματος με τον τοίχο. Η δύναμη που 

ασκείται στη ράβδο από την άρθρωση έχει μέτρο 

α. 3w/2           β. w/2        γ. w√5/2 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

[Μονάδες 6] 

 

 

 

ΘΕΜΑ 3° – 25  μονάδες [6+5+7+7] 

Συμπαγής ομογενής δίσκος, μάζας  και ακτίνας 

, είναι προσδεδεμένος σε ιδανικό ελατήριο, σταθεράς 

 στο σημείο Α και ισορροπεί πάνω σε κεκλιμένο 

επίπεδο, που σχηματίζει γωνία  με το οριζόντιο επίπεδο, 

όπως στο σχήμα. Το ελατήριο είναι παράλληλο στο κεκλιμένο 

επίπεδο και ο άξονας του ελατηρίου απέχει απόσταση  από 

το κέντρο (Ο) του δίσκου. Το άλλο άκρο του ελατηρίου είναι 

στερεωμένο ακλόνητα στο σημείο Γ. 

α. Να υπολογίσετε το μέτρο της στατικής τριβής και να 

προσδιορίσετε την κατεύθυνσή της. 

β. Να υπολογίσετε την επιμήκυνση του ελατηρίου. 

Κάποια στιγμή το ελατήριο κόβεται στο σημείο Α και ο δίσκος αμέσως κυλίεται, χωρίς να ολισθαίνει, κατά 

μήκος του κεκλιμένου επιπέδου. 

γ. Να υπολογίσετε την επιτάχυνση του κέντρου μάζας του δίσκου. 

δ. Να υπολογίσετε τη ταχύτητα του σημείου του δίσκου που απέχει απόσταση 2R από το επίπεδο του 

κεκλιμένου, όταν το κέντρο μάζας του έχει μετακινηθεί κατά διάστημα s=0,3√2𝑚 στη διεύθυνση του 

κεκλιμένου επιπέδου. 

Δίνονται: η ροπή αδράνειας ομογενούς συμπαγούς δίσκου ως προς άξονα που διέρχεται κάθετα από το 

κέντρο του , η επιτάχυνση της βαρύτητας . 

 
ΘΕΜΑ 4° – 25  μονάδες [6+6+5+8] 

2 2M  kg=

0,1R  m=

100
N

k  
m

=

45 =

2

R
d =

21
2

I MR=
2

10
m

g  
s

=
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Σώμα 1  μάζας 1 1m  kg=  ισορροπεί πάνω σε λείο κεκλιμένο 

επίπεδο που σχηματίζει με τον ορίζοντα γωνία 30 = . Το 

σώμα 1  είναι δεμένο στην άκρη ιδανικού ελατηρίου 

σταθεράς 100
N

K  
m

=  το άλλο άκρο του οποίου 

στερεώνεται στη βάση του κεκλιμένου επιπέδου, όπως 

φαίνεται στο σχήμα. Εκτρέπουμε το σώμα 1  κατά 

1 0 1d ,  m=  από τη θέση ισορροπίας του κατά μήκος του 

κεκλιμένου επιπέδου και το αφήνουμε ελεύθερο. 

α. Να αποδείξετε ότι το σώμα 1  εκτελεί απλή αρμονική 

ταλάντωση. 

β. Να υπολογίσετε τη μέγιστη τιμή του μέτρου του ρυθμού 

μεταβολής της ορμής του σώματος 1 Μετακινούμε το σώμα 

1  προς τα κάτω κατά μήκος του κεκλιμένου επιπέδου μέχρι 

το ελατήριο να συμπιεστεί από το φυσικό του μήκος κατά 

0 3,  m = . Τοποθετούμε ένα δεύτερο σώμα 2  μάζας 

2 1m  kg=  στο κεκλιμένο επίπεδο, ώστε να είναι σε επαφή με το σώμα 1 , και ύστερα αφήνουμε τα σώματα 

ελεύθερα. 

γ. Να υπολογίσετε τη σταθερά επαναφοράς του σώματος 2  κατά τη διάρκεια της ταλάντωσής του. 

δ. Να υπολογίσετε σε πόση απόσταση από τη θέση που αφήσαμε ελεύθερα τα σώματα χάνεται η επαφή 

μεταξύ τους. 

Δίνονται: 
2

10
m

g  
s

= . 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 
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Γ ΛΥΚΕΙΟΥ: ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

Διαγωνίσματα 2017-2018 2ο Διαγώνισμα  

Θεματικό πεδίο: Μηχανική Στερεού  

Ημερομηνία Σεπτέμβριος 2019 

Διάρκεια 2 Ώρες 

Επιμέλεια Δημήτρης Τσάτσης 

 

ΘΕΜΑ 1° – 25  μονάδες 

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 

1. Ένας τροχός κυλίεται κατά μήκος οριζοντίου επιπέδου. Το διάστημα που διανύει σε μια περιστροφή είναι 

ίσο με:  

α. το μήκος της διαμέτρου του. β. το μήκος της περιφέρειάς του. γ. το μήκος της ακτίνας του. δ. μηδέν. 

 

2. Για να διατηρεί ένα σώμα την περιστροφική του κατάσταση σταθερή πρέπει το αλγεβρικό άθροισμα των 

ροπών να:  

α. είναι σταθερό και διάφορο του μηδενός. β. είναι μηδέν. γ. αυξάνεται με σταθερό ρυθμό. δ. μειώνεται με 

σταθερό ρυθμό. 

 

3. Κατά την κύλιση ενός τροχού, του οποίου η ταχύτητα λόγω μεταφορικής κίνησης είναι ucm, το σημείο του 

τροχού που απέχει περισσότερο από το έδαφος έχει ταχύτητα: 

α. μηδέν.   β. 2ucm     γ. ucm/2     δ. ucm 

 

4. Η ροπή ζεύγους δυνάμεων που ασκείται σε ένα στερεό:  

α. έχει μέγιστη τιμή ως προς το κέντρο μάζας.  

β. έχει ελάχιστη τιμή ως προς το κέντρο μάζας. 

γ. είναι πάντοτε μηδέν. 

δ. είναι ίδια ως προς οποιοδήποτε σημείο. 

 

5. Η μονάδα μέτρησης του ρυθμού μεταβολής της στροφορμής στο σύστημα S.I. είναι:  

α.    β.  γ. δ.  

 

ΘΕΜΑ 2° – 25  μονάδες 

1. Mία ομογενής ράβδος μήκους l και βάρους w, είναι αρθρωμένη στο άκρο της Α 

και το σκοινί είναι δεμένο σε απόσταση 3l/4από το Α. Το σύστημα ισορροπεί με τη 

ράβδο σε οριζόντια θέση. Η δύναμη F που ασκείται στη ράβδο από την άρθρωση έχει 

μέτρο ίσο με 

α. 2w/3  β.w/3  γ.w/2 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

[Μονάδες 8] 
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2. Ένας ομογενής δίσκος μάζας m και ακτίνας r έχει κολλημένη σε σημείο της 

περιφέρειάς του μία σημειακή μάζα m, όπως φαίνεται στο σχήμα. Το σύστημα 

μπορεί να περιστρέφεται σε οριζόντιο επίπεδο γύρω από κατακόρυφο άξονα 

που διέρχεται από το σημείο Α, που είναι αντιδιαμετρικό της σημειακής μάζας. 

H ροπή αδράνειας δίσκου μάζας m και ακτίνας r, ως προς άξονα κάθετο στο 

κέντρο του είναι 𝛪𝑐𝑚 =
1

2
𝑚𝑟2. Η ροπή αδράνειας του συστήματος δίσκος – 

σημειακή μάζα, ως προς τον άξονα που διέρχεται από το σημείο Α είναι 

 α.
5𝑚𝑟2

2
      β.

9𝑚𝑟2

4
   γ.

11𝑚𝑟2

2
 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. [Μονάδες 8] 

 

3. Yποθέτουμε ότι κλιματολογικές συνθήκες επιβάλλουν την μετανάστευση του πληθυσμού της Γης προς 

τις πολικές ζώνες.  

Η γωνιακή τχύτητα λόγω περιστροφής της Γης γύρω από τον άξονά της:  

α.   θα μείνει σταθερή.                     β.   θα ελαττωθεί.                       γ.   θα αυξηθεί.  

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. [Μονάδες 9] 

 

ΘΕΜΑ 3° – 25  μονάδες [6+6+6+7] 

Η ομογενής τροχαλία του σχήματος έχει μάζα 6M  kg=  και ακτίνα 0 3R ,  m= . Τα 

σώματα Σ1 και Σ2 έχουν αντίστοιχα μάζες 1 5m  kg=  και 2 2m  kg= .H τροχαλία και 

τα σώματα Σ1 , Σ2 είναι αρχικά ακίνητα και τα κέντρα μάζας των Σ1 , Σ2 βρίσκονται 

στο ίδιο οριζόντιο επίπεδο. Τη χρονική στιγμή 0t =  το σύστημα αφήνεται ελεύθερο 

να κινηθεί. Να υπολογίσετε:  

α. το μέτρο της επιτάχυνσης με την οποία θα κινηθούν τα σώματα Σ1 και Σ2. 

β. το ρυθμό μεταβολή στροφορμής του συστήματος όλων των σωμάτων.  

γ. το μέτρο της στροφορμής της τροχαλίας, ως προς τον άξονα περιστροφής της, τη 

χρονική στιγμή 1 2t  s= . 

δ. τη χρονική στιγμή 2t  κατά την οποία η κατακόρυφη απόσταση των κέντρων 

μάζας των Σ1, Σ2 θα είναι 3h  m= . 

Δίνονται: Η ροπή αδράνειας της τροχαλίας ως προς τον άξονα περιστροφής της 21
2

I MR=  και η 

επιτάχυνση της βαρύτητας 10
2

m
g  

s
= . 

Σημείωση: Η τριβή ανάμεσα στην τροχαλία και στο νήμα είναι αρκετά μεγάλη, ώστε να μην παρατηρείται 

ολίσθηση. Να θεωρήσετε ότι τα σώματα Σ1 και Σ2 δεν φτάνουν στο έδαφος ούτε συγκρούονται με την 

τροχαλία. 

 

ΘΕΜΑ 4° – 25  μονάδες [8+8+9 
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Ένας ομογενής κύλινδρος ακτίνας R= 20cm και μάζας m=1,25 kg έχει 

στο εσωτερικό του αύλακα, ακτίνας r=5cm, στην οποία έχουμε 

τυλίξει αβαρές μη εκτατό νήμα. Τη χρονική στιγμή t=0, στο άκρο του 

νήματος ασκούμε σταθερή οριζόντια δύναμη F=3N, όπως φαίνεται 

στο διπλανό σχήμα. Ο κύλινδρος κυλίεται, πάνω στο οριζόντιο 

επίπεδο. Να υπολογίσετε: 

α. την επιτάχυνση του κέντρου μάζας του κυλίνδρου.  

β. τη μετατόπιση του σημείου εφαρμογής της δύναμης F και τη 

μετατόπιση του κέντρου μάζας του κυλίνδρου τη χρονική στιγμή 

t=2s. 

γ. Ποιος ο ελάχιστος συντελεστής οριακής στατικής τριβής ώστε να 

εκτελεί κύλιση χωρίς να ολισθαίνει. 

Δίνονται: η ροπή αδράνειας του κυλίνδρου ως προς τον άξονά του I=mR2/2 και g=10 m/s2. 

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 
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Γ ΛΥΚΕΙΟΥ: ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

Διαγωνίσματα 2018-2019 3ο Διαγώνισμα  

Θεματικό πεδίο: Μηχανική Στερεού  

Ημερομηνία Σεπτέμβριος 2019 

Διάρκεια 3 Ώρες 

Επιμέλεια Δημήτρης Τσάτσης 

 

ΘΕΜΑ 1° – 25  μονάδες 

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 

1. Όταν ένα σώμα εκτελεί ομαλή στροφική κίνηση, τότε η γωνιακή του 

α. ταχύτητα αυξάνεται     β. ταχύτητα μένει σταθερή     γ. επιτάχυνση αυξάνεται      δ. επιτάχυνση μειώνεται 

 

2. Στερεό σώμα στρέφεται γύρω από σταθερό άξονα που 

διέρχεται από το κέντρο μάζας του. Η γωνιακή ταχύτητα (ω) 

μεταβάλλεται με το χρόνο (t), όπως στο σχήμα: Η 

συνισταμένη των ροπών που ασκούνται στο σώμα: 

α. είναι μηδέν τη χρονική στιγμή t1 

β. είναι σταθερή και διάφορη του μηδενός 

γ. είναι σταθερή και ίση με το μηδέν 

δ. αυξάνεται με το χρόνο 

 

3. Ένα μηχανικό στερεό περιστρέφεται γύρω από ακλόνητο άξονα περιστροφής. Αν διπλασιαστεί η 

στροφορμή του στερεού, χωρίς να αλλάξει θέση ο άξονας περιστροφής γύρω από τον οποίο στρέφεται, τότε 

η κινητική του ενέργεια: 

α. παραμένει σταθερή     β. υποδιπλασιάζεται    γ. διπλασιάζεται    δ. τετραπλασιάζεται. 

 

4. Ένα ομογενές σώμα µε κανονικό γεωμετρικό σχήμα κυλίεται, χωρίς να ολισθαίνει. Η κινητική ενέργεια 

του σώματος λόγω της μεταφορικής κίνησης είναι ίση µε την κινητική του ενέργεια λόγω της στροφικής 

κίνησης γύρω από τον άξονα που περνά από το κέντρο μάζας του. Το γεωμετρικό σχήμα του σώματος είναι: 

α. σφαίρα               β. κύβος          γ.  λεπτός δακτύλιος       δ. κύλινδρος 

 

5. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ). 

α. Όταν οι ακροβάτες θέλουν να κάνουν πολλές στροφές στον αέρα, συμπτύσσουν τα χέρια και τα πόδια 

τους. 

β. Τα υποθετικά στερεά που δεν παραμορφώνονται, όταν τους ασκούνται δυνάμεις, λέγονται μηχανικά 

στερεά. 

γ. Η ισχύς μιας δύναμης σε μια στροφική κίνηση είναι ανάλογη με τη γωνιακή ταχύτητα. 

δ. Το κέντρο μάζας ενός σώματος μπορεί να βρίσκεται και έξω από το σώμα.  

ε. Όταν ένα ποδήλατο κινείται προς το νότο, η στροφορμή των τροχών ως προς τον άξονα περιστροφής 

είναι ένα διάνυσμα με κατεύθυνση προς την ανατολή. 

 

ΘΕΜΑ 2° – 25  μονάδες 
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1. Ένας δίσκος Δ1 με ροπή αδράνειας Ι1 στρέφεται με γωνιακή ταχύτητα ω1 και φορά περιστροφής όπως 

φαίνεται στο σχήμα, γύρω από σταθερό κατακόρυφο άξονα 

που διέρχεται από το κέντρο του και είναι κάθετος στο 

επίπεδό του. Ένας δεύτερος δίσκος Δ2 με ροπή αδράνειας 

, που αρχικά είναι ακίνητος, τοποθετείται πάνω στο 

δίσκο Δ1, ενώ αυτός περιστρέφεται, έτσι ώστε να έχουν 

κοινό άξονα περιστροφής, που διέρχεται από τα κέντρα των δύο δίσκων, όπως δείχνει το σχήμα. Μετά από 

λίγο οι δύο δίσκοι αποκτούν κοινή γωνιακή ταχύτητα ω. Αν L1 είναι το μέτρο της αρχικής στροφορμής του 

δίσκου Δ1, τότε το μέτρο της μεταβολής της στροφορμής του δίσκου Δ1 είναι: 

α. 0 β.  γ.  

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. [Μονάδες 8] 

 

2. Ο δακτύλιος του σχήματος φέρει μικρή αύλακα στην οποία έχει τυλιχτεί λεπτό, αβαρές και μη εκτατό 

νήμα. Ασκούμε στο άκρο Α του νήματος οριζόντια δύναμη F και ο δακτύλιος κυλιέται στο οριζόντιο δάπεδο 

χωρίς το νήμα να γλιστρά στην αύλακα.  

 
Το έδαφος ασκεί στο δακτύλιο στατική τριβή η οποία έχει  

α. κατεύθυνση προς τα δεξιά.    β. κατεύθυνση προς τα αριστερά.       γ. μέτρο ίσο με μηδέν. 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. [Μονάδες 8] 

 

3. H ομογενής ράβδος βάρους w του σχήματος στηρίζεται στην άρθρωση σχηματίζοντας γωνία θ=π/4 με 

τον κατακόρυφο τοίχο και η άλλη άκρη είναι δεμένη μέσω οριζόντιου μη ελαστικού νήματος με τον τοίχο. 

 
Η δύναμη που ασκείται στη ράβδο από την άρθρωση έχει μέτρο 

α. 3w/2     β. w/2   γ. 
𝑤√5

2
 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. [Μονάδες 9] 

 

1
2 14

I I=

1
15

L 2
15

L
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ΘΕΜΑ 3° – 25  μονάδες [6+6+6+7] 

Ομογενής και ισοπαχής δοκός (ΟΑ), μάζας  και μήκους 

, μπορεί να στρέφεται χωρίς τριβές σε κατακόρυφο επίπεδο γύρω από 

οριζόντιο άξονα που περνά από το ένα άκρο της Ο. Στο άλλο της άκρο Α 

υπάρχει στερεωμένη μικρή σφαίρα μάζας . 

α. Βρείτε την ροπή αδράνειας του συστήματος δοκού-σφαίρας ως προς τον 

άξονα περιστροφής του. 

Ασκούμε στο άκρο Α δύναμη, σταθερού μέτρου , που είναι 

συνεχώς κάθετη στη δοκό, όπως φαίνεται στο σχήμα. 

β. Βρείτε το έργο της δύναμης F κατά την περιστροφή του συστήματος 

μέχρι την οριζόντια θέση του. 

γ. Βρείτε την γωνιακή ταχύτητα του συστήματος δοκού- σφαίρας στην οριζόντια θέση. 

Επαναφέρουμε το σύστημα δοκού-σφαίρας στην αρχική κατακόρυφη θέση του. Ασκούμε στο άκρο Α 

δύναμη, σταθερού μέτρου , που είναι συνεχώς κάθετη στη δοκό. 

δ.Βρείτε τη γωνία που σχηματίζει η δοκός με την κατακόρυφο τη στιγμή που η κινητική της ενέργεια γίνεται 

μέγιστη. 

Δίνονται: , ροπή αδράνειας ομογενούς δοκού μάζας Μ και μήκους ℓ, ως προς άξονα που 

διέρχεται από το κέντρο μάζας της και είναι κάθετος σε αυτήν . 

 

ΘΕΜΑ 4° – 25  μονάδες [6+6+6+7] 

Θέλουμε να μετρήσουμε πειραματικά την άγνωστη ροπή αδράνειας δίσκου μάζας 2m  kg=  και ακτίνας 

1r  m= . Για το σκοπό αυτό αφήνουμε τον δίσκο να κυλίσει χωρίς ολίσθηση σε κεκλιμένο επίπεδο γωνίας 

30 =  ξεκινώντας από την ηρεμία. Διαπιστώνουμε ότι ο δίσκος διανύει την απόσταση 2x  m=  σε χρόνο 

1t  s= . 

α. Να υπολογίσετε τη ροπή αδράνειάς του ως προς τον άξονα που διέρχεται 

από το κέντρο μάζας του και είναι κάθετος στο επίπεδό του. 

β. Από την κορυφή του κεκλιμένου επιπέδου αφήνονται να κυλίσουν 

ταυτόχρονα δίσκος και δακτύλιος ίδιας μάζας Μ και ίδιας ακτίνας R. Η ροπή 

αδράνειας του δίσκου είναι 21
1 2

I MR=  και του δακτυλίου 2

2I MR=  ως προς 

τους άξονες που διέρχονται από τα κέντρα μάζας τους και είναι κάθετοι στα 

επίπεδά τους. Να υπολογίσετε ποιο από τα σώματα κινείται με τη 

μεγαλύτερη επιτάχυνση. 

Συνδέουμε με κατάλληλο τρόπο τα κέντρα μάζας των δύο στερεών, όπως φαίνεται και στο σχήμα, με ράβδο 

αμελητέας μάζας, η οποία δεν εμποδίζει την περιστροφή τους και δεν ασκεί τριβές. Το σύστημα κυλίεται 

στο κεκλιμένο επίπεδο χωρίς να ολισθαίνει. 

γ. Να υπολογίσετε το λόγο των κινητικών ενεργειών 1

2

K

K
 όπου 1K  η κινητική ενέργεια του δίσκου και 2K  η 

κινητική ενέργεια του δακτυλίου. 

δ. Αν η μάζα κάθε στερεού είναι 1 4M ,  kg= , να υπολογίσετε τις δυνάμεις που ασκεί η ράβδος σε κάθε 

σώμα. Μεταφέρετε το σχήμα στο τετράδιό σας και σχεδιάστε τις πιο πάνω δυνάμεις. Δίνεται: 
2

10
m

g  
s

= . 

6M  kg= 0,3 m=

1
2

m M=

120
F N


=

30 3F  N =

10
m

g  
s

=

21
12cmI m=
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Γ ΛΥΚΕΙΟΥ: ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

Διαγωνίσματα 2019-2020 4ο Διαγώνισμα  

Θεματικό πεδίο: Μηχανική Στερεού  

Ημερομηνία Οκτώβριος 2019 

Διάρκεια 3 Ώρες 

Επιμέλεια Δημήτρης Τσάτσης 

 

ΘΕΜΑ 1° – 25  μονάδες 

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 

1. Το οριζόντιο ομογενές στερεό του Σχήματος είναι ορθογώνιο 

παραλληλεπίπεδο και μπορεί να περιστραφεί κάθε φορά γύρω από 

τους κατακόρυφους παράλληλους άξονες ε1 ή ε2 ή ε3 ή ε4, με την ίδια 

σταθερή γωνιακή ταχύτητα ω. Το μέτρο της στροφορμής του στερεού 

έχει τη μεγαλύτερη τιμή του όταν το στερεό σώμα περιστρέφεται γύρω 

από τον άξονα 

α. ε1 β. ε2 γ. ε3 δ. ε4 
 

2. Μία από τις μονάδες μέτρησης της στροφορμής των στοιχειωδών σωματιδίων στο διεθνές σύστημα 

μονάδων (SI) είναι 

α. 2J s  β. J s  γ. 
2

2

m
kg

s
  δ. 

2

m
kg

s
  

3. Ο ομογενής δίσκος του σχήματος ισορροπεί σε λείο οριζόντιο δάπεδο. Κάποια χρονική στιγμή ασκούμε 

στον δίσκο ζεύγος δυνάμεων, όπως φαίνεται στο σχήμα. Η κίνηση του δίσκου είναι 

 
α. μόνο στροφική με σταθερή γωνιακή ταχύτητα 

β. μόνο μεταφορική με σταθερή ταχύτητα 

γ. μόνο στροφική με σταθερή γωνιακή επιτάχυνση 

δ. μόνο μεταφορική με σταθερή επιτάχυνση 

 

4. Ένας κύλινδρος κυλιόμενος σε οριζόντιο επίπεδο, συναντάει πλάγιο επίπεδο στο οποίο ανέρχεται 
επιβραδυνόμενος μέχρι να σταματήσει. Τα διανύσματα της στατικής τριβής στο οριζόντιο και στο πλάγιο 
επίπεδο είναι σωστά σχεδιασμένα στο σχήμα  
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α. (α)     β. (β)       γ. (γ)    δ. (δ) 

 

5. Ερωτήσεις Σωστού (Σ) ή Λάθους (Λ)  

α. Η ροπή μιας δύναμης ως προς άξονα περιστροφής είναι μηδέν, όταν ο φορέας της δύναμης είναι 

παράλληλος στον άξονα περιστροφής. 

β. Η κίνηση ενός τροχού που κυλίεται είναι αποτέλεσμα της επαλληλίας μιας μεταφορικής και μιας 

στροφικής κίνησης. 

γ. Το συνολικό έργο της στατικής τριβής στην κύλιση χωρίς ολίσθηση ενός στερεού σώματος είναι ίσο με 

μηδέν  

δ. Σε ένα ρολόι με δείκτες η γωνιακή επιτάχυνση του λεπτοδείκτη είναι σταθερή και διάφορη του μηδενός.  

ε. Όταν ένα ποδήλατο κινείται προς το νότο η στροφορμή των τροχών του, ως προς τον άξονα περιστροφής 

τους, είναι ένα διάνυσμα με κατεύθυνση προς τη δύση.  

 

ΘΕΜΑ 2° – 25  μονάδες 

1. O δίσκος και o δακτύλιος του σχήματος είναι αρχικά ακίνητοι και έχουν ίσες μάζες και ίσες ακτίνες. Με 
τη βοήθεια νημάτων που είναι τυλιγμένα στις περιφέρειές τους ασκούμε εφαπτομενικά την ίδια δύναμη F 
μέχρι να ξετυλιχτεί νήμα ίδιου μήκους d και στα δύο σώματα. 

 
Για το πηλίκο ω1/ω2 των γωνιακών ταχυτήτων που θα αποκτήσουν ο δίσκος και ο δακτύλιος αντίστοιχα, 
ισχύει 
α. 1         β. <1       γ.  >1 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. [Μονάδες 8] 
 
2. Ένας απομονωμένος ομογενής αστέρας σφαιρικού σχήματος ακτίνας R στρέφεται γύρω από άξονα που 

διέρχεται από το κέντρο μάζας του με αρχική κινητική ενέργεια λόγω ιδιοπεριστροφής 0K . Ο αστέρας 

συρρικνώνεται λόγω βαρύτητας διατηρώντας το σφαιρικό του σχήμα και την αρχική του μάζα. Σε κάποιο 
στάδιο της συρρίκνωσής του η ακτίνα του υποδιπλασιάζεται. Η νέα κινητική του ενέργεια λόγω 
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ιδιοπεριστροφής είναι ίση με K Δίνεται η ροπή αδράνειας ομογενούς συμπαγούς σφαίρας ακτίνας r ως προς 

άξονα που διέρχεται το κέντρο μάζας της 22
5cmI mr= . Ο λόγος 

0

K

K
 είναι ίσος με 

α.
1

2
 β. 2 γ. 4 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. [Μονάδες 6] 
 
3. Ο κατακόρυφος τροχός του σχήματος κινείται στο οριζόντιο δάπεδο εκτελώντας μεταφορική και 
στροφική κίνηση (δεν κυλίεται). Κάποια στιγμή, που το μέτρο της ταχύτητας του κέντρου του Κ είναι 
υcm=4m/s, το μέτρο της ταχύτητας του σημείου Β που απέχει R από το έδαφος είναι υΒ=5m/s. 

 
Το μέτρο της ταχύτητας του σημείου Α που είναι το σημείο επαφής του τροχού με το δάπεδο είναι 
α. μηδέν       β. 1 m/s      γ. 3 m/s  
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. [Μονάδες 7] 
 

ΘΕΜΑ 3° – 25  μονάδες [6+6+6+7] 

Μία ομογενής άκαμπτη ράβδος ΑΓ σταθερής διατομής έχει μάζα 

4 M kg= . Η ράβδος ισορροπεί σε οριζόντια θέση και το άκρο της Α 

συνδέεται με άρθρωση σε κατακόρυφο τοίχο. Το άλλο άκρο Γ της 

ράβδου συνδέεται μέσω αβαρούς μη εκτατού νήματος ΓΔ με τον 

κατακόρυφο τοίχο. Το νήμα σχηματίζει με τη ράβδο γωνία φ. Γύρω 

από ένα λεπτό ομογενή δίσκο κέντρου Κ, μάζας 2 m kg=  και 

ακτίνας 0,1 R kg=  είναι τυλιγμένο πολλές φορές ένα λεπτό μη 

εκτατό αβαρές νήμα. Το ελεύθερο άκρο του νήματος έχει στερεωθεί 

στο άκρο Γ της ράβδου ΑΓ, όπως φαίνεται στο σχήμα. Τη χρονική 

στιγμή t0=0 ο δίσκος αφήνεται να κινηθεί και το νήμα ξετυλίγεται 

χωρίς να ολισθαίνει. 

α. Να υπολογίσετε το μέτρο της επιτάχυνσης του κέντρου μάζας του 

δίσκου, καθώς αυτός κατέρχεται. 

β. Να υπολογίσετε το μέτρο της δύναμης που δέχεται η ράβδος ΑΓ 

στο άκρο της Γ από το νήμα ΓΔ, όταν ο δίσκος κατέρχεται. 

Τη χρονική στιγμή που το κέντρο μάζας Κ του δίσκου έχει κατέλθει κατακόρυφα κατά 1 0,3 h m=  το νήμα 

που συνδέει το δίσκο με τη ράβδο κόβεται. 

γ. Να υπολογίσετε το μέτρο της στροφορμής του δίσκου ως προς τον άξονα περιστροφής του, μετά από 

χρονικό διάστημα Δt από τη στιγμή που κόπηκε το νήμα. 

δ. Να υπολογίσετε το λόγο της κινητικής ενέργειας λόγω περιστροφικής κίνησης προς την κινητική ενέργεια 

λόγω μεταφορικής κίνησης του δίσκου μετά από χρονικό διάστημα 0,1 t s =  από τη στιγμή που κόπηκε 

το νήμα. 
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Δίνονται: η επιτάχυνση της βαρύτητας
2

10 
m

g
s

= , η ροπή αδράνειας  του δίσκου ως προς τον άξονα που 

διέρχεται από το κέντρο μάζας του 21
2cmI MR= , ημφ=0,8, συνφ=0,6, o άξονας περιστροφής του δίσκου 

παραμένει συνεχώς οριζόντιος και κινείται σε κατακόρυφη τροχιά σε όλη τη διάρκεια της κίνησης του και ο 

δίσκος δεν φτάνει στο έδαφος στη διάρκεια του φαινομένου.  

 

ΘΕΜΑ 4° – 25   [5,5,5,5,5] 

Λεπτή, άκαμπτη και ομογενής ράβδος ΑΓ μήκους  και μάζας 

 ισορροπεί με τη βοήθεια οριζόντιου νήματος, μη εκτατού, 

που συνδέεται στο μέσο της, όπως φαίνεται στο σχήμα. Το άκρο Α της 

ράβδου συνδέεται με άρθρωση σε κατακόρυφο τοίχο. Δίνεται: 

 και  

α. Να υπολογίσετε τη δύναμη  που δέχεται η ράβδος από την 

άρθρωση. 

Μικρή ομογενής σφαίρα, μάζας  και ακτίνας  

κυλίεται χωρίς ολίσθηση, έχοντας εκτοξευθεί κατά μήκος της ράβδου 

από το σημείο Κ προς το άκρο Γ. 

β. Να βρεθεί η γωνιακή επιτάχυνση της σφαίρας κατά την κίνησή της από το Κ μέχρι το Γ. 

γ. Με δεδομένο ότι η σφαίρα φτάνει στο άκρο Γ, να βρείτε τη σχέση που περιγράφει την τάση του νήματος 

σε συνάρτηση με την απόσταση του σημείου επαφής της σφαίρας με τη 

ράβδο, από το σημείο Κ. 

Αφού η σφαίρα έχει εγκαταλείψει τη ράβδο, κόβουμε το νήμα. Η ράβδος 

στρέφεται σε κατακόρυφο επίπεδο γύρω από οριζόντιο άξονα, ο οποίος 

διέρχεται από το άκρο της Α, χωρίς τριβές. 

δ. Να υπολογίσετε τον ρυθμό μεταβολής της κινητικής ενέργειας της 

ράβδου στη θέση στην οποία η ράβδος σχηματίζει γωνία φ με την 

κατακόρυφο που διέρχεται από το άκρο Α, όπως στο παρακάτω σχήμα. 

Δεύτερη λεπτή, άκαμπτη και ομογενής ράβδος ΑΔ, μήκους  και 

μάζας  είναι αρθρωμένη και αυτή στο σημείο Α γύρω από τον 

ίδιο άξονα περιστροφής με την ράβδο ΑΓ. Η ράβδος ΑΔ συγκρατείται 

ακίνητη, με κατάλληλο μηχανισμό, σε θέση όπου σχηματίζει γωνία φ με 

τον κατακόρυφο τοίχο όπως στο σχήμα. Οι δύο ράβδοι συγκρούονται και ταυτόχρονα ο μηχανισμός 

ελευθερώνει τη ράβδο ΑΔ, χωρίς απώλεια ενέργειας. Οι ράβδοι μετά την κρούση κινούνται σαν ένα σώμα, 

χωρίς τριβές. Ο χρόνος της κρούσης θεωρείται αμελητέος. 

ε. Να υπολογίσετε το ποσοστό απώλειας της κινητικής ενέργειας του συστήματος κατά την κρούση. 

Όλες οι κινήσεις πραγματοποιούνται στο ίδιο κατακόρυφο επίπεδο. 

Δίνονται : Η ροπή αδράνειας  λεπτής ομογενούς ράβδου μάζας Μ και μήκους ℓ, ως προς άξονα που 

διέρχεται από το ένα της άκρο και είναι κάθετος σε αυτή: . Η ροπή αδράνειας  ομογενούς 

σφαίρας μάζας m και ακτίνας r ως προς άξονα που διέρχεται από το κέντρο μάζας της:  και 

                                                      ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

 

2 m=

5,6 M kg=

sin 0,6 = cos 0,8 =

F

0,4 m kg=
1

 
70

r m=

 =

3M M =

pI

21

3
pI M= I

22

5
I mr =

2
10 

m
g

s
=
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Γ ΛΥΚΕΙΟΥ: ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

Διαγωνίσματα 2019-2020 5ο Διαγώνισμα  

Θεματικό πεδίο: Κρούσεις – Μηχανική Στερεού και ελάχιστα ΑΑΤ 

Ημερομηνία Οκτώβριος 2019 

Διάρκεια 3 Ώρες 

Επιμέλεια Δημήτρης Τσάτσης 

 

ΘΕΜΑ 1° – 25  μονάδες 

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 

1. Στερεό σώμα στρέφεται γύρω από σταθερό άξονα που 

διέρχεται από το κέντρο μάζας του. Η γωνιακή ταχύτητα 

(ω) μεταβάλλεται με το χρόνο (t), όπως στο σχήμα: Η 

συνισταμένη των ροπών που ασκούνται στο σώμα: 

α. είναι μηδέν τη χρονική στιγμή t1 

β. είναι σταθερή και διάφορη του μηδενός 

γ. είναι σταθερή και ίση με το μηδέν 

δ. αυξάνεται με το χρόνο 

 

2. Σώμα μάζας m κινείται οριζόντια με ταχύτητα μέτρου υ. Στην πορεία συγκρούεται μετωπικά με άλλο 

σώμα και επιστρέφει κινούμενο με  ταχύτητα μέτρου 2υ. Το μέτρο της μεταβολής της ορμής του είναι:  

α.  0            β. mυ             γ. 2mu                   δ. 3mυ 

 

3. Το διάγραμμα του σχήματος παριστάνει την ταχύτητα ενός σώματος που 

εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση σε συνάρτηση με το χρόνο. Στην περίπτωση 

αυτή: 

α. στα σημεία 1 και 5 το σώμα βρίσκεται στη μέγιστη απομάκρυνση.  

β. στα σημεία 2 και 4 το σώμα βρίσκεται στη μέγιστη απομάκρυνση.  

γ. στα σημεία 4 και 5 το σώμα βρίσκεται στη θέση ισορροπίας.  

δ. στα σημεία 3 και 4 το σώμα βρίσκεται στη θέση ισορροπίας. 

