
                                                                                                                                    
 

                                 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 2012-2013 

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙΔΕΣ 
 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 

Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΠΤΑ (7) 

ΘΕΜΑ Α  

Στις ερωτήσεις Α1 - Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το 

γράμμα που αντιστοιχεί στη φράση η οποία συμπληρώνει σωστά την ημιτελή πρόταση. 

 

Α1. Επίπεδος ρευματοφόρος αγωγός (ΑΓΔΕ) 
σχήματος Π(έντασης ρεύματος I), με 
ΑΓ=ΓΔ=ΔΕ=α, (ΑΓ┴ΓΔ,ΓΔ┴ΔΕ), βρίσκεται 
εντός του ομογενούς μαγνητικού πεδίου 

�⃗�  , που είναι κάθετο στο επίπεδό του. 
Για να ισορροπεί ο αγωγός πρέπει να 
ασκήσουμε συνολική εξωτερική δύναμη  
F, μέτρου: 
 

α) 3BIα. 
β) 2BIα. 
γ) BIα. 

δ) √2BIα. 
Μονάδες 5 

Α2. Σε μια ελαστική κεντρική κρούση μεταξύ δύο σωμάτων Σ1 και Σ2 που 
αποτελούν μονωμένο σύστημα ,αν Δp1, Δp2, ΔΚ1 και ΔΚ2 είναι οι 
αλγεβρικές τιμές των μεταβολών της ορμής και των μεταβολών της 
κινητικής ενέργειας των σωμάτων Σ1 και Σ2 αντίστοιχα, ισχύει: 
 

α) 1 2 1 2Δp Δp και ΔΚ ΔΚ= =  

β) 1 2 1 2Δp Δp και ΔΚ ΔΚ= − = −  

γ) 1 2 1 2Δp Δp και ΔΚ ΔΚ= − =  

δ) 1 2 1 2Δp Δp και ΔΚ ΔΚ= = −  

Μονάδες 5 

Α3. Σώμα εκτελεί κίνηση που προέρχεται από τη σύνθεση δύο απλών 
αρμονικών ταλαντώσεων, γύρω από το ίδιο σημείο, ίδιου πλάτους και 
διεύθυνσης με συχνότητες f1=α Hz και f2=α-2 Hz (όπου α θετική σταθερά), 
με αποτέλεσμα να παρουσιάζονται διακροτήματα. Το χρονικό διάστημα  
ανάμεσα σε τρεις διαδοχικούς μηδενισμούς της ενέργειας ταλάντωσης της 
σύνθετης κίνησης είναι: 
 

     α) 1s.                       β) 2s.                     γ) 0,5s .                     δ) 3s . 
 

  Μονάδες  5 



                                                                                                                                    
 

                                 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 2012-2013 

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙΔΕΣ 
 

Α4. Σε αβαρές τετράγωνο πλαίσιο ΑΒΔΓ  που ισορροπεί ακίνητο πάνω σε λείο 
οριζόντιο δάπεδο ασκούνται ταυτόχρονα δυνάμεις ίσου μέτρου F  όπως   
φαίνεται στα παρακάτω 4 σχήματα (κάτοψη). Το πλαίσιο έχει τη 
δυνατότητα να περιστρέφεται γύρω από άρθρωση που είναι 
τοποθετημένη στο σημείο Δ χωρίς τριβές. 

 

 

 

 
               
 

 

                              i.                                                                  ii.  

 

 

 

 

 

 

                            iii.                                                                   iv. 

Aπό τις τέσσερις περιπτώσεις που απεικονίζονται, το πλαίσιο δεν 

περιστρέφεται στη: 

α) i .                       β) ii .                       γ) iii .                  δ) iv . 

Μονάδες  5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                    
 

                                 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 2012-2013 

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙΔΕΣ 
 

Α5.   Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας στο τετράδιό 
σας, δίπλα στον αριθμό που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση ,τη λέξη Σωστό ,αν 
η πρόταση είναι σωστή , ή τη λέξη  Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη . 

