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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 

ΤΑΞΗ:  Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ 

 

 

Προτεινόμενα θέματα σε όλη την ύλη. 
 

ΘΕΜΑ Α 
Στις ερωτήσεις Α1-Α5 που ακολουθούν, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της 

ερώτησης και δίπλα  το γράμμα της απάντησης που θεωρείτε σωστή. 

  

Α1. Μια σφαίρα που κινείται πάνω σε λείο οριζόντιο δάπεδο με ορμή μέτρου p ,   

προσκρούει κάθετα και ελαστικά σε κατακόρυφο τοίχο. Το μέτρο της μεταβολής της 

ορμής της σφαίρας  είναι: 

α. 0 

β. p  

γ. 2 p . 

δ. 3p . 

Μονάδες 4 

 

Α2. Ένα σώμα εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση. Το έργο της δύναμης επαναφοράς 

που δέχεται το σώμα είναι θετικό, για το χρονικό διάστημα που 

α. το μέτρο της δύναμης επαναφοράς αυξάνεται 

β. η τιμή της δύναμης επαναφοράς είναι αρνητική 

γ. η δυναμική ενέργεια της ταλάντωσης αυξάνεται 

δ. η κινητική ενέργεια του σώματος αυξάνεται. 

Μονάδες 4 
 

Α3. Στα άκρα ωμικής αντίστασης R  συνδέεται πηγή εναλλασσόμενης τάσης με εξίσωση 

ημV t  . Το διάγραμμα που παριστάνει τη στιγμιαία ισχύ στην αντίσταση είναι:  
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α. το διάγραμμα Α. 

β. το διάγραμμα Β. 

γ. το διάγραμμα Γ. 

δ. το διάγραμμα Δ. 

Μονάδες 5 

 

Α4. Η συχνότητα μιας εξαναγκασμένης ταλάντωσης 

α. εξαρτάται από τα φυσικά χαρακτηριστικά του ταλαντωτή και από τη σταθερά 

απόσβεσης 

β. εξαρτάται από το πλάτος της εξωτερικής περιοδικής δύναμης 

γ. γίνεται μέγιστη όταν έχουμε συντονισμό 

δ. είναι πάντα ίση με τη συχνότητα του διεγέρτη. 

Μονάδες 4 

 

Α5. Συρμάτινο τετραγωνικό πλαίσιο κινείται συνεχώς 

με σταθερή ταχύτητα   και τη στιγμή 0t   αρχίζει να 

εισέρχεται σε ομογενές μαγνητικό πεδίο, έχοντας το 

επίπεδό του κάθετο στις μαγνητικές γραμμές. Το 

ηλεκτρικό φορτίο που θα περάσει από μία διατομή του 

πλαισίου, από τη στιγμή 0t   έως τη στιγμή που θα 

βρεθεί ολόκληρο μέσα στο μαγνητικό πεδίο, είναι 

α. ανεξάρτητο από το χρόνο εισόδου. 

β. ανάλογο της ταχύτητας   

γ. ανάλογο της αντίστασης του πλαισίου 

δ. ανεξάρτητο από το εμβαδόν του πλαισίου 

Μονάδες 4 

 

Α6. Για τις προτάσεις της ερώτησης που ακολουθεί, να γράψετε στο τετράδιό σας το 

γράμμα της πρότασης και δίπλα τη λέξη Σωστό αν η πρόταση είναι σωστή ή τη λέξη Λάθος 

αν είναι λανθασμένη. 

α. Ένα σωληνοειδές είναι κατασκευασμένο από εύκαμπτο σύρμα και διαρρέεται 

από εναλλασσόμενο ρεύμα. Κάθε στιγμή, οι σπείρες του σωληνοειδούς έλκονται 

μεταξύ τους. 

β. Σε όλες τις ανελαστικές κρούσεις μεταξύ δύο ή περισσότερων σωμάτων, η 

ενέργεια του συστήματος μειώνεται 

γ. Όταν αυξάνεται η σταθερά απόσβεσης μιας φθίνουσας μηχανικής ταλάντωσης, ο 

ρυθμός μείωσης του πλάτους αυξάνεται. 