 

4. Δύο ίδιες ομογενείς ράβδοι μήκους l και μάζας m, είναι ενωμένες, όπως φαίνεται στο σχήμα και το 

σύστημά τους μπορεί να περιστρέφεται γύρω από την άρθρωση Α σε κατακόρυφο επίπεδο. Αν g η 

επιτάχυνση της βαρύτητας, το μέτρο της συνολικής ροπής που δέχεται το σύστημα των ράβδων είναι 

 

α. 𝛴𝜏 =
5𝑚𝑔𝑙

3
     β. 𝛴𝜏 =

7𝑚𝑔𝑙

4
       γ. 𝛴𝜏 = 2𝑚𝑔𝑙     δ. 𝛴𝜏 = 𝑚𝑔𝑙 

1

2

3

4

5
υ

t
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5. Δύο ίδιες ομογενείς ράβδοι μήκους l και μάζας m, είναι ενωμένες κάθετα, όπως φαίνεται στο σχήμα και 

το σύστημά τους μπορεί να περιστρέφεται γύρω από την άρθρωση Α σε κατακόρυφο επίπεδο. Αν η ροπή 

αδράνειας ράβδου μήκους l και μάζας m ως προς άξονα κάθετο στο κέντρο της είναι 𝐼𝑐𝑚 =
1

12
𝑚𝑙2, τότε η 

ροπή αδράνειας του συστήματος των ράβδων ως προς το Α είναι  

 

α. 𝐼𝐴 =
5

3
𝑚𝑙2        β. 𝐼𝐴 =

4

3
𝑚𝑙2    γ. 𝐼𝐴 =

17

12
𝑚𝑙2    δ. 𝐼𝐴 = 𝑚𝑙2 

 

ΘΕΜΑ 2° – 25  μονάδες 

1. Δύο σώματα 1 και 2 με ίσες μάζες εκτελούν Α.Α.Τ. Στο παρακάτω σχήμα φαίνονται τα διαγράμματα 

ταχύτητας-χρόνου για τα δύο σώματα. 

 
Ο λόγος της μέγιστης δύναμης επαναφοράς του σώματος 1 προς τη μέγιστη δύναμη επαναφοράς του 

σώματος 2 είναι: 

α. 3               β. 9              γ. 1/3           

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. [Μονάδες 6] 
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2. Η ομογενής ράβδος ΟΑ μήκους L μπορεί να περιστρέφεται σε κατακόρυφο 

επίπεδο, γύρω από οριζόντιο άξονα που διέρχεται από το άκρο της, Ο, χωρίς 

τριβές. Ασκούμε στη ράβδο δύναμη σταθερού μέτρου, F, η διεύθυνση της οποίας 

είναι συνεχώς κάθετη στη ράβδο. Η ράβδος βρίσκεται αρχικά ακίνητη στην 

κατακόρυφη θέση και υπό την επίδραση της F αρχίζει να ανεβαίνει, όπως φαίνεται 

και στο σχήμα. Αν η μέγιστη γωνία κατά την οποία εκτρέπεται η ράβδος είναι φ = 

π/3 rad τότε το μέτρο της δύναμης F είναι: 

α. mg/π β. 3mg/4π γ. 3mg/π 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

[Μονάδες 7] 

 

3. Η αβαρής λεπτή ράβδος του παρακάτω σχήματος είναι 

οριζόντια και μπορεί να στρέφεται γύρω από κατακόρυφο άξονα, 

που διέρχεται από το μέσο της Κ. Σε απόσταση d από τον άξονα 

περιστροφής βρίσκονται δύο μικρές μεταλλικές χάντρες ίδιας 

μάζας m, οι οποίες συνδέονται μεταξύ τους με νήμα. Το σύστημα 

στρέφεται με γωνιακή ταχύτητα ω. Κάποια στιγμή το νήμα 

κόβεται, οπότε οι χάντρες κολλάνε στα άκρα της ράβδου. Η νέα 

γωνιακή ταχύτητα με την οποία στρέφεται το σύστημα είναι: 

α. μεγαλύτερη από την αρχική  β.  μικρότερη από την αρχική  γ. ίση με την αρχική 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. [Μονάδες 6] 

 

4. Σε μια πλαγιομετωπική σύγκρουση δύο αυτοκινήτων 1, 2, που κινούνται σε κάθετους δρόμους, 

δημιουργείται συσσωμάτωμα, το οποίο αποκτά κοινή ταχύτητα V που σχηματίζει γωνία με τη 

διεύθυνση κίνησης του αυτοκινήτου 1. Ο εμπειρογνώμονας ζυγίζει τα αυτοκίνητα και βρίσκει ότι το 

αυτοκίνητο 2 είναι 20% βαρύτερο από το 1.  

 

Ο λόγος των ταχυτήτων είναι  

α. ίσος με ένα.    β. μεγαλύτερος του ένα.   γ. μικρότερος του ένα. 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. [Μονάδες 6] 

 

ΘΕΜΑ 3° – 25  μονάδες [6+6+6+7] 

O 

cm 

A F 
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Ένα σώμα, μάζας m=2 kg, εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση. Η απόσταση των ακραίων θέσεων του υλικού 

σημείου είναι d=0,4 m και τη χρονική στιγμή t=0 διέρχεται απ’ τη θέση x1=0,1 m, έχοντας ταχύτητα μέτρου 

u1=2√3𝑚/𝑠 με φορά προς τη θέση ισορροπίας του. 

α. Να υπολογίσετε το πλάτος A και τη σταθερά επαναφοράς D της ταλάντωσης.  

β.  Να παραστήσετε γραφικά την κινητική του ενέργεια σε συνάρτηση με την απομάκρυνση x από τη θέση 

ισορροπίας του, σε κατάλληλα βαθμολογημένους άξονες στο SI. 

γ. Να υπολογίσετε το ρυθμό μεταβολής της δυναμικής ενέργειας ταλάντωσης τη στιγμή που το σώμα 

διέρχεται από τη θέση x=-0,1√3𝑚 για πρώτη φορά. 

δ.  Nα βρείτε ποια χρονική στιγμή το σώμα περνά, για πρώτη φορά, από την ακραία θετική θέση. 

 

ΘΕΜΑ 4° – 25  μονάδες [6+8+5+6] 

Ομογενής δίσκος Σ1 έχει μάζα 1 8 M kg=  και 

ακτίνα 1 0,2 R m= . Στο σημείο Β της 

κατακόρυφης διαμέτρου του δίσκου, που 

απέχει απόσταση 3
12

d R=  από το οριζόντιο 

επίπεδο, είναι στερεωμένο οριζόντιο αβαρές 

μη εκτατό νήμα (1). Το άλλο άκρο Α του 

νήματος (1) είναι ακλόνητα στερεωμένο, όπως 

φαίνεται στο σχήμα. Γύρω από την περιφέρεια 

του δίσκου Σ1 είναι τυλιγμένο πολλές φορές 

άλλο δεύτερο αβαρές μη εκτατό νήμα (2), το 

οποίο διέρχεται από τροχαλία Σ2, μάζας 2 2 M kg=  και ακτίνας 2 0,1 R m= . Στο άλλο άκρο του νήματος (2) 

είναι συνδεδεμένο σώμα Σ3, μάζας 3 1 M kg= . Το σύστημα αρχικά ισορροπεί. Το τμήμα ΓΔ του νήματος (2) 

είναι οριζόντιο. 

α. Να υπολογίσετε το μέτρο της τάσης που ασκεί το νήμα (1) στο δίσκο Σ1. 

Τη χρονική στιγμή t0=0 το νήμα (1) κόβεται. Το σώμα Σ3 κατέρχεται με επιτάχυνση. Η τροχαλία Σ2 αρχίζει να 

περιστρέφεται, χωρίς τριβές, γύρω από τον άξονά της και ο δίσκος Σ1 αρχίζει να κυλίεται, χωρίς να 

ολισθαίνει, πάνω στο οριζόντιο επίπεδο. 

β.  Να υπολογίσετε το μέτρο της επιτάχυνσης του κέντρου μάζας του δίσκου Σ1. 

γ. Να υπολογίσετε το μέτρο της στροφορμής της τροχαλίας Σ2 τη χρονική στιγμή 1 1 t s= . 

δ.  Να υπολογίσετε τη μεταβολή της βαρυτικής δυναμικής ενέργειας του σώματος Σ3 για την κίνηση του από 

τη χρονική στιγμή t0=0 έως τη χρονική στιγμή 1 1 t s= . 

Δίνονται: η ροπή αδρανείας του δίσκου ως προς τον άξονα περιστροφής που διέρχεται από το κέντρο μάζας 

του 2
11 1

1

2
RI =  , η ροπή αδρανείας της τροχαλίας ως προς τον άξονα περιστροφής που διέρχεται από το 

κέντρο μάζας της 2
22 2

1

2
RI =  , η επιτάχυνση της βαρύτητας 

2
10 

m
g

s
= . Να θεωρήσετε ότι : 

• η τριβή του νήματος (2) τόσο με το δίσκο Σ1, όσο και με την τροχαλία Σ2, είναι αρκετά μεγάλη ώστε να 

μην παρατηρείται ολίσθηση. 

• κατά τη διάρκεια όλου του φαινομένου, ο δίσκος παραμένει στο οριζόντιο επίπεδο, χωρίς να 

συγκρούεται με την τροχαλία. 

• ο άξονας περιστροφής του δίσκου δεν αλλάζει κατεύθυνση, κατά τη διάρκεια της κίνησής του. 

• το σώμα Σ3 έχει αμελητέες διαστάσεις. 
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• η αντίσταση του αέρα είναι αμελητέα. 

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 
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Γ ΛΥΚΕΙΟΥ: ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

Διαγωνίσματα 2018-2019 6ο Διαγώνισμα (7ο) 

Θεματικό πεδίο: Κρούσεις – Μηχανική Στερεού και ΑΑΤ 

Ημερομηνία Οκτώβριος 2019 

Διάρκεια 3 Ώρες 

Επιμέλεια Δημήτρης Τσάτσης 

ΘΕΜΑ 1° – 25  μονάδες 

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 

1. Τέσσερις παρόμοιες σφαίρες ηρεμούν σε λείο οριζόντιο επίπεδο με τα κέντρα τους πάνω στην ίδια 

ευθεία. Μία πέμπτη όμοια σφαίρα κινούμενη με ταχύτητα υ κατά μήκος της διακέντρου των τεσσάρων 

άλλων συγκρούεται με την σφαίρα 2. Οι 

τελικές ταχύτητες των σφαιρών 1, 2, 3, 4 

και 5 είναι αντιστοίχως: 

α.   0,   υ,  υ,  υ,    υ. 

β. –υ,   0, 0, 0,    υ. 

γ.   0,    0, 0, 0.    υ. 

δ.   0,  υ/4, υ/4,   υ/4, υ/4. 

ε.  –υ,   0, 0, 0,    0. 

 

2. Σε μια μηχανική ταλάντωση της οποίας το πλάτος φθίνει χρονικά ως 
0

tA A e−= , όπου Α0 είναι το αρχικό 

πλάτος της ταλάντωσης και Λ είναι μια θετική σταθερά, ισχύει ότι: 

α. οι μειώσεις του πλάτους σε κάθε περίοδο είναι σταθερές. 

β. η δύναμη αντίστασης είναι 
2F b = − , όπου b είναι η σταθερά απόσβεσης και υ η ταχύτητα του σώματος 

που ταλαντώνεται. 
γ. η περίοδος Τ της ταλάντωσης μειώνεται με το χρόνο για μικρή τιμή της σταθεράς απόσβεσης b. 

δ. η δύναμη αντίστασης είναι F b = − , όπου b είναι η σταθερά απόσβεσης και υ η ταχύτητα του σώματος 

που ταλαντώνεται. 
 

3. Απλός αρμονικός ταλαντωτής, ελατήριο-μάζα, με σταθερά ελατηρίου 100
N

k  
m

=  και μάζα 1m  kg=  

εκτελεί εξαναγκασμένη ταλάντωση με συχνότητα διεγέρτη 
8

f  Hz


= . Αν η συχνότητα του διεγέρτη 

αυξηθεί, τότε το πλάτος της ταλάντωσης: 

α. μειώνεται β. 
αυξάνεται 

γ. μένει σταθερό        δ. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε 

 
4. ∆ύο σφαίρες, με διαφορετικές μάζες, συγκρούονται κεντρικά και πλαστικά. Αν αμέσως μετά την κρούση 
η κινητική ενέργεια του συστήματος μηδενίζεται, τότε οι σφαίρες πριν την κρούση είχαν: 
α. ίσες κινητικές ενέργειες.  β. ίσες ταχύτητες.  γ. αντίθετες ορμές.   δ. αντίθετες ταχύτητες. 
 
5. Ένα μεταλλικό νόμισμα εκσφενδονίζεται κατακόρυφα προς τα πάνω με αρχική ταχύτητα υ0 και αρχική 

γωνιακή ταχύτητα ω0. Αν η αντίσταση του αέρα είναι αμελητέα τότε, όταν το νόμισμα φτάσει στο ανώτατο 

ύψος 

α. θα σταματήσει να περιστρέφεται 

 

       1                                              2           3            4            5 
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β. θα περιστρέφεται με γωνιακή ταχύτητα μικρότερη της αρχικής 

γ. θα περιστρέφεται με γωνιακή ταχύτητα ίση της αρχικής 

δ. θα σταματήσει να περιστρέφεται αλλά θα συνεχίσει να κινείται προς τα πάνω. 

 

ΘΕΜΑ 2° – 25  μονάδες 

1. Ο ομογενής δίσκος ακτίνας R και μάζας M του σχήματος (α) μπορεί να περιστρέφεται γύρω από άξονα 

που είναι κάθετος στο επίπεδό του και περνά από το κέντρο του. Η ροπή αδράνειας του δίσκου ως προς τον 

άξονα περιστροφής του είναι MR2/2και επιπλέον γνωρίζουμε ότι η μάζα ενός τμήματος του δίσκου είναι 

ανάλογη της επιφάνειας που καλύπτει. 

 

 
Αφαιρούμε από το δίσκο ένα κυκλικό τμήμα ακτίνας r=R/2 όπως φαίνεται στο σχήμα (β). Η ροπή 

αδράνειας του δακτυλίου που σχηματίστηκε είναι: 

α. 3ΜR2/8.     β. 7ΜR2/16      γ. 15MR2/32 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. [Μονάδες 6] 

 

2. Το μολύβι του σχήματος μπορεί να κινείται ελεύθερα πάνω σε λείο οριζόντιο τραπέζι. Ασκούμε την ίδια 

δύναμη F δύο φορές, μία στο άκρο Α και μία στο μέσο Μ. Το κέντρο μάζας του μολυβιού θα διανύσει το 

μήκος του τραπεζιού  

 

 
α. σε μικρότερο χρόνο όταν η δύναμη ασκείται στο μέσον Μ. 

β. σε μικρότερο χρόνο όταν η δύναμη ασκείται στο άκρο Α.  

γ. στον ίδιο χρόνο και στις δύο περιπτώσεις. 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. [Μονάδες 6] 

 

3. Σώμα Σ μάζας m ισορροπεί αρχικά σε οριζόντιο ελατήριο 

σταθεράς k. Την χρονική στιγμή t0 = 0 ασκούμε στο σώμα οριζόντια 

σταθερή δύναμη F με αποτέλεσμα το ελατήριο να επιμηκύνεται. 

Μόλις το σώμα ακινητοποιηθεί για πρώτη φορά, καταργούμε 

ακαριαία την δύναμη F και το σώμα εκτελεί μία νέα ταλάντωση. Το σώμα ξαναπερνά από την θέση φυσικού 

μήκους την χρονική στιγμή: 
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α. 
π m

2 k
         β. 

m
π

k
            γ. 

3π m

2 k
 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. [Μονάδες 6] 

 

4. Σε λείο κεκλιμένο επίπεδο γωνίας κλίσης θ είναι τοποθετημένα δύο σώματα Σ1 και Σ2 με μάζες m1 και m2 

αντίστοιχα, που εφάπτονται μεταξύ τους. Το σώμα Σ1 είναι 

δεμένο στο άκρο ελατηρίου σταθεράς k, ενώ το άλλο άκρο του 

ελατηρίου είναι στερεωμένο στη βάση του κεκλιμένου 

επιπέδου, όπως φαίνεται στο σχήμα. Μετακινώντας τα δύο 

σώματα προς τα κάτω, το σύστημα τίθεται σε ταλάντωση 

πλάτους Α. Η συνθήκη για να μην αποχωριστεί το Σ1 από το Σ2 

είναι: 

α. Α∙k < (m1 + m2)gημθ     β.   Α∙k > (m1 + m2)gημθ     γ. Α∙k > (m1 + m2)2gημθ 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. [Μονάδες 7] 

 

ΘΕΜΑ 3° – 25  μονάδες [5+5+5+5+5] 

Στο πάνω άκρο κατακόρυφου ιδανικού ελατηρίου σταθεράς  k=80π2 Ν/m είναι συνδεδεμένος δίσκος μάζας 

M=5 kg που ισορροπεί. Το κάτω άκρο του ελατηρίου είναι ακλόνητα στερεωμένο σε δάπεδο από ύψος h1=5 

m πάνω από το δίσκο αφήνεται να πέσει ελεύθερα μια σφαίρα μάζας m=1 kg, η οποία συγκρούεται 

μετωπικά με τον δίσκο και η διάρκεια κρούσης είναι αμελητέα. Μετά την κρούση η σφαίρα αναπηδά 

κατακόρυφα και φτάνει σε ύψος h2=1,25 πάνω από την θέση ισορροπίας του δίσκου. Να υπολογίσετε: 

 
α. το μέτρο της ταχύτητας του δίσκου και της σφαίρας αμέσως μετά την κρούση. 

β. την % μείωση της κινητικής ενέργειας της σφαίρας λόγω της κρούσης. 

γ. τη θέση του δίσκου τη στιγμή που η σφαίρα φτάνει στο ύψος h2. 

δ. τη δύναμη επαναφοράς που ασκείται στο δίσκο σε σχέση με την απομάκρυνση από τη θέση ισορροπίας 

και να τη σχεδιάσετε σε αριθμημένους άξονες. 

ε. Το μέτρο του ρυθμού μεταβολής της δυναμικής ενέργειας του ελατηρίου, αμέσως μετά την κρούση. 

Δίνονται: 
2

10
m

g  
s

= και π2=10 

 

ΘΕΜΑ 4° – 25 



Επιμέλεια: Δ. Τσάτσης 

25 

Ομογενής τροχαλία ισορροπεί έχοντας το νήμα τυλιγμένο γύρω της 

πολλές φορές. Η μία άκρη του νήματος είναι στερεωμένη στην οροφή Ο 

και η άλλη στο σώμα Σ, το οποίο ισορροπεί κρεμασμένο από κατακόρυφο 

ιδανικό ελατήριο σταθεράς 40 
N

k
m

= , που είναι στερεωμένο στην 

οροφή, όπως φαίνεται στο Σχήμα. Η μάζα της τροχαλίας είναι 

1,6 M kg= , η ακτίνα της 0,2 R m= . Η ροπή αδράνειας της τροχαλίας, 

ως προς άξονα που είναι κάθετος στο επίπεδό της και ο οποίος διέρχεται 

από το κέντρο μάζας, της δίνεται από τη σχέση 21
2cmI MR= . Το σώμα Σ 

θεωρείται σημειακό αντικείμενο μάζας 1,44 m kg= . Το νήμα και το ελατήριο έχουν αμελητέες μάζες.  

α. Να υπολογίσετε τη δύναμη που ασκεί το ελατήριο στο σώμα Σ. [Μονάδες 6] 

Κάποια χρονική στιγμή κόβουμε το νήμα που συνδέει την τροχαλία με το σώμα Σ, και το σώμα Σ αρχίζει να 

εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση. Τη χρονική στιγμή που μηδενίζεται η στιγμιαία ταχύτητα του σώματος 

Σ, για πρώτη φορά, το κέντρο μάζας της τροχαλίας έχει μετατοπιστεί κατακόρυφα κατά απόσταση h. Η 

αντίσταση του αέρα θεωρείται αμελητέα και το νήμα δεν ολισθαίνει στο αυλάκι της τροχαλίας. 

β. Να υπολογίσετε την κατακόρυφη μετατόπιση h της τροχαλίας. [Μονάδες 6] 

γ. Να γράψετε την εξίσωση της απομάκρυνσης του σώματος Σ σε συνάρτηση με το χρόνο, θεωρώντας ότι η 

τιμή t=0 αντιστοιχεί στη χρονική στιγμή που κόπηκε το νήμα και ότι η φορά απομάκρυνσης του σώματος Σ 

προς τα πάνω είναι θετική. [Μονάδες 6] 

δ. Να υπολογίσετε το μέτρο της ταχύτητας του κάτω άκρου Γ της τροχαλίας, όταν το κέντρο μάζας της 

τροχαλίας έχει μετατοπιστεί κατακόρυφα κατά απόσταση h. [Μονάδες 7] 

Δίνονται: η επιτάχυνση της βαρύτητας 
2

10 
m

g
s

= , 10 =  και 2 10 =  (προσεγγιστικά). 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 
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Γ ΛΥΚΕΙΟΥ: ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

Διαγωνίσματα 2019-2020 7ο Διαγώνισμα (9ο) 

Θεματικό πεδίο: Κρούσεις – Μηχανική Στερεού και ταλαντώσεις 

Ημερομηνία Οκτώβριος 2019 

Διάρκεια 3 Ώρες 

Επιμέλεια Δημήτρης Τσάτσης 

ΘΕΜΑ 1° – 25  μονάδες 

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 

1. Μικρό σώμα εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση με περίοδο Τ και πλάτος Α. Μεταξύ δύο διαδοχικών 

μηδενισμών της ταχύτητάς του: 

α. διανύει απόσταση Α σε χρόνο Τ/4.  
β. διανύει απόσταση 2Α σε χρόνο Τ/2. 
γ. διανύει απόσταση 4 Α σε χρόνο Τ.  
δ. διανύει απόσταση Α σε χρόνο Τ/2. 
 

2. Ασκώντας ένα ζεύγος δυνάμεων στο κλειδί του σχήματος προκαλούμε 

την περιστροφή της βίδας. Αν διπλασιάσουμε το μέτρο και των δύο 

δυνάμεων, τότε το μέτρο της ροπής του ζεύγους:  

α. διπλασιάζεται,  
β. υποδιπλασιάζεται, 
γ. τετραπλασιάζεται,  
δ. παραμένει σταθερή. 
 

3. Σφαίρα Σ1 συγκρούεται μετωπικά και ελαστικά με ακίνητη σφαίρα Σ2 τετραπλάσιας μάζας. Μετά την 

κρούση 

α. η σφαίρα Σ1 παραμένει ακίνητη 

β. η σφαίρα Σ1 συνεχίζει να κινείται στην ίδια κατεύθυνση 

γ. όλη η κινητική ενέργεια της σφαίρας Σ1 μεταφέρθηκε στη σφαίρα Σ2 

δ. ισχύει  όπου  οι μεταβολές των ορμών των δύο σφαιρών. 

 

4. Δύο σφαίρες Α και Β με ίσες μάζες, μία εκ των οποίων είναι ακίνητη, συγκρούονται κεντρικά και ελαστικά. 

Το ποσοστό της μεταβιβαζόμενης ενέργειας από τη σφαίρα που κινείται στην αρχικά ακίνητη σφαίρα είναι:  

α. 100%          β. 50%               γ. 40%                δ. 0% 

 

5. Το ξύλινο σώμα στα δύο διπλανά σχήματα έχει μάζα Μ και είναι αρχικά 

ακίνητο. Το βλήμα έχει μάζα m,  ταχύτητα υο και σφηνώνεται και στις δύο 

περιπτώσεις στο ξύλινο σώμα.  Το ποσό θερμότητας που εκλύεται κατά τη 

συσσωμάτωση είναι:  

α.  Μεγαλύτερο στην περίπτωση (Ι).     β.  Μεγαλύτερο στην περίπτωση (ΙΙ).  

γ.  Ίδιο και στις δύο περιπτώσεις.          δ. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε 

 

ΘΕΜΑ 2° – 25  μονάδες 

1 2p p = − 1 2,   p p 
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1. Σώμα, Α, μάζας m1 συγκρούεται με έκκεντρα με  σώμα Β, μάζας 

m2 που αρχικά είναι ακίνητο. Μετά την κρούση το σώμα Α φεύγει με 

ταχύτητα που σχηματίζει γωνία θ=30o με τον φορέα της ταχύτητας που 

είχε πριν την κρούση. Το σώμα Β μετά την κρούση έχει ταχύτητα που 

σχηματίζει γωνία φ=45o με τον με τον φορέα της ταχύτητας που είχε 

το Α πριν την κρούση. Αν ο λόγος των μέτρων των ταχυτήτων μετά την 

κρούση είναι 2V/V =
. 

Ο λόγος των μαζών, m1/m2 των δύο σωμάτων είναι:   

α. m1/m2=1          β. m1/m2=2         γ. m1/m2=1/2 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. [Μονάδες 6] 

 

2. Δύο σώματα συγκρούονται κεντρικά και ελαστικά. Το Σ1 έχει μάζα m1 και αρχικά κινείται με ταχύτητα u1. 

To Σ2 είναι αρχικά ακίνητο και έχει μάζα m2=3m1. Να βρεθεί το μέγιστο ποσοστό της αρχικής κινητικής 

ενέργειας του συστήματος που παροδικά μετατρέπεται δυναμική ενέργεια παραμόρφωσης. [Μονάδες 6] 

 

3.  Ομογενής ράβδος (ΟΑ) μήκους I και μάζας Μ μπορεί 

να περιστρέφεται χωρίς τριβές γύρω από ακλόνητο 

άξονα ο οποίος διέρχεται από το άκρο της Ο και είναι 

κάθετος στο επίπεδο του σχήματος. Στο άκρο Α της 

ράβδου έχει κολληθεί με κατάλληλο τρόπο σημειακή 

μάζα . Η ροπή αδράνειας της ράβδου ως προς 

άξονα που διέρχεται από το μέσο της και είναι κάθετος 

σε αυτήν υπολογίζεται από τη σχέση . Το 

σύστημα αφήνεται ελεύθερο να περιστραφεί από την 

οριζόντια θέση, όπως φαίνεται στο σχήμα. Αν θ η γωνία που σχηματίζει κάθε χρονική στιγμή η ράβδος με 

την αρχική της θέση, τότε το μέτρο της γωνιακής επιτάχυνσης της ράβδου ισούται με: 

α.            β.            γ.  

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. [Μονάδες 7] 

 

4. Στο σχήμα φαίνεται ένα άντρας που βρίσκεται πάνω σε ένα τραπέζι και κρατά ένα τροχό 

με τη βοήθεια του κατακόρυφου άξονά του. Το τραπέζι μπορεί να στρέφεται γύρω από 

ακλόνητο άξονα, χωρίς τριβές, αλλά είναι αρχικά ακίνητο. O άντρας μένει πάντα ακίνητος 

ως προς το τραπέζι. Ο τροχός ήδη περιστρέφεται και έχει στροφορμή αλγεβρικής τιμής L, 

όπως φαίνεται στο σχήμα. Ο άντρας στρέφει τον άξονα του τροχού κατά 1800. Τότε η 

στροφορμή του συστήματος τραπέζι άνθρωπος θα γίνει:    

α. −2L            β. −L                 γ.  2L             δ.  L 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. [Μονάδες 6] 

 

ΘΕΜΑ 3° – 25  μονάδες [6+6+6+7] 

Σώμα Σ1 με μάζα m1 κινείται σε οριζόντιο επίπεδο ολισθαίνοντας προς άλλο σώμα Σ2 με μάζα m2 = 2 m1, το 

οποίο αρχικά είναι ακίνητο. Έστω υ0 η ταχύτητα που έχει το σώμα Σ1 τη στιγμή t0 = 0 και ενώ βρίσκεται σε 

M
m

2
=

2

cm

1
I M

12
=

6g

5

συνθ 24g

7

συνθ 3gσυνθ
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απόσταση d = 1,6 m από το σώμα Σ2. Αρχικά, θεωρούμε ότι το σώμα Σ2 είναι ακίνητο πάνω στο επίπεδο 

δεμένο στο ένα άκρο οριζόντιου ιδανικού ελατηρίου με αμελητέα μάζα και σταθερά ελατηρίου k, και το 

οποίο έχει το φυσικό του μήκος ℓ0. Το δεύτερο άκρο του ελατηρίου είναι στερεωμένο σε ακλόνητο τοίχο, 

όπως φαίνεται στο σχήμα: 

 
Αμέσως μετά τη κρούση, που είναι κεντρική και ελαστική, το σώμα Σ1 αποκτά ταχύτητα με μέτρο υ1΄ = 1 m/s 

και φορά αντίθετη της αρχικής ταχύτητας. 

Δίνεται ότι ο συντελεστής τριβής ολίσθησης των δύο σωμάτων με το οριζόντιο επίπεδο είναι μ = 0,5 και ότι 

η επιτάχυνση της βαρύτητας είναι g = 10 m/s2. 

α. Να υπολογίσετε την αρχική ταχύτητα υ0 του σώματος Σ1. 

β.  Να υπολογίσετε το ποσοστό της κινητικής ενέργειας που μεταφέρθηκε από το σώμα Σ1στο σώμα Σ2 κατά 

την κρούση. 

γ. Να υπολογίσετε το συνολικό χρόνο κίνησης του σώματος Σ1 από την αρχική χρονική στιγμή t0 μέχρι να 

ακινητοποιηθεί τελικά. 

δ.  Να υπολογίσετε τη μέγιστη συσπείρωση του ελατηρίου, αν δίνεται ότι m2=1kg και k = 300 N/m. 

Θεωρήστε ότι η χρονική διάρκεια της κρούσης είναι αμελητέα και ότι τα δύο σώματα συγκρούονται μόνο 

μία φορά. 

 

ΘΕΜΑ 4° – 25  μονάδες [5+5+5+5+5] 

Ομογενές στερεό σώμα Σ συνολικής μάζας 𝑀 = 8 𝑘𝑔 αποτελείται από δύο κολλημένους ομοαξονικούς 

κυλίνδρους με ακτίνες R και 2R, όπου 0,1 R m= όπως φαίνεται στα σχήματα (το δεξί αποτελεί εγκάρσια τομή 

του αριστερού). 

Η ροπή αδράνειας του στερεού Σ ως προς τον άξονα περιστροφής του είναι 23
2

I MR= . Το στερεό Σ μπορεί 

να περιστρέφεται χωρίς τριβές γύρω από σταθερό οριζόντιο άξονα O O . Ο οριζόντιος άξονας περιστροφής 

συμπίπτει με τον άξονα συμμετρίας του κυλίνδρου. Γύρω από τον κύλινδρο του στερεού ακτίνας R είναι 

τυλιγμένο πολλές φορές αβαρές μη εκτατό νήμα μεγάλου μήκους, στο ελεύθερο άκρο Α του οποίου 

ασκείται οριζόντια δύναμη μέτρου 100 F N= . Στο ελεύθερο άκρο αβαρούς μη εκτατού νήματος μεγάλου 

μήκους, που είναι τυλιγμένο στον κύλινδρο ακτίνας 2R, είναι δεμένο σώμα Σ1 μάζας 1 2 m kg= . 

 

http://2.bp.blogspot.com/-zGS3wb7PPZ0/UZzgamFo8AI/AAAAAAAAOt8/GWZ1oP1rjlE/s1600/image006.gif
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Το σώμα Σ1 συνδέεται με αβαρές μη εκτατό νήμα με σώμα Σ2 μάζας 2 1 m kg= , που συγκρατείται στερεωμένο 

σε κατακόρυφο ελατήριο σταθεράς Κ. Το σύστημα του στερεού Σ και των σωμάτων Σ1 και Σ2 αρχικά 

ισορροπεί, με το ελατήριο να έχει επιμηκυνθεί κατά 0,2 m =  από το φυσικό του μήκος. Τη χρονική στιγμή 

μηδέν ( 0 0 t s= ) το νήμα που συνδέει τα σώματα Σ1 και Σ2 κόβεται. Το σώμα Σ2 αρχίζει να εκτελεί απλή 

αρμονική ταλάντωση, ενώ το στερεό Σ αρχίζει να περιστρέφεται γύρω από τον οριζόντιο άξονα περιστροφής 

του O O . 

α. Να υπολογίσετε την τιμή της σταθεράς Κ του ελατηρίου. 

β. Να γράψετε την εξίσωση της απομάκρυνσης σε συνάρτηση με τον χρόνο της απλής αρμονικής 

ταλάντωσης που εκτελεί το σώμα Σ2. Θεωρήστε ως θετική φορά τη φορά προς τα πάνω. 

γ. Να υπολογίσετε το μέτρο της επιτάχυνσης του σώματος Σ1 και να προσδιορίσετε την κατεύθυνσή της. 

δ. Να υπολογίσετε το μέτρο του ρυθμού μεταβολής της στροφορμής του στερεού Σ.  

ε. Να υπολογίσετε το έργο της δύναμης F, όταν το στερεό Σ έχει εκτελέσει περιστροφές. 
20


 

Δίνεται η επιτάχυνση της βαρύτητας 
2

10 
m

g
s

= . Όπου εμφανίζεται το π να μη γίνει αριθμητική 

αντικατάσταση.  

Να θεωρήσετε ότι: κατά τη διάρκεια της περιστροφής του στερεού Σ το σώμα Σ1 δεν συγκρούεται με το 

στερεό Σ, η τριβή του νήματος με τους κυλίνδρους του στερεού είναι αρκετά μεγάλη, ώστε να μην 

παρατηρείται ολίσθηση, κατά τη διάρκεια της ταλάντωσης του σώματος Σ2, ο άξονας του ελατηρίου 

παραμένει κατακόρυφος και η αντίσταση του αέρα είναι αμελητέα. 

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

….Ὡστόσο - ποιὸς ξέρει - ἴσως ἐκεῖ ποὺ κάποιος ἀντιστέκεται χωρὶς ἐλπίδα,  

ἴσως ἐκεῖ νὰ ἀρχίζει ἡ ἀνθρώπινη ἱστορία, ποὺ λέμε,  

κι ἡ ὀμορφιὰ τοῦ ἀνθρώπου ἀνάμεσα σὲ σκουριασμένα σίδερα καὶ κόκκαλα ταύρων …… 

Γ. Ρίτσος 
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Γ ΛΥΚΕΙΟΥ: ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

Διαγωνίσματα 2018-2019 8ο Διαγώνισμα (12ο) 

Θεματικό πεδίο: Κρούσεις – Μηχανική Στερεού και ΑΑΤ 

Ημερομηνία Νοέμβριος 2019 

Διάρκεια 3 Ώρες 

Επιμέλεια Δημήτρης Τσάτσης 

ΘΕΜΑ 1° – 25  μονάδες 

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 

1. Σε μια ΑΑΤ με εξίσωση της επιτάχυνσης είναι: α=α0ημωt, η εξίσωση της απομάκρυνσης είναι: 

α. x=Αημωt β. x=-Αημωt γ. x=Α∙συνωt          δ. x=-Ασυνωt 

 

2. Ένας αρμονικός ταλαντωτής εκτελεί εξαναγκασμένη ταλάντωση. Όταν η συχνότητα του διεγέρτη 

παίρνει τις τιμές f1=8Hz και f2=15Hz, το πλάτος της ταλάντωσης είναι το ίδιο. Θα έχουμε μεγαλύτερο 

πλάτος ταλάντωσης, όταν η συχνότητα του διεγέρτη πάρει την τιμή: 

α. 2Hz        β. 8Hz γ. 18Hz        δ .  12Hz 

 

3. Καρούλι με εσωτερική ακτίνα R και εξωτερική 2R κυλίεται χωρίς ολίσθηση πάνω σε 

μια οριζόντια ράγα με την εσωτερική του επιφάνεια να εφάπτεται στη ράγα, όπως στο 

σχήμα. Αν υΑ είναι το μέτρο της ταχύτητας του ανώτερου σημείου (Α) και υΒ το μέτρο 

του κατώτερου σημείου Β, τότε ισχύει:  

α. 0
υ

υ
=



      β. 3
υ

υ
=



      γ.  
3

1

υ

υ
=



   δ. uΒ/uΑ=1 

 

4. Στερεό σώμα στρέφεται γύρω από σταθερό άξονα που διέρχεται από 

το κέντρο μάζας του. Η γωνιακή ταχύτητα (ω) μεταβάλλεται με το χρόνο 

(t), όπως στο σχήμα: Η συνισταμένη των ροπών που ασκούνται στο σώμα: 

α.  είναι μηδέν τη χρονική στιγμή t1 

β. είναι σταθερή και διάφορη του μηδενός 

γ.  είναι σταθερή και ίση με το μηδέν 

δ.  αυξάνεται με το χρόνο 

  

5. Τα δύο σώματα που φαίνονται στο σχήμα, συγκρούονται ελαστικά και μετωπικά. 