 
Για την παραγωγή εναλλασσόμενης τάσης πλάτους V ,ένα πλαίσιο 

περιστρέφεται μέσα σε ένα ομογενές μαγνητικό πεδίο έντασης �⃗�  . Στα άκρα 
του πλαισίου συνδέουμε ένα αντιστάτη που έχει αντίσταση R. 
 
α).Αν διπλασιάσουμε την περίοδο περιστροφής του πλαισίου, τότε η μέση 

ισχύς που καταναλώνει ο αντιστάτης τετραπλασιάζεται.  

β). Η χρονική εξίσωση της αρμονικά εναλλασσόμενης τάσης μπορεί να έχει 

τη μορφή υ=Vσυν(ωt) . 

γ).Όταν το πλαίσιο βρίσκεται με το επίπεδό του κάθετο στις δυναμικές 

γραμμές του μαγνητικού πεδίου η ένταση του εναλλασσόμενου ρεύματος 

που διαρρέει τον αντιστάτη  είναι η μέγιστη . 

δ).To επαγωγικό φορτίο που μετατοπίζεται σε χρονική διάρκεια μιας 

περιόδου περιστροφής ισούται με μηδέν. 

ε).Η ένταση του εναλλασσόμενου ρεύματος που διαρρέει τον αντιστάτη 

μεταβάλλεται με συχνότητα που είναι διπλάσια της συχνότητας 

περιστροφής του πλαισίου. 

Μονάδες 5 
 

ΘΕΜΑ Β 
 
Β1. Ένα σώμα Σ1 εκτελεί ταλάντωση. Η απομάκρυνση του σώματος από τη 

θέση ισορροπίας δίνεται από την σχέση y=2Α ημ(ωt)+ 4Α συν(ωt) (S.I.) 
Η ταχύτητα του σώματος την χρονική στιγμή t=Τ/8 ,όπου Τ η περίοδος 
ταλάντωσης, είναι ίση με: 
 

α. Αω√2                 β. -Αω√2                      γ.6Αω 
 
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση 

Μονάδες 2 
Να δικαιολογήσετε την απάντηση σας 

Μονάδες 6 
 



                                                                                                                                    
 

                                 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 2012-2013 

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙΔΕΣ 
 

Β2 . Το βεντουρίμετρο του σχήματος διαρρέεται από ιδανικό ρευστό πυκνότητας 
ρ1 που διέρχεται από 
το σημείο Α με 
ταχύτητα υΑ. Στην 
περιοχή του σημείου Α 
το εμβαδόν του 
σωλήνα του 
βεντουρίμετρου είναι Α1 
,στην περιοχή του 
σημείου Β είναι Α2 ,ενώ 
ο λόγος τους είναι 

 
𝛢1

𝛢2
= √3 . Στο σωληνάκι σχήματος U υπάρχει ιδανικό υγρό πυκνότητας ρ2 

,που ισορροπεί έχοντας η στάθμη του υψομετρική διαφορά h .Ο σωλήνας 
στην περιοχή Β κάμπτεται και το νερό που εξέρχεται από αυτό φτάνει σε 
ύψος h’=h.Τα δύο υγρά δεν αναμειγνύονται.Η σχέση που συνδέει τις δύο 
πυκνότητες είναι η :  

 
α). ρ1=3ρ2                             β). ρ2=3ρ1                         γ). ρ1=0,6ρ2 

 
 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Μονάδες 2 
Να αιτιολογήσετε την απάντηση σας. 

    Μονάδες 6 
 
B3. Τα σώματα του διπλανού σχήματος με μάζες m1 και m2=3m1 

ισορροπούν δεμένα μεταξύ τους με αβαρές μη εκτατό νήμα 
.Το σώμα μάζας m1 είναι δεμένο σε ιδανικό κατακόρυφο 
ελατήριο σταθερά Κ ,το άλλο άκρο του οποίου είναι 
στερεωμένο στην οροφή. Η επιμήκυνση του ελατηρίου σε 
αυτή τη θέση είναι Δl0 .Κόβουμε το νήμα που ενώνει τα δύο 
σώματα και το σώμα μάζας m1 ξεκινάει να εκτελεί απλή 
αρμονική ταλάντωση .Η μέγιστη συσπείρωση Δl του 
ελατηρίου κατά τη διάρκεια της ταλάντωσης του ισούται με : 

 

 α) Δl= Δl0                           β) Δl= 2Δl0                           γ) Δl=
Δl0

2
 

 
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Μονάδες 2 
Να αιτιολογήσετε την απάντηση σας. 