δ. Στην απλή αρμονική ταλάντωση ενός σώματος, ο ρυθμός μεταβολής της 

κινητικής ενέργειας του σώματος ισούται με το ρυθμό μεταβολής της δυναμικής 

ενέργειας ταλάντωσης 

ε. Αν σε ένα ακίνητο, ελεύθερο στερεό σώμα ασκηθεί ένα ζεύγος δυνάμεων, τότε 

το κέντρο μάζας του σώματος θα εκτελέσει κυκλική κίνηση 

Μονάδες 5 
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ΘΕΜΑ Β  

Β1. Ένας ευθύγραμμος αγωγός ΚΛ, μήκους  και  βάρους 

w  είναι συνδεδεμένος μέσω μονωτικού συνδέσμου, στο 

ανώτερο άκρο ενός κατακόρυφου ιδανικού ελατηρίου, 

σταθεράς k . Ο αγωγός είναι κάθετος σε δύο κατακόρυφους 

μεταλλικούς στύλους αμελητέας αντίστασης, πάνω στους 

οποίους μπορεί να ολισθαίνει χωρίς τριβές,  παραμένοντας 

διαρκώς κάθετος σε αυτούς. Τα κατώτερα άκρα των δύο 

στύλων είναι στερεωμένα σε μονωτική βάση, όπως φαίνεται 

στο διπλανό σχήμα. Η διάταξη βρίσκεται μέσα σε οριζόντιο 

και ομογενές μαγνητικό πεδίο έντασης B , κάθετο στο 

επίπεδο των δύο στύλων. Εκτρέπουμε τον αγωγό ΚΛ 

παράλληλα στον εαυτό του προς τα πάνω, ώστε το ελατήριο να αποκτήσει το φυσικό του 

μήκος και τη χρονική στιγμή 0t   τον αφήνουμε ελεύθερο να κινηθεί. Το είδος της 

κίνησης του αγωγού θα είναι 

α. φθίνουσα ταλάντωση με δύναμη απόσβεσης της μορφής αF b  . 

β. απλή αρμονική ταλάντωση σταθερού πλάτους. 

γ. εξαναγκασμένη ταλάντωση. 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 2+4 

 

 

Β2. Στο διπλανό σχήμα, ένα σώμα Σ μάζας  ισορροπεί 

στερεωμένο στο κατώτερο άκρο κατακόρυφου ιδανικού ελατηρίου 

σταθεράς , του οποίου το άλλο άκρο είναι στερεωμένο σε οροφή. 

Ένα κατακόρυφο, αβαρές και μη εκτατό νήμα συνδέει το σώμα Σ με 

το ένα άκρο μιας ομογενούς ράβδου, μάζας  και μήκους , το 

κάτω άκρο της οποίας ακουμπά πάνω σε οριζόντιο δάπεδο. Το 

σύστημα ισορροπεί στο ίδιο κατακόρυφο επίπεδο, με τη ράβδο να 

σχηματίζει γωνία  με το οριζόντιο δάπεδο. Κάποια στιγμή το νήμα 

κόβεται και το σώμα Σ εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση. Τη 

στιγμή που το σώμα Σ σταματά στιγμιαία για πρώτη φορά, έχει 

επιτάχυνση ίση με την επιτάχυνση της βαρύτητας . Το μέτρο της 

δύναμης που δέχεται η ράβδος από το οριζόντιο δάπεδο, πριν κοπεί 

το νήμα θα ισούται με: 

α. mg . 

β. ( 2 )M m g . 

γ. 2mg . 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Να δικαιολογήσετε την επιλογή  σας. 