Ποιες από τις προτάσεις που ακολουθούν είναι σωστές και ποιες λανθασμένες;   

α. Η ορμή του συστήματος των δύο σφαιρών μετά την κρούση είναι μηδέν.  

β. Μετά την κρούση κινούνται στην ίδια κατεύθυνση.  

γ. Οι μεταβολές της ορμής των σφαιρών είναι μεταξύ τους αντίθετες.  

δ. Για τις μεταβολές των κινητικών ενεργειών των δύο σφαιρών μετά την κρούση ισχύει ΔΚ1=ΔΚ2.  

ε. Σε όλη τη διάρκεια της ελαστική κρούσης η κινητική ενέργεια του συστήματος διατηρείται σταθερή. 

 

ΘΕΜΑ 2° – 25  μονάδες 

5. Ταλαντωτής εκτελεί ταυτόχρονα δύο ΑΑΤ με συχνότητες f1=398Ηz και f2=402Ηz που εξελίσσονται 

γύρω από το ίδιο κέντρο, έχουν ίδιο πλάτος και ίδια διεύθυνση. 

i. Ο ταλαντωτής μέσα σε 1s διέρχεται από τη θέση ισορροπίας του:  
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α. 800 φορές β. 400 φορές γ. 8 φορές 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. [Μονάδες 4] 

ii. Το πλάτος του ταλαντωτή μηδενίζεται μέσα σε χρόνο 1s: 

α. 8φορές              β. 4 φορές                 γ.  16φορές  

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. [Μονάδες 4] 

 

6. Ελατήριο σταθεράς k έχει το ένα άκρο του στερεωμένο στο οριζόντιο έδαφος και στο πάνω ελεύθερο 

άκρο προσαρμοσμένο σώμα μάζας m1=m, που ισορροπεί. Το ελατήριο είναι συσπειρωμένο κατά d. 

Τοποθετούμε  πάνω στο σώμα, m1 άλλο σώμα μάζας m2=m1 και το σύστημα αρχίζει να κάνει ΑΑΤ. Το 

πλάτος των ταλαντώσεων είναι: 

α. d              β. 2d γ. d/2 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. [Μονάδες 8] 

 

7. Ομογενές σώμα αφήνεται ελεύθερο στη θέση 

(1) του κεκλιμένου επιπέδου, όπως φαίνεται στο 

παρακάτω σχήμα. 

Στη θέση αυτή έχει δυναμική ενέργεια λόγω του 

βάρους και του ύψους του από το επίπεδο 

μηδενικής δυναμικής ενέργειας U(1) = 140 J. Στη 

διάρκεια της κίνησής του το σώμα κυλίεται χωρίς 

να ολισθαίνει και χωρίς να αλλάζει προσανατολισμό ο άξονας περιστροφής του. Στη θέση (2) έχει κινητική 

ενέργεια λόγω περιστροφής Kπ(2) = 30 J και δυναμική ενέργεια U(2) = 35 J. Τότε στη θέση (3), όπου η δυναμική 

του ενέργεια είναι U(3) = 14 J, έχει:  

α.  κινητική από περιστροφή Kπ(3) = 36 J και κινητική από μεταφορά Κμ(3) = 90 J.  

β.   κινητική από περιστροφή Kπ(3) = 34 J και κινητική από μεταφορά Κμ(3) = 92 J.  

γ.   κινητική από περιστροφή Kπ(3) = 38 J και κινητική από μεταφορά Κμ(3) = 88 J.  

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. [Μονάδες 9] 

 

ΘΕΜΑ 3° – 25  μονάδες [6+6+6+7] 

Πάνω σε ένα λείο οριζόντιο τραπέζι ηρεμεί ένα σφαιρίδιο 

Σ2 μάζας m=1 kgr στερεωμένο στην άκρη οριζόντιου ελατηρίου 

σταθεράς k=100 N/m, του οποίου το άλλο άκρο συγκρατείται 

από ακλόνητο στήριγμα. Ένα δεύτερο σφαιρίδιο Σ1 ίδιας μάζας 

με το Σ2κινείται με ταχύτητα υ1=√2 m/sec πάνω σε μια ευθεία 

που δε διέρχεται από το κέντρο του Σ2 και σχηματίζει γωνία 

φ=1350 με τον άξονα του ελατηρίου.  Ακολουθεί πλάγια 

ελαστική κρούση στο τέλος της οποίας διαπιστώνεται ότι το 

Σ2 κινείται κατά μήκος του άξονα του ελατηρίου κάνοντας απλή 

αρμονική ταλάντωση.  

α.  Να δείξετε ότι μετά την πλάγια ελαστική κρούση μεταξύ δύο σωμάτων ίδιας μάζας που το ένα αρχικά 

ήταν ακίνητο, τα δύο σώματα θα κινηθούν προς κάθετες μεταξύ τους κατευθύνσεις. 

β.  Ποια είναι η διεύθυνση κίνησης του Σ1 μετά την κρούση;  Πόσο είναι το μέτρο της ταχύτητάς του μετά 

την κρούση;                                                              

http://1.bp.blogspot.com/-fWK3uqBA2PA/T5fZ_gMc1pI/AAAAAAAAArc/-uCtYVHxTjw/s1600/plagia+krousi.jpg
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γ.  Να υπολογίστε τη μέγιστη ταχύτητα, το πλάτος της ταλάντωσης, και τη μέγιστη επιτάχυνση του 

Σ2.                                                                 

δ. Να παραστήσετε σε κοινό ορθογώνιο σύστημα αξόνων τις συναρτήσεις της κινητικής, της δυναμικής και 

της ολικής ενέργειας της ταλάντωσης, σε συνάρτηση με την ταχύτητα.     

 

ΘΕΜΑ 4° – 25   [5,5,5,5,5] 

Ο οµογενής δακτύλιος του 
παρακάτω σχήµατος έχει µάζα 
Μ=3Kg, ακτίνα R=0,4m και 
φέρει στερεωµένο ακλόνητα 
στο σηµείο Α σφαιρίδιο µάζας 
m=1Kg. Ο δακτύλιος µπορεί να 
περιστρέφεται χωρίς τριβές 
γύρω από οριζόντιο σταθερό 
άξονα που διέρχεται από το 
σηµείο Ο και είναι κάθετος στο 
επίπεδό του. Το σύστηµα 
δακτυλίου σφαιριδίου αρχικά 
ισορροπεί δεµένο µε µη εκτατό 
νήµα από το σηµείο Α. Το άλλο 
άκρο του νήµατος δένεται στο 
σηµείο Β, σχηµατίζοντας µε την 

κατακόρυφο γωνία φ=60
ο 

. 
α. Αν αρχικά το σύστηµα ισορροπεί να υπολογίσετε το µέτρο της τάσης του νήµατος. 
 
Κάποια στιγµή κόβουµε το νήµα οπότε το σύστηµα δακτυλίου – σφαιριδίου αρχίζει να περιστρέφεται γύρω 
από τον άξονα που διέρχεται από το Ο. Τη στιγµή που η διάµετρος ΟΑ του δακτυλίου γίνει κατακόρυφη το 
σύστηµα συγκρούεται µε το σώµα Σ1 µάζας m1=1Kg, που είναι αρχικά ακίνητο πάνω σε λείο οριζόντιο 
δάπεδο. Μετά την κρούση του µε το σύστηµα, το σώµα Σ1 κινείται πάνω στο οριζόντιο δάπεδο. Κάποια 
στιγµή συναντά το αρχικά ακίνητο σώµα Σ2, µάζας m2=2Kg, µε το οποίο συγκρούεται κεντρικά και ελαστικά. 
Το Σ2 είναι δεµένο στο ένα άκρο τεντωµένου κατακόρυφου αβαρούς και µη εκτατού νήµατος µήκους ℓ=1m, 
το άλλο άκρο του οποίου δένεται ακλόνητα στην οροφή. Αµέσως µετά την κρούση του µε το σώµα Σ2, το 
σώµα Σ1, κινείται αντίθετα από την αρχική του φορά µε ταχύτητα µέτρου 1m/s. 
Να υπολογίσετε: 
β. τη ροπή αδράνειας του συστήµατος δακτυλίου  σφαιριδίου ως προς τον άξονα περιστροφής του, αφού 
αρχικά αποδείξετε ότι η ροπή αδράνειας του δακτυλίου γύρω από άξονα κάθετο στο επίπεδό του, που 

διέρχεται από το κέντρο µάζας του είναι Ιcm=MR
2 

.                                                                                                                 
γ. το µέτρο της στροφορµής του δακτυλίου, ως προς τον άξονα περιστροφής του, τη στιγµή που η διάµετρός 
του ΟΑ γίνεται κατακόρυφη.                                                                     
δ. το ποσό της κινητικής ενέργειας του συστήµατος δακτυλίου σφαιριδίου που µετατρέπεται σε θερµική 
κατά την κρούση του µε το σώµα Σ1.                                                            
ε. το µέτρο του ρυθµού µεταβολής της ορµής του σώµατος Σ2 στη θέση της µέγιστης εκτροπής του νήµατος 
από την κατακόρυφο. Σε όλα τα ερωτήµατα να θεωρήσετε τις διαστάσεις του σφαιριδίου που είναι 
στερεωµένο στον δακτύλιο, καθώς και τις διαστάσεις των σωµάτων Σ1 και Σ2 αµελητέες.                                                                                                                                     
Δίνεται: g=10 m/s2 

Σε όλα τα ερωτήµατα να θεωρήσετε τις διαστάσεις του σφαιριδίου που είναι στερεωµένο στον δακτύλιο, 
καθώς και τις διαστάσεις των σωµάτων Σ1 και Σ2 αµελητέες. 

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 
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Γ ΛΥΚΕΙΟΥ: ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

Διαγωνίσματα 2018-2019 9ο Διαγώνισμα  (13ο) 

Θεματικό πεδίο: Κρούσεις – Μηχανική Στερεού-Ταλαντώσεις 

Ημερομηνία Νοέμβριος 2019 

Διάρκεια 3 Ώρες 

Επιμέλεια Δημήτρης Τσάτσης 

ΘΕΜΑ 1° – 25  μονάδες 

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 

1. Το διάγραμμα του σχήματος παριστάνει την ταχύτητα ενός σώματος, το οποίο εκτελεί απλή αρμονική 

ταλάντωση πλάτους A, σε συνάρτηση με το χρόνο. Τη χρονική στιγμή t1=3 s το σώμα βρίσκεται στη θέση: 

 
α. x1=0          β. x1=+A           γ. x1=-A       δ. x1=A  /2      

 

2. Σώμα εκτελεί εξαναγκασμένη ταλάντωση. Παρατηρείται ότι για δύο διαφορετικές συχνότητες f1 και f2 

του διεγέρτη με 1 2f f  το πλάτος της ταλάντωσης είναι ίδιο. Για την ιδιοσυχνότητα f0 του συστήματος 

ισχύει: 

α. 0 1f f              β. 0 2f f              γ. 1 0 2f f f                δ. 0 1f f=  

 

3. Υλικό σημείο Α ελαστικού μέσου εκτελεί ταυτόχρονα δυο απλές αρμονικές ταλαντώσεις, στην ίδια 

διεύθυνση και γύρω από την ίδια θέση ισορροπίας. Οι εξισώσεις των δύο ταλαντώσεων είναι: 

y1=Αημ10πt    και        y2=Αημ(10πt+π/2) 

Η εξίσωση της συνισταμένης κίνησης που εκτελεί το σημείο Α είναι:  

α. y= 2Αημ(10πt+π/2)      β. y= 2Αημ(10πt+π/4)      γ.  y=√2A ημ(10πt+π/4)      δ. y=√2A ημ(10πt+π/2) 

 

4. Με την πάροδο του χρόνου και καθώς τα αμορτισέρ ενός αυτοκινήτου παλιώνουν και φθείρονται: 

α. η τιμή της σταθεράς απόσβεσης b αυξάνεται. 

β. η τιμή της σταθεράς απόσβεσης b μειώνεται. 

γ. το πλάτος της ταλάντωσης του αυτοκινήτου, όταν περνά από εξόγκωμα του δρόμου, μειώνεται πιο 

γρήγορα. 

δ. η περίοδος των ταλαντώσεων του αυτοκινήτου παρουσιάζει μικρή αύξηση. 

 

5. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ). 

α. Σώμα  μάζας m  κινείται   με  ταχύτητα υ  και  συγκρούεται  κάθετα  σε ακλόνητη επίπεδη επιφάνεια. Αν 

η κρούση είναι ελαστική, τότε το μέτρο της μεταβολής της ορμής του είναι 2mυ και η μεταβολή του μέτρου 

της ορμής του είναι μηδέν. 

β. Όταν ένα ποδήλατο κινείται προς το νότο η στροφορμή των τροχών του, ως προς τον άξονα περιστροφής 

τους, είναι ένα διάνυσμα με κατεύθυνση προς τη δύση.  
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γ. Στις εξαναγκασμένες ταλαντώσεις, όταν το ταλαντούμενο σύστημα βρίσκεται στην κατάσταση 

συντονισμού, το μέγιστο πλάτος ταλάντωσης εξαρτάται από τη σταθερά απόσβεσης. 

δ. Περίοδος Τδ ενός διακροτήματος ονομάζεται ο χρόνος ανάμεσα σε δύο διαδοχικούς μηδενισμούς της 

απομάκρυνσης 

ε. Σε κάθε φθίνουσα ταλάντωση η περίοδος της ταλάντωσης μειώνεται με τον χρόνο. 

 

ΘΕΜΑ 2° – 25  μονάδες 

8. Ένα σώμα εκτελεί ταλάντωση που προέρχεται από τη σύνθεση δύο απλών αρμονικών ταλαντώσεων που 

γίνονται γύρω από την ίδια θέση ισορροπίας, στην ίδια διεύθυνση, με το ίδιο πλάτος και συχνότητες f1, 

f2 που διαφέρουν λίγο (f1 < f2), ώστε να δημιουργείται διακρότημα. Η μία αρμονική ταλάντωση έχει 

συχνότητα f1=98 Hz και η περίοδος του διακροτήματος είναι 0,25 sec. Σε χρονικό διάστημα μεταξύ τριών 

διαδοχικών μηδενισμών του πλάτους το σώμα εκτελεί:  

α. 25 ταλαντώσεις.        β. 50 ταλαντώσεις.        γ. 75 ταλαντώσεις. 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να δικαιολογήσετε την απάντησή σας [Μονάδες 8] 

 

9. Ομογενής σκάλα μπορεί να ισορροπήσει στηριζόμενη στο έδαφος και στον τοίχο μόνο όταν η γωνία φ 

που σχηματίζει με το έδαφος είναι μεγαλύτερη των 30°. Θεωρήστε αμελητέα την τριβή ανάμεσα στη σκάλα 

και τον τοίχο. Ο συντελεστής οριακής (μέγιστης) στατικής τριβής της σκάλας με το οριζόντιο επίπεδο ισούται 

με: 

 

α. ½            β. √3/2              γ. √3/3   

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να δικαιολογήσετε την απάντησή σας [Μονάδες 9]. 

 

10. Σε λείο οριζόντιο επίπεδο και σε διεύθυνση κάθετη σε 

κατακόρυφο τοίχο κινείται σφαίρα μάζας  με ταχύτητα μέτρου 

. Κάποια χρονική στιγμή η σφαίρα μάζας  συγκρούεται κεντρικά 

και ελαστικά με ακίνητη σφαίρα μάζας  ( ). Μετά την 

κρούση με τη μάζα , η  συγκρούεται ελαστικά με τον τοίχο. 

Παρατηρούμε ότι η απόσταση των μαζών  και , μετά την κρούση της  με τον τοίχο, παραμένει 

σταθερή. Ο λόγος των μαζών  είναι: 

α. 3 β.  γ.  

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να δικαιολογήσετε την απάντησή σας [Μονάδες 8]. 

 

ΘΕΜΑ 3° – 25  [8+6+6+5] 

1m 1

1m

2m 2 1m m

1m 2m

1m 2m 2m

1

2

m

m

1

2

1

3
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Κατακόρυφο ιδανικό ελατήριο σταθεράς k = 100N / m έχει στερεωµένο το κάτω του άκρο στο οριζόντιο 

δάπεδο. Στο πάνω ελεύθερο άκρο του ελατηρίου ισορροπεί σώµα µάζας Μ = 3Kg . Στην κατακόρυφο που 

ταυτίζεται µε τον άξονα του ελατηρίου και σε απόσταση h πάνω από το σώµα µάζας Μ αφήνεται ελεύθερο 

ένα σώµα µάζας m = 1Kg . Τα δύο σώµατα συγκρούονται, χωρίς να αναπηδούν και παραµένοντας σε επαφή 

µεταξύ τους εκτελούν απλή αρµονική ταλάντωση πλάτους Α = 0, 4m . 

Θεωρούμε ως αρχή µέτρησης του χρόνου t = 0 τη χρονική στιγµή της κρούσης τους και επιλέγουµε ως θετική 

φορά την προς τα κάτω. Να υπολογίσετε: 

 
α. Την κοινή ταχύτητα των σωµάτων αµέσως µετά την κρούση τους και την απόσταση h των δύο σωµάτων 

τη στιγµή που αφέθηκε ελεύθερο το σώµα µάζας m. [Μονάδες 8]. 

β. Την αλγεβρική τιµή του ρυθµού µεταβολής της ορµής του συστήµατος και τον ρυθµό µεταβολής της 

κινητικής ενέργειας του συστήµατος όταν διέρχεται για πρώτη φορά από τη θέση x=+A/2. [Μονάδες 6] 

γ. Το έργο της δύναµης του ελατηρίου από τη στιγµή της επαφής των σωµάτων µέχρι τη στιγµή που φτάνουν 

στην πάνω ακραία θέση της ταλάντωσής τους, καθώς και το έργο της δύναµης επαναφοράς της ταλάντωσης 

για την ίδια µετατόπιση. [Μονάδες 6] 

δ. Το µέτρο της δύναµης επαφής που ασκείται στο σώµα µάζας m από το σώµα µάζας Μ στην πάνω ακραία 

θέση της ταλάντωσης. [Μονάδες 5] 

∆ίνεται ότι το µέτρο της επιτάχυνσης της βαρύτητας είναι g = 10m / s2 . 

Να θεωρήσετε αµελητέες τις αντιστάσεις του αέρα και τη χρονική διάρκεια της κρούσης. 

 

ΘΕΜΑ 4° – 25   [4,5,5,(8+3)] 

Λεπτή ομογενής ράβδος ΟΑ μήκους ℓ=3m και μάζας Μ=8kg είναι σταθερά συγκολλημένη με το ένα άκρο 

της Ο στο κέντρο ομογενούς δίσκου Δ μάζας mΔ=4kg και ακτίνας Δ

2
R = m

2
. Το σύστημα των δύο αυτών 

σωμάτων (ράβδου-δίσκου) μπορεί να περιστρέφεται χωρίς τριβές ως ένα σώμα γύρω από σταθερό 

οριζόντιο άξονα που διέρχεται από το κέντρο Ο και είναι κάθετος στο επίπεδο του δίσκου. Το μέσον Γ της 

ράβδου ΟΑ έχει δεθεί με τη βοήθεια λεπτού οριζόντιου αβαρούς και μη εκτατού νήματος ΖΓ (νήμα (1)) με 

διπλή τροχαλία Σ1 και η ράβδος σχηματίζει γωνία φ με την προέκταση του οριζόντιου νήματος ΖΓ. Η διπλή 

τροχαλία αποτελείται από δύο ομογενείς συγκολλημένους ομοαξονικούς δίσκους με ακτίνες R και 2R, όπου 

R = 0,2 m και η ροπή αδράνειάς της ως προς άξονα που διέρχεται από το κέντρο της και είναι κάθετος στο 

επίπεδό της είναι ίση με Ιcm(τροχαλίας) = 1,95 kgm2. 
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Ένα δεύτερο λεπτό, αβαρές και μη εκτατό νήμα (2), που είναι παράλληλο σε κεκλιμένο επίπεδο γωνίας 

κλίσης φ, είναι τυλιγμένο πολλές φορές σε ένα λεπτό αυλάκι του εσωτερικού δίσκου ακτίνας R της 

τροχαλίας Σ1 και το άλλο του άκρο είναι τυλιγμένο στην περιφέρεια ενός ομογενούς κυλίνδρου Σ2 μάζας m 

= 30 kg και ακτίνας R, όπως φαίνεται στο σχήμα. Το σύστημα όλων των σωμάτων του σχήματος ισορροπεί 

στο ίδιο κατακόρυφο επίπεδο. 

α. Να υπολογίσετε τη ροπή αδράνειας του συστήματος των δύο σωμάτων ράβδου-δίσκου ως προς τον 

άξονα περιστροφής Ο. [Μονάδες 4] 

Τη χρονική στιγμή t = 0 το νήμα ΖΓ που συνδέει τη ράβδο με την τροχαλία κόβεται και ο κύλινδρος αρχίζει 

να εκτελεί κύλιση χωρίς ολίσθηση. 

β. Να υπολογίσετε το μέτρο του ρυθμού μεταβολής της στροφορμής του συστήματος των δύο σωμάτων 

ράβδου-δίσκου ως προς τον άξονα περιστροφής Ο τη χρονική στιγμή t=0. [Μονάδες 5] 

γ. Να υπολογίσετε την κινητική ενέργεια του συστήματος των δύο σωμάτων ράβδου-δίσκου τη χρονική 

στιγμή που η ράβδος γίνεται κατακόρυφη για πρώτη φορά μετά το κόψιμο του νήματος. [Μονάδες 5] 

δ. Να υπολογίσετε την επιτάχυνση του κέντρου μάζας Κ του ομογενούς κυλίνδρου [Μονάδες 8] καθώς και 

την ταχύτητα του κέντρου μάζας του κυλίνδρου όταν έχει διανύσει διάστημα s = 2m στο κεκλιμένο επίπεδο 

[Μονάδες 3]. 

Δίνονται: η επιτάχυνση της βαρύτητας g=10m/s2, η ροπή αδράνειας  του δίσκου Δ ως προς τον άξονα που 

διέρχεται από το κέντρο μάζας του Δ

2

CM(Δ)
= m R

1
I

2
, η ροπή αδράνειας της ράβδου ως προς άξονα που 

διέρχεται από το κέντρο μάζας της είναι ίση με 
2

CM(ρ)
= Μ

1
I

12
, η ροπή αδράνειας του ομογενούς 

κυλίνδρου Σ2 ως προς άξονα που διέρχεται από το κέντρο μάζας του είναι ίση με 
2

CM(κυλίνδρου)
= mR

1
I

2
, 

ημφ=0,8, συνφ=0,6, ο άξονας περιστροφής του ομογενούς κυλίνδρου Σ2 παραμένει συνεχώς οριζόντιος σε 

όλη τη διάρκεια της κίνησής του, το κεκλιμένο επίπεδο είναι μεγάλου μήκους , η τροχαλία περιστρέφεται 

χωρίς τριβές , το νήμα δεν ολισθαίνει στον κύλινδρο και στην τροχαλία, η αντίσταση του αέρα θεωρείται 

αμελητέα για όλα τα σώματα. 

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 
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Γ ΛΥΚΕΙΟΥ: ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

Διαγωνίσματα 2018-2019 10ο Διαγώνισμα (14ο) 

Θεματικό πεδίο: Ρευστά 

Ημερομηνία Νοέμβριος 2019 

Διάρκεια 3 Ώρες 

Επιμέλεια Δημήτρης Τσάτσης 

ΘΕΜΑ 1° – 25  μονάδες 

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 

1. Το Σχήμα παριστάνει έναν κυλινδρικό σωλήνα μικρής 

διατομής που βρίσκεται σε κατακόρυφο επίπεδο. Ο 

σωλήνας έχει σταθερή διατομή και στο εσωτερικό του 

ρέει ιδανικό ρευστό με σταθερή παροχή. Για τις πιέσεις 

και τις ταχύτητες στα σημεία Α και Β του σωλήνα ισχύει: 

α.  και A B A Bp p  = =  

β.  και A B A Bp p     

γ.  και A B A Bp p   =  

δ.  και A B A Bp p   =  

 

2. Το δοχείο του σχήματος είναι γεμάτο με υγρό και κλείνεται με 

έμβολο Ε στο οποίο ασκείται δύναμη F. Όλα τα μανόμετρα 1, 2, 3, 

4 δείχνουν πάντα 

α. την ίδια πίεση, όταν το δοχείο είναι εντός του πεδίου βαρύτητας 

β. την ίδια πίεση, όταν το δοχείο βρίσκεται εκτός πεδίου βαρύτητας 

γ. διαφορετική πίεση, αν το δοχείο βρίσκεται εκτός πεδίου 

βαρύτητας 

δ. την ίδια πίεση, ανεξάρτητα από το αν το δοχείο είναι εντός ή εκτός του πεδίου βαρύτητας. 

 

3. Στον οριζόντιο σωλήνα του σχήματος, κατά τη φορά ροής του ιδανικού 

ρευστού από το σημείο Α στο σημείο Β της ίδιας οριζόντιας ρευματικής 

γραμμής 

α. η πυκνότητα μειώνεται. 

β. η παροχή του σωλήνα μειώνεται. 

γ. η δυναμική ενέργεια ανά μονάδα όγκου του ιδανικού ρευστού 

αυξάνεται. 

δ. η κινητική ενέργεια ανά μονάδα όγκου του ιδανικού ρευστού 

αυξάνεται. 
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4. Το ανοιχτό κυλινδρικό δοχείο του σχήματος βρίσκεται εντός πεδίου 

βαρύτητας με επιτάχυνση βαρύτητας g και περιέχει νερό πυκνότητας ρ. 

Το ύψος του νερού στο δοχείο είναι Η. Στο σημείο Α, που απέχει 

απόσταση h από τον πυθμένα του δοχείου, η υδροστατική πίεση είναι 

ίση με 

α. p gh +  

β. ( )p g H h + −  

γ. gh  

δ. ( )g H h −  

 

5. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ). 

α. Η πίεση που δημιουργεί ένα εξωτερικό αίτιο σε κάποιο σημείο ενός ακίνητου υγρού μεταφέρεται 

αναλλοίωτη σε όλα τα σημεία του. 

β. Η παροχή υγρού σε σωλήνα μετριέται σε  m3/s. 

γ. Η ροή ενός ρευστού είναι στρωτή, όταν παρουσιάζει στροβίλους. 

δ. Η εξίσωση της συνέχειας στα ρευστά είναι άμεση συνέπεια της αρχής διατήρησης ενέργειας. 

ε. Η ταχύτητα ροής ενός ασυμπίεστου ιδανικού ρευστού κατά μήκος ενός σωλήνα που δεν έχει σταθερή 

διατομή, είναι μεγαλύτερη εκεί που πυκνώνουν οι ρευματικές γραμμές. 

 

ΘΕΜΑ 2° – 25  μονάδες 

1. Στο σχήμα φαίνεται ένας σωλήνας με διακλαδώσεις διαφορετικών 
διατομών και ένα ιδανικό ρευστό που τον διαρρέει. Για τις επιμέρους 
παροχές των σωλήνων γνωρίζουμε ότι Π1=2Π2=2Π3. Τα βέλη δείχνουν την 
κατεύθυνση κίνησης του ρευστού. Στη διατομή 4 το υγρό ρέει προς τα 
α. αριστερά με Π4=Π2. 

β. δεξιά με Π4=2Π2. 

γ. δεξιά με Π4=Π2. 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να δικαιολογήσετε την 

απάντησή σας [Μονάδες 6]. 

 

2. Δοχείο με κατακόρυφα τοιχώματα περιέχει ένα ασυμπίεστο 

ιδανικό υγρό. Το ύψος του υγρού στο δοχείο είναι h, όπως φαίνεται 

στο σχήμα. Στο δοχείο ανοίγουμε μικρή οπή στο πλευρικό του 

τοίχωμα, σε ύψος 1
2

y h=  από τη βάση του. Η φλέβα που 

δημιουργείται, συναντά το έδαφος σε οριζόντια απόσταση x από τη 

βάση του δοχείου. Η απόσταση x είναι ίση με: 

A) h B) h/2 C) 2h 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να δικαιολογήσετε την απάντησή σας [Μονάδες 6]. 
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3. Το κλειστό δοχείο του σχήματος ύψους 2h περιέχει υγρό 

πυκνότητας ρ και στο αβαρές έμβολο εμβαδού A εφαρμόζεται 

εξωτερική δύναμη μέτρου F. Το δοχείο βρίσκεται σε συνθήκες 

κενού. Το μανόμετρο M1 είναι προσαρμοσμένο σε σημείο του 

πλευρικού τοιχώματος που απέχει h από τον πυθμένα και το 

μανόμετρο M2 είναι προσαρμοσμένο στον πυθμένα του δοχείου. Για 

τις ενδείξεις p1, p2 των δύο μανομέτρων ισχύει 

α.  

β.  

γ.  

 Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να δικαιολογήσετε την απάντησή σας [Μονάδες 6]. 

 

4. Ανοιχτό κυλινδρικό δοχείο με κατακόρυφα τοιχώματα 

περιέχει νερό μέχρι ύψους Η. Από τον πυθμένα του 

πλευρικού τοιχώματος του δοχείου εξέρχεται λεπτός 

κυλινδρικός σωλήνας σταθερής διατομής. Ο σωλήνας είναι 

αρχικά οριζόντιος και στη συνέχεια κάμπτεται, ώστε να γίνει 

κατακόρυφος προς τα πάνω. Το άνοιγμα του σωλήνα 

βρίσκεται σε ύψος 
5

H
h=  πάνω από το επίπεδο του πυθμένα 

του δοχείου, όπως φαίνεται στο σχήμα. Να θεωρήσετε ότι: η ταχύτητα με την οποία κατεβαίνει η στάθμη 

του νερού στο ανοιχτό δοχείο είναι αμελητέα, το νερό συμπεριφέρεται ως ιδανικό ρευστό και η 

ατμοσφαιρική πίεση παραμένει σταθερή. Το μέτρο της ταχύτητας υΑ με την οποία ρέει το νερό στο σημείο 

Α του οριζόντιου σωλήνα είναι ίσο με: 

Α) 2gh  Β) 10gh  Γ) 2 2gh  

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να δικαιολογήσετε την απάντησή σας [Μονάδες 7]. 

 

ΘΕΜΑ 3° – 25  [6+6+6+7] 

A) Ένα κυλινδρικό δοχείο με εμβαδό βάσης Α =100cm2 περιέχει νερό μέχρι ύψους 

h1=45cm. Να υπολογίσετε την υδροστατική πίεση σε σημείο Γ στον πυθμένα του 

δοχείου.  

B) Ρίχνουμε πάνω από το νερό ποσότητα λαδιού μάζας ίσης με του νερού, όπως 

φαίνεται στο διπλανό σχήμα 1. 

Να υπολογίσετε: 

B1) τη συνολική πίεση στη διαχωριστική επιφάνεια Β μεταξύ των δύο υγρών. 

B2) τη δύναμη που δέχεται ο πυθμένας μόνο από το περιεχόμενο του δοχείου. 
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Γ) Εισάγουμε έναν ομογενή κύλινδρο μικρών διαστάσεων μέσα στο δοχείο. Ο 

κύλινδρος ισορροπεί όπως φαίνεται στο σχήμα 2, μισός μέσα στο λάδι και μισός 

στο νερό. Οι στάθμες των δύο υγρών να θεωρήσετε πως δεν αλλάζουν με την 

είσοδο του κυλίνδρου. Να υπολογίσετε την πυκνότητα του κυλίνδρου. 

Δίνονται: η επιτάχυνση της βαρύτητας g =10 m/s2, η πυκνότητα του νερού ρν =1 

g/cm3, η πυκνότητα του λαδιού ρλ = 0,9 g/cm3 και η ατμοσφαιρική πίεση patm = 

105 N/m2. 

 

ΘΕΜΑ 4° – 25   [6,6,6,7] 

H δεξαμενή, που φαίνεται στο διπλανό σχήμα, είναι ανοικτή και 

γεμάτη με νερό σε ύψος h1=125cm. Στα σημεία Β και Γ του 

πλευρικού τοιχώματος και του πυθμένα, αντίστοιχα, υπάρχουν 

μικρά ανοίγματα με επιφάνειες διατομών A2=1cm2 και A3=2cm2, 

αντίστοιχα. Τα δύο ανοίγματα βρίσκονται σε ύψος h2=120 cm από 

το έδαφος και είναι κλεισμένα με πώματα. Οι διατομές A2 και 

A3 είναι πολύ μικρότερες από την επιφάνεια A1 της δεξαμενής. Τη 

χρονική στιγμή t=0, αφαιρούμε ταυτόχρονα τα δύο πώματα. Το 

νερό εξέρχεται στον αέρα από τα δύο ανοίγματα με ταχύτητες 

υ2 και υ3 αντίστοιχα. Η ταχύτητα υ2 είναι οριζόντια. 

Να υπολογίσετε: 

Α) τις ταχύτητες υ2 και υ3 με τις οποίες εξέρχεται το νερό στον αέρα από τα ανοίγματα Β και Γ. 

Β) το μέτρο των ταχυτήτων υ2' και υ3', με τις οποίες το νερό των δύο φλεβών προσκρούει στο έδαφος. 

Γ) τις χρονικές στιγμές t2 και t3, που το νερό των δύο φλεβών προσκρούει στο έδαφος. 

Δ) τις επιφάνειες των διατομών A2' και A3' που έχουν οι φλέβες νερού όταν φτάνουν στο έδαφος. 

Να θεωρήσετε το νερό ιδανικό ρευστό. 

Δίνονται: η επιτάχυνση της βαρύτητας g=10m/s2, η πυκνότητα του νερού ρ=103kg/m3 και η ατμοσφαιρική 

πίεση patm=105N/m2. 