    Μονάδες 7 

ρ2 



                                                                                                                                    
 

                                 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 2012-2013 

ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙΔΕΣ 
 

ΘΕΜΑ Γ 
 
Η οριζόντια μεταλλική ράβδος ΑΓ 
μήκους L=0,5 m, μάζας  m=1kg, έχει 
ωμική αντίσταση R1=2Ω και είναι 
ακίνητη πάνω στους οριζόντιους 
αγώγιμους – αμελητέας αντίστασης – 
οδηγούς Ζx1 και Δx2. Στο χώρο 
υπάρχει κατακόρυφο ομογενές 
μαγνητικό πεδίο έντασης Β=0,5Τ, 
όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα. 
Τα άκρα Ζ, Δ συνδέονται με 
αντίσταση R2. Ασκώντας κατάλληλη εξωτερική δύναμη F, τη χρονική στιγμή t=0, 
η ράβδος αρχίζει να κινείται χωρίς τριβές, με σταθερή επιτάχυνση α, προς τα 
δεξιά. Αν η σχέση της εξωτερικής δύναμη F σε συνάρτηση με το χρόνο είναι η  

𝐹 =
1

40
𝑡 + 2 (𝑆. 𝐼. ) 0 ≤ 𝑡 ≤ 10𝑠, να υπολογίσετε: 

 
Γ1. τη σταθερή επιτάχυνση με την οποία κινείται η ράβδος. 

Μονάδες 5 
Γ2. την επαγωγική τάση που αναπτύσσεται στη ράβδο τη χρονική στιγμή t=10s.  

Μονάδες 6 
Γ3. την αντίσταση R2. 

Μονάδες 6  
Αν τη χρονική στιγμή t=10s καταργείται η δύναμη F να υπολογίσετε: 
 
Γ4.  τη θερμότητα που αναπτύσσεται στην αντίσταση R1 από τη χρονική στιγμή 

κατάργησης της δύναμης F μέχρι τη στιγμή που η ράβδος ακινητοποιείται.  
Μονάδες 8 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



                                                                                                                                    
 

                                 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 2012-2013 

ΑΡΧΗ 6ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 

ΤΕΛΟΣ 6ΗΣ ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙΔΕΣ 
 

ΘΕΜΑ Δ 
 
Ένα κατακόρυφο κυλινδρικό δοχείο εμβαδού βάσης Α=100cm2 περιέχει ιδανικό 
υγρό πυκνότητας ίσης με ρ=103 
Kg/m3 μέχρι το ύψος h=0,5m από 
τον πυθμένα του δοχείου .Η 
ελεύθερη επιφάνεια του υγρού 
κλείνεται με εφαρμοστό αβαρές 
έμβολο.Στο κέντρο του εμβόλου 
είναι δεμένο το κάτω άκρο 
κατακόρυφου ιδανικού ελατηρίου 
σταθεράς Κ=200Ν/m στο άλλο άκρο 
του οποίου είναι στερεωμένο σώμα 
μάζας m2=2Kg που αρχικά 
ισορροπεί ακίνητο . Ομογενής 
ευθύγραμμος λεπτός ρευματοφόρος 
αγωγός ΚΛ με  μάζα Μ=1Κg και 
μήκος L βρίσκεται ψηλότερα από το 
σώμα μάζας m2 όπως φαίνεται στο 
σχήμα .Ο αγωγός διαρρέεται από 
ρεύμα έντασης Ι=3Α και ισορροπεί εντός ομογενούς μαγνητικού πεδίου έντασης 

 �⃗� , μέτρο έντασης Β=2Τ, έχοντας στερεωμένο στο άκρο του Λ μάζα m1=1Kg .Ο 
αγωγός στηρίζεται με το άκρο του Κ  μέσω άρθρωσης και σχηματίζει γωνία θ με 
την οριζόντια διεύθυνση .  
 