Μονάδες 2+5 
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Β3. Στερεό σώμα μάζας M ,  

αποτελείται από δύο κολλημένους 

ομόκεντρους δίσκους με ακτίνες R   

και 2R , όπως στο σχήμα. Η ροπή 

αδράνειας του στερεού ως προς τον 

άξονα κάθετο στους δίσκους, που 

διέρχεται από τα κέντρα τους είναι 
2I MR . Στο αυλάκι του μικρού 

δίσκου είναι πολλές φορές 

τυλιγμένο, αβαρές και μη εκτατό νήμα. Στο ελεύθερο άκρο Α του νήματος ασκείται 

σταθερή οριζόντια δύναμη F , με αποτέλεσμα το στερεό να κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει 

στο οριζόντιο δάπεδο, ενώ το νήμα τυλίγεται χωρίς να γλιστράει στο αυλάκι του μικρού 

δίσκου. 

Ι. Το μέτρο της επιτάχυνσης του ελεύθερου άκρου του νήματος είναι: 

α. 
3

F

M
    β. 

5

F

M
  .   γ. 

2

5

F

M
   

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Να δικαιολογήσετε την επιλογή  σας. 

Μονάδες 2+4 

 

ΙΙ. Το έργο της δύναμης F  από τη στιγμή  που άρχισε η κίνηση μέχρι τη στιγμή που το 

κέντρο μάζας του στερεού έχει μετατοπιστεί κατά CMx  είναι: 

α. F CM

1

2
W F x  .   β. F CM

3

2
W F x    γ. F CM2W F x   

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Να δικαιολογήσετε την επιλογή  σας. 

Μονάδες 2+4 

 

 

ΘΕΜΑ Γ 

Ένα συρμάτινο πλαίσιο εμβαδού 
20,1 mS  , αποτελείται από 

5N  σπείρες και η καθεμιά σπείρα του έχει ωμική αντίσταση 

1 0,6 R   . Το πλαίσιο είναι ακλόνητα τοποθετημένο, με το 

επίπεδό του κάθετο στις δυναμικές γραμμές ομογενούς 

μαγνητικού πεδίου έντασης B , της οποίας το μέτρο μεταβάλλεται 

με σταθερό ρυθμό. Τα άκρα Κ και Λ του πλαισίου είναι 

συνδεδεμένα με σωληνοειδές, το οποίο έχει πυκνότητα σπειρών 

5 σπείρες/cmn   και ωμική αντίσταση 2 R   . Εξαιτίας της 

μεταβολής του μέτρου της έντασης του μαγνητικού πεδίου B , το 

κύκλωμα διαρρέεται από επαγωγικό ρεύμα σταθερής έντασης  

επ 0,2 ΑI  , με φορά αυτήν που φαίνεται στο διπλανό σχήμα.  
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Γ1. Να υπολογίσετε το μέτρο της έντασης του μαγνητικού πεδίου 
σωλB  που 

δημιουργείται στο εσωτερικό του σωληνοειδούς και να προσδιορίσετε τη φορά 

της. 

Μονάδες 5 
Γ2. Να βρείτε το επαγωγικό φορτίο που διέρχεται από μια διατομή του 

κυκλώματος, σε χρονικό διάστημα 1 mint  . 

Μονάδες 5 
Γ3. Να υπολογίσετε τη  θερμότητα που ελευθερώνεται σε ολόκληρο το κύκλωμα, 

σε χρονικό διάστημα 1 mint  . 

Μονάδες 5 

Γ4. Να υπολογίσετε τη διαφορά δυναμικού KΛV  που αναπτύσσεται στα άκρα του 

πλαισίου. 

Μονάδες 5 

Γ5. Να εξετάσετε αν το μέτρο της έντασης του μαγνητικού πεδίου B  αυξάνεται ή  

μειώνεται και να υπολογίσετε το ρυθμό μεταβολής του 
B

t




. 

Μονάδες 5 

Δίνεται η μαγνητική σταθερά: 
7

μ 2

N
k 10  

A

 . 