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

 

 

 

 

 

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ: ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 
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Διαγωνίσματα 2019-2020 11ο Διαγώνισμα  (15ο) 

Θεματικό πεδίο: Επαναληπτικό 

Ημερομηνία Νοέμβριος 

Διάρκεια 3 ώρες 
Επιμέλεια Δημήτρης Τσάτσης 

ΘΕΜΑ 1° – 25  μονάδες  
Α. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 

11..  Σφαίρα Α με αρχική ορμή μέτρου p1, συγκρούεται μετωπικά και ελαστικά με ακίνητη σφαίρα Β 

μεγαλύτερης μάζας. Η μεταβολή της ορμής της σφαίρας Α λόγω της κρούσης έχει μέτρο  

α. ίσο με μηδέν  β. μικρότερο του p1   γ. ίσο με p1   δ. μεγαλύτερο του p1 

 

22..  Σε μία φθίνουσα μηχανική ταλάντωση, όπου Fαντ=−b⋅υ: 

α. το πλάτος μεταβάλλεται γραμμικά με το χρόνο 

β. όσο η σταθερά απόσβεσης b αυξάνεται, η συχνότητα της ταλάντωσης 

αυξάνεται 

γ. ο λόγος των διαδοχικών μεγίστων θετικών απομακρύνσεων μειώνεται 

δ. το % ποσοστό μείωσης της ενέργειας ανά περίοδο, παραμένει σταθερό 

 

33..  Σφαίρα κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει σε τραχύ οριζόντιο επίπεδο με 

σταθερή επιτάχυνση δεχόμενη τη δύναμη που φαίνεται στο σχήμα. Αν 

ξαφνικά η δύναμη F καταργηθεί, τότε η σφαίρα:   

α. Θα συνεχίσει να κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει με σταθερή ταχύτητα.  

β. Θα συνεχίσει να κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει επιβραδυνόμενα .  

γ. Θα κάνει μόνο ομαλή μεταφορική κίνηση.  

δ. Θα κάνει επιβραδυνόμενη μεταφορική κίνηση.  

 

44..  Τα δύο δοχεία Α και Β του σχήματος περιέχουν το ίδιο υγρό 

και στο δοχείο B επιπλέει ένα σώμα βάρους w. Η ελεύθερη 

επιφάνεια του υγρού βρίσκεται στο ίδιο ύψος h και στα δύο 

δοχεία. Για τις ολικές πιέσεις στα σημεία 1 και 2 των πυθμένων 

των δύο δοχείων έχουμε 

α. p1=p2  β. p1>p2   γ. p1<p2   δ. p1=0 και p2=w/A 

 

55..  Όταν ένα στερεό σώμα εκτελεί μόνο μεταφορική κίνηση, τότε  

α. το σώμα αλλάζει προσανατολισμό.  

β. η τροχιά του σώματος είναι πάντα ευθύγραμμη.  

γ. υπάρχουν σημεία του στερεού που παραμένουν ακίνητα.  

δ. όλα τα σημεία του στερεού έχουν την ίδια ταχύτητα 

 

 

ΘΕΜΑ 2° – 25  μονάδες 



Επιμέλεια: Δ. Τσάτσης 

43 

11..  Δύο όμοια σώματα, ίσης μάζας m, τα Σ1 και Σ2, που κινούνται πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο, έχοντας 

κινητική ενέργεια K το καθένα, συγκρούονται πλαστικά, όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα. Για τη γωνία φ 

ισχύει ημφ = 0,6 και συνφ = 0,8.  

 

Η απώλεια της μηχανικής ενέργειας του συστήματος κατά την κρούση είναι 

α. K               β. 9K/5              γ.  16K/5         

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. [Μονάδες 6] 

 

22..  Ένα σώμα εκτελεί ταλάντωση που προέρχεται από τη σύνθεση δύο απλών αρμονικών ταλαντώσεων που 

εξελίσσονται στην ίδια διεύθυνση , γύρω από την ίδια θέση ισορροπίας με εξισώσεις: 

x1=4ημ10t (SI) και x2=4ημ(10t+2π/3) (SI). 

Η απομάκρυνση του σώματος από τη θέση ισορροπίας του μηδενίζεται για πρώτη φορά τη χρονική στιγμή 

α. π/5 s         β.  π/15 s            γ. 2π/15 s 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. [Μονάδες 6] 

 

33..  Η παροχή ενός σωλήνα νερού ελαττώνεται γραμμικά σε σχέση με 

το χρόνο όπως δείχνεται στο σχήμα. Το νερό χύνεται σε αρχικά άδεια 

κυλινδρική δεξαμενή που έχει εμβαδό βάσης 2m2. Όταν μηδενιστεί η 

παροχή, το νερό στη δεξαμενή θα έχει ανέβει σε ύψος 

α.  y=0,05m      β. y=0,10m        γ. y=0,15m  

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. Να δικαιολογήσετε την επιλογή 

σας. [Μονάδες 7] 

 

44..  Στις ελεύθερες άκρες δύο ίδιων κατακόρυφων ιδανικών ελατηρίων σταθεράς k το καθένα, δένουμε τα 

σώματα ΣΑ με μάζα m και ΣΒ με μάζα 2m. Εκτρέπουμε τα σώματα κατακόρυφα μέχρι το φυσικό μήκος των 

ελατηρίων και τα αφήνουμε ελεύθερα. Οι κινητικές ενέργειες ΚΑ , ΚΒ, των σωμάτων όταν διέρχονται από τη 

θέση ισορροπίας τους συνδέονται με τη σχέση 

α. ΚΑ > ΚΒ    β. ΚΑ < ΚΒ     γ. ΚΑ = ΚΒ 

 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. [Μονάδες 6] 

 

ΘΕΜΑ 3° – 25  μονάδες [7,6,6,6] 

Στο διπλανό σχήμα δείχνεται μία δεξαμενή διατομής Α = 5 m2 την οποία γεμίζουμε με νερό μέσω αντλίας 

από πηγάδι του οποίου η επιφάνεια του νερού βρίσκεται σταθερά σε βάθος  H1= 2,8 m κάτω από το 

οριζόντιο έδαφος. Η δεξαμενή έχει ύψος H = 1,8 m και βρίσκεται σε βάση ύψους h = 3,2 m από το έδαφος. 

Η παροχή της αντλίας είναι Π1 = 2∙10–3 m3/s και το νερό εκρέει στη δεξαμενή με ταχύτητα υ = 2 m/s (βλέπε 

σχήμα). Η αντλία με κατάλληλο μηχανισμό έναρξης – διακοπής κρατά διαρκώς γεμάτη τη δεξαμενή. Στο 
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σημείο Γ , δίπλα στη βάση της δεξαμενής, υπάρχει οπή με διατομή Α2 = 4 cm2, που συνδέεται με λάστιχο 

ίδιας διαμέτρου και μετά το σημείο Δ καταλήγει σε στενότερο σωλήνα διατομής Α3 = 2 cm2 , ο οποίος στο 

σημείο Ζ συναντά την ατμόσφαιρα. Στο σημείο Γ υπάρχει διακόπτης που αρχικά είναι κλειστός. 

 

Να υπολογίσετε: 

α. την ισχύ της αντλίας. 

β. τον χρόνο που χρειάζεται για να γεμίσει η δεξαμενή. 

Ανοίγουμε τον διακόπτη και μετά από λίγο έχουμε μόνιμη και στρωτή ροή μέσα στον σωλήνα. Να βρείτε: 

γ. την κινητική ενέργεια ανά μονάδα όγκου στο σημείο Ζ. 

δ. την πίεση στο σημείο Γ 

Δίνεται για το νερό ρ = 103 kg/m3, g = 10 m/s2, pατμ = 105 Ν/m2 

 

ΘΕΜΑ 4° – 25  μονάδες [5,6,4+3,7] 

Στο παρακάτω σχήμα δείχνεται ένα στερεό (καρούλι) που έχει συνολική μάζα Μ=1kg.  Το στερεό 

αποτελείται από δύο παράλληλους ομοαξονικούς κολλημένους δίσκους, μάζας 0,5kg ο καθένας και ακτίνας 

R=0,05m, οι οποίοι ενώνονται μεταξύ τους με αβαρή κύλινδρο ακτίνας r= R/3. Στο αυλάκι του στερεού 

έχουμε τυλίξει πολλές φορές αβαρές και μη εκτατό νήμα. Τη στιγμή t=0 και ενώ ο δίσκος βρίσκεται στη 

θέση (Α), ασκούμε στο άκρο (Δ) του νήματος σταθερή οριζόντια δύναμη μέτρου F=9/4 N , με αποτέλεσμα ο 

δίσκος να αρχίσει να κυλίεται πάνω στο οριζόντιο δάπεδο και τη χρονική στιγμή t=2s φτάνει στη θέση (Β). 

Μετά τη θέση (Β) το οριζόντιο επίπεδο είναι λείο, ενώ η δύναμη F συνεχίζει να ασκείται στο σώμα μέχρι τη 

χρονική στιγμή t=4s. 
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α. Να βρείτε την επιτάχυνση του κέντρου μάζας του στερεού στο χρονικό διάστημα 0 έως 2s, καθώς και 

την απόσταση ΑΒ. 

β. Να βρείτε τη χρονική συνάρτηση του ρυθμού παραγωγής έργου από τη δύναμη F για το χρονικό 

διάστημα 0 έως 2s και να σχεδιάσετε τη γραφική του παράσταση σε αριθμημένους άξονες (ρυθμός 

παραγωγής έργου της F- χρόνος ) 

γ. Να σχεδιάσετε σε αριθμημένους άξονες πως μεταβάλλεται η γωνιακή ταχύτητα του στερεού σε 

συνάρτηση με το χρόνο για το χρονικό διάστημα 0 έως 4s και να υπολογίσετε το νήμα που ξετυλίχθηκε 

στο ίδιο χρονικό διάστημα. 

δ. Να υπολογίσετε την ταχύτητα του κατώτερου σημείου του δίσκου τη χρονική στιγμή t=6s. 

Δίνονται η ροπή αδράνειας του στερεού  I= 1/2MR2 και ότι το νήμα δε γλιστρά στο αυλάκι. 

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

 

«Μια απόδειξη εμφανίζεται ως μια αλληλουχία επιχειρημάτων, σαν μια μακρά αλυσίδα από μερικά 

συμπεράσματα…Η στερεότητα της αλυσίδας είναι η στερεότητα του πιο αδύναμου κρίκου της.» 

(Τζ. Πόλια, Η ανακάλυψη των μαθηματικών) 
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Γ ΛΥΚΕΙΟΥ: ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

Διαγωνίσματα 2017-2018 12ο Διαγώνισμα (16ο) 

Θεματικό πεδίο: Επαναληπτικό 

Ημερομηνία Δεκέμβριος 2019 

Διάρκεια 3 Ώρες 

Επιμέλεια Δημήτρης Τσάτσης 

ΘΕΜΑ 1° – 25  μονάδες 

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 

1. Το δοχείο του σχήματος περιέχει νερό ύψους h. Θεωρούμε ότι η 
ελεύθερη επιφάνεια του νερού στο δοχείο έχει μεγάλο εμβαδόν ώστε το 
ύψος h να παραμένει σταθερό. Στο πλευρικό τοίχωμα του δοχείου και κοντά 
στον πυθμένα, είναι προσαρμοσμένος ένας σωλήνας σταθερής διατομής ο 
οποίος κάμπτεται έτσι ώστε το νερό να εκτοξεύεται κατακόρυφα προς τα 
πάνω. Για τα μέτρα των ταχυτήτων του υγρού καθώς αυτό διέρχεται από τα 
σημεία Β και Γ που βρίσκονται στο ίδιο οριζόντιο επίπεδο (βλέπε σχήμα) 
ισχύει  
α. uΒ=uΓ        β. uΒ>uΓ                         γ. uΒ<uΓ                  δ. uΒ=2uΓ         
 
2. Όταν κόψουμε ένα ραβδόμορφο μαγνήτη σε δύο κομμάτια τότε 
α. τα δύο κομμάτια που προκύπτουν δεν είναι μαγνήτες 
β.  το ένα κομμάτι γίνεται βόρειος πόλος και το άλλο νότιος πόλος. 
γ.   προκύπτουν δύο νέοι μαγνήτες. 
δ.  στα σημεία που κόπηκε ο μαγνήτης εμφανίζονται δύο ομώνυμοι πόλοι. 
 
3. Σώμα περιστρέφεται περί σταθερό άξονα έχοντας στροφορμή μέτρου L. Ασκούμε σ΄αυτό ροπή δύναμης 
μέτρου τF που το επιβραδύνει με σταθερή γωνιακή επιβράδυνση. Ο χρόνος που χρειάζεται για να 
σταματήσει το σώμα είναι: 

 
 

4. Σε μία φθίνουσα μηχανική ταλάντωση, όπου το πλάτος μειώνεται εκθετικά με το χρόνο, ο χρόνος που 
απαιτείται για να γίνει το ενέργεια το ¼ της αρχικής είναι  

α. 
2ln2

t
Λ

=              β. Τ/2                   γ. 4Τ            δ. 
ln2

t
Λ

=  

 
5. Στο σχήμα φαίνονται τέσσερις μαγνητικές βελόνες μέσα σε ένα ομογενές μαγνητικό πεδίο. Η βελόνα που 
δείχνει τη σωστή κατεύθυνση είναι η 

 
α. α          β. β                  γ. γ           δ. δ 
 

ΘΕΜΑ 2° – 25  μονάδες 
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1. Διαθέτουμε δύο ευθύγραμμους παράλληλους αγωγούς, μεγάλου μήκους, στο επίπεδο της σελίδας, οι 

οποίοι διαρρέονται από ρεύματα Ι1 και Ι2. Στο σχήμα βλέπετε και τρία σημεία Α, Γ και Δ, στο επίπεδο της 

σελίδας. 

 

i) Αν η φορά του ρεύματος Ι2 είναι προς τα πάνω, τότε η ένταση του μαγνητικού πεδίου είναι μηδενική, 

στην περιοχή: 

α) του σημείου Α,  β) του σημείου Γ,  γ) του σημείου Δ. 
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. [Μονάδες 3] 

ii) Αν η φορά του ρεύματος Ι2 είναι προς τα κάτω, ενώ Ι1>Ι2, τότε η ένταση του μαγνητικού πεδίου είναι 

μηδενική, στην περιοχή: 

α) του σημείου Α,   β) του σημείου Γ,  γ) του σημείου Δ. 
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. [Μονάδες 3] 

 

2. Στο κάτω άκρο ενός κατακόρυφου ελατηρίου, ηρεμεί ένα σώμα Σ μάζας 

m. Όταν κρεμάσουμε κάτω από το σώμα Σ, ένα δεύτερο σώμα Σ1, μάζας 

Μ=2m και αφεθεί το σύστημα ελεύθερο, εκτελεί ΑΑΤ πλάτους Α και 

περιόδου Τ. Επαναλαμβάνουμε το πείραμα, αλλά τώρα στο κάτω άκρο του 

ελατηρίου έχει δεθεί το σώμα Σ1 το οποίο ηρεμεί, κάτω από το οποίο 

κρεμάμε το σώμα Σ. Αφήνουμε το σύστημα ξανά να ταλαντωθεί. 

i)  Το νέο πλάτος ταλάντωσης είναι: 

α) Α/2       β) Α,        γ) 2Α. 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. [Μονάδες 3] 

ii) Η νέα περίοδος ταλάντωσης είναι: 

  α) Τ/2          β) Τ,          γ) 2Τ. 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. [Μονάδες 3] 

 

3. Στο ένα άκρο Β μιας ομογενούς ράβδου ΑΒ μάζας Μ και μήκους L κολλάμε σημειακό σώμα μάζας Μ. Αν 

η ροπή αδράνειας του στερεού ως προς το άκρο Α είναι ΙA = (4/3)ΜL2 η ροπή αδράνειας ως το μέσο M της 

ΑΒ θα είναι  

α. ΙM = (1/12)ΜL2           β. ΙM = (1/3)ΜL2  γ. ΙM = (2/3)ΜL2 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. [Μονάδες 7] 

http://4.bp.blogspot.com/-3d5ZPvcgONM/VBQlI1wCJ5I/AAAAAAAAVUk/XK7W-yo0g9I/s1600/image001.png
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4.  O οριζόντιος αγωγός του σχήματος με διατομή επιφάνειας 

Α1 σχηματίζει στένωση με διατομή επιφάνειας Α2 όπου Α1=2Α2. 

Δύο κατακόρυφοι λεπτοί σωλήνες που είναι ανοικτοί στο πάνω 

μέρος τους συνδέονται στον κύριο αγωγό και στο στένωμα. Ένα 

ιδανικό υγρό ρέει στον αγωγό από τα αριστερά προς τα δεξιά και 

οι δύο ελεύθερες επιφάνειες του υγρού στους δύο κατακόρυφους 

σωλήνες απέχουν μεταξύ τους Δh. To μέτρο της ταχύτητας του 

υγρού στην περιοχή διατομής εμβαδού Α1 είναι υ1 και η 

επιτάχυνση της βαρύτητας στην περιοχή είναι g. Η ταχύτητα υ1 και η κατακόρυφη απόσταση Δh συνδέονται 

με τη σχέση 

α.      β.    γ.   

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. [Μονάδες 6] 

 

ΘΕΜΑ 3° – 25  [6+6+6+7] 

Σώμα (Σ) μάζας Μ=3 kg  εκτελεί ταυτόχρονα δυο απλές αρμονικές ταλαντώσεις που εξελίσσονται κατα 

μήκος του άξονα χ΄χ λείου οριζόντιου δαπέδου και γύρω από την ίδια θέση ισορροπίας με εξισώσεις 

απομάκρυνσης tπ10ημ310x1 =  και 







+=
6

π5
tπ10ημ10x2 , όπου x1 , x2 σε cm και  t σε s. 

α. Να δείξετε ότι η εξίσωση της απομάκρυνσης της σύνθετης ταλάντωσης του σώματος από τη θέση 

ισορροπίας του σε συνάρτηση με το χρόνο , είναι 







+=
6

π
tπ10ημ10x , όπου x σε cm και  t σε s. 

β. Να υπολογίσετε το λόγο 
U

K  τη χρονική στιγμή s
60

1
t1 =  όπου Κ η κινητική ενέργεια του σώματος και U η 

δυναμική ενέργεια ταλάντωσης του σώματος εξαιτίας της σύνθετης ταλάντωσης που εκτελεί. 

Τη χρονική στιγμή κατά την οποία το σώμα Σ βρίσκεται στη θέση μέγιστης θετικής απομάκρυνσης, 

σφηνώνεται σ’αυτό βλήμα μάζας m=1kg με ταχύτητα μέτρου υ=10m/s, υπό γωνία φ ως προς την οριζόντια 

διεύθυνση όπως φαίνεται στο σχήμα. Δίνεται συνφ=0,8. 

 
γ. Να υπολογίστε την ταχύτητα του συσσωματώματος αμέσως μετά τη κρούση καθώς και τη μεταβολή της 

ενέργειας της ταλάντωσης εξαιτίας της κρούσης. 

δ. Να υπολογίσετε το μέτρο της μεταβολής της ορμής του βλήματος μάζας m , κατά τη διάρκεια της 

κρούσης. 

Δίνεται : ( ) συνφφπσυν,
2

3

6

π
συν,

2

1

6

π
συν,

2

1

6

π
ημ,10π2 −=−====  

To σώμα δεν αναπηδά κατά τη κρούση. Μετά την κρούση η σταθερά επαναφοράς της ταλάντωσης δε 

μεταβάλλεται. 

ΘΕΜΑ 4° – 25   [7,4,6,8] 
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Ο δίσκος τροχαλίας είναι 

ομογενής, έχει μάζα   Μ = 2 Kg, 

ακτίνα   R = 0,2 m  και ροπή 

αδράνειας ως προς τον άξονα 

περιστροφής που περνάει από 

το κέντρο του K και είναι 

κάθετος στο επίπεδό του

 
Ο άξονας 

περιστροφής Κ είναι το άκρο  

αβαρούς ράβδου ΚΑ, της 

οποίας το άλλο άκρο Α είναι 

στερεωμένο με άρθρωση στην 

οροφή. Το σύστημα ράβδος – τροχαλία μπορεί να στραφεί περί την άρθρωση Α στο ίδιο κατακόρυφο 

επίπεδο του δίσκου της τροχαλίας. Τριβές στον άξονα περιστροφής και στην άρθρωση δεν υπάρχουν. 

Σώμα Σ1 έχει μάζα m1=4 Kg και είναι προσδεμένο στο ελεύθερο άκρο ιδανικού ελατηρίου σταθερής k = 100 

N/m, το άλλο άκρο του οποίου είναι στερεωμένο σε ακλόνητο σημείο. Το σύστημα μάζα – ελατήριο 

βρίσκεται πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο και στο ίδιο κατακόρυφο επίπεδο που βρίσκεται και ο δίσκος της 

τροχαλίας. Στο παρακάτω σχήμα η διάταξη βρίσκεται σε ισορροπία. Το νήμα που είναι δεμένο το σώμα Σ1 

με τον δίσκο της τροχαλίας είναι οριζόντιο. Το σημείο πρόσδεσης Β στον δίσκο της τροχαλίας βρίσκεται στην 

ίδια κατακόρυφο με το Κ και σε απόσταση ΚΒ = d = 0,1m και η ράβδος ΑΚ σχηματίζει  με την οριζόντια οροφή 

γωνία θ. Το σώμα Σ2 έχει μάζα m2=2 Kg και είναι δεμένο σε νήμα το οποίο έχει τυλιχθεί αρκετές φορές στο 

αυλάκι του δίσκου της τροχαλίας. Τα νήματα θεωρούνται αβαρή, λεπτά και μη ελαστικά.  

α.      Να υπολογίσετε το μέτρο της δύναμης Ν που ασκεί η αβαρής ράβδος ΑΚ στον άξονα Κ της τροχαλίας. 

β.   Να προσδιορίσετε τη γωνία θ που σχηματίζει η αβαρής ράβδος ΑΚ με την οριζόντια οροφή. 

Συγκολλούμε την άρθρωση Α έτσι ώστε η αβαρής ράβδος να παραμένει ακλόνητη στη θέση που 

προσδιορίστηκε προηγουμένως και τη χρονική στιγμή t = 0 κόβουμε το οριζόντιο νήμα. Τότε το σώμα  Σ1, 

εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση με D = k και θετική φορά για τον οριζόντιο άξονα της κίνησης προς τα 

δεξιά, ενώ το σώμα Σ2 κινείται προς τα κάτω. Το κατακόρυφο νήμα στο οποίο είναι δεμένο ξετυλίγεται χωρίς 

να ολισθαίνει στο αυλάκι του δίσκου της τροχαλίας, μένοντας συνεχώς κατακόρυφο. 

γ.  Να γράψετε την εξίσωση της απομάκρυνσης της ταλάντωσης του σώματος Σ1 σε συνάρτηση με το χρόνο. 

δ.  Τη χρονική στιγμή που το σώμα Σ1 περνάει από τη θέση ισορροπίας του για 

δεύτερη φορά, να υπολογίσετε τον ρυθμό μεταβολής της κινητικής ενέργειας του σώματος Σ2 και την 

στροφορμή του δίσκου της τροχαλίας. 

∆ίνεται g = 10 m/s2 

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 
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Γ ΛΥΚΕΙΟΥ: ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

Διαγωνίσματα 2018-2019 13ο Διαγώνισμα (17ο) 

Θεματικό πεδίο: Επαναληπτικό 

Ημερομηνία Δεκέμβριος 2019 

Διάρκεια 3 Ώρες 

Επιμέλεια Δημήτρης Τσάτσης 

ΘΕΜΑ 1° – 25  μονάδες 

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 

1. Στο σχήμα δείχνονται ένας μεταλλικός αγωγός και κάτω από αυτόν μια 

μαγνητική βελόνα, η οποία όταν ο αγωγός δεν διαρρέεται από ρεύμα είναι 

προσανατολισμένη παράλληλα σε αυτόν (σχήμα Ι). Όταν διοχετεύσουμε 

στον αγωγό ρεύμα έντασης Ι η βελόνα προσανατολίζεται έτσι ώστε να 

σχηματίζει γωνία θ με την αρχική της διεύθυνση (σχήμα ΙΙ). 

Αν διπλασιάσουμε την ένταση Ι του ρεύματος που διαρρέει τον αγωγό, τότε 

η βελόνα θα 

α. παραμείνει στην ίδια θέση. 

β. στραφεί, έτσι ώστε η γωνία θ να μεγαλώσει χωρίς να ξεπερνάει τις 90ο.  

γ. στραφεί, έτσι ώστε η γωνία θ να μεγαλώσει και να ξεπεράσει τις 90ο  

δ. στραφεί, έτσι ώστε η γωνία θ να μικρύνει. 

 

2. Στην περίπτωση της απλής αρμονικής ταλάντωσης και καθώς το σώμα κινείται γνωρίζουμε πως το μέτρο 

της δύναμης επαναφοράς αυξάνεται. Συνεπάγεται πως: 

α. η κινητική ενέργεια αυξάνεται                                                                  β. η περίοδος αυξάνεται 

γ. το μέτρο του ρυθμού μεταβολής της ταχύτητας αυξάνεται.               δ. η ολική ενέργεια αυξάνεται. 

 

3. Σφαίρα A μάζας m συγκρούεται κεντρικά και πλαστικά με σφαίρα B τριπλάσιας μάζας. Αν η ταχύτητα του 

συσσωματώματος είναι μηδέν, τότε οι σφαίρες A και B πριν την κρούση, έχουν: 

α. ίσες κινητικές ενέργειες    β. ίσες ορμές      γ. αντίθετες ορμές      δ. αντίθετες ταχύτητες 

 

4. Αν κόψουμε ένα σωληνοειδές στη μέση, τότε ο αριθμός σπειρών ανά μονάδα μήκους του θα 

α. παραμείνει σταθερός    β. διπλασιαστεί      γ. υποτετραπλασιαστεί      δ. παραμείνει σταθερός. 

 

5. Ένα σύστημα εκτελεί εξαναγκασμένη ταλάντωση συχνότητας f=30 Hz και πλάτους A. Η ιδιοσυχνότητα 

του συστήματος είναι 25 Hz. Αν αυξήσουμε τη σταθερά απόσβεσης b του συστήματος χωρίς να 

μεταβάλλουμε τη συχνότητα του διεγέρτη, τότε: 

α. το πλάτος της εξαναγκασμένης ταλάντωσης θα μειωθεί. 

β. η συχνότητα της εξαναγκασμένης ταλάντωσης θα γίνει λίγο μικρότερη από 30 Hz. 

γ. η συχνότητα της εξαναγκασμένης ταλάντωσης θα γίνει λίγο μικρότερη από 25 Hz. 

δ. Το πλάτος θα αυξηθεί 
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ΘΕΜΑ 2° – 25  μονάδες 

1. Tο σώμα Β του σχήματος είναι ακίνητο πάνω σε λείο 

οριζόντιο δάπεδο και δεμένο στην άκρη ιδανικού ελατηρίου. Το 

σώμα Α, μάζας mA, κινούμενο με ταχύτητα uA=3 m/s κατά μήκος 

του άξονα του ελατηρίου, συγκρούεται μετωπικά με το σώμα Β 

τη χρονική στιγμή t=0. Οι αλγεβρικές τιμές των ταχυτήτων των 

σωμάτων μετά την κρούση (θετική φορά προς τα αριστερά) 

φαίνονται στο διπλανό διάγραμμα ταχυτήτων-χρόνου. Οι μάζες 

των σωμάτων Α και Β συνδέονται με τη σχέση 

α.  mΑ=mB         β. mΒ=2mA        γ. mΒ=3mA        

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. Να δικαιολογήσετε την 

επιλογή σας. [Μονάδες 6] 

 

2. Ένα σώμα εκτελεί ταλάντωση που προέρχεται από τη σύνθεση δύο απλών αρμονικών ταλαντώσεων που 

γίνονται γύρω από την ίδια θέση ισορροπίας, στην ίδια διεύθυνση και η μία αρμονική ταλάντωση 

περιγράφεται από την εξίσωση x1 = 5ημ(10πt +
π

2
) (S.I.). Αν το αποτέλεσμα της σύνθεσης των δύο 

ταλαντώσεων είναι x = 2ημ(10πt +
π

2
) (S.I.), τότε η δεύτερη αρμονική ταλάντωση περιγράφεται από την 

εξίσωση 

α. x2 = 3ημ(10πt + 𝜋)  (S.I.)      β. x2 = 3ημ(10πt + 𝜋/2)  (S.I.)      γ. x2 = 3ημ(10πt + 3𝜋/2)  (S.I.)  

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. [Μονάδες 6] 

 

3. Ομογενής και συμπαγής δίσκος ακτίνας R μάζας Μ , συνδέεται από το κέντρο μάζας του με αβαρές 

ελατήριο σταθεράς Κ , έτσι ώστε να μπορεί να κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει, γύρω από άξονα που διέρχεται 

από το κέντρο μάζας του και να είναι κάθετος στο επίπεδό του. Η ροπή αδράνειας του δίσκου ως προς τον 

άξονα περιστροφής του είναι 2
cm MR

2

1
=    

 
Το σύστημα αφήνεται χωρίς αρχική ταχύτητα από μία θέση όπου το ελατήριο έχει επιμηκυνθεί κατα x.Τη 

χρονική στιγμή που το ελατήριο έχει το φυσικό του μήκος , το κέντρο μάζας του δίσκου έχει ταχύτητα 

μέτρου :  

α. 
M3

K2
x     β.

M

K
x      γ.  

M2

K3
x   

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. [Μονάδες 7] 

 

4. Ένα υλικό σημείο εκτελεί ταλάντωση που προέρχεται από τη σύνθεση δύο απλών αρμονικών 

ταλαντώσεων που περιγράφονται από τις εξισώσεις: x1=Aημω1t και x2=Aημω2t. 

Οι δύο ταλαντώσεις εξελίσσονται πάνω στην ίδια διεύθυνση, γύρω από την ίδια θέση ισορροπίας και η 

συχνότητα της μιας αρμονικής ταλάντωσης είναι f1=162Hz, ενώ της άλλης f2, με f2 < f1. 

Στο διάγραμμα παριστάνεται το πλάτος της σύνθετης ταλάντωσης σε σχέση με το χρόνο.  
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Στο χρονικό διάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών μηδενισμών του πλάτους, το υλικό σημείο διέρχεται από τη 

θέση ισορροπίας του 

α. 40 φορές.                 β. 80 φορές.       γ. 160 φορές. 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. [Μονάδες 6] 

 

ΘΕΜΑ 3° – 25  μονάδες [6+6+6+7] 

Ένας οριζόντιος κυκλικός σωλήνας εσωτερικής ακτίνας r1 εκτοξεύει νερό 

από ύψος h=15m. Το νερό εξέρχεται του σωλήνα με ταχύτητα υ0, τη 

χρονική στιγμή t=0 και όταν φτάνει στο έδαφος η επιφάνεια διατομής της 

φλέβας του έχει ακτίνα r2 ίση με 𝑟1/√2. Στο σημείο πτώσης του νερού στο 

έδαφος είναι τοποθετημένο ένα δοχείο όγκου 𝑉 = 𝜋√3 𝐿 , το οποίo 

γεμίζει τη χρονική στιγμή 𝑡2 = 2√3  s. Θεωρούμε την αντίσταση του αέρα 

αμελητέα. 

Να υπολογίσετε: 

α. τη χρονική διάρκεια της πτώσης του νερού μέχρι να φθάσει στο έδαφος. 

β. την ταχύτητα υ0 εξόδου του νερού από το σωλήνα. 

γ. την οριζόντια απόσταση S του σημείου που χτυπάει το νερό στο έδαφος από την έξοδο του σωλήνα και 

τη γωνία φ με το οριζόντιο επίπεδο, υπό την οποία προσκρούει το νερό. 

δ. την εσωτερική ακτίνα r1 του σωλήνα. 

Δίνεται η επιτάχυνση της βαρύτητας g =10 m/s2. 

 

ΘΕΜΑ 4° – 25 [6,6,6,7] 

Αβαρής ράβδος μήκους ( )3 1d d  m=  μπορεί να 

στρέφεται γύρω από οριζόντιο άξονα, που είναι 

κάθετος σε αυτήν και διέρχεται από το Ο. Στο άκρο Α 

που βρίσκεται σε απόσταση 2d  από το Ο υπάρχει 

σημειακή μάζα 1Am  kg=  και στο σημείο Γ, που 

βρίσκεται σε απόσταση d από το Ο έχουμε επίσης 

σημειακή μάζα 6m  kg = . Στο άλλο άκρο της 

ράβδου, στο σημείο Β, είναι αναρτημένη τροχαλία 

μάζας 4M  kg=  από την οποία κρέμονται οι μάζες 

1 2m  kg= , 2 3 1m m  kg= = . Η τροχαλία μπορεί να 

περιστρέφεται γύρω από άξονα O . 

α.  Αποδείξτε ότι το σύστημα ισορροπεί με τη ράβδο 

στην οριζόντια θέση. 

Κόβουμε το O B , που συνδέει την τροχαλία με τη ράβδο στο σημείο Β. 

β. Βρείτε τη γωνιακή επιτάχυνση της ράβδου, όταν αυτή σχηματίζει γωνία 030  με την κατακόρυφο. 
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Όταν η σημειακή μάζα Am  φτάνει στο κατώτατο σημείο, συγκρούεται πλαστικά με ακίνητη σημειακή μάζα 

4 5m  kg= . 

γ. Βρείτε τη γραμμική ταχύτητα του σημείου Α αμέσως μετά τη κρούση. 

Στην αρχική διάταξη, όταν η τροχαλία με τα σώματα είναι δεμένη στο Β, κόβουμε το νήμα που συνδέει 

μεταξύ τους τα σώματα 2m  και 3m  και αντικαθιστούμε την Am  με μάζα m. 

δ. Πόση πρέπει να είναι η μάζα m, ώστε η ράβδος να διατηρήσει την ισορροπία της κατά τη διάρκεια 

περιστροφής της τροχαλίας; 

Τα νήματα είναι αβαρή, τριβές στους άξονες δεν υπάρχουν και το νήμα δεν ολισθαίνει στη τροχαλία. 

Δίνεται: 
2

10
m

g  
s

= , ροπή αδράνειας της τροχαλίας ως προς άξονα που διέρχεται από το κέντρο της 

21
2

I MR= .                                                                    

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 
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Γ ΛΥΚΕΙΟΥ: ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

Διαγωνίσματα 2019-2020 14ο Διαγώνισμα (18ο) 

Θεματικό πεδίο: Επαναληπτικό 

Ημερομηνία Δεκέμβριος 2019 

Διάρκεια 3 Ώρες 

Επιμέλεια Δημήτρης Τσάτσης 

ΘΕΜΑ 1° – 25  μονάδες 

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 

1. Ένα βλήμα μάζας m εκτοξεύεται κατακόρυφα προς τα πάνω με ταχύτητα uo. Όταν το βλήμα φτάνει στο 

ψηλότερο σημείο της τροχιάς του εκρήγνυται σε τρία κομμάτια. Αμέσως μετά την έκρηξη, η ολική ορμή και 

των τριών κομματιών είναι 

α.  μηδέν       β. muo        γ. διάφορη του μηδενός και διάφορη  του muo    δ. δεν μπορούμε  να γνωρίζουμε 

 

2. Γύρω από τον ραβδόμορφο μαγνήτη του σχήματος είναι τοποθετημένες τέσσερις μαγνητικές βελόνες. Η 

βελόνα που έχει σχεδιαστεί σωστά προσανατολισμένη είναι η 

 
α. (Α) β.      (Β)       γ. (Γ)            δ. (Δ) 

 

3. Στο σύστημα m- ελατηρίου σταθεράς k ασκείται δύναμη αντίστασης της μορφής αντF bu= − . Ποιο από τα 

παρακάτω είναι Λάθος; 

α. Κάθε χρονική στιγμή ισχύει: kx bu ma− − = . 

β. Η απομάκρυνση της μάζας m δίνεται από τη σχέση: Λt
ox A e−= . 