Δ1. Να μεταφέρετε στο τετράδιο σας το σχήμα, να σχεδιάσετε τη φορά του 

ηλεκτρικού ρεύματος που διαρρέει τον αγωγό και να υπολογίσετε το μήκος 
του L. 

Μονάδες 6 
 

Κάποια στιγμή το ρεύμα μηδενίζεται και το σύστημα ράβδος-σώμα m1 αρχίζει να 
περιστρέφεται γύρω από οριζόντιο σταθερό άξονα ο οποίος διέρχεται από το 
άκρο της ράβδου Κ και είναι κάθετος σε αυτή. Όταν το σύστημα φτάνει σε 
οριζόντια θέση η μάζα m1 αποκολλάται από τη ράβδο .Η μάζα m1 μετά την 
αποκόλληση συνεχίζει να κινείται για κάποια απόσταση κατακόρυφα και 
συγκρούεται κεντρικά ανελαστικά με το σώμα μάζας m2 . Η κρούση διαρκεί 
χρονικό διάστημα Δt=0,01s και το μέτρο της μεταβολής της ορμής του σώματος 
μάζας m1 εξαιτίας της κρούσης ισούται με |ΔP1| = 2Kgm/s .Tο σώμα μάζας m2 
μετά την κρούση εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση σταθεράς D=K. 
 
Δ2. Να υπολογίσετε τη μέση δύναμη που δέχθηκε το σώμα μάζας m1 από το 

σώμα μάζας m2 κατά τη διάρκεια της κρούσης. 
Μονάδες 6 



                                                                                                                                    
 

                                 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 2012-2013 

ΑΡΧΗ 7ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 

ΤΕΛΟΣ 7ΗΣ ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙΔΕΣ 
 

Δ3. Αν η ενέργεια που χάνεται λόγω της κρούσης ισούται με 1J ,να υπολογίσετε 
την ταχύτητα με την οποία το σώμα μάζας m1 συγκρούστηκε με το σώμα 

μάζας m2.   

Μονάδες 6 
Δ4. Να υπολογίσετε τη δύναμη που ασκείται στον πυθμένα του δοχείου από το 

υγρό τη χρονική στιγμή που για την κινητική ενέργεια Κ και τη δυναμική 

ενέργεια της ταλάντωσης U ισχύει η σχέση Κ=3U για πρώτη φορά. 

Μονάδες 7 
δίνονται: 

• ημθ=0,6 /συνθ=0,8/ g= 10m/s2, 

• η ατμοσφαιρική πίεση patm=105N/m2, 

• κατά τη διάρκεια της κρούσης δεν μεταβάλλεται η βαρυτική δυναμική ενέργεια 
των σωμάτων . 

• η ράβδος απομακρύνεται μετά την αποκόλληση . 

• το σώμα μάζας m1 απομακρύνεται μετά την κρούση και δεν επηρεάζει την 
κίνηση του σώματος m2. 

• το έμβολο δεν εμφανίζει τριβές. 

• Οι μάζες m1 και m2 είναι πολύ μικρών διαστάσεων 
 
 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους) 
 

1. Στο εξώφυλλο του τετραδίου να γράψετε το εξεταζόμενο μάθημα. Στο εσώφυλλο πάνω-πάνω 

να συμπληρώσετε τα ατομικά στοιχεία μαθητή. Στην  αρχή των  απαντήσεών σας να γράψετε 

πάνω-πάνω την ημερομηνία και το εξεταζόμενο μάθημα. Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο 

τετράδιο και  να μη γράψετε πουθενά  στις απαντήσεις σας το όνομά σας. 

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

παραδοθούν. Τυχόν σημειώσεις σας πάνω στα θέματα δεν  θα βαθμολογηθούν σε καμία 

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

φωτοαντίγραφα. 

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα μόνο με μπλε ή  μόνο με μαύρο στυλό με 

μελάνι που δεν σβήνει. Για τα σχήματα μπορεί να χρησιμοποιηθεί  και  μολύβι. 

4. Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή. 

5. Διάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων. 

6. Ώρα δυνατής αποχώρησης: 10.00 π.μ. 
 