 

 

ΘΕΜΑ Δ 
Μεταλλική, ομογενής και ισοπαχής ράβδος ΑΓ έχει μάζα 1 kgM  , μήκος 4 m  και 

είναι αρθρωμένη μέσω μονωτικού συνδέσμου στο άκρο της Α. Η ράβδος διαρρέεται από 

ηλεκτρικό ρεύμα σταθερής έντασης 4 AI  , με φορά από το Γ προς το Α και το μισό 

της τμήμα ΚΓ βρίσκεται μέσα σε οριζόντιο, ομογενές μαγνητικό πεδίο έντασης B , του 

οποίου οι δυναμικές γραμμές είναι κάθετες σε αυτήν. Η ράβδος ισορροπεί ακίνητη, 

σχηματίζοντας γωνία φ με την οριζόντια διεύθυνση, όπου ημ 0,6   και συν 0,8  . Το 

άκρο Γ της ράβδου είναι συνδεδεμένο με αβαρές, κατακόρυφο, μη εκτατό νήμα ΓΔ από 

μονωτικό υλικό, το άλλο άκρο του οποίου είναι στερεωμένο στο κέντρο κυκλικού 

εμβόλου, μάζας εμβ 3 kgm   και εμβαδού 
3 210  mA  . Το έμβολο κλείνει αεροστεγώς 

κυλινδρικό δοχείο που περιέχει νερό, σε ύψος 1,4 mH  . Το έμβολο ισορροπεί χωρίς να 

εμφανίζει τριβές με τα τοιχώματα του δοχείου, ενώ ανάμεσα σε αυτό και στην επιφάνεια 

του νερού υπάρχει εγκλωβισμένος αέρας, με πίεση 5 2

αερ 1,2 10  N/mp   . Στο πλαϊνό 

τοίχωμα του δοχείου και σε βάθος 1,2 mh   υπάρχει μια οπή κλεισμένη με τάπα, όπως 

φαίνεται στο σχήμα. 

Δ1.  Να υπολογίσετε το μέτρο της τάσης του νήματος (3 μονάδες), καθώς και την 

ένταση B  (μέτρο και κατεύθυνση) του μαγνητικού πεδίου (4 μονάδες). 

Μονάδες 7 

Κάποια στιγμή ανοίγουμε την τάπα και αρχίζει να εκρέει νερό από την οπή. Ταυτόχρονα 

συγκρατούμε τη ράβδο, ώστε να συνεχίσει να ισορροπεί στην ίδια θέση και το έμβολο να 

διατηρείται ακίνητο. 
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Δ2.  Να υπολογίσετε την ταχύτητα εκροής του νερού αμέσως μετά το άνοιγμα της 

τάπας (3 μονάδες), καθώς και το βεληνεκές της φλέβας (3 μονάδες). Να θεωρήσετε 

ότι το εμβαδόν διατομής του δοχείου είναι πολύ μεγαλύτερο από το εμβαδόν της 

οπής. 

Μονάδες 6 
 

 

Δ3. Αμέσως μετά την κρούση του με το έδαφος, το νερό κινείται οριζόντια χωρίς να 

αναπηδά και να συσσωρεύεται. Να υπολογίσετε το μέτρο της δύναμης που δέχονται 

οι πρώτες σταγόνες του νερού, εξαιτίας της πρόσκρουσής τους με το έδαφος. 

Δίνεται η διατομή της οπής: 4 2

οπής 10  mA  . 

Μονάδες 6 

Καθώς το νερό εκρέει από την οπή, η στάθμη του νερού στο δοχείο κατέρχεται, με 

αποτέλεσμα να μεγαλώνει ο όγκος του εγκλωβισμένου αέρα και η πίεσή του να 

μειώνεται. Η ταχύτητα εκροής του νερού μειώνεται και η εκροή σταματάει, όταν η πίεση 

του εγκλωβισμένου αέρα γίνει 5 2

αερ 0,9 10  N/mp   . 

Δ4.  Να υπολογίσετε τη μάζα του νερού που θα έχει εξέλθει από το δοχείο, όταν 

σταματήσει η εκροή του νερού. 

Μονάδες 6 

Δίνονται: η ατμοσφαιρική πίεση 
5

ατμ 10  Pap  , η πυκνότητα του νερού 
3 310  kg/m   

και η επιτάχυνση της βαρύτητας  
210 m/sg  . 

Να θεωρήσετε ότι το νερό είναι ιδανικό ρευστό. 

 

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ! 