γ. Ο λόγος δύο διαδοχικών τιμών του πλάτους είναι σταθερός. 

δ. Η περίοδος της ταλάντωσης αυξάνεται όταν αυξάνεται το b. 

 

4. Σώμα εκτελεί κίνηση που προέρχεται από τη σύνθεση δύο απλών αρμονικών ταλαντώσεων, ίδιου 

πλάτους και διεύθυνσης. Οι συχνότητες f1 και f2 (f2>f1) αντίστοιχα των δύο ταλαντώσεων διαφέρουν μεταξύ 

τους 4 Hz, με αποτέλεσμα να παρουσιάζεται διακρότημα. Αν η συχνότητα f1 αυξηθεί κατά 8 Hz, ο χρόνος 

που μεσολαβεί ανάμεσα σε δύο διαδοχικούς μηδενισμούς του πλάτους θα: 

α. παραμείνει ο ίδιος.    β. μειωθεί κατά 4 s.    γ. αυξηθεί κατά 4 s.   δ. αυξηθεί κατά 2 s. 

 

5. Ένα σώμα εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση. Κάποια χρονική στιγμή που η κίνηση του σώματος είναι 

επιταχυνόμενη:  

α. ο ρυθμός μεταβολής της κινητικής του ενέργειας έχει αρνητική τιμή, ενώ ο ρυθμός μεταβολής της 

δυναμικής ενέργειας έχει θετική τιμή.   
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β. τόσο ο ρυθμός μεταβολής της κινητικής του ενέργειας όσο και ο ρυθμός μεταβολής της δυναμικής 

ενέργειας είναι μηδέν,   

γ. ο ρυθμός μεταβολής της δυναμικής του ενέργειας έχει αρνητική τιμή, ενώ ο ρυθμός μεταβολής της 

κινητικής ενέργειας έχει θετική τιμή.   

δ. ο ρυθμός μεταβολής της δυναμικής του ενέργειας είναι μηδέν, ενώ ο ρυθμός μεταβολής της κινητικής 

ενέργειας μέγιστος.  

 

ΘΕΜΑ 2° – 25  μονάδες 

1. Ένα σώμα ηρεμεί στο κάτω άκρο ενός κατακόρυφου ελατηρίου, όπως στο 

σχήμα, θέση (1). Σε μια στιγμή ασκούμε πάνω του μια σταθερή κατακόρυφη 

δύναμη F, μέχρι τη θέση (2) που μηδενίζεται η ταχύτητα του σώματος, όπου και 

η δύναμη παύει να ασκείται. 

i. Αν η διάρκεια της κίνησης προς τα κάτω, από την θέση (1) μέχρι τη θέση (2), με 

την επίδραση της δύναμης F είναι t1, ενώ η διάρκεια της επιστροφής, μέχρι την 

αρχική του θέση (1) είναι t2, τότε για το λόγο t1/t2 ισχύει: 

α. t1/t2= ½              β. t1/t2 = 1            γ. t1/t2=2         δ. t1/t2= 1/3 

ii. Αν υ1 η τιμή της μέγιστης ταχύτητας του σώματος κατά την κάθοδο και υ2 η 

μέγιστη ταχύτητα κατά την κάθοδο, τότε ισχύει: 

α. υ1/υ2= - ½        β. υ1/υ2=1             γ. υ1/υ2=2  

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. [Μονάδες 6] 

 

2. Δύο σώματα Α και Β κινούνται σε κάθετες διευθύνσεις με μάζες m1=m, m2=m 

και ταχύτητας υ1=υ και υ2=2υ. Μετά την κρούση το σώμα Α κινείται στον άξονα 

των yy’ με ταχύτητα μέτρου, V1=υ.  

Η ταχύτητα του Β μετά την κρούση είναι:  

α. 2υ         β. υ/2             γ. 3υ  

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. [Μονάδες 7] 

 

3. O δίσκος και o δακτύλιος του σχήματος είναι αρχικά ακίνητοι και 

έχουν ίσες μάζες και ίσες ακτίνες. Με τη βοήθεια νημάτων που είναι 

τυλιγμένα στις περιφέρειές τους ασκούμε εφαπτομενικά την ίδια 

δύναμη F μέχρι να ξετυλιχτεί νήμα ίδιου μήκους d και στα δύο 

σώματα. Το πηλίκο των κινητικών ενεργειών Κ1/Κ2 που θα 

αποκτήσουν ο δίσκος και ο δακτύλιος αντίστοιχα είναι 

α.1,              β.1/2,                   γ.2  

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. [Μονάδες 6] 

 

4. Υλικό σημείο εκτελεί ταυτόχρονα δύο απλές αρμονικές ταλαντώσεις με ίδια διεύθυνση και θέση 

ισορροπίας που περιγράφονται από τις εξισώσεις (στο SI) x1= √3ημ(ωt+φ1) και x2=1ημ(ωt+φ2), όπου φ2>φ1. 

Αν η συνισταμένη ταλάντωση έχει πλάτος 2m και αρχική φάση φ3, τότε: 

α. φ3-φ1 = π/3  β. φ3-φ2= π/6  γ. φ3-φ1= π/6  δ. φ3-φ2= π/2 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. [Μονάδες 7] 

 

ΘΕΜΑ 3° – 25  μονάδες [8+8+9] 

http://1.bp.blogspot.com/-InwyK9eauog/UV1V9WXMhaI/AAAAAAAAOP4/Z2AlpAqN5Ms/s1600/image001.png
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Η τροχαλία του σχήματος είναι ομογενής με μάζα m=4kg και ακτίνα 

R=20cm. Τα σώματα  Σ1 και Σ2 έχουν μάζες m1=4kg και m2=2kg 

και το σχοινί που τα  συγκρατεί έχει αμελητέα μάζα. Το σώμα Σ2 είναι 

κολλημένο με άλλο σώμα Σ3  μάζας m3=1 kg. To σώμα Σ3 είναι στε 

ρεωμένο στο άκρο κατακόρυφου ελατηρίου, σταθεράς Κ=100Ν/m 

το άλλο άκρο του οποίου είναι στερεωμένο στο έδαφος. Το σύστημα 

αρχικά βρίσκεται σε ισορροπία. Τη χρονική στιγμή t=0 τα σώματα 

Σ2 και Σ3 αποκολλούνται.  

α. Να γράψετε την εξίσωση της απομάκρυνσης της ταλάντωσης που θα εκτελέσει 

το σώμα Σ3.    

β. Να υπολογίσετε τη γωνιακή ταχύτητα της τροχαλίας τη στιγμή που το σώμα Σ3 

διέρχεται από τη θέση ισορροπίας του για πρώτη φορά. 

γ. Να υπολογίσετε τη στροφορμή του συστήματος της τροχαλίας και των σωμάτων 

Σ1 και Σ2 τη χρονική στιγμή t=2s. 

Δίνονται: η ροπή αδράνειας της τροχαλίας ως προς τον άξονα της  I=1/2 mR2 και η 

επιτάχυνση της βαρύτητας g = 10 m/s2. 

Η τριβή ανάμεσα στην τροχαλία και το σχοινί είναι αρκετά μεγάλη, ώστε να μην 

παρατηρείται ολίσθηση. Τα σώματα Σ1 Σ2, Σ3 είναι μικρών διαστάσεων. 

 

ΘΕΜΑ 4° – 25   [6,6,6,7] 

Ένας σωλήνας εσωτερικής διατομής Α=10cm2 με τη βοήθεια πιεστικής 

αντλίας εκτοξεύει νερό με ρυθμό 1L κάθε δευτερόλεπτο, παράλληλα σε 

πλάγιο δάπεδο, γωνίας κλίσης φ=300 και κατεύθυνση προς τα πάνω. Το 

νερό προσπίπτει κάθετα στην πλευρική επιφάνεια ενός σώματος μάζας 

m=0,5kg, που παραμένει ακίνητο πάνω στο πλάγιο επίπεδο, όπως 

φαίνεται στο διπλανό σχήμα. 

Το σώμα παρουσιάζει με το δάπεδο συντελεστή στατικής τριβής μσ. Το 

νερό μετά την πρόσκρουσή του στο σώμα πέφτει προς το δάπεδο χωρίς ταχύτητα και απομακρύνεται.  

Να υπολογίσετε: 

α. την ταχύτητα με την οποία εξέρχεται το νερό από το σωλήνα. 

β. την ισχύ της αντλίας που προωθεί το νερό, αν θεωρήσουμε ότι η δυναμική του ενέργεια δεν 

μεταβάλλεται. 

γ. τη δύναμη που ασκεί το νερό στο σώμα κατά την πρόσκρουσή του σε αυτό. 

δ. τον ελάχιστο συντελεστή στατικής τριβής μσ, ώστε το σώμα να παραμένει ακίνητο. 

Δίνονται: η επιτάχυνση της βαρύτητας g =10 m/s2 και η πυκνότητα του νερού ρ =1g/cm3. 

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 
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Γ ΛΥΚΕΙΟΥ: ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

Διαγωνίσματα 2019-2020 15ο Διαγώνισμα (19ο) 

Θεματικό πεδίο: Επαναληπτικό 

Ημερομηνία Δεκέμβριος 2019 

Διάρκεια 3 Ώρες 

Επιμέλεια Δημήτρης Τσάτσης 

ΘΕΜΑ 1° – 25  μονάδες 

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 

1. Σώμα εκτελεί φθίνουσα ταλάντωση με περίοδο Τ , μικρής σταθεράς απόσβεσης , κατά τη διάρκεια της 

οποίας το πλάτος μειώνεται εκθετικά με το χρόνο σύμφωνα με την εξίσωση t
0 e

−= .Την χρονική 

στιγμή t=0 βρίσκεται στη θέση μέγιστης θετικής απομάκρυνσής του. 

α. Η ενέργεια ταλάντωσης δε μεταβάλλεται. 

β. Η δύναμη επαναφοράς που ασκείται στο σώμα και η δύναμη που προκαλεί την απόσβεση της 

ταλάντωσης είναι ομόρροπες στο χρονικό διάστημα .
4

3
t

2




   

γ.  Το μέτρο της δύναμης που προκαλεί την απόσβεση στην ταλάντωση είναι ανάλογο της απομάκρυνσης. 

δ.  Η δύναμη επαναφοράς που ασκείται στο σώμα και η δύναμη που προκαλεί την απόσβεση της 

ταλάντωσης είναι ομόρροπες στο χρονικό διάστημα 
2

T
t

4


 . 

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. 

 

3.  Ένας ευθύγραμμος αγωγός μεγάλου μήκους διαρρέεται από ρεύμα έντασης Ι. Σε απόσταση r από αυτόν 

το μέτρο της έντασης του μαγνητικού πεδίου είναι Β. Αν τριπλασιάσουμε την ένταση του ρεύματος, τότε σε 

απόσταση 6r από τον αγωγό, το μέτρο της έντασης του μαγνητικού πεδίου θα είναι 

α. Β/2        β. Β         γ. 2Β         δ. 4Β  

    

4. Ο οριζόντιος ευθύγραμμος αγωγός ΚΛ, ισορροπεί λόγω της δύναμης που δέχεται από το μαγνητικό πεδίο 

και του βάρους του. Αν αντιστρέψουμε ακαριαία τη φορά της έντασης του ρεύματος, καθώς και τη φορά 

των δυναμικών γραμμών του πεδίου, τότε ο αγωγός ΚΛ θα 

 
α. κινηθεί προς τα πάνω.                                                β. κινηθεί προς τα κάτω. 

γ. συνεχίσει να ισορροπεί.                                        δ. εκτελέσει ταλάντωση. 

 

5. Κατά τη στροφική κίνηση ενός στερεού γύρω από σταθερό άξονα 
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α. η διεύθυνση του διανύσματος της στροφορμής του στερεού μεταβάλλεται 

β. όλα τα σημεία του στερεού έχουν την ίδια γραμμική ταχύτητα 

γ. κάθε σημείο του στερεού έχει γωνιακή ταχύτητα ανάλογη με την απόστασή του από τον άξονα 

περιστροφής 

δ. κάθε σημείο του στερεού έχει μέτρο γραμμικής ταχύτητας ανάλογο με την απόστασή του από τον άξονα 

περιστροφής.                                               

 

ΘΕΜΑ 2° – 25  μονάδες 

1. Στο ακόλουθο σχήμα φαίνεται ένα βλήμα μάζας m που κινείται οριζόντια και σφηνώνεται σε ακίνητο 

σώμα μάζας Μ=2m, το οποίο ακουμπά σε τοίχο. Η ελάχιστη κινητική ενέργεια που πρέπει να έχει το βλήμα 

ώστε να σφηνωθεί ολόκληρο στο σώμα μάζα Μ ισούται με Κ.  

m
Μ

u

 
Αν δεν υπάρχει ο τοίχος και το σώμα μάζας Μ είναι ελεύθερο να κινηθεί στο λείο δάπεδο, τότε η ελάχιστη 

κινητική ενέργεια που πρέπει να έχει το βλήμα κινούμενο οριζόντια ώστε να σφηνωθεί ολόκληρο στο σώμα 

μάζας Μ είναι ίση με: 

α. 4Κ/3                             β. 3Κ/2                             γ. Κ 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. [Μονάδες 7] 

 

2.  Ένα μικρό δαχτυλίδι με τη μάζα του όλη συγκεντρωμένη στην 

περιφέρειά του, αφήνεται ελεύθερο να κινηθεί στο σημείο Α, με αρχικό 

ύψος h1,  του κεκλιμένου επίπεδου του διπλανού σχήματος, κάνοντας 

κύλιση, χωρίς να ολισθαίνει και μόλις φτάσει στο σημείο Β εισέρχεται, 

χωρίς απώλεια ενέργειας, σε οδηγό σχήματος τεταρτημορίου, όπως στο 

σχήμα, συνεχίζοντας να κάνει κύλιση. Όταν φτάσει στο σημείο Γ, 

συνεχίζει την κίνησή του μέχρι το σημείο Δ, όπου σταματάει την άνοδό 

του σε τελικό ύψος h2. Τα δύο ύψη συνδέονται με στη σχέση που φτάνει 

στιγμιαία το δαχτυλίδι και το αρχικό ύψος h1, που το αφήσαμε 

συνδέονται με τη σχέση:  

α. h2=h1,        β. h2<h1,           γ. h2>h1 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. [Μονάδες 6] 

 

3. Στη διάταξη του παρακάτω σχήματος τα σώματα έχουν μάζες m1 και m2 

αντίστοιχα ενώ τα ελατήρια έχουν την ίδια σταθερά k. Το νήμα που συνδέει τα δύο 

σώματα θεωρείται αβαρές και το σύστημα ισορροπεί σε θέση τέτοια ώστε το 

ελατήριο στο οποίο ισορροπεί το m2 να έχει το φυσικό του μήκος. Κάποια στιγμή 

κόβουμε το νήμα που συνδέει τα δύο σώματα με αποτέλεσμα τα δύο σώματα να 

εκτελούν απλές αρμονικές ταλαντώσεις με πλάτη Α1 και Α2 αντίστοιχα. Για τις τιμές 

Α1 και Α2 ισχύει: 
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 Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. [Μονάδες 6] 

 

4. Στο διπλανό σχήμα φαίνεται ένα κατακόρυφο δοχείο μεγάλης διατομής που 

περιέχει νερό ύψους Η και πυκνότητας ρ. Στον πυθμένα της δεξαμενής υπάρχει 

ένας οριζόντιος στενός σωλήνας το άκρο Γ του οποίου είναι κλειστό. Αν 

ανοίξουμε το άκρο Γ του σωλήνα, το νερό εξέρχεται στην ατμόσφαιρα με 

ταχύτητα υ1. Επαναλαμβάνουμε το πείραμα αντικαθιστώντας τον σωλήνα με 

έναν άλλο μεγάλης διατομής. Στην περίπτωση αυτή η επιφάνεια του νερού του 

δοχείου κατέρχεται με ταχύτητα υ και το νερό εξέρχεται από τον σωλήνα στην 

ατμόσφαιρα με ταχύτητα υ2. Τις δύο αρχικές ταχύτητες εκροής τις συνδέει η 

σχέση 

α. υ2=υ1.   β. υ2>υ1.    γ. υ2<υ1.  

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. [Μονάδες 6] 

 

ΘΕΜΑ 3° – 25  μονάδες [6+6+6+7] 

Ένα σωληνοειδές με Ν1=1000 σπείρες και μήκος ℓ1=1 m έχει αντίσταση R1=8 Ω. Συνδέουμε το σωληνοειδές 

σε σειρά με λαμπτήρα που έχει στοιχεία κανονικής λειτουργίας «12V, 48W» και στα άκρα της 

συνδεσμολογίας αυτής συνδέουμε μια ηλεκτρική πηγή που έχει ΗΕΔ, Ε=48 V και εσωτερική αντίσταση r. Ο 

λαμπτήρας λειτουργεί κανονικά.  

 
Να υπολογίσετε:  

α. την αντίσταση του λαμπτήρα. 

β. το μέτρο της έντασης του μαγνητικού πεδίου που δημιουργείται στο εσωτερικό του σωληνοειδούς. 

Κόβουμε στη μέση το σωληνοειδές και τοποθετούμε στη θέση του αρχικού το ένα από τα δύο κομμάτια 

που προέκυψαν. 

γ. Να υπολογίσετε το μέτρο της έντασης του μαγνητικού πεδίου που δημιουργείται στα άκρα του νέου 

σωληνοειδούς.    

δ. Να εξετάσετε τι θα συμβεί με την λειτουργία  του λαμπτήρα. 

Δίνεται 𝑘𝜇=10−7 𝛮/𝛢2 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ 4° – 25   [6,6,6,7] 
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Σώμα Σ1 , μάζας ml=2 kg, μπορεί να κινείται κατακόρυφα 

προς τα κάτω έτσι ώστε μέσω της τροχαλίας, μάζας m=2 kg, 

να ξετυλίγεται το σχοινί που είναι τυλιγμένο γύρω από τον 

κύλινδρο  του  σχήματος,   ακτίνας  R=0,2  m, που μπορεί να 

περιστρέφεται  με τον άξονά  του  κατακόρυφο. 

Κατακόρυφη   αβαρής   ράβδος, αμελητέας ακτίνας 

διέρχεται από τον άξονα του κυλίνδρου και στο επάνω άκρο 

της στερεώνεται από το μέσο της δεύτερη οριζόντια    

αβαρής    ράβδος,  μήκους L=1m, όπως φαίνεται στο σχήμα. 

∆ύο μικροί δακτύλιοι Σ2 και Σ3, με αμελητέες διαστάσεις και 

ίσες μάζες m2=m3=0,025 kg,   βρίσκονται   στα   άκρα   της 

οριζόντιας ράβδου και  συνδέονται μεταξύ τους μέσω 

αβαρούς νήματος με όριο   θραύσης   ΤΘΡ =   25   Ν. Το όλο 

σύστημα μπορεί να περιστρέφεται χωρίς τριβές σαν ενιαίο 

σώμα γύρω από άξονα που έχει τη διεύθυνση της 

κατακόρυφης ράβδου. Το  νήμα που  συνδέει τους δακτυλίους και το σχοινί που συνδέει το σώμα Σ1 με το 

κύλινδρο παραμένουν διαρκώς τεντωμένα. Η   τριβή ανάμεσα στην τροχαλία και το σχοινί είναι αρκετά μεγάλη 

ώστε να μην  παρατηρείται ολίσθηση. 

Να βρεθούν: 

α.  η τάση  του νήματος που ασκείται στο σώμα Σ1 αν γνωρίζετε ότι η επιτάχυνσή του είναι α=4m/s2                                                                               

β. Η συχνότητα περιστροφής των δακτυλίων Σ2 και Σ3 μετά από χρονικό διάστημα 1,5π s από την έναρξη της 

περιστροφής τους.                                                                                            

γ. η ροπή αδράνειας του κυλίνδρου ως προς τον άξονα περιστροφής του .                

δ. η γωνία περιστροφής του κυλίνδρου από την έναρξη της περιστροφής του συστήματος μέχρι την στιγμή 

που το νήμα που συνδέει τους δακτυλίους είναι έτοιμο 

να κοπεί.  

Η τροχαλία περιστρέφεται χωρίς τριβές γύρω από οριζόντιο άξονα που διέρχεται από το κέντρο της και έχει 

ροπή αδράνειας I =
1

2
 mR1

2 όπου R1 η ακτίνα της τροχαλίας. ∆ίνεται:  g=10m/sec2 

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 
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Γ ΛΥΚΕΙΟΥ: ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

Διαγωνίσματα 2019-2020 16ο Διαγώνισμα (20ο) 

Θεματικό πεδίο: Επαναληπτικό 

Ημερομηνία Δεκέμβριος 2019 

Διάρκεια 3 Ώρες 

Επιμέλεια Δημήτρης Τσάτσης 

ΘΕΜΑ 1° – 25  μονάδες 

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 

1. Ο ευθύγραμμος οριζόντιος ρευματοφόρος αγωγός ΚΛ, δέχεται δύναμη Laplace που έχει κατεύθυνση 

όπως η δύναμη 

 
α. F1          β. F2              γ. F3               δ. F4 

 

2. Η υδροστατική πίεση στον πυθμένα ανοιχτού δοχείου το οποίο περιέχει υγρό σε ισορροπία και βρίσκεται 

στην επιφάνεια της γης 

α. οφείλεται μόνο στο βάρος του υγρού που περιέχει το δοχείο  

β. εξαρτάται από την ατμοσφαιρική πίεση και το βάρος του υγρού που περιέχει το δοχείο 

γ. είναι ανεξάρτητη της πυκνότητας του υγρού 

δ. είναι πάντα κάθετη στον πυθμένα του δοχείου 

 

3. Δύο μαθητές Α και Β, με μάζες MA και ΜΒ (MA<ΜΒ), 

στέκονται αρχικά ακίνητοι πάνω στο λείο οριζόντιο επίπεδο 

ενός παγοδρομίου, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. Οι 

δύο μαθητές κρατάνε τις άκρες ενός σχοινιού σταθερού 

μήκους L. Κάποια στιγμή οι μαθητές αρχίζουν να μαζεύουν 

ταυτόχρονα το σχοινί και κινούνται στην ίδια ευθεία. Μετά 

από κάποιο χρονικό διάστημα οι μαθητές αγκαλιάζονται και 

παραμένουν αγκαλιασμένοι. Οι αγκαλιασμένοι μαθητές: 

α. θα κινηθούν προς τα αριστερά 

β. θα κινηθούν προς τα δεξιά 

γ. θα παραμείνουν ακίνητοι 

δ. δεν μπορούμε να γνωρίζουμε 
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4. Διακρότημα δημιουργείται μετά από σύνθεση δύο αρμονικών ταλαντώσεων της ίδιας διεύθυνσης που 

γίνονται γύρω από το ίδιο σημείο, όταν οι ταλαντώσεις έχουν 

α. ίσα πλάτη και ίσες συχνότητες  

β. διαφορετικά πλάτη και ίσες συχνότητες  

γ. διαφορετικά πλάτη και διαφορετικές συχνότητες  

δ. ίσα πλάτη και συχνότητες που διαφέρουν πολύ λίγο μεταξύ τους 

 

5. Mία ομογενής ράβδος μήκους l και μάζας m μπορεί να περιστραφεί στο 

κατακόρυφο επίπεδο γύρω από οριζόντιο άξονα, που διέρχεται από το άκρο 

της Α, όπως φαίνεται στο σχήμα. Η ροπή αδράνειας της ράβδου ως προς τον 

άξονα περιστροφής της είναι IA =
1

3
ml2. Η ράβδος ξεκινά από την οριζόντια 

θέση, χωρίς αρχική ταχύτητα και περιστρέφεται κατά τη φορά κίνησης των 

δεικτών του ρολογιού, με την ενέργεια που προσφέρει μια δύναμη F, που 

ασκείται στο άλλο της άκρο και είναι διαρκώς κάθετη στη ράβδο. Κάθε χρονική στιγμή ο λόγος της ισχύος 

της δύναμης προς το μέτρο της στροφορμής της ράβδου είναι σταθερός και ίσος με 

α. 
F

2ml
,   β.

F

3ml2,                  γ. 
3F

ml
,                     δ. 𝐹    

 

ΘΕΜΑ 2° – 25  μονάδες 

1. Στο παραπάνω σχήμα, απεικονίζεται κύλινδρος, που στο μέσο του φέρει εγκοπή βάθους R/2, όπου R η 

ακτίνα του, και που έχουμε τυλίξει πολλές φορές μη εκτατό, λεπτό, και αβαρές νήμα. Η ροπή αδράνειας 

του κυλίνδρου ως προς τον άξονά του είναι  Icm =
1

2
mR2.    

 
Ασκούμε στο νήμα οριζόντια δύναμη F, έτσι ώστε αυτός να κάνει κύλιση χωρίς ολίσθηση προς τα δεξιά. Αν 

ο συντελεστής οριακής τριβής είναι μορ.=0,8 ,τότε η μέγιστη δύναμη που μπορούμε να ασκήσουμε είναι: 

α. 0,4mg    β. 0,8mg  γ. 1,2mg    

Επιλέξτε τη σωστή σχέση και δικαιολογείστε την επιλογή σας.[Μονάδες 8] 

                                                                                                          

2. Ο άκαμπτος αγωγός ΑΟΓ, σχήματος 

ισοσκελούς κεφαλαίου γράμματος Γ 

(ΑΟ=ΟΓ=L , AO κάθετη στην ΟΓ), διαρρέεται 

από ρεύμα έντασης Ι και είναι 

τοποθετημένος με το επίπεδό του 

κατακόρυφο και παράλληλο στις δυναμικές 

γραμμές ομογενούς οριζόντιου μαγνητικού 

πεδίου έντασης B. Όταν η πλευρά ΑΟ είναι 

κάθετη στις δυναμικές γραμμές (Σχήμα 1), 
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τότε ο αγωγός δέχεται δύναμη μέτρου F από το πεδίο. Στρέφουμε τον αγωγό κατά 45o και γύρω από το 

σημείο Ο, έτσι ώστε το επίπεδό του να παραμείνει παράλληλο με τις δυναμικές γραμμές (Σχήμα 2).  

Η συνισταμένη δύναμη που δέχεται τώρα ο αγωγός ΑΟΓ έχει μέτρο  

α. ΣF=F   β. ΣF=2F  γ. ΣF=0 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. [Μονάδες 9] 

 

3. Η σφαίρα Σ1 του σχήματος μάζας m1 ,  αφήνεται ελεύθερη από 

ύψος H,   και στη συνέχεια συγκρούεται κεντρικά ελαστικά με ακίνητη 

σφαίρα Σ2 μάζας m2. Μετά την κρούση οι σφαίρες ανέρχονται και 

σταματούν στιγμιαία η κάθε μια , στο ίδιο ύψος  h από το σημείο που 

έγινε η κρούση. 

Οι σφαίρες,  κρέμονται από αβαρή μη εκτατά νήματα ίσου μήκους 

στερεωμένα στα πάνω άκρα τους. Τριβές κατά τις κινήσεις δεν 

υπάρχουν και οι σφαίρες θεωρούνται σημειακές. 

Α . Ποια από τις παρακάτω σχέσεις  για τις μάζες των σφαιρών είναι 

σωστή; 

α. m2 = m1    β. m2 = 2m1    γ. m2=3m1 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. [Μονάδες 4] 

B . Ποια από τις παρακάτω σχέσεις  μεταξύ των υψών  είναι σωστή; 

α. h = H/4   β. h = H/2   

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. [Μονάδες 4] 

 

ΘΕΜΑ 3° – 25  μονάδες [6+6+6+7] 

Ένα βλήμα μάζας m=0,1 kg σφηνώνεται με ταχύτητα u=100 m/s σε ακίνητο κιβώτιο μάζας M=0,9 kg όπως 

φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. Το κιβώτιο μπορεί να ολισθαίνει σε λείο οριζόντιο δάπεδο. Αν η δύναμη 

αντίστασης που εμφανίζεται μεταξύ βλήματος και κιβωτίου κατά την κρούση θεωρηθεί σταθερού 

μέτρου F=4500 N, να υπολογίσετε: 

 
α. Την κοινή ταχύτητα του συσσωματώματος. 

β. Τη μεταβολή της κινητικής ενέργειας του συστήματος (βλήμα – κιβώτιο) κατά τη διάρκεια της κρούσης. 

γ. Το χρόνο που διαρκεί η κίνηση του βλήματος σε σχέση με το κιβώτιο. 

δ. Πόσο βαθιά εισχωρεί το βλήμα στο κιβώτιο. 

 

ΘΕΜΑ 4° – 25   [5,5,5,5,5] 

http://1.bp.blogspot.com/--7tlAlQpnuA/UYye7dpxwYI/AAAAAAAAAcQ/giR8spYt5e0/s1600/SXESIMAWN.jpg
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Στη διάταξη του σχήματος ο τροχός έχει μάζα 

Μ=0,6Κg και ακτίνα R=10cm. Στην περιφέρεια του 

τροχού είναι τυλιγμένο γύρω της, αβαρές νήμα στο 

ελεύθερο άκρο του οποίου είναι δεμένο σώμα 

μάζας m=0,1Kg. Το σώμα μάζας m είναι επίσης 

δεμένο στο οριζόντιο ελατήριο του σχήματος 

σταθεράς Κ=90Ν/m. Επίσης σε απόσταση r=R/2 από 

το κέντρο του τροχού είναι δεμένο ένα δεύτερο 

νήμα, το άλλο άκρο του οποίου είναι δεμένο στο 

άκρο ράβδου μάζας Μρ=3 Κg και μήκους L=1m. Στο μέσο της ράβδου ασκείται κάθετα σε αυτή και με τη 

φορά που φαίνεται στο σχήμα δύναμη F=30N και η ράβδος  ισορροπεί σχηματίζοντας με την κατακόρυφο 

γωνία φ=π/5 rad με ημφ=0,6. 

α. Αν αρχικά όλο το σύστημα ισορροπεί τότε να υπολογιστεί η τάση στα άκρα των δυο νημάτων. 

β. Κάποια στιγμή κόβουμε το νήμα που συνδέει τη ράβδο με τον τροχό. Πόση είναι τότε η γωνιακή 

επιτάχυνση της ράβδου; 

γ. Μόλις η ράβδος γίνει κατακόρυφη συγκρούεται με κατακόρυφο τοίχο. Να βρεθεί η κινητική της ενέργεια 

λίγο πριν έρθει σε επαφή με τον τοίχο (2,5 μονάδες). Αν γνωρίζετε πως κατά την κρούση με τον τοίχο το 

μέτρο της γωνιακής της ταχύτητας μειώνεται κατά 60% να βρείτε τη μεταβολή της στροφορμής της ράβδου 

κατά την κρούση αυτή (2,5 μονάδες). 

Μόλις η μάζα m τη χρονική στιγμή t0=0, φτάσει στη θέση φυσικού μήκους του ελατηρίου, κόβεται και το 

νήμα που τη συνδέει με τον τροχό. 

δ. Ποια είναι η εξίσωση της α.α.τ που θα πραγματοποιήσει η μάζα m; Θεωρείστε την προς τα δεξιά φορά 

θετική. 

ε. Πόσες περιστροφές εκτέλεσε ο τροχός όταν η μάζα m διέλθει από τη θέση εκείνη για την οποία ισχύει 

Κ=3U για 2η φορά μετά την έναρξη της ταλάντωσής της.;  

Τριβές δεν υπάρχουν. Δίνεται για τον τροχό Ι=1/2ΜR2 και για τη ράβδο Ιρ=1/3ΜρL2, g=10m/s2 και 

√6(1 + 𝜋) = 5 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 
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Γ ΛΥΚΕΙΟΥ: ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

Διαγωνίσματα 2019-2020 17ο Διαγώνισμα (21ο) 

Θεματικό πεδίο: Επαναληπτικό 

Ημερομηνία Ιανουάριος 2020 

Διάρκεια 3 Ώρες 

Επιμέλεια Δημήτρης Τσάτσης 

ΘΕΜΑ 1° – 25  μονάδες 

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 

1. Δοχείο με κατακόρυφα τοιχώματα περιέχει ένα ασυμπίεστο 

ιδανικό υγρό. Το ύψος του υγρού στο δοχείο είναι h, όπως φαίνεται 

στο σχήμα. Στο δοχείο ανοίγουμε μικρή οπή στο πλευρικό του 

τοίχωμα, σε ύψος y=h/2 από τη βάση του. Η φλέβα που 

δημιουργείται, συναντά το έδαφος σε οριζόντια απόσταση x από τη 

βάση του δοχείου. Η απόσταση x είναι ίση με: 

α. h               β. h/2             γ. 2h             δ. 3h/2 

 

2. Σε μια εξαναγκασμένη ταλάντωση η συχνότητα του διεγέρτη είναι μεγαλύτερη της ιδιοσυχνότητας του 

ταλαντωτή. Αν μειώνουμε συνεχώς τη συχνότητα του διεγέρτη, τότε το πλάτος της εξαναγκασμένης 

ταλάντωσης 

α. θα μένει σταθερό                                                        β. θα αυξάνεται συνεχώς 

γ. θα μειώνεται συνεχώς                                                δ. αρχικά θα αυξάνεται και μετά θα μειώνεται 

 

3. Ένα μηχανικό σύστημα εκτελεί φθίνουσες ταλαντώσεις, των οποίων το πλάτος σε σχέση με το χρόνο 

μειώνεται σύμφωνα με τη σχέση: 

 
Μετά από χρονικό διάστημα Δt το ποσοστό ελάττωσης της μηχανικής ενέργειας του συστήματος είναι 84%. 

Στο ίδιο χρονικό διάστημα, το ποσοστό ελάττωσης του πλάτους είναι 

α. 60%.       β. 84%.        γ. 90%.         δ. 100%. 

 

4. Αφήνουμε τη μπάλα του σχήματος να πέσει από ύψος h. Η μπάλα, αφού κτυπήσει στο οριζόντιο δάπεδο, 

ανακλάται και επιστρέφει στο σημείο που την αφήσαμε. Στη διάρκεια της κρούσης έχει σταθερή τιμή 

 
α. η κινητική ενέργεια της μπάλας.                                   β. η μηχανική ενέργεια της μπάλας 

γ. η ορμή της μπάλας.                                                          δ. ο ρυθμός μεταβολής της ορμής της μπάλας. 
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5. O κυκλικός αγωγός ακτίνας r και ο ευθύγραμμος αγωγός ΚΛ του 

σχήματος βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο με τον ευθύγραμμο αγωγό να 

απέχει 2r από το κέντρο του κυκλικού αγωγού. Ο κυκλικός αγωγός 

διαρρέεται από ρεύμα έντασης Ι1 με φορά αντίθετη αυτής των δεικτών του 

ρολογιού και η συνολική ένταση του μαγνητικού πεδίου στο κέντρο Μ του 

κυκλικού αγωγού είναι ίση με μηδέν. 

Ο ευθύγραμμος αγωγός διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα με φορά από το 

α. Κ προς το Λ και έντασης Ι2=πΙ1.  

β. Κ προς το Λ και έντασης Ι2=2πΙ1.   

γ. Λ προς το Κ και έντασης Ι2=2πΙ1 

δ. Λ προς το Κ και έντασης Ι2=πΙ1 

 

ΘΕΜΑ 2° – 25  μονάδες 

1. Στο διπλανό σχήμα απεικονίζονται ένας ευθύγραμμος αγωγός πολύ 

μεγάλου μήκους που διαρρέεται με σταθερό ρεύμα έντασης (Ι1) και σε 

απόσταση l τετραγωνικό πλαίσιο ομοεπίπεδο με τον ευθύγραμμο αγωγό. Το 

πλαίσιο έχει πλευρά μήκους l μάζα m, και διαρρέεται με ρεύμα 

έντασης (Ι2)  με φορά όπως αυτή των δεικτών του ρολογιού. 

Οι αγωγοί βρίσκονται πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο και τους κρατάμε 

ακίνητους. Όταν αφήσουμε ελεύθερο το πλαίσιο αυτό θα  

α. ισορροπήσει. 

β. κινηθεί προς τα αριστερά με αρχική επιτάχυνση 𝑎 =
𝑘𝜇𝛪1𝛪2

𝑚
 

γ. κινηθεί προς τα αριστερά με αρχική επιτάχυνση 𝑎 =
3𝑘𝜇𝛪1𝛪2

𝑚
  

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. [Μονάδες 6] 

 

2. Ένας σωλήνας νερού διαμέτρου δ καταλήγει σε τρυπητό (υπαίθρια ντουζιέρα) στο οποίο έχουν ανοιχτεί 

τρύπες με διάμετρο δ1=δ/10 η καθεμία. Το νερό στο σωλήνα έχει ταχύτητα ροής υ και εκρέει από τις τρύπες 

με πενταπλάσια ταχύτητα (υ1=5υ).  

 
 

Το τρυπητό έχει 

α. 10 τρύπες.    β. 20 τρύπες.   γ. 50 τρύπες. 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. [Μονάδες 6] 

 

3. Ένα σώμα εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση. Τη χρονική στιγμή t=0, το σώμα έχει ταχύτητα αρνητική, 

ρυθμό μεταβολής της ορμής αρνητικό, και η δυναμική ενέργεια ταλάντωσης ισούται με την κινητική του 

ενέργεια. Η αρχική φάση της ταλάντωσης είναι 

α. π/4.        β. 3π/4           γ. 2π/3. 
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Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. [Μονάδες 6] 

 

4. Η ομογενής ράβδος μήκους L και μάζας M του σχήματος μπορεί να 

στρέφεται χωρίς τριβές σε κατακόρυφο επίπεδο γύρω από οριζόντιο άξονα 

που διέρχεται από το άκρο της Α. Ασκούμε στο άλλο της άκρο Β δύναμη 

μέτρου F=Μg/4 η οποία είναι συνέχεια κάθετη στη ράβδο και την αναγκάζει 

να στραφεί κατά 90ο. Ο ρυθμός μεταβολής της στροφορμής της ράβδου ως 

προς τον άξονα περιστροφής της είναι μηδενικός όταν η γωνία θ είναι 

α. 30ο       β. 60ο         γ. 90ο 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. 

[Μονάδες 6] 

    

ΘΕΜΑ 3° – 25  μονάδες [6,6,6,7] 

Στο παρακάτω σχήμα έχουμε μια δεξαμενή χωρητικότητας 2m3 που περιέχει νερό σε ύψος h=1m , και 

βρίσκεται σε βάθρο ύψους h1=h=1m. 

Στη βάση του δοχείου έχουμε συνδέσει ελαστικό σωλήνα όπως στο σχήμα ,που έχει εμβαδό διατομής 

Α=2cm2 που καταλήγει στο σημείο Ζ σε ακροφύσιο εμβαδού διατομής Α1=1cm2. Η δεξαμενή τροφοδοτείται 

από βρύση παροχής Πβ, τέτοια ώστε η στάθμη του νερού στο δοχείο να είναι σταθερή .  

Στο σημείο Δ έχουμε προσαρτήσει με τον κεντρικό σωλήνα, λεπτό κατακόρυφο σωλήνα, που το στόμιό του 

επικοινωνεί με την ατμόσφαιρα. Η φλέβα του νερού εξέρχεται από το Ζ και φτάνει σε οριζόντια απόσταση 

x. 

 
Δίνεται η ατμοσφαιρική πίεση Patm.=105 N/m2 και  g=10m/s2 και h3=1,5m 

α. Υπολογίστε το βεληνεκές x   

β. Υπολογίστε το ύψος h2 , όπου h2 το ύψος της στήλης του νερού στον κατακόρυφο σωλήνα.   

γ. Υπολογίστε την παροχή της βρύσης Πβ .     

δ.  Σε ποιο ύψος h’3 πρέπει να έχουμε το ακροφύσιο του σωλήνα, ώστε το βεληνεκές x να γίνει μέγιστο.

     

 

ΘΕΜΑ 4° – 25   [6,7,6,6] 

H 

h2 h3 

h 

h1 

u 
Z 

Δ x 

Patm. 

Patm. 
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Η οριζόντια και ομογενής ράβδος ΑΒ του παρακάτω σχήματος, 

έχει μήκος 0,6 L m=  και μάζα 3 M kg= . Στα άκρα της 

ράβδου, έχουν στερεωθεί δύο σφαιρίδια αμελητέων 

διαστάσεων μάζας 0,5 m kg=  το καθένα. Η ράβδος μπορεί να 

περιστρέφεται γύρω από κατακόρυφο λεπτό σωλήνα, που 

περνά από το κέντρο της και έχει αμελητέα μάζα και ακτίνα. 

Στο σωλήνα έχει προσαρμοστεί, σταθερά, ομογενής κύλινδρος 

μάζας 1 KM kg=  και ακτίνας 0,2 KR m= . Γύρω από τον 

κύλινδρο είναι τυλιγμένο πολλές φορές λεπτό, αβαρές νήμα 

σταθερού μήκους, στην ελεύθερη άκρη του οποίου αναρτάται 

μέσω αβαρούς τροχαλίας, που μπορεί να περιστρέφεται χωρίς τριβές, ένα σώμα Σ μάζας 1 1,25 m kg= . 

Αρχικά το σώμα Σ και το σύστημα (ράβδος, σφαιρίδια και κύλινδρος) είναι ακίνητα. Τη χρονική στιγμή t=0 

το σώμα Σ αφήνεται να κινηθεί κατακόρυφα και το σύστημα ξεκινά να περιστρέφεται, ενώ το νήμα δεν 

ολισθαίνει. Να υπολογίσετε: 

Τη συνολική ροπή αδράνειας του συστήματος που αποτελείται από τη ράβδο, τα σφαιρίδια και τον 

κύλινδρο. 

α. Το μέτρο της γωνιακής επιτάχυνσης του κυλίνδρου. 

β. Το μέτρο της τάσης του νήματος που ασκεί το νήμα στο σώμα Σ. 

γ. Την κινητική ενέργεια του συστήματος λόγω περιστροφής, τη χρονική στιγμή t1 κατά την οποία το 

σύστημα έχει εκτελέσει περιστροφές 
5

2
= . 

δ. Το ύψος h κατά το οποίο έχει κατέλθει το σώμα Σ την παραπάνω χρονική στιγμή t1. 

Δίνονται: Η ροπή αδράνειας της ράβδου ως προς τον άξονα περιστροφής της  21

12
cm LI =  , η ροπή 

αδράνειας του κυλίνδρου ως προς τον άξονα περιστροφής του 2

,

1

2
K Kcm K RI =   η επιτάχυνση της 

βαρύτητας 
2

10 
m

g
s

= . 

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 
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Γ ΛΥΚΕΙΟΥ: ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

Διαγωνίσματα 2018-2019 18ο Διαγώνισμα (22ο) 

Θεματικό πεδίο: Επαναληπτικό 

Ημερομηνία Ιανουάριος 2019 

Διάρκεια 3 Ώρες 

Επιμέλεια Δημήτρης Τσάτσης 

ΘΕΜΑ 1° – 25  μονάδες 

Α. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής  

1. Η μαγνητική ροή που διέρχεται από ένα κλειστό μεταλλικό πλαίσιο, 

αντίστασης R1=R, σε συνάρτηση με το χρόνο, φαίνεται στο διάγραμμα 

Ι ενώ η μαγνητική ροή που διέρχεται από ένα δεύτερο κλειστό μεταλλικό 

πλαίσιο, αντίστασης R2=4R, σε συνάρτηση με το χρόνο, φαίνεται στο 

διάγραμμα ΙΙ. Η μαθηματική σχέση που συνδέει τις εντάσεις των 

επαγωγικών ρευμάτων στα δύο πλαίσια είναι  

α. 𝛪 𝜋,2 = 2𝛪 𝜋,1      β.  𝛪 𝜋,2 =
𝛪𝜀𝜋,1

4
      γ. 𝛪 𝜋,2 = 4𝛪 𝜋,1      δ.  𝛪 𝜋,2 = 𝛪 𝜋,1 

                                                                        

2. Στο σχήμα δείχνεται η κατακόρυφη τομή ενός ποταμού σταθερού 

πλάτους και μεταβλητού βάθους στην κατεύθυνση ροής του.  

α. Η παροχή του ποταμού είναι μεγαλύτερη στην περιοχή Β.  

β. Η παροχή του ποταμού είναι μεγαλύτερη στην περιοχή Α.  

γ. Τα νερά του ποταμού κινούνται πιο αργά στην περιοχή Β.  

δ. Τα νερά του ποταμού κινούνται πιο αργά στην περιοχή Α. 

 

3. Σώμα κάνει απλή αρμονική ταλάντωση και η ολική ενέργεια ταλάντωσης είναι Ε. Σε κάποια θέση 

απομάκρυνσης x, συγκρούεται μετωπικά και ελαστικά με άλλο σώμα Β,  με αποτέλεσμα η ενέργεια της 

ταλάντωσης του Α να μηδενισθεί. Τότε 

α.  Η θέση x που έγινε η κρούση είναι η θέση ισορροπίας (x=0)  και ισχύουν: mA=mB και το σώμα Β ήταν 

αρχικά ακίνητο. 

β. Η θέση x που έγινε η κρούση είναι x=±A  και ισχύει mA=mB 

γ. Η θέση x που έγινε η κρούση είναι x=0  και ισχύει mΑ>>mB 

δ. Η θέση x που έγινε η κρούση είναι x=±A  και ισχύει mΑ<< mΒ       

 

4. Ο κανόνας του Lenz είναι συνέπεια 

α. της αρχής διατήρησης της ενέργειας.  

β. του νόμου της ηλεκτρομαγνητικής επαγωγής.  

γ. του θεωρήματος διατήρησης της μηχανικής ενέργειας. 

δ. της αρχής διατήρησης του ηλεκτρικού φορτίου. 

 

5. Δύο παράλληλοι οριζόντιοι, άκαμπτοι ευθύγραμμοι αγωγοί μεγάλου μήκους ΚΛ και ΜΝ, διαρρέονται με 

ρεύματα εντάσεων Ι1 και Ι2 αντίστοιχα. Ο αγωγός ΚΛ είναι στερεωμένος ακλόνητα, ενώ ο ΜΝ αιωρείται και 

ισορροπεί σε απόσταση d από τον ΚΛ, λόγω των δυνάμεων του βάρους του w και της δύναμης Laplace από 

τον ΚΛ. Οι αγωγοί ΚΛ και ΜΝ βρίσκονται στο ίδιο 

α. οριζόντιο επίπεδο με τα Ι1 και Ι2 αντίρροπα.  
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β. οριζόντιο επίπεδο με τα Ι1 και Ι2 ομόρροπα.  

γ. κατακόρυφο επίπεδο με τα Ι1 και Ι2 αντίρροπα και τον ΜΝ πιο κάτω από τον ΚΛ.  

δ. κατακόρυφο επίπεδο με τα Ι1 και Ι2 ομόρροπα και τον ΜΝ πιο κάτω από τον ΚΛ. 

 

ΘΕΜΑ 2° – 25  μονάδες 

5. Ένας δακτύλιος και ένας ομογενής δίσκος περιστρέφονται γύρω από σταθερούς άξονες που διέρχονται 

από το κέντρο τους και είναι κάθετοι στο επίπεδό τους. Ο δακτύλιος και ο δίσκος έχουν την ίδια στροφορμή. 

Τη χρονική στιγμή t=0 ασκείται ταυτόχρονα και στα δύο στερεά η ίδια σταθερή ροπή με αποτέλεσμα μετά 

από κάποια χρονικά διαστήματα να σταματήσουν. Τα δύο χρονικά διαστήματα συνδέονται με τη σχέση 

α. 𝛥𝑡𝛿𝛼𝜅𝜏𝜐𝜆ί𝜊𝜐 > 𝛥𝑡𝛿ί𝜎𝜅𝜊𝜐  β. 𝛥𝑡𝛿𝛼𝜅𝜏𝜐𝜆ί𝜊𝜐 = 𝛥𝑡𝛿ί𝜎𝜅𝜊𝜐 γ. 𝛥𝑡𝛿𝛼𝜅𝜏𝜐𝜆ί𝜊𝜐 < 𝛥𝑡𝛿ί𝜎𝜅𝜊𝜐 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. [Μονάδες 7] 

 

6. Σφαίρας μάζας m1 συγκρούεται κεντρικά ελαστικά με ακίνητη σφαίρα μάζας m2  (m2>m1). Αν το ποσοστό 

της κινητικής ενέργειας της m1 που μεταβιβάστηκε στη m2 είναι 64% τότε για τις μάζες ισχύει η σχέση:  

α. m2=m1       β. m2=2m1         γ.  m2=4m1  

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. [Μονάδες 6] 

 

7. Δύο ηχητικές πηγές εκπέμπουν ήχους ίδιου πλάτους με συχνότητες f1=400Hz και f2. Όταν λειτουργούν 

ταυτόχρονα ένας παρατηρητής αντιλαμβάνεται ήχο μεταβαλλόμενης έντασης η οποία μηδενίζεται κάθε 

0,125s.Αυξάνοντας την συχνότητα f2 κατά δύο Hz, το χρονικό διάστημα μεταξύ δυο διαδοχικών μηδενισμών 

της έντασης αυξάνεται. Η τελική τιμή της συχνότητας f2΄ είναι: 

α. 392 Hz                     β.    394 Hz            γ.  408 Hz             δ.  410 Hz 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. [Μονάδες 6] 

 

8. Ο ραβδόμορφος μαγνήτης του διπλανού σχήματος κινείται προς 

ένα σωληνοειδές, του οποίου τα άκρα Α, Γ είναι συνδεδεμένα με τα 

άκρα ενός αντιστάτη, R. 

Κατά τη διάρκεια της κίνησης του μαγνήτη, ο αντιστάτης 

α. διαρρέεται από επαγωγικό ρεύμα με φορά από το σημείο Γ προς 

το Α. 

β. διαρρέεται από επαγωγικό ρεύμα με φορά από το σημείο Α προς 

το Γ. 

γ. δεν διαρρέεται από επαγωγικό ρεύμα. 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. [Μονάδες 6] 

    

ΘΕΜΑ 3° – 25 μονάδες [6,5,7,7] 

Ομογενής κύλινδρος, μάζας Μ=0,1kg, έχει ύψος h=20cm, εμβαδό βάσης Α =10cm2 και ισορροπεί με τον 

άξονά του κατακόρυφο μέσα σε δοχείο με νερό, μεγάλης επιφάνειας, όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα. 

Μια σημειακή μεταλλική σφαίρα, μάζας m=0,05kg, αφήνεται από απόσταση d=45cm πάνω από τον 

κύλινδρο και συγκρούεται κεντρικά και ελαστικά μ' αυτόν.  



Επιμέλεια: Δ. Τσάτσης 

71 

α. Να υπολογίσετε τη δύναμη που δέχεται ο κύλινδρος από το νερό στη θέση 

ισορροπίας του εξαιτίας της υδροστατικής πίεσης και το βάθος στο οποίο 

βρίσκεται η βάση του. 

β. Να υπολογίσετε τη συνολική πίεση στην κάτω βάση του κυλίνδρου, στη θέση 

ισορροπίας του. 

γ. Να υπολογίσετε σε ποιο ύψος πάνω από τη στάθμη του νερού θα ανέλθει η 

σημειακή μεταλλική σφαίρα μετά την κρούση. 

δ. Να υπολογίσετε την ταχύτητα του κυλίνδρου τη στιγμή που εισέρχεται 

ολόκληρος στο νερό. 

Θεωρείστε ότι δεν αλλάζει η στάθμη του νερού κατά την βύθιση του κυλίνδρου σ' 

αυτό και ότι η δύναμη αντίστασης που ασκείται από το νερό στον κύλινδρο, κατά την κίνησή του, είναι 

αμελητέα. 

Δίνονται: η επιτάχυνση της βαρύτητας g=10m/s2, η ατμοσφαιρική πίεση patm=105 pa και η πυκνότητα του 

νερού ρν=1 g/cm3. 

 

ΘΕΜΑ 4° – 25 [5,5,5,5,5] 

Η ράβδος ΑΒ του σχήματος έχει μήκος L= 8 cm, μάζα Μ=0,3 kg και μπορεί 

να περιστρέφεται γύρω από οριζόντιο άξονα που διέρχεται από το άκρο 

της Α. Στο άλλο άκρο Β της ράβδου βρίσκεται προσκολλημένο ένα κομμάτι 

στόκου, Σ1, μάζας m1. Δίνουμε στη ράβδο, από τη θέση του σχήματος, μία 

αρχική γωνιακή ταχύτητα ω0 και αυτή αρχίζει να περιστρέφεται στο 

κατακόρυφο επίπεδο με φορά αντίθετη αυτής του ρολογιού. Μόλις η 

ράβδος φθάνει στην οριζόντια θέση για πρώτη φορά, το κομμάτι στόκου 

αποκολλάται χωρίς απώλεια ενέργειας και κινούμενο κατακόρυφα προς τα 

κάτω, μετά από μετατόπιση h=10 cm από τη θέση απόσπασης, 

συγκρούεται μετωπικά πλαστικά με ακίνητο σώμα μάζας m2=0,1 kg που 

ισορροπεί πάνω σε ιδανικό κατακόρυφο ελατήριο σταθεράς k=10 N/m, το 

οποίο έχει το κάτω άκρο του ακλόνητα στερεωμένο στο έδαφος. Το 

συσσωμάτωμα αρχίζει να εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση με 

εξίσωση 𝑦 = 𝐴𝜂𝜇 (5√2𝑡 +
5𝜋

6
) (𝑆𝐼) θεωρώντας ως χρονική στιγμή t=0 τη 

στιγμή της κρούσης και ως θετική φορά τη φορά προς τα πάνω.  

Να υπολογίσετε:  

α. τη μάζα m1 του στόκου και το πλάτος Α της ταλάντωσης του συσσωματώματος. 

β. την ταχύτητα του συσσωματώματος αμέσως μετά την κρούση. 

γ. την ταχύτητα υ1 που έχει το κομμάτι του στόκου τη στιγμή που 

αποκολλάται από τη ράβδο. 

δ. την αρχική γωνιακή ταχύτητα ω0 της ράβδου.  

ε. την γωνιακή ταχύτητα ω2 της ράβδου, όταν σχηματίζει γωνία φ με την 

κατακόρυφο, με το συνημίτονο της γωνίας φ να είναι συνφ=2/3. 

Δίνεται: το g=10 m/s2 και ότι η ροπή αδράνειας ράβδου μήκους L και μάζας Μ ως προς άξονα κάθετο στο 

κέντρο της είναι 𝛪𝑐𝑚 =
1

12
𝑀𝐿2. 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

 



Επιμέλεια: Δ. Τσάτσης 

72 

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ: ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

Διαγωνίσματα 2017-2018 19ο Διαγώνισμα (23ο) 

Θεματικό πεδίο: Επαναληπτικό 

Ημερομηνία Φεβρουάριος 2019 

Διάρκεια 3 Ώρες 

Επιμέλεια Δημήτρης Τσάτσης 

ΘΕΜΑ 1° – 25  μονάδες 

Α. Θέματα πολλαπλής επιλογής 

1. Ένας άνθρωπος κάθεται σε μια στρεφόμενη καρέκλα και περιστρέφεται γύρω από κατακόρυφο άξονα 

χωρίς τριβές με τα χέρια του απλωμένα. Κάποια στιγμή ο άνθρωπος συμπτύσσει τα χέρια του και τα κολλά 

στο σώμα του. Κατά τη διαδικασία αυτή, για το σύστημα άνθρωπος - καρέκλα έχουμε  

α. αύξηση της ροπής αδράνειας                   β. μείωση της ροπής αδράνειας 

γ. μείωση της στροφορμής                            δ. αύξηση της στροφορμής 

 

2. Ένας υδραυλικός ανυψωτήρας της μορφής του σχήματος έχει δύο 

αβαρή έμβολα που μπορούν να κινούνται χωρίς τριβές και περιέχει 

ιδανικό ασυμπίεστο υγρό. Το μικρό έμβολο έχει εμβαδόν εγκάρσιας 

διατομής Α1 και το μεγάλο έμβολο έχει εμβαδόν εγκάρσιας διατομής 

Α2=3Α1. Αρχικά τα έμβολα βρίσκονται ακίνητα στο ίδιο οριζόντιο 

επίπεδο. Ασκούμε δύναμη στο μικρό έμβολο και τη στιγμή που αυτό 

έχει κατέβει κατά d1, το μεγάλο έμβολο έχει ανεβεί κατά d2. Για τις 

αποστάσεις d1 και d2 ισχύει ότι  

α.  d1 = 1,5d2    𝛃.  d1 = 2d2    𝛄. d1 = 3d2     𝛅. d1 = 4d2 

 

3. Το σωληνοειδές του σχήματος διαρρέεται από ρεύμα έντασης Ι δημιουργώντας μαγνητικό πεδίο στο 

γύρω χώρο. Aπό τις τέσσερις πυξίδες σωστά προσανατολισμένη στο μαγνητικό πεδίο είναι η 

 
α. Α        β. Β         γ. Γ             δ. Δ 

 

4. Όταν σε ένα αρχικά ακίνητο ελεύθερο στερεό σώμα ασκηθεί ένα ζεύγος δυνάμεων, τότε  

α. το σώμα θα εκτελέσει μόνο μεταφορική κίνηση  

β. το σώμα θα εκτελέσει στροφική και μεταφορική κίνηση 

γ. το κέντρο μάζας του σώματος θα εκτελέσει κυκλική κίνηση 

δ. το σώμα θα αποκτήσει μόνο στροφική κινητική ενέργεια 
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5. Ένα σώμα εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση. Ο ρυθμός μεταβολής της ορμής του σώματος σε κάθε 

περίοδο μηδενίζεται  

α. καμία φορά          β. μία φορά        γ. δύο φορές      δ. τέσσερις φορές  

 

Β. Ερωτήσεις Σωστού ή Λάθους 

1. Το ηλεκτρικό φορτίο που διέρχεται από μια διατομή ενός πλαισίου στο οποίο μεταβάλλεται η μαγνητική 

ροή είναι ανεξάρτητο του χρόνου στον οποίο συμβαίνει η μεταβολή αυτή.  

2. Η ροή ενός ιδανικού υγρού είναι πάντα στρωτή.   

3. Στο φαινόμενο της παλίρροιας η βαρυτική έλξη της Σελήνης εξαναγκάζει τη μάζα του νερού στην 

επιφάνεια της Γης σε ταλάντωση.  

4. Η συνολική δύναμη Laplace που ασκείται σε ρευματοφόρο ορθογώνιο πλαίσιο, το οποίο βρίσκεται 

εξολοκλήρου σε ομογενές μαγνητικό πεδίο είναι μηδενική. 

5. Σε όλες τις φθίνουσες ταλαντώσεις, ο λόγος δύο διαδοχικών πλατών προς την ίδια κατεύθυνση 

διατηρείται σταθερός.  

 

ΘΕΜΑ 2° – 25  μονάδες 

1. Από τη σύνθεση δύο απλών αρμονικών ταλαντώσεων, που οι συχνότητές τους f1 και f2 (f2>f1) διαφέρουν 

πολύ λίγο, προκύπτει η ιδιόμορφη περιοδική κίνηση του σχήματος. 

 
Αν η συχνότητα f1  ισούται με 29 Hz, η συχνότητα της περιοδικής κίνησης ισούται με 

α. 31 Hz        β. 30 Hz      γ. 2 Hz 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. [Μονάδες 6] 

 

2. To βλήμα μάζας m του σχήματος κινούμενο με ταχύτητα μέτρου υ και σε κατεύθυνση που σχηματίζει 

γωνία θ ως προς τον ορίζοντα, συγκρούεται πλαστικά με το αρχικά ακίνητο σώμα μάζας Μ, που ισορροπεί 

στο λείο οριζόντιο επίπεδο.  

 
Η μεταβολή της ορμής του συστήματος βλήμα-ξύλο κατά την κρούση 

α. είναι μηδέν. 

β. έχει μέτρο mυημφ και φορά κατακόρυφη προς τα πάνω. 

γ. έχει μέτρο (Μ+m)υημφ και φορά κατακόρυφη προς τα πάνω. 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. [Μονάδες 6] 
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3. Στο διπλανό σχήμα δείχνεται μια διάταξη δημιουργίας εξαναγκασμένων 

ταλαντώσεων. Το ελατήριο έχει σταθερά k = 200 N/m και η μάζα του δίσκου Δ είναι Μ=1,2 

kg. Στο δίσκο εκτός της δύναμης επαναφοράς δρα μία δύναμη αντίστασης της μορφής 

Fαντ= –bυ και από το διεγέρτη μια περιοδική δύναμη που περιγράφεται από τη σχέση Fδ 

= Fmaxσυν10t (S.I.). Θεωρήστε ότι το b είναι πολύ μικρό. Για να μεταφέρεται η ενέργεια 

από το δίσκο στο ταλαντούμενο σύστημα με το βέλτιστο τρόπο πρέπει στο δίσκο να 

προστεθεί μάζα ίση με  

 α. m1 = 0,8 kg      β. m2= 1,2 kg      γ. m3= 2 kg 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. [Μονάδες 6] 

 

4. Στο διπλανό σχήμα, βλέπετε μια κατακόρυφη τομή ενός κυβικού δοχείου το οποίο 

είναι γεμάτο νερό, στο οποίο υπάρχουν τρία αβαρή έμβολα Α, Β και Γ σε ισορροπία. 

Τα εμβαδά των τριών εμβόλων είναι ίσα και το Β βρίσκεται στο μέσον της 

κατακόρυφης έδρας. Αν F1=4 Ν, τότε τα μέτρα των άλλων δυνάμεων, αν τα έμβολα 

έχουν εμβαδά Α=2 cm2, ο κύβος πλευρά 2α=1m, η πυκνότητα του νερού ρ=1.000 

kg/m3 και g=10m/s2 είναι: 

α. F1=F2=4 N    β. F2=5 N  F2=6 Ν      γ. F2=4 N  F2=6 Ν     

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. [Μονάδες 7] 

 

ΘΕΜΑ 3 – 25 μονάδες [5,5,5,5,5] 

Ράβδος ΚΛ μήκους L=0,5 m, μάζας m=0,2 Kg και αντίστασης r=0,3 Ω μπορεί 

να κινείται χωρίς τριβές, σε επαφή με τους λείους κατακόρυφους αγωγούς 

Αx και Γy, παραμένοντας συνεχώς κάθετη σε αυτούς. Τα άκρα Α και Γ των 

αγωγών συνδέονται μέσω αντιστάτη, αντίστασης R=0,2 Ω, ενώ μεταξύ των 

Κ, Α υπάρχει ανοικτός διακόπτης. Στο χώρο της διάταξης υπάρχει οριζόντιο 

ομογενές μαγνητικό πεδίο έντασης Β=2 Τ. Η φορά των δυναμικών γραμμών 

είναι όπως στο σχήμα, δηλαδή από έξω προς τα μέσα. Κάποια στιγμή η 

ράβδος αφήνεται ελεύθερη να κινηθεί, ενώ ο διακόπτης κλείνεται. Δίνεται: 

g=10 m/s2 

α. Να μελετήσετε την κίνηση της ράβδου και να γράψετε για ποιο λόγο θα 

αποκτήσει οριακή ταχύτητα. 

β. Βρείτε την οριακή ταχύτητα [2 μονάδες] και την ισχύ της δύναμης 

Laplace όταν έχει αποκτήσει την οριακή ταχύτητα [2 μονάδες]. 

Η ράβδος αποκτά οριακή ταχύτητα ενώ έχει μετατοπιστεί κατά Δy=0,9 m, από τη θέση που βρίσκονταν 

αρχικά. 

γ. Πόσο φορτίο κινήθηκε από μια διατομή του κυκλώματος, στη διάρκεια αυτής της κίνησης; 

δ. Ποιο ποσό ενέργειας μετατράπηκε σε θερμική, στη διάρκεια αυτής της κίνησης; 

ε. Σε 2 s, μετά την απόκτηση της οριακής ταχύτητας, ανοίγουμε το διακόπτη. Ποια η μετατόπιση της ράβδου 

από την αρχική θέση της 3 s μετά την απόκτηση της οριακής ταχύτητας. 

 

ΘΕΜΑ 4° – 25  μονάδες  [5,5,5,5,5] 
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Δύο όμοιες λεπτές ομογενείς σανίδες ΟΓ και ΟΔ, 

μάζας Μ και μήκους L η καθεμιά, είναι 

συγκολλημένες στο σημείο Ο, έτσι ώστε να 

σχηματίζουν γωνία 120o, όπως φαίνεται στο διπλανό 

σχήμα. Η οριζόντια σανίδα ΟΓ βρίσκεται πάνω σε 

λείο τραπέζι. Στο άκρο Δ της σανίδας ΟΔ, έχουμε 

προσαρμόσει κατάλληλα τον οριζόντιο άξονα 

τροχαλίας, Σ2, μάζας m2=2 kg και ακτίνας R, η οποία 

μπορεί να περιστρέφεται χωρίς τριβές. Στο αυλάκι 

της τροχαλίας έχουμε τυλίξει πολλές φορές λεπτό 

αβαρές μη εκτατό νήμα, στο άκρο του οποίου έχουμε 

προσδέσει σώμα, Σ1, μάζας m1=1 kg. Με το νήμα 

τεντωμένο κρατάμε το σώμα Σ1 ακίνητο. Στην 

κατακόρυφο του νήματος και σε απόσταση h=0,4 m 

κάτω από το σώμα Σ1, ισορροπεί πάνω σε ιδανικό ελατήριο, σταθεράς k=100 N/m, σώμα Σ3, μάζας  m3=1/3 

kg. Το άλλο άκρο του ελατηρίου είναι ακλόνητα στερεωμένο στο δάπεδο. Αφήνουμε το σώμα Σ1 ελεύθερο 

να κινηθεί. Η κρούση του σώματος Σ1 με το σώμα Σ3 είναι πλαστική, αμελητέας χρονικής διάρκειας και 

ταυτόχρονα κόβεται το νήμα. Το συσσωμάτωμα που προκύπτει, κάνει απλή αρμονική ταλάντωση, για την 

οποία θεωρούμε ως θετική φορά αυτήν προς τα πάνω. Να υπολογίσετε: 

α. την ταχύτητα του σώματος Σ1 ελάχιστα πριν συγκρουστεί με το σώμα Σ3. 

β. τη δύναμη F που ασκεί η σανίδα ΟΔ στον άξονα της τροχαλίας. 

γ. το ρυθμό μεταβολής της κινητικής ενέργειας της τροχαλίας, ελάχιστα πριν γίνει η 

κρούση των σωμάτων Σ1 και Σ3. 

δ. την εξίσωση απομάκρυνσης του συσσωματώματος, θεωρώντας ως χρονική στιγμή t=0, τη στιγμή αμέσως 

μετά την κρούση των σωμάτων Σ1 και Σ3. 

ε. την ελάχιστη τιμή της μάζας Μ που πρέπει να έχει η κάθε μια από τις σανίδες ΟΓ και ΟΔ, ώστε το σύστημά 

τους να μην ανατραπεί στο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί, από τη στιγμή που αφήσαμε το σώμα Σ1 μέχρι 

τη στιγμή της κρούσης. 

Δίνονται: η επιτάχυνση της βαρύτητας g=10m/s2 και η ροπή αδράνειας της τροχαλίας ως προς τον άξονά 

της 𝐼𝑐𝑚 =
1

2
𝑚2𝑅2. 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

 

«…….Λες: πολύν καιρό ήλπιζες, δεν μπορείς άλλο πια να ελπίσεις. Ήλπιζες τι; 

Πώς ο αγώνας θαν’ εύκολος; 

Δεν είν’ έτσι. Η θέση μας είναι χειρότερη απ’ όσο νόμιζες. 

Είναι τέτοια που: αν δεν καταφέρουμε το αδύνατο δεν έχουμε ελπίδα. 

Αν δεν κάνουμε αυτό που κανείς δεν μπορεί να μας ζητήσει θα χαθούμε. 

Οι εχθροί μας περιμένουν να κουραστούμε. 

Όταν ο αγώνας είναι στην πιο σκληρή καμπή του, οι αγωνιστές έχουν την πιο μεγάλη κούραση. 

Οι κουρασμένοι, χάνουν τη μάχη.» 

                                                                                                                                                              Μπ. Μπρεχτ 

 

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ: ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

Διαγωνίσματα 2019-2020 20ο Διαγώνισμα (24ο) 
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Θεματικό πεδίο: Επαναληπτικό 

Ημερομηνία Ιανουάριος 2020 

Διάρκεια 3 Ώρες 

Επιμέλεια Δημήτρης Τσάτσης 

ΘΕΜΑ 1° – 25  μονάδες 

Α. Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής 

6. Όταν εισάγουμε κάποιο υλικό σε ένα σωληνοειδές που διαρρέεται από ρεύμα, διαπιστώνουμε ότι η 

ένταση του μαγνητικού πεδίου ελαττώνεται. Το υλικό που εισαγάγαμε μπορεί να είναι 

α. σίδηρος, Fe     β. αλουμίνιο, Al       γ. χαλκός, Cu       δ. χρώμιο, Cr 

 

7. Ο δίσκος του σχήματος μπορεί να στρέφεται γύρω από τον σταθερό οριζόντιο άξονα x΄x που είναι 

κάθετος στο επίπεδό του και διέρχεται από το κέντρο του. Οι δυνάμεις του σχήματος έχουν όλες το ίδιο 

μέτρο. Μεγαλύτερη ροπή ως προς τον άξονα x΄x δημιουργεί η δύναμη 

 
α. F1       β. F2        γ. F3        δ. F4 

 

8. Κατά την κίνηση ενός ιδανικού ρευστού μιας φλέβας, για τη μάζα Δm1 του ρευστού που περνάει από 

μία διατομή της A1 και τη μάζα Δm2 του ρευστού που περνάει από μία διατομή της A2 (με A2>A1) στο ίδιο 

χρονικό διάστημα ισχύει 

α. Δm1>Δm2       β. Δm1<Δm2      γ. Δm1=Δm2      δ. Δm1≠Δm2 

 

9. Ένα σώμα προσδεμένο στο ελεύθερο άκρο ιδανικού οριζόντιου ελατηρίου σταθεράς k, εκτελεί στον 

οριζόντιο άξονα x΄x γραμμική ταλάντωση. Στο σώμα εκτός της ελαστικής δύναμης του ελατηρίου, Fελ, 

επενεργεί και δύναμη αντίστασης της μορφής Fαν = -b∙υ, με b σταθερό. Η επιτάχυνση του σώματος 

μηδενίζεται 

α. στις ακραίες θέσεις.                                                          β. στη θέση x=0. 

γ. σε θέση x, για την οποία ισχύει 0<x <Α ή -Α<x <0          δ. κάθε φορά που μηδενίζεται η δύναμη αντίστασης. 

 

10. Σε μια ελαστική κρούση: 

α. καθένα από τα σώματα που συγκρούονται διατηρεί την ορμή του. 

β. η μηχανική ενέργεια των σωμάτων που συγκρούονται διατηρείται.  

γ. τα συγκρουόμενα σώματα, μετά την κρούση έχουν κινητική ενέργεια μικρότερη από την συνολική 

κινητική ενέργεια που είχαν πριν συγκρουστούν. 

δ.  συμβαίνει μόνιμη παραμόρφωση του σχήματος των σωμάτων που συγκρούονται. 

Β. Ερωτήσεις Σωστού ή Λάθους 

1. Η μονάδα μέτρησης της μαγνητικής ροής είναι το 1 Τesla. 

2. Η μαγνητική ροή είναι ένα διανυσματικό μέγεθος. 
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3. Ένας ευθύγραμμος ρευματοφόρος αγωγός που τοποθετείται στο εσωτερικό ρευματοφόρου 

σωληνοειδούς και κατά μήκος του άξονά του σωληνοειδούς δέχεται δύναμη Laplace ίση με μηδέν. 

4. Δύο παράλληλοι ρευματοφόροι αγωγοί απείρου μήκους έλκονται, αν οι φορές των ρευμάτων είναι 

αντίρροπες. 

5. Με το σύστημα ανάρτησης των αυτοκινήτων (αμορτισέρ), επιδιώκεται η ελαχιστοποίηση της απόσβεσης 

των ταλαντώσεων.  

 

ΘΕΜΑ 2° – 25  μονάδες 

1. Στη διπλανή διάταξη, ένας κεντρικός οριζόντιος αγωγός νερού, 
με διατομή επιφάνειας Α1 σχηματίζει στένωμα με διατομή 
επιφάνειας Α2 όπου A1=3Α2. Δύο κατακόρυφοι λεπτοί σωλήνες Β 
και Γ συνδέονται στον κύριο αγωγό και στο στένωμα αντίστοιχα. Η 
διαφορά στάθμης του υγρού στους δύο κατακόρυφους σωλήνες 
είναι h. Αν η επιτάχυνση της βαρύτητας στην περιοχή είναι g, το 
μέτρο της ταχύτητας υ1 του υγρού στο σημείο 1 είναι 

α. √2𝑔ℎ    β. 
√𝑔ℎ

2
    γ. 

√2𝑔ℎ

3
     

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. [Μονάδες 6] 
 
2. Ένα σώμα μάζας m εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση. Τη χρονική στιγμή t=0, το σώμα διέρχεται από τη 
θέση ισορροπίας της ταλάντωσης με θετική ταχύτητα μέτρου υmax. Το έργο της δύναμης επαναφοράς από 
τη στιγμή t=0 μέχρι τη στιγμή Τ/12, όπου Τ η περίοδος της ταλάντωσης είναι 

α.      β.      γ. . 
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. [Μονάδες 6] 
 
3. Ο ραβδόμορφος μαγνήτης του διπλανού σχήματος αφήνεται ελεύθερος από 
ύψος h, να πέσει προς το έδαφος, περνώντας μέσα από το κλειστό μεταλλικό 
δακτύλιο, αντίστασης R, όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα. Κατά τη διάρκεια της 
κίνησης του μαγνήτη αναπτύσσεται στο δακτύλιο θερμική ενέργεια Q ίση με το 1/8 
της κινητικής ενέργειας Κ, που έχει ο μαγνήτης όταν φθάνει στο δάπεδο. Ο μαγνήτης 
φθάνει στο έδαφος με ταχύτητα 

α.     β.     γ.  
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. [Μονάδες 6] 
 
4. Ένα μπαλάκι μάζας m προσκρούει κάθετα σε οριζόντιο πάτωμα με ταχύτητα μέτρου υ1 και αναπηδά 
κατακόρυφα με ταχύτητα μέτρου υ2. Η χρονική διάρκεια της πρόσκρουσης είναι Δt. Το μέτρο της μέσης 
δύναμης που ασκείται κατά τη διάρκεια της πρόσκρουσης από το πάτωμα στο μπαλάκι είναι: 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. [Μονάδες 7] 
 

 

ΘΕΜΑ 3 – 25   [5,5,5,5,5] 

 



Επιμέλεια: Δ. Τσάτσης 

78 

Λεπτή, άκαμπτη και ομογενής ράβδος ΑΓ μήκους 1, 2 m=  και μάζας 

1 M kg=  μπορεί να περιστρέφεται σε κατακόρυφο επίπεδο, χωρίς 

τριβές, γύρω από σταθερό οριζόντιο άξονα κάθετο στη ράβδο, ο 

οποίος διέρχεται από το σημείο Ο σε απόσταση 
3

 από το άκρο Α της 

ράβδου. Το άκρο Γ της ράβδου συνδέεται με αβαρές νήμα που 

σχηματίζει γωνία φ = 30ο με τη ράβδο, το άλλο άκρο του οποίου είναι ακλόνητα συνδεδεμένο σε σταθερό 

σημείο Δ όπως στο σχήμα. Το σύστημα αρχικά ισορροπεί σε οριζόντια θέση. Κάποια στιγμή το νήμα κόβεται. 

α. Να υπολογίσετε το μέτρο της δύναμης που ασκεί το νήμα στη ράβδο και το μέτρο της δύναμης που 

δέχεται η ράβδος από τον άξονα περιστροφής,  πριν κοπεί το νήμα. 

Να υπολογίσετε 

β. τη ροπή αδράνειας της ράβδου ως προς τον άξονα περιστροφής της 

γ. τη γωνιακή επιτάχυνση της ράβδου τη χρονική στιγμή κατά την οποία κόβεται το νήμα. 

δ. Να υπολογίσετε την ταχύτητα του άκρου Γ της ράβδου τη χρονική στιγμή κατά την οποία η ράβδος 

διέρχεται για πρώτη φορά από την κατακόρυφη θέση. 

ε. Να υπολογίσετε το μέτρο του ρυθμού μεταβολής της στροφορμής της ράβδου τη χρονική στιγμή που 

σχηματίζει γωνία 30ο με την κατακόρυφο, μετά τη διέλευσή της για πρώτη φορά από την κατακόρυφη θέση. 

Δίνονται: η ροπή αδράνειας ράβδου ως προς το κέντρο μάζας της 21
12cmI M= , η επιτάχυνση της 

βαρύτητας 
2

10 
m

g
s

= . 

 

ΘΕΜΑ 4° – 25  μονάδες [5,5,5,5,5] 

Η οριζόντια μεταλλική ράβδος ΚΛ μήκους L=0,5 m, μάζας m=0,5kg, έχει ωμική 

αντίσταση R1=0,1Ω και συγκρατείται ακίνητη πάνω στους κατακόρυφους, 

αγώγιμους – αμελητέας αντίστασης – οδηγούς Αy1 και Γy2. Στο χώρο υπάρχει 

οριζόντιο ομογενές μαγνητικό πεδίο έντασης Β=2Τ, κάθετο στη ράβδο ΚΛ, όπως 

φαίνεται στο διπλανό σχήμα. Τα άκρα Α, Γ συνδέονται με σύρμα αντίστασης 

R2=0,4Ω. Τη χρονική στιγμή t=0, εκτοξεύουμε τη ράβδο ΚΛ προς τα κάτω με 

αρχική ταχύτητα υαρχ=2m/s, η οποία κινείται δεχόμενη από τους δύο οδηγούς 

συνολική τριβή μέτρου Τ=2Ν. Μετά από μετατόπιση y=2m, ο αγωγός αποκτά 

σταθερή ταχύτητα.  

α. Να προσδιορίσετε τη φορά και την ένταση του επαγωγικού ρεύματος που 

διαρρέει το κύκλωμα αμέσως μετά την εκτόξευση της ράβδου.   

β. Να προσδιορίσετε το είδος της κίνησης που θα εκτελέσει η ράβδος και να 

βρείτε τη σταθερή (οριακή) ταχύτητα υορ, που θα αποκτήσει η ράβδος.  

γ. Να υπολογίσετε τη θερμική ενέργεια που εκλύθηκε στους ωμικούς αντιστάτες μέχρι τη στιγμή που η 

ράβδος αποκτάει την οριακή ταχύτητα.  

δ. Να υπολογίσετε το ρυθμό μεταβολής της δυναμικής ενέργειας της ράβδου τη χρονική στιγμή t1, που η 

δύναμη Laplace ισούται με 3,5Ν.  

ε. Να υπολογίσετε τη διαφορά δυναμικού στην αντίσταση R2, τη χρονική στιγμή t1.  

Δίνεται η επιτάχυνση της βαρύτητας g= 10 m/s 2 

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ: ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

Διαγωνίσματα 2019-2020 21ο Διαγώνισμα (25ο) 
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Θεματικό πεδίο: Επαναληπτικό 

Ημερομηνία Φεβρουάριος 2020 

Διάρκεια 3 Ώρες 

Επιμέλεια Δημήτρης Τσάτσης 

ΘΕΜΑ 1° – 25  μονάδες 

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (5x5) 

1. Ο κύβος του σχήματος είναι τοποθετημένος σε ομογενές μαγνητικό πεδίο έντασης Β. Αν το εμβαδό κάθε 

πλευράς του κύβου είναι Α, τότε η ολική μαγνητική ροή που περνά από την κλειστή επιφάνεια του κύβου 

είναι 

 

α. ΒΑ      β. -ΒΑ      γ. 2ΒΑ    δ. μηδέν. 

 

2. Σε μια μάζα ιδανικού ρευστού που ρέει σε σωλήνα προσφέρεται λόγω διαφορά πίεσης 350J/L και η μάζα 

αυξάνει την κινητική της ενέργεια κατά 400J/L. Τότε : 

α. ο σωλήνας είναι οριζόντιος και η ταχύτητα του ρευστού αυξάνεται.              

β. η φλέβα του ρευστού κατέρχεται και στενεύει. 

γ. η φλέβα του ρευστού κατέρχεται και το εμβαδόν της διατομής της  αυξάνεται. 

δ. η δυναμική ενέργεια της μάζας αυξάνεται κατά 50J/L.  

 

3. Θερμική συσκευή έχει τις ενδείξεις 220V, 50Hz. Για να λειτουργεί κανονικά η συσκευή, θα πρέπει η 

εναλλασσόμενη τάση που εφαρμόζεται στα άκρα της να περιγράφεται από την εξίσωση 

𝛂. 𝜐 = 220𝜂𝜇(100𝑡)(𝑆𝐼)                  𝛃. 𝜐 = 220 √2𝜂𝜇(50𝑡)(𝑆𝐼) 

𝛄. 𝜐 = 220√2𝜂𝜇(100𝜋𝑡)(𝑆𝐼)          δ. 𝜐 = 220√2𝜂𝜇(100𝑡)(𝑆𝐼) 

 

4. Ένας μαθητής κάθεται σε μια στρεφόμενη καρέκλα και περιστρέφεται γύρω από κατακόρυφο άξονα 

χωρίς τριβές με τα χέρια του απλωμένα. Κάποια στιγμή ο μαθητής συμπτύσσει τα χέρια του και τα κολλά 

στο σώμα του. Κατά τη διαδικασία αυτή, η ροπή αδράνειας του συστήματος μαθητής - καρέκλα 

α. μειώνεται και η στροφορμή του παραμένει σταθερή.   

β. και η στροφορμή του μειώνονται. 

γ. αυξάνεται και η στροφορμή του παραμένει σταθερή.  

δ. και η στροφορμή παραμένουν σταθερές. 

 

5. Ένα  σώμα εκτελεί ΑΑΤ και στο  παρακάτω διάγραμμα δίνεται η επιτάχυνσή του σε συνάρτηση με το 

χρόνο.  
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0,5 t(s)

α

 

Ποιο από τα παρακάτω διαγράμματα είναι σωστό; 

Κ

0,2 t(s)

x

t(s)

t(s)

υ

0,5

0,4

U

0,2 t(s)

(α) (β)

(δ)(γ)

0,4

0,6

 

6. Ερωτήσεις Σωστού ή Λάθους (Σ) ή (Λ) 

α. Ο θεμελιώδης νόμος της στροφικής κίνησης ισχύει και στις περιπτώσεις που ένα σώμα εκτελεί 

ταυτόχρονα μεταφορική και στροφική κίνηση, αρκεί, οπωσδήποτε, ο άξονας γύρω από τον οποίο στρέφεται 

το σώμα να διέρχεται από το κέντρο μάζας του, να είναι άξονας συμμετρίας και να μην αλλάζει κατεύθυνση 

κατά τη διάρκεια της κίνησης.  

β. Όταν ένα σώμα εκτελεί μεταφορική κίνηση, κάθε στιγμή όλα τα σημεία του έχουν ίσες ταχύτητες. 

γ. Όταν δύο σφαίρες συγκρούονται κεντρικά, οι ταχύτητές τους βρίσκονται στην ίδια ευθεία, τόσο πριν όσο 

και μετά την κρούση. 

δ. Στα ρευστά που συμπιέζονται, ισχύει η διατήρηση της μάζας. 

ε. Η μονάδα μέτρησης του σπιν στο SI είναι το 1 kgm2/s2. 

 

ΘΕΜΑ 2° – 25  μονάδες 

1. Τα σώματα του σχήματος κινούνται οριζόντια σε κάθετες διευθύνσεις. 

Το ένα σώμα έχει μάζα m1 και ταχύτητα μέτρου υ1. Το άλλο σώμα έχει μάζα 

m2=4m1 και ταχύτητα μέτρου u2=u1/3. Οι σφαίρες συγκρούονται πλαστικά. 

Το ποσοστό της αρχικής κινητικής ενέργειας του συστήματος των δύο 

μαζών που μετατράπηκε σε θερμότητα κατά την κρούση είναι 

α. 800/13 %     β. 500/13 %       γ. 62,5 % 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. [Μονάδες 6] 

 

2. Υλικό σημείο εκτελεί ταυτόχρονα δυο απλές αρμονικές ταλαντώσεις, που εξελίσσονται στην ίδια 

διεύθυνση και εκατέρωθεν της ίδιας θέσης ισορροπίας. Οι ταλαντώσεις περιγράφονται από τις γραφικές 

παραστάσεις του σχήματος. 
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Αν Ε είναι η ενέργεια της συνισταμένης ταλάντωσης και Ε1 και Ε2 οι ενέργειες των επιμέρους ταλαντώσεων 

τότε ισχύει: 

α. Ε=Ε1+Ε2     β.  𝛦 = √𝛦1
2 + 𝛦2

2      γ. Ε=2Ε1+Ε2 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. [Μονάδες 6] 

 

3. Τα σώματα Σ1 και Σ2, με μάζες m1=m2=m, συνδέονται με αβαρές και μη εκτατό νήμα 

αναρτημένα σε κατακόρυφο ιδανικό ελατήριο σταθεράς k όπως απεικονίζεται στο 

σχήμα. Το σύστημα των δύο σωμάτων εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση με σταθερά 

επαναφοράς D=k και πλάτος A=Δl/2, όπου ∆l η επιμήκυνση του ελατηρίου από το 

φυσικό του μήκος στη θέση ισορροπίας της ταλάντωσης των δύο σωμάτων.  

Αν το νήμα παραμένει διαρκώς τεντωμένο τότε ο λόγος του ελάχιστου προς το μέγιστο 

μέτρο της τάσης του νήματος κατά τη διάρκεια της ταλάντωσης είναι ίσος με:  

α. 
𝑇𝑚𝑖𝑛

𝑇𝑚𝑎𝑥
=

1

4
          β. 

𝑇𝑚𝑖𝑛

𝑇𝑚𝑎𝑥
=

1

2
            γ. 

𝑇𝑚𝑖𝑛

𝑇𝑚𝑎𝑥
=

1

3
     

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. [Μονάδες 7] 

 

4. Βρύση σταθερής παροχής Π γεμίζει με νερό που θεωρείται ιδανικό ρευστό, ένα κυλινδρικό δοχείο. Στο 

πλευρικό του τοίχωμα και σε ύψος h από το έδαφος φέρει μικρή οπή από την οποία εξέρχεται νερό, το 

οποίο καταλήγει στο έδαφος. Η ελεύθερη επιφάνεια του νερού σταθεροποιείται σε ύψος Η=2h πάνω από 

το έδαφος 
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Αν διπλασιάσουμε την παροχή της βρύσης η ελεύθερη στάθμη του νερού θα σταθεροποιηθεί σε ύψος: 

α. H′=4h    β. H′=5h       γ. H′=2h.  

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. [Μονάδες 6] 

 

ΘΕΜΑ 3° – 25  [8+7+5+5] 

Η οριζόντια μεταλλική ράβδος ΑΓ μήκους L=0,5 m, 

μάζας m=1 kg, έχει ωμική αντίσταση R1=2 Ω και 

είναι ακίνητη πάνω στους οριζόντιους αγώγιμους – 

αμελητέας αντίστασης – οδηγούς Ζx1 και Δx1. Στο 

χώρο υπάρχει κατακόρυφο ομογενές μαγνητικό 

πεδίο, όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα. Τα άκρα 

Ζ, Δ συνδέονται με αντίσταση R2=3 Ω. Ασκώντας 

κατάλληλη εξωτερική δύναμη F, τη χρονική στιγμή 

t=0, η ράβδος αρχίζει να κινείται χωρίς τριβές, με 

σταθερή επιτάχυνση α=2 m/s2, προς τα δεξιά. Η ένταση του ρεύματος που διαρρέει την αντίσταση R2 τη 

χρονική στιγμή t1=10 s είναι I=1 Α. Να υπολογίσετε: 

α. την ένταση Β του ομογενούς μαγνητικού πεδίου. 

β. τη σχέση της εξωτερικής δύναμη F σε συνάρτηση με το χρόνο και να την παραστήσετε γραφικά για το 

χρονικό διάστημα από 0 s έως 10 s. 

γ. τη θερμική ισχύ στην αντίσταση R2 τη χρονική στιγμή t1=10 s. 

δ. το ρυθμό μεταβολής της κινητικής ενέργειας τη χρονική στιγμή t1=10 s. 

 

ΘΕΜΑ 4° – 25 [5,5,8,7] 

Λεπτή ομογενής ράβδος (ΑΓ) έχει μάζα Mρ=2 kg , μήκος L=1 m και μπορεί να περιστρέφεται χωρίς τριβές 

γύρω από σταθερό οριζόντιο άξονα κάθετο στο επίπεδο της, ο οποίος διέρχεται από το άκρο της Α. Η ράβδος 

ισορροπεί οριζόντια με τη βοήθεια κατακόρυφου μη ελαστικού νήματος, το οποίο είναι δεμένο στο άκρο 

της Γ. Το νήμα είναι τυλιγμένο πολλές φορές στο αυλάκι διπλής τροχαλίας με μάζα M=2 kg, η οποία 

αποτελείται από δύο ομογενείς δίσκους με ακτίνες R και 2R, όπως απεικονίζεται στο σχήμα.   

Οι δύο δίσκοι συνδέονται μεταξύ τους, ώστε να περιστρέφονται ως ένα σώμα χωρίς τριβές, γύρω από 

οριζόντιο ακλόνητο άξονα που διέρχεται από το κέντρο τους Κ και είναι κάθετος στο επίπεδό τους. Στο 
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αυλάκι του δίσκου ακτίνας R έχουμε τυλίξει αβαρές και μη εκτατό νήμα μεγάλου μήκους, στο ελεύθερο 

άκρο του οποίου έχουμε δέσει σώμα Σ1. Το σύστημα «ράβδος – διπλή τροχαλία – σώμα Σ1» ισορροπεί 

ακίνητο.  

 

α. Να υπολογίσετε τη μάζα του σώματος Σ1. 

Τη χρονική στιγμή t = 0 κόβεται το νήμα που συνδέει τη ράβδο με τη διπλή τροχαλία. Αμέσως μετά το κόψιμο 

του νήματος η τροχαλία και η ράβδος αρχίζουν να περιστρέφονται χωρίς το νήμα να γλιστράει στο αυλάκι 

του δίσκου ακτίνας R.   

β. Να βρείτε το μέτρο της γωνιακής επιτάχυνσης της ράβδου αμέσως μετά το κόψιμο του νήματος.  

Τη χρονική στιγμή t1 όπου το σώμα Σ1 έχει διανύσει κατακόρυφη απόσταση h=1,2 m το νήμα κόβεται. 

Αμέσως μετά το κόψιμο του νήματος το σώμα Σ1 συγκρούεται κεντρικά και πλαστικά με ακίνητο σώμα Σ2 

μάζας m2 =2 kg, το οποίο ισορροπεί στο πάνω άκρο κατακόρυφου ιδανικού ελατηρίου σταθεράς k=100 Ν/m. 

Το άλλο άκρο του m ελατηρίου είναι στερεωμένο στο έδαφος. Αμέσως μετά την κρούση το συσσωμάτωμα 

αρχίζει να εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση με σταθερά επαναφοράς D=k. 

γ. Να υπολογίσετε το πλάτος της ταλάντωσης του συσσωματώματος.  

Όταν η ράβδος γίνεται κατακόρυφη το άκρο της Γ προσκρούει σε ακλόνητη οριζόντια ακίδα. Εξαιτίας της 

πρόσκρουσης η ράβδος χάνει το 75% της κινητικής της ενέργειας που είχε ακριβώς πριν.   

δ. Να υπολογίσετε το μέτρο της μέσης δύναμης που ασκεί η ακίδα στη ράβδο εξαιτίας της πρόσκρουσης 

τους (μονάδες 4) και το ρυθμό μεταβολής της κινητικής ενέργειας της ράβδου αμέσως μετά την 

πρόσκρουση (μονάδες 3). Η χρονική διάρκεια επαφής της ράβδου με την ακίδα ισούται με ∆t=
√30

300
 s.  

Δίνονται:  
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• Tο μέτρο της επιτάχυνσης της βαρύτητας g=10 m/s2. 

• Η ροπή αδράνειας ομογενούς ράβδου μάζας Μ και μήκους L ως προς άξονα που διέρχεται από το κέντρο 

της και είναι κάθετος στο επίπεδό της Ιcm(ραβδου)=ΜL2/12 

• Η ροπή αδράνειας της διπλής τροχαλίας ως προς τον άξονα που διέρχεται από το κέντρο της και είναι 

κάθετος στο επίπεδο της Ιcm(τροχαλας ) =ΜR2 .  

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 
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Γ ΛΥΚΕΙΟΥ: ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

Διαγωνίσματα 2019-2020 22ο Διαγώνισμα (30ο) 

Θεματικό πεδίο: Επαναληπτικό 

Ημερομηνία Φεβρουάριος 2020 

Διάρκεια 3 Ώρες 

Επιμέλεια Δημήτρης Τσάτσης 

ΘΕΜΑ 1° – 25  μονάδες 

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 

1. Σε σωλήνα πλάγιο ως προς το οριζόντιο δάπεδο ρέει ιδανικό ρευστό. Αν οι ρευματικές γραμμές είναι 

ευθείες παράλληλες και ισαπέχουσες, τότε 

α. όλα τα μόρια του ρευστού έχουν την ίδια ταχύτητα. 

β. ο σωλήνας είναι υποχρεωτικά οριζόντιος.  

γ. η ταχύτητα κάποιων μορίων του ιδανικού ρευστού είναι μηδέν. 

δ. σε όλα τα σημεία του ρευστού η πίεση είναι η ίδια. 

 

2. Μια μικρή σφαίρα προσκρούει ελαστικά στην επίπεδη επιφάνεια ενός κατακόρυφου τοίχου. Αν η 

σφαίρα κτυπήσει πλάγια στην επιφάνεια, τότε 

α. η ορμή της διατηρείται.                            β. η κινητική της ενέργεια διατηρείται. 

γ. η ταχύτητά της διατηρείται. .                   δ. οι γωνίες πρόσπτωσης και ανάκλασης δεν είναι ίσες. 

 

3. Ένα σώμα εκτελεί ταλάντωση που προέρχεται από τη σύνθεση δύο απλών αρμονικών ταλαντώσεων 

που γίνονται γύρω από την ίδια θέση ισορροπίας, στην ίδια διεύθυνση, με εξισώσεις: x1=10ημ10πt (S.I.) και 

x2=5ημ(10πt+π) (S.I.) Η απομάκρυνση του σώματος κάθε χρονική στιγμή δίνεται από την εξίσωση : 

α. x=15ημ(10πt+π) (S.I.)   β.  x=5ημ10πt (S.I.)    γ. x=5ημ(10πt+π) (S.I.)     δ. x=15ημ10πt (S.I.). 

 

4. Ένα πλαίσιο είναι τοποθετημένο σε ομογενές μαγνητικό πεδίο έντασης Β. Μέγιστη μαγνητική ροή 

διέρχεται από το πλαίσιο στην περίπτωση του σχήματος 

 

α. (1)        β. (2)      γ. (3)        δ. (4) 

 

5. Ένας ομογενής δίσκος στρέφεται γύρω από σταθερό άξονα που διέρχεται από το κέντρο του. Η γωνιακή 

ταχύτητα ω μεταβάλλεται με το χρόνο t, όπως στο παρακάτω διάγραμμα. Τη χρονική στιγμή t1 μηδενίζεται 
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α. η γωνιακή επιτάχυνση του δίσκου.  

β. η συνισταμένη των ροπών που ασκούνται στο δίσκο. 

γ. ο ρυθμός μεταβολής της διαγραφόμενης επίκεντρης γωνίας του δίσκου. 

δ. ο ρυθμός μεταβολής της στροφορμής του δίσκου. 

 
6. Ερωτήσεις Σωστού ή Λάθους 
α. Όταν ένα σώμα εκτελεί μεταφορική κίνηση, κάθε στιγμή όλα τα σημεία του έχουν ίσες ταχύτητες. 

β. Η δύναμη που δέχεται από το υγρό ένα σώμα βυθισμένο εντός του αυξάνεται αν το σώμα 

μετακινηθεί προς μεγαλύτερο βάθος. 

γ. Όταν μια μικρή σφαίρα συγκρούεται πλάγια και ελαστικά με κατακόρυφο τοίχο, τότε η ορμή της σφαίρας 

παραμένει σταθερή, 

δ. Το φαινόμενο της παλίρροιας στον κόλπο του Fundy στον Καναδά οφείλεται στην εξαναγκασμένη 

ταλάντωση της μάζας του νερού στην επιφάνεια της Γης εξαιτίας της βαρυτικής έλξης της Σελήνης,  

ε. Ο θεμελιώδης νόμος της υδροστατικής αποδεικνύεται με εφαρμογή του 1ου νευτωνικού νόμου στα 

υγρά σε ισορροπία εντός του βαρυτικού πεδίου. 

 

ΘΕΜΑ 2° – 25  μονάδες 

1. Μικρή σφαίρα Σ1 μάζας m1 συγκρούεται ελαστικά και έκκεντρα με ακίνητη μικρή σφαίρα μάζας m2, 

όπως φαίνεται στο σχήμα. Μετά την κρούση τους οι σφαίρες κινούνται σε κάθετες διευθύνσεις. 

 
Οι μάζες των σφαιρών ικανοποιούν τη σχέση: 

α. m1 = m2              β. 2
1

m
m

2
=          γ. m1= 2m2 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. [Μονάδες 8] 
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2. Στο σχήμα το σώμα μάζας m1 ισορροπεί χαμηλότερα κατά 

h από τη θέση φυσικού μήκους του ελατηρίου. Από τη θέση 

φυσικού μήκους του ελατηρίου αφήνουμε σώμα ίσης μάζας 

(m2=m1=m) να κάνει ελεύθερη πτώση στην κατακόρυφο που 

διέρχεται από τον άξονα του ελατηρίου. Η κρούση των 

σωμάτων είναι κεντρική ελαστική, και αμέσως μετά την 

κρούση, απομακρύνεται η μάζα m2, ενώ το σώμα m1 εκτελεί 

α.α.τ. Το πλάτος ταλάντωσης του m1 είναι 

α. h        β. 2h        γ. h√2 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. [Μονάδες 8] 

 

3. Σε ένα οριζόντιο επίπεδο ηρεμούν δυο ομογενή στερεά, ένας κύβος και ένας κύλινδρος με ίδια μάζα 

Μ=10 Kg. Τη χρονική στιγμή t=0 δέχονται δυο ίσες οριζόντιες δυνάμεις F=40 N, όπως φαίνεται στο 

παρακάτω σχήμα, οι οποίες διέρχονται από τα κέντρα μάζας τους. 

F

F

 

Τα δυο σώματα αρχίζουν να κινούνται κατά μήκος του επιπέδου, εκκινώντας από την ίδια θέση. Αν για το 

επίπεδο αυτό δίνεται ο συντελεστής στατικής τριβής μs=0,1 καθώς και η ροπή αδράνειας του κυλίνδρου ως 

προς το κέντρο μάζας του 2

2

1
MRI cm =  τότε ποιο από τα δυο στερεά πιστεύετε ότι θα φτάσει πρώτο στην 

άκρη του επιπέδου; (Δίνεται g=10m/s2) 

α. Ο κύβος                      β. Ο κύλινδρος                γ. Θα φτάσουν ταυτόχρονα    

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. [Μονάδες 9] 

  

ΘΕΜΑ 3° – 25  [5+5+5+5+5]  

Στο σχήμα δείχνονται δύο κατακόρυφοι μεταλλικοί οδηγοί Ay και A΄y΄, και ένας 

αγωγός ΚΛ μήκους l=0,5 m μάζας m=0,01 kg αντίστασης R=1 Ω που μπορεί να 

κινείται χωρίς τριβές πάνω στους κατακόρυφους οδηγούς εφαπτόμενος διαρκώς 

σε αυτούς. Τα άκρα Α και Α΄ των μεταλλικών οδηγών είναι συνδεδεμένα με 

κυκλικό πλαίσιο που έχει Ν=100 σπείρες, ακτίνας r=1/2π m και αντίστασης ανά 

μονάδα μήκους R*=0,03Ω/m Στο χώρο των κατακόρυφων οδηγών καθώς και στο 

χώρο του κυκλικού αγωγού υπάρχει ομογενές μαγνητικό πεδίο έντασης Bo=2 

T καθέτου στο επίπεδό τους. Αρχικά κρατάμε τον αγωγό ΚΛ ακίνητο. Τη χρονική 

στιγμή to=0αρχίζουμε να μειώνουμε την ένταση του μαγνητικού πεδίου μόνο 

στην περιοχή του κυκλικού αγωγού με σταθερό ρυθμό μέτρου, |
𝑑𝐵

𝑑𝑡
| = 𝜆 μέχρι να 

μηδενιστεί, ενώ ταυτόχρονα αφήνουμε ελεύθερο τον αγωγό ΚΛ. Παρατηρούμε 

ότι ο αγωγός ΚΛ εξακολουθεί να ισορροπεί σε όλη τη χρονική διάρκεια μείωσης 

του μαγνητικού πεδίου και όταν αυτό μηδενιστεί ο αγωγός αρχίζει να κινείται. 

α. Να προσδιορίσετε τη φορά και την ένταση του ρεύματος που διαρρέει τον ΚΛ όταν αυτός ισορροπεί. 
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β. Να υπολογίσετε την ηλεκτρεγερτική δύναμη που αναπτύσσεται στον κυκλικό αγωγό. 

γ. Να βρείτε το ρυθμό μείωσης του μαγνητικού πεδίου, λ, στην περιοχή του κυκλικού αγωγού. 

δ. Να υπολογίσετε την σταθερή ταχύτητα που αποκτά τελικά ο αγωγός ΚΛ. 

Δίνεται g=10 m/s2 και ότι η Η.Ε.Δ. που αναπτύσσεται στον κυκλικό αγωγό εξαιτίας της μεταβολής της 

έντασης του ρεύματος σε αυτό είναι αμελητέα. 

 

ΘΕΜΑ 4° – 25   [6,6,6,7] 

Το πλάγιο επίπεδο του σχήματος έχει ύψος h και 

γωνία κλίσης φ, με συνφ=0,8 και ημφ=0,6. Το 

πλάγιο επίπεδο από τη βάση του, σημείο Α, μέχρι 

το σημείο Γ παρουσιάζει τριβή, ενώ το υπόλοιπο 

τμήμα, από το σημείο Γ μέχρι την κορυφή του, Δ, 

είναι λείο. Ένας δίσκος ακτίνας r και μάζας m, που 

κυλίεται φθάνει τη χρονική στιγμή t=0, στη βάση 

του πλάγιου επιπέδου, σημείο Α, με ταχύτητα κέντρου μάζας υ0=5m/s και συνεχίζει κυλιόμενος να 

ανέρχεται στο πλάγιο επίπεδο. Ο δίσκος διέρχεται από το σημείο Γ τη χρονική στιγμή t1=0,5 s και φθάνει 

στο σημείο Δ με μηδενική ταχύτητα. 

Να υπολογίσετε:  

α. την επιτάχυνση του κέντρου μάζας του δίσκου στην τραχιά επιφάνεια καθώς και τον ελάχιστο συντελεστή 

στατικής τριβής μεταξύ δίσκου και επιπέδου, ώστε ο δίσκος να ανέρχεται κυλιόμενος χωρίς να ολισθήσει. 

β. το ύψος h του πλάγιου επιπέδου. 

γ. τη χρονική στιγμή t3 που η μεταφορική κινητική ενέργεια του δίσκου γίνεται μισή από τη στροφική του 

κατά την άνοδο. 

δ. Να σχεδιάσετε σε αριθμημένους άξονες το λόγο της ταχύτητας του κέντρου μάζας του δίσκου προς την 

γραμμική ταχύτητα των σημείων της περιφέρειας, σε συνάρτηση με το χρόνο, μέχρι τη χρονική στιγμή 

t2 που ο δίσκος φτάνει στην κορυφή του επιπέδου. 

Δίνονται: g=10 m/s2 και η ροπή αδράνειας του δίσκου ως προς άξονα που διέρχεται από το κέντρο του 

Ι=mr2/2. 

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 
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Γ ΛΥΚΕΙΟΥ: ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

Διαγωνίσματα 2019-2020 23ο Διαγώνισμα (31ο) 

Θεματικό πεδίο: Επαναληπτικό 

Ημερομηνία Φεβρουάριος 2020 

Διάρκεια 3 Ώρες 

Επιμέλεια Δημήτρης Τσάτσης 

ΘΕΜΑ 1° – 25  μονάδες 

Α. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. 

1. Tο μεταλλικό πλαίσιο του σχήματος τη χρονική στιγμή t=0 αρχίζει να εισέρχεται 

με σταθερή ταχύτητα κάθετα στις δυναμικές γραμμές του ομογενούς μαγνητικού 

πεδίου. Το διάγραμμα μαγνητικής ροής - χρόνου για την είσοδο του πλαισίου στο 

μαγνητικό πεδίο είναι το 

 

 

2. Σε μία φθίνουσα ταλάντωση στην οποία η αντιτιθέμενη δύναμη είναι ανάλογη της ταχύτητα F=-bu 

α. H σταθερά b εξαρτάται μόνο από τις ιδιότητες του μέσου 

β. Η σταθερά b δεν εξαρτάται από το σχήμα του αντικειμένου που κινείται 

γ.  Όταν αυξάνει η σταθερά b η περίοδος ταλάντωσης παρουσιάζει μεγάλη μείωση. 

δ. Όταν αυξάνει η σταθερά b η περίοδος ταλάντωσης παρουσιάζει μία μικρή αύξηση που θα την θεωρούμε 

αμελητέα. 

 

3. Σφαίρα µάζας m κινείται µε σταθερή ταχύτητα υ και συγκρούεται ελαστικά µε τον 

κατακόρυφο τοίχο του σχήµατος. Αν η γωνία πρόσπτωσης είναι 600 τότε η µεταβολή της 

ορµής της σφαίρας είναι: 

α. m⋅υ      β. 2m⋅υ      γ. 0    δ. m⋅υ/2.  

 

4. Όταν ένα  σώμα Σ εκτελεί διακροτήματα 

α. Το σώμα έχει πλάτος που μεταβάλλεται από -2Α μέχρι 2Α όπου Α το πλάτος της κάθε επιμέρους 

ταλάντωσης. 

β. Η συχνότητα της ιδιόμορφης ταλάντωσης που ονομάζεται διακρότημα είναι περίπου ίση με τις 

επιμέρους συχνότητες των ταλαντώσεων που δημιούργησαν το διακρότημα. 

γ. Η κίνηση του σώματος Σ είναι απλή αρμονική ταλάντωση. 

δ. Η περίοδος του διακροτήματος είναι ανεξάρτητη από τις περιόδους των δύο επιμέρους ταλαντώσεων 

που δημιούργησαν το διακρότημα. 
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5. Μία θερμική συσκευή έχει τις ενδείξεις 400W, 50Hz. Η ενέργεια που προσφέρει το ηλεκτρικό δίκτυο στη 

συσκευή στη διάρκεια μιας περιόδου, όταν αυτή λειτουργεί κανονικά είναι 

α. 8 J.    β. 0 J.     γ. 104 J.      δ. 16π J. 

 

Β. Ερωτήσεις Σωστού ή Λάθους 

α. Για ένα σώµα που εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση, η φάση της επιτάχυνσης του σώµατος προηγείται 

κατά π rad από τη φάση της αποµάκρυνσής του.  

β.  Όταν σε ένα αρχικά ακίνητο ελεύθερο στερεό σώµα ασκείται ζεύγος δυνάµεων, απουσία κάθε άλλης 

αλληλεπίδρασης, τότε το στερεό σώµα εκτελεί µόνο στροφική κίνηση. 

γ.  Για ένα σώµα που εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση, ο ρυθµός µεταβολής της κινητικής του ενέργειας 

είναι σε κάθε στιγµή αντίθετος µε το ρυθµό µεταβολής της δυναµικής ενέργειας ταλάντωσης.  

δ.  Τα πρωτόνια, νετρόνια και ηλεκτρόνια έχουν spin µέτρου 2ℏ 

ε.  Σε κάθε κρούση µεταξύ δυο σωµάτων, η µεταβολή της ορµής του ενός σώµατος είναι αντίθετη της 

µεταβολής της ορµής του άλλου.  

 

ΘΕΜΑ 2° – 25  μονάδες 

1. Από τη σύνθεση δυο απλών αρµονικών ταλαντώσεων (Α.Α.Τ) που γίνονται στην ίδια διεύθυνση και 

γύρω από την ίδια θέση ισορροπίας, µε εξισώσεις: 

 
προκύπτει µια νέα απλή αρµονική ταλάντωση µε πλάτος Α1.  

Από τη σύνθεση δυο Α.Α.Τ που γίνονται στην ίδια διεύθυνση και γύρω από την ίδια θέση ισορροπίας, µε 

εξισώσεις:   x 3=A 1⋅ηµω1t και x 4 =A 1⋅ηµω 2 t ,  

όπου ω1 και ω2 παραπλήσιες µε σχέση που τις συνδέει: 

ω2 = ω1 + π (S.I.) προκύπτει µια ιδιόµορφη περιοδική κίνηση µε πλάτος Α2.  

Α. Το πλάτος Α2 µεταβάλλεται περιοδικά µε το χρόνο µεταξύ των τιµών:  

 
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. [Μονάδες 4] 

Β. Το πλάτος Α2 µηδενίζεται κάθε:  

α. 1s            β. 2s               γ. 4s 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. [Μονάδες 4] 

 

2. Μια μικρή σφαίρα αφήνεται να κινηθεί από ύψος h=1,75m κατά μήκος ενός κεκλιμένου επιπέδου με 

γωνία κλίσης θ, οπότε κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει και φτάνει στο οριζόντιο επίπεδο όπου συνεχίζει να 

κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει. [Πηγή: Θοδωρής Παπσγουρίδης] 

 
Αν η σφαίρα στη συνέχεια της κίνησής της συναντήσει ένα δεύτερο λείο κεκλιμένο επίπεδο με την ίδια 
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γωνία κλίσης θ, θα φτάσει κατά την άνοδό της στο επίπεδο αυτό σε ύψος h1 όπου; 

α. h1=h            β. h1=(5/7)h       γ. h1=(7/5)h          δ. h1=(2/3)h 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. [Μονάδες 9] 

Κατά τα πέρασμα από το κεκλιμένο στο οριζόντιο επίπεδο και από το οριζόντιο στο κεκλιμένο επίπεδο το 

μέτρο της ταχύτητας του κέντρου μάζας της σφαίρας δε μεταβάλλεται. Δίνεται ότι η ακτίνα της σφαίρας 

είναι αμελητέα σε σχέση με το ύψος h, ενώ η ροπή αδράνειάς της ως προς μια διάμετρό της δίνεται από τη 

σχέση Ι=(2/5)ΜR2 

 

3. Ένα μεγάλο δοχείο με νερό κλείνεται με αβαρές έμβολο και περιέχει νερό. Σε βάθος h από την πάνω 

επιφάνεια του νερού υπάρχει μια μικρή οπή από την οποία εκρέει το νερό με ταχύτητα υ1. [Πηγή: Διονύσης 

Μάργαρης] 

 
Αν ασκήσουμε στο έμβολο κατακόρυφη δύναμη F με μέτρο ίσο με το οκταπλάσιο του βάρους του νερού 

στο τμήμα του δοχείου πάνω από το οριζόντιο επίπεδο που περνάει από την οπή, τότε η ταχύτητα εκροής 

του νερού υ2 θα είναι ίση: 

α. υ2=2υ1,   β. υ2=3υ1,   γ.υ2=4υ1,   δ. υ2=8υ1. 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. [Μονάδες 8] 

 

ΘΕΜΑ 3° – 25  μονάδες [Πηγή: Μαρούσης Βαγγέλης] 

Ο διπλός ομοαξονικός δίσκος του σχήματος έχει μάζα Μ 

= 2 Kg, ακτίνες δίσκων R = 0,3 m και r=0,1 m, ροπή 

αδράνειας ως προς τον άξονα περιστροφής  I = 0,1 Kg m2 

και ηρεμεί πάνω σε οριζόντιο δάπεδο. Στο μικρό δίσκο 

έχει τυλιχτεί αβαρές και μη εκτατό νήμα μέσω του οποίου 

ασκούμε οριζόντια δύναμη F = 7 N και ο δίσκος κυλίεται 

χωρίς ολίσθηση. Ύστερα από μετατόπιση του άξονα 

περιστροφής κατά s1 = 6 m το νήμα ξετυλίγεται πλήρως και εγκαταλείπει το δίσκο, ο οποίος αμέσως μετά 

ανεβαίνει σε κεκλιμένο επίπεδο, γωνίας κλίσης φ (ημφ = 0,28). Κατά την συνάντηση του στερεού με το 

κεκλιμένο επίπεδο δεχόμαστε ότι η ταχύτητα του κέντρου μάζας του δίσκου και η γωνιακή του ταχύτητα 

δεν αλλάζουν μέτρα. Ο δίσκος συνεχίζει να κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει στο κεκλιμένο επίπεδο. Όταν ο 

άξονας του στερεού ανέβει στο κεκλιμένο επίπεδο ψηλότερα κατά h από ότι ήταν στο οριζόντιο δάπεδο, η 

ταχύτητα του στιγμιαία μηδενίζεται.  

Για την κύλιση του δίσκου στο οριζόντιο δάπεδο να υπολογίσετε:  

α. Την επιτάχυνση του κέντρου μάζας του δίσκου και την γωνιακή του επιτάχυνση. Μονάδες 4  

β. Την ελάχιστη τιμή του συντελεστή οριακής τριβής μεταξύ κυλίνδρου και οριζόντιου επιπέδου ώστε ο 

κύλινδρος να κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει. Μονάδες 3  

γ. Την στροφορμή του δίσκου ως προς τον άξονα περιστροφής στο τέλος της οριζόντιας διαδρομής. 

Μονάδες 3  

h  

s 1   

F  

φ   

∆ 
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δ. Να βρείτε της εξίσωση της ταχύτητας του σημείου ∆ του μικρού δίσκου σε συνάρτηση με το χρόνο και να 

την παραστήσετε γραφικά σε σύστημα βαθμολογημένων αξόνων, κατά την κίνηση του δίσκου στο οριζόντιο 

δάπεδο. Μονάδες 4  

Για την κύλιση του δίσκου στο κεκλιμένο επίπεδο να υπολογίσετε:  

ε. Τη γωνιακή επιβράδυνση του δίσκου.  Μονάδες 3  

ζ. Την στροφορμή του δίσκου σε συνάρτηση με το χρόνο. Μονάδες 4  

η. Το ύψος h που θα φτάσει ο δίσκος. Μονάδες 4  

∆ίνεται η επιτάχυνση της βαρύτητας g = 10 m/s2.  

 

ΘΕΜΑ 4° – 25   [6,6,6,7] 

Λείο κεκλιμένο επίπεδο έχει γωνία κλίσης 30 = . Στα σημεία Α και Β 

στερεώνουμε τα άκρα δύο ιδανικών ελατηρίων με σταθερές 1 60
N

k  
m

=  

και 2 140
N

k  
m

=  αντίστοιχα. Στα ελεύθερα άκρα των ελατηρίων, 

δένουμε σώμα Σ1, μάζας 1 2m  kg=  και το κρατάμε στη θέση όπου τα 

ελατήρια έχουν το φυσικό τους μήκος (όπως φαίνεται στο σχήμα). Τη 

χρονική στιγμή t0=0 αφήνουμε το σώμα Σ1 ελεύθερο. 

α.  Να αποδείξετε ότι το σώμα Σ1 εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση. 

β. Να γράψετε τη σχέση που δίνει την απομάκρυνση του σώματος Σ1 από τη θέση ισορροπίας του σε 

συνάρτηση με το χρόνο. Να θεωρήσετε θετική φορά τη φορά από το Α προς το Β. 

Κάποια χρονική στιγμή που το σώμα Σ1 βρίσκεται στην αρχική του θέση, τοποθετούμε πάνω του (χωρίς 

αρχική ταχύτητα) ένα άλλο σώμα Σ2 μικρών διαστάσεων μάζας 2 6m  kg= . Το σώμα Σ2 δεν ολισθαίνει 

πάνω στο σώμα Σ1 λόγω της τριβής που δέχεται από αυτό. Το σύστημα των δύο σωμάτων κάνει απλή 

αρμονική ταλάντωση. 

γ. Να βρείτε τη σταθερά επαναφοράς της ταλάντωσης του σώματος Σ2. 

δ. Να βρείτε τον ελάχιστο συντελεστή οριακής στατικής τριβής που πρέπει να υπάρχει μεταξύ των σωμάτων 

Σ1 και Σ2, ώστε το Σ2 να μην ολισθαίνει σε σχέση με το Σ1. Δίνεται: g=10 m/s2.  

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ: ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

Διαγωνίσματα 2019-2020 24ο Διαγώνισμα (33ο) 

Θεματικό πεδίο: Επαναληπτικό 
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Ημερομηνία Μάρτιος 2020 

Διάρκεια 3 Ώρες 

Επιμέλεια Δημήτρης Τσάτσης 

ΘΕΜΑ 1° – 25  μονάδες 

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 

1. Σύνθετη κίνηση εκτελεί: 

α. ένας θαλαμίσκος του τροχού του λούνα παρκ. 

β. ένα κιβώτιο που ολισθαίνει σε οριζόντιο δάπεδο.  

γ. μια ρακέτα, αν κρατώντας την οριζόντια, από τη λαβή, την πετάξουμε ψηλά. 

δ. ένας ανεμιστήρας οροφής 

 

2. Η γραφική παράσταση του μέτρου της έντασης του μαγνητικού πεδίου Β στο εσωτερικό ενός 

σωληνοειδούς μεγάλου μήκους σε συνάρτηση με την ένταση του ρεύματος που το διαρρέει είναι όπως στο 

σχήμα 

 
 

3. Ένα σώμα μάζας m κινούμενο με ταχύτητα μέτρου υ συγκρούεται πλάγια 

και ανελαστικά με δεύτερο σώμα μάζας 2m που κινείται με ταχύτητα μέτρου 2υ όπως 

στο σχήμα. Κατά τη διάρκεια της κρούσης τιμή ίση με μηδέν έχει η 

α. ολική ορμή του συστήματος των δύο σωμάτων. 

β. μεταβολή της ορμής του συστήματος των δύο σωμάτων.  

γ. μεταβολή της κινητικής ενέργειας του συστήματος των δύο σωμάτων. 

δ. μέση δύναμη που ασκείται στο σώμα μάζας m 

 

4. Στις φθίνουσες ταλαντώσεις στις οποίες η αντιτιθέμενη δύναμη είναι ανάλογη της ταχύτητας, τα 

φυσικά μεγέθη που έχουν πάντα την ίδια φορά είναι 

α. η ταχύτητα και η δύναμη επαναφοράς  

β. η ταχύτητα και η απομάκρυνση.  

γ. η δύναμη επαναφοράς και η δύναμη των τριβών. 

δ. η συνισταμένη δύναμη και η επιτάχυνση. 

 

5. Οι δύο μαγνήτες του σχήματος συγκρατούν στους 

πόλους τους Α, Β από μια βίδα. Όταν φέρουμε τους 

πόλους Α, Β σε επαφή, οι βίδες θα 

α. παραμείνουν στις θέσεις τους 

β. ενωθούν μεταξύ τους, παραμένοντας στις θέσεις τους. 

γ. θα πέσουν. 

δ. θα απομακρυνθούν μεταξύ τους, παραμένοντας σε επαφή με τους μαγνήτες. 
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Β. Ερωτήσεις Σωστού ή Λάθους 

α.  Όταν οι ακροβάτες θέλουν να κάνουν γρηγορότερα στροφές στον αέρα, τεντώνουν τα χέρια και τα πόδια 

τους. 

β.  Ένας αστέρας νετρονίων έχει μεγαλύτερη περίοδο περιστροφής από τον Ήλιο. 

γ. H μονάδα 1 Α, ορίζεται η ένταση  που διαρρέει καθένα από δύο ευθύγραμμους ρευματοφόρους αγωγούς 

απείρου μήκους, που βρίσκονται στο κενό και σε απόσταση 1m, και αναπτύσσουν ο ένας στον άλλο δύναμη 

2∙10-7 N για κάθε 1m μήκους. 

δ.  Η περίοδος μιας φθίνουσας ταλάντωσης διατηρείται χρονικά σταθερή, για ορισμένη τιμή της σταθεράς 

απόσβεσης. 

ε.  Η περίοδος και η κυκλική συχνότητα ενός περιοδικού φαινομένου είναι μεγέθη αντιστρόφως ανάλογα. 

 

ΘΕΜΑ 2° – 25  μονάδες 

1. Ένας οριζόντιος ομογενής δίσκος μάζας Μ και ακτίνας R περιστρέφεται χωρίς τριβές γύρω από 

ακλόνητο κατακόρυφο άξονα z΄z που διέρχεται από το κέντρο του ως προς τον οποίο παρουσιάζει ροπή 

αδράνειας Ι=ΜR2/2, με σταθερή γωνιακή ταχύτητα μέτρου ωο. Ένα πολύ μικρό κομμάτι πλαστελίνης μάζας 

m=M/4 αφήνεται να πέσει από μικρό ύψος πάνω από το δίσκο. Το κομμάτι της πλαστελίνης κολλάει 

ακαριαία στο δίσκο σε απόσταση d=R/2 από το κέντρο του. Αν ο αριθμός των περιστροφών που εκτελεί ο 

δίσκος σε χρόνο Δt πριν την προσκόλληση της πλαστελίνης σε αυτόν είναι ίσος με NA και ο αριθμός των 

περιστροφών που εκτελεί ο δίσκος σε χρόνο Δt μετά την προσκόλληση της πλαστελίνης σε αυτόν είναι ίσος 

με NB, τότε ισχύει:  

α. NA=17NB/16   β. NA=16NB/17    γ. NA=9NB/8 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. [Μονάδες 7] 

 

2. Τα σώματα Β και Γ έχουν ίσες μάζες και εφάπτονται σε λείο οριζόντιο επίπεδο, 

ενώ το σώμα Β είναι δεμένο στο άκρο ελατηρίου, που έχει το φυσικό του μήκος. 

Εκτρέπουμε το σώμα Β προς τ’ αριστερά κατά Α και το αφήνουμε να κινηθεί. 

Φτάνοντας στη θέση ισορροπίας συγκρούεται πλαστικά με το σώμα Γ. Για το νέο 

πλάτος ταλάντωσης του συσσωματώματος ισχύει:  

α. Α1=Α,  β. Α1 =
2

A
  γ.  Α1= 

2

A
  

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. [Μονάδες 6] 

 

3. Στο σχήμα (α) φαίνεται ένα ελεύθερο στερεό, το οποίο στρέφεται υπό την επίδραση του ζεύγους 

δυνάμεων F1 και F2. 

 
 

B Γl0
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Αν μετακινήσουμε τα σημεία εφαρμογής των δυνάμεων μετακινώντας παράλληλα τους φορείς των 

δυνάμεων, όπως φαίνεται στο σχήμα (β), χωρίς να μεταβάλλουμε τη μεταξύ τους απόσταση, τότε το στερεό: 

α. στρέφεται όπως και στο σχήμα α. 

β. στρέφεται αντίστροφα από το σχήμα α. 

γ. ισορροπεί. 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. [Μονάδες 6] 

 

4. Ένα μεγάλο κυλινδρικό δοχείο περιέχει νερό σε βάθος Η, ενώ κοντά στον πυθμένα του είναι 

συνδεδεμένος οριζόντιος σωλήνας Α. Στον σωλήνα αυτό έχει συνδεθεί δεύτερος κατακόρυφος σωλήνας 

Β. Το νερό το θεωρούμε ιδανικό ρευστό 

  

I. Ο σωλήνας Α φράσσεται με τάπα, ενώ ο Β είναι ανοικτός. 

Για το ύψος του νερού στο σωλήνα Β ισχύει: 

α. h<Η          β. h=Η      γ. h>Η 

ΙΙ. Ανοίγουμε την τάπα και αποκαθίσταται μόνιμη και στρωτή ροή. Για το νέο ύψος του νερού στο σωλήνα 

Β ισχύει: 

α. h=Η          β. h<Η     γ. h=0 2. 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. [Μονάδες 6] 

https://dmarg01.files.wordpress.com/2020/02/cebacebbceb5ceb9cf83cf84cf8ccf82-1.png
https://dmarg01.files.wordpress.com/2020/02/cebacebbceb5ceb9cf83cf84cf8ccf82-1.png
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ΘΕΜΑ 3° – 25  [6+6+6+7] 

Ένας κυκλικός αγωγός ακτίνας r =2π cm και ένας ευθύγραμμος αγωγός 

μεγάλου μήκους βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο με το κέντρο του κυκλικού 

αγωγού, Κ, να απέχει από τον ευθύγραμμο αγωγό d που είναι απόσταση 

μικρότερη από το μήκος της περιφέρειας του κυκλικού αγωγού. Οι αγωγοί 

διαρρέονται από ρεύματα έντασης Ι1 και Ι2 αντίστοιχα, με Ι2 =12π Α. Η ένταση 

του μαγνητικού πεδίου που δημιουργούν οι δύο ρευματοφόροι αγωγοί στο 

κέντρο Κ του κυκλικού αγωγού ισούται με 4∙10-5 Τ και αν διακόψουμε το ρεύμα 

σε οποιονδήποτε αγωγό το μέτρο της έντασης μειώνεται χωρίς να μεταβληθεί 

η φορά της. Ο ένας αγωγός δημιουργεί στο κέντρο του κυκλικού αγωγού, Κ, 

μαγνητικό πεδίο τριπλάσιου μέτρου από τον άλλον. 

α. Να σχεδιάσετε τη φορά του ρεύματος που διαρρέει τον ευθύγραμμο αγωγό 

δικαιολογώντας την απάντησή σας. 

β. Να βρείτε τις πιθανές τιμές των μέτρων των εντάσεων των μαγνητικών πεδίων που δημιουργούν οι 

ρευματοφόροι αγωγοί στο κέντρο του κύκλου. 

γ. Να υπολογίσετε την απόσταση d μεταξύ του κέντρου Κ του κυκλικού αγωγού και του ευθύγραμμου 

αγωγού. 

δ. Να υπολογίσετε την ένταση του ρεύματος Ι1. 

Δίνεται ότι kμ = 10–7 Ν/Α2. 

 

ΘΕΜΑ 4° – 25   [5,5,5,5,5] 

Στο σχήμα φαίνεται μια διπλή τροχαλία που 

αποτελείται από δύο ομόκεντρους ομογενείς δίσκους 

με ακτίνες r=0,1m και R=0,2m και μάζες m=2kg και 

Μ=4kg αντίστοιχα. Οι δύο δίσκοι συνδέονται μεταξύ 

τους έτσι ώστε να περιστρέφονται ως ένα σώμα, χωρίς 

τριβές, γύρω από σταθερό άξονα ο οποίος διέρχεται 

από το κέντρο τους και είναι κάθετος στο επίπεδό 

τους.  

Στο αυλάκι του μεγάλου δίσκου της τροχαλίας έχουμε 

τυλίξει αβαρές και μη εκτατό νήμα (4), στο ελεύθερο 

άκρο του οποίου έχουμε δέσει σώμα μάζας m1=1kg. 

Στο αυλάκι του μικρού δίσκου της τροχαλίας έχουμε 

τυλίξει δύο αβαρή και μη εκτατά νήματα (3) και (2). 

Στο ελεύθερο άκρο του οριζόντιου νήματος (3) έχουμε 

δέσει το ένα άκρο οριζόντιου ιδανικού ελατηρίου 

σταθεράς k1=200 Ν/m του οποίου το άλλο άκρο είναι 

δεμένο σε σταθερό σημείο. Στο ελεύθερο άκρο του κατακόρυφου νήματος (2) έχουμε δέσει σώμα μάζας 

m2=0,5 kg το οποίο είναι δεμένο και με αβαρές ελαστικό κατακόρυφο νήμα (1) από σταθερό σημείο της 

οροφής. Το μέτρο F της δύναμης που ασκεί το ελαστικό νήμα (1) είναι ανάλογο της επιμήκυνσής του ΔΙ 

σύμφωνα με τη σχέση F=100∙ΔΙ (SI). Το σύστημα ισορροπεί με το νήμα (1) να είναι επιμηκυμένο κατά ΔΙ=0,2 

m.  

α.  Να βρείτε την παραμόρφωση του ελατηρίου.  

Κάποια στιγμή κόβουμε το νήμα (2). Να υπολογίσετε: 

β.  Τη γωνιακή επιτάχυνση της τροχαλίας αμέσως μετά το κόψιμο του νήματος (2).  
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γ.  Τη μέγιστη τιμή της κινητικής ενέργειας του συστήματος (τροχαλία – μάζα m1).  

δ.  Το διάστημα που θα διανύσει το σώμα μάζας  m1   μέχρι να μηδενιστεί η ταχύτητά του για πρώτη φορά 

μετά το κόψιμο του νήματος (2).  

ε.  Το διάστημα που θα διανύσει το σώμα μάζας  m2   μέχρι να μηδενιστεί η ταχύτητά του για πρώτη φορά 

μετά το κόψιμο του νήματος (2).  

Δίνεται ότι η ροπή αδράνειας των δίσκων ως προς τον άξονα περιστροφής τους υπολογίζεται από τις σχέσεις 

I1 = mr2, I2 = MR2 , η επιτάχυνση της βαρύτητας ισούται με g = 10 , και τα νήματα δεν ολισθαίνουν 

στην τροχαλία. 

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 
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Γ ΛΥΚΕΙΟΥ: ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

Διαγωνίσματα 2019-2020 25ο Διαγώνισμα (34ο) 

Θεματικό πεδίο: Επαναληπτικό 

Ημερομηνία Μάρτιος 2020 

Διάρκεια 3 Ώρες 

Επιμέλεια Δημήτρης Τσάτσης 

ΘΕΜΑ 1° – 25  μονάδες 

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 

1. Στο παρακάτω σχήμα φαίνεται πώς μεταβάλλεται με το χρόνο t, η μαγνητική ροή Φ που διέρχεται από 

ένα πλαίσιο. 

 

Ποιο σχήμα δίνει τη γραφική παράσταση της ηλεκτρεγερτικής δύναμης Є που αναπτύσσεται στο πλαίσιο σε 

συνάρτηση με το χρόνο; 

  

α.  Το σχήμα Ι.       β.  Το σχήμα ΙΙ.          γ.  Το σχήμα ΙΙΙ.           δ.  Κανένα από τα παραπάνω σχήματα. 

 

2. Ένα ορθογώνιο πλαίσιο εμβαδού Α στρέφεται μέσα σε ομογενές μαγνητικό πεδίο (ο.μ.π.) έντασης Β, με 

σταθερή γωνιακή ταχύτητα ω, γύρω από άξονα που περνά από τα μέσα των δύο πλευρών του και είναι 

κάθετος στις δυναμικές γραμμές του ο.μ.π.. Αν για t=0 το πλαίσιο είναι κάθετο στις δυναμικές γραμμές, τότε 

η μαγνητική ροή που διέρχεται απ’ αυτό μεταβάλλεται με το χρόνο σύμφωνα με τη σχέση: 

α. Φ=ΒΑ         β. Φ=ΒΑημωt       γ. Φ=ΒΑσυνωt      δ. Φ=-ΒΑημωt 

 

3. Μία από τις μονάδες μέτρησης της στροφορμής των στοιχειωδών σωματιδίων στο διεθνές σύστημα 

μονάδων (SI) είναι 

α. 2J s     β. J s      γ. 
2

2

m
kg

s
       δ. 

2

m
kg

s
  

 

4. Ο δευτερολεπτοδείκτης ενός ρολογιού έχει περίοδο 

α. 1/60 min    β. 1 min      γ. 60 min      δ. 12 min 
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5. Ο κατακόρυφος σωλήνας του διπλανού σχήματος έχει σταθερή 

διατομή και στο εσωτερικό του ρέει ιδανικό ρευστό με φορά από τα 

αριστερά προς τα δεξιά. Για τις ταχύτητες και τις πιέσεις των σημείων Α 

και Β ισχύει 

α. υΑ>υΒ και pA>pB 

β. υΑ=υΒ και pA>pB 

γ.  υΑ=υΒ και pA< pB 

δ. υΑ=υΒ και pA=pB 

 

Β. Ερωτήσεις Σωστού ή Λάθους 

α.  Αν κόψουμε ένα σωληνοειδές στη μέση και διαρρέεται από ρεύμα ίδιας έντασης τότε η ένταση του 

μαγνητικού πεδίου στο εσωτερικό του υποδιπλασιάζεται. 

β.  Tα υγρά θεωρούνται ασυμπίεστα επειδή τα μόριά τους βρίσκονται το ένα δίπλα στο άλλο. 

γ. Κοντά στο μέσο ενός ραβδόμορφου μαγνήτη οι μαγνητικές δυνάμεις εξασθενούν.. 

δ.  Οι δυναμικές γραμμές του μαγνητικού πεδίου δεν τέμνονται και είναι πάντοτε κλειστές 

ε.  Όταν ένα ποδήλατο κινείται προς το νότο η στροφορμή των τροχών του, ως προς τον άξονα περιστροφής 

τους, είναι ένα διάνυσμα με κατεύθυνση προς τη δύση. 

 

ΘΕΜΑ 2° – 25  μονάδες 

1. Tο σωληνοειδές του σχήματος έχει Ν1 σπείρες, μήκος l και 

διαρρέεται από ρεύμα έντασης I1. Το κυκλικό πλαίσιο που το περιβάλλει 

έχει Ν2=10Ν1 σπείρες, ακτίνα r όπου r=l/4 και διαρρέεται από ρεύμα 

έντασης Ι2. Οι άξονες του σωληνοειδούς και του κυκλικού πλαισίου 

συμπίπτουν. Αν το μέτρο της συνολικής έντασης του μαγνητικού πεδίου 

στο κέντρο του κυκλικού πλαισίου είναι μηδέν, τότε ο λόγος Ι1/Ι2 των 

εντάσεων των ρευμάτων είναι 

α. 5   β. 10   γ. 20  

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. Να δικαιολογήσετε την απάντησή 

σας. [Μονάδες 6] 

 

2. Ένας ταλαντωτής εκτελεί ταλάντωση που προέρχεται από τη σύνθεση δύο αρμονικών ταλαντώσεων που 

έχουν εξισώσεις: x1 = Αημ196πt (t σε s) και x2 = Αημ204πt (t σε s). Οι δύο ταλαντώσεις εξελίσσονται στην 

ίδια διεύθυνση γύρω από την ίδια θέση ισορροπίας. Στο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ δύο 

διαδοχικών μηδενισμών του πλάτους, ο ταλαντωτής διέρχεται από τη θέση ισορροπίας του 

α. 50 φορές    β. 100 φορές   γ. 25 φορές. 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. [Μονάδες 6] 
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3. Ένα ανοικτό κυλινδρικό δοχείο περιέχει νερό μέχρι ύψος h. Στο πλευρικό 

τοίχωμα και στη βάση του δοχείου υπάρχει βρύση με οπή εμβαδού διατομής 

πολύ μικρότερου του εμβαδού της βάσης του δοχείου. Ανοίγουμε τη βρύση και 

η παροχή της είναι Π. Αν ανοίγοντας τη βρύση θέλουμε η παροχή της να είναι 

Π/2, θα πρέπει η στάθμη του νερού στο δοχείο να κατέβει από το αρχικό ύψος 

κατά 

α. h/4       β. 2h/4      γ. 3h/4 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

[Μονάδες 6] 

 

4. Tα σφαιρίδια ΣΑ, μάζας mA και ΣΒ, μάζας mB, του σχήματος, είναι δεμένα στις άκρες μη ελαστικών 

νημάτων ίδιου μήκους. Τα σφαιρίδια ελευθερώνονται ταυτόχρονα με τα νήματα τεντωμένα από θέσεις 

συμμετρικές ως προς την κατακόρυφο που διέρχεται από τη θέση ισορροπίας τους (βλέπε σχήμα) και 

συγκρούονται μετωπικά και ελαστικά στη θέση ισορροπίας τους. 

 
Μετά την κρούση, το σφαιρίδιο Α επιστρέφει πίσω και εκτελώντας κυκλική τροχιά φτάνει σε μέγιστο ύψος 

τετραπλάσιο από αυτό που ελευθερώθηκε. O λόγος των μαζών mΑ/mB είναι 

α. ½        β. 1/3        γ. ¼ 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. [Μονάδες 7] 

 

ΘΕΜΑ 3° – 25  [6+6+6+7] 

Δύο ράβδοι είναι συνδεδεμένες στο άκρο τους Α και 

σχηματίζουν σταθερή γωνία 60  μεταξύ τους, όπως 

φαίνεται στο διπλανό σχήμα. Οι ράβδοι είναι 

διαφορετικές μεταξύ τους, αλλά κάθε μία είναι 

ομογενής. Το σύστημα των δύο ράβδων μπορεί να 

περιστρέφεται γύρω από άρθρωση, που είναι στερεωμένη σε τοίχο, στο άκρο Α, χωρίς τριβές. Το σύστημα 

αφήνεται να περιστραφεί υπό την επίδραση της βαρύτητας από τη θέση του Σχήματος, όπου η ράβδος 1  

είναι οριζόντια, με αρχική ταχύτητα μηδέν. Δίνεται ότι τα μήκη των δύο ράβδων είναι 1 4 m=  και 2 2 m=

, ενώ η μάζα της ράβδου 2  είναι 2 10 m kg= . 

α. Να υπολογίσετε τη μάζα 1m  της ράβδου μήκους 1 , εάν το σύστημα 

αποκτά τη μέγιστη γωνιακή ταχύτητα τη χρονική στιγμή που οι δύο 

ράβδοι σχηματίζουν ίσες γωνίες με την κατακόρυφο, όπως φαίνεται 

στο διπλανό σχήμα. 
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 β. Να υπολογίσετε τη μάζα 1m  της ράβδου μήκους 1 , εάν το σύστημα 

σταματά στιγμιαία, όταν η ράβδος μήκους 1  φτάνει στην κατακόρυφη θέση 

που φαίνεται στο διπλανό σχήμα. 

γ. Να υπολογίσετε τη γωνιακή επιτάχυνση του συστήματος των δύο ράβδων 

του ερωτήματος Β στη θέση που απεικονίζεται στο Σχήμα. 

δ. Να υπολογίσετε τον ρυθμό μεταβολής της στροφορμής της ράβδου 

μήκους 2  του ερωτήματος Β στη θέση που απεικονίζεται στο Σχήμα. 

Δίνονται: η επιτάχυνση της βαρύτητας 
2

10 
m

g
s

= , η ροπή αδρανείας ράβδου μήκους  και μάζας m που 

περιστρέφεται γύρω από το άκρο της Α, 21
3AI m=  και ότι 3 1,7= (προσεγγιστικά). 

 

ΘΕΜΑ 4° – 25   [6,8,6,5] 

Το στερεό σώμα κυκλικής διατομής έχει εξωτερική 

ακτίνα R=0,2 m, όπως φαίνεται στο σχήμα, ενώ η 

μάζα του είναι m=4 Kg . Η ροπή αδράνειας του 

στερεού ως προς άξονα που διέρχεται από το κέντρο 

μάζας του είναι 𝐼𝑐𝑚 =
1

2
𝑚𝑅2. Στο σώμα υπάρχει 

εσωτερικό αυλάκι με ακτίνα r=0,1 m .Το στερεό 

βρίσκεται πάνω σε κεκλιμένο επίπεδο γωνίας κλίσης 

φ=30ο. Λεπτή αβαρής κλωστή είναι τυλιγμένη στο 

εσωτερικό αυλάκι και δεν ολισθαίνει σε όλη τη 

διάρκεια του φαινόμενου που ακολουθεί. Η 

επιτάχυνση της βαρύτητας έχει μέτρο ίσο με g=10 

m/s2 . Στην άκρη του νήματος που παραμένει συνεχώς παράλληλο με το κεκλιμένο επίπεδο ασκείται 

σταθερή δύναμη παράλληλη με το κεκλιμένο επίπεδο, όπως φαίνεται στο σχήμα, μέσω της οποίας 

ελέγχουμε την κίνηση του σώματος. 

α. Να υπολογίσετε το μέτρο της δύναμης F ώστε το στερεό να ισορροπεί ακίνητο πάνω στο κεκλιμένο 

επίπεδο. 

β. Αυξάνουμε το μέτρο της δύναμης F κατά 30% και το στερεό αρχίζει να κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει. Να 

υπολογίσετε το μέτρο της επιτάχυνσης του κέντρου μάζας του στερεού σώματος και το μέτρο του ρυθμού 

μεταβολής της στροφορμής του σώματος. 

γ. Τη χρονική στιγμή t, που το στερεό σώμα έχει μετατοπιστεί κατά Δx=2 m από την αρχική θέση του, να 

υπολογίσετε το μέτρο της ταχύτητας του κέντρου μάζας του. Να βρείτε το μήκος του νήματος που έχει 

τυλιχθεί στο εσωτερικό αυλάκι από την αρχή της διαδικασίας έως τη χρονική στιγμή t. 

δ. Ποιος είναι ο ρυθμός μεταβολής της στροφικής κινητικής ενέργειας του στερεού σώματος τη χρονική 

στιγμή t, που το σώμα έχει μετατοπιστεί κατά Δx=2 m από την αρχική του θέση; 

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

 

 

 


