
διέρχονται ταυτόχρονα από τη θέση μέγιστης   θετικής τους

έχει   μέγιστη επιτάχυνση. 

Α4 να γράψετε στο τετράδιό

Α 2.

Α 1.

Θ Ε Μ Α   Α

 
ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ  

 
 

 
 

   
 

  
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΦΤΑ (7) 

 
 

 
Στις ημιτελείς προτάσεις Α1 -  
σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα που  
αντιστοιχεί  στη φράση, η οποία τη συμπληρώνει σωστά.  
 

 Στην απλή αρμονική ταλάντωση  όταν το σώμα διέρχεται  
      από τη θέση ισορροπίας  
      α)    
      β)   έχει   μέγιστη δυναμική ενέργεια.  
      γ)   έχει   μέγιστη κινητική  ενέργεια.  
      δ)   η δύναμη επαναφοράς έχει  μέγιστη τιμή  
                                                                        μονάδες 5  
 

 Στα στάσιμα κύματα όλα τα σημεία του ελαστικού μέσου  
      α)  διέρχονται ταυτόχρονα από τη θέση ισορροπίας τους.  
      β)   
          απομάκρυνσης.  
      γ)  διέρχονται ταυτόχρονα από τη μέγιστη αρνητικής τους  
          απομάκρυνσης.  
      δ)  έχουν την ίδια φάση  
                                                                        μονάδες 5  
                            

ΤΕΛΟΣ 1Η Σ  ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙΔΕΣ  

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ   ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ  ΣΤΗ 

ΦΥΣΙΚΗ  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΣΤΟ 1ο  ΚΑΙ 2ο  ΚΕΦΑΛΑΙΟ
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Α 5.

Α 4.

Α 3.

 
ΑΡΧΗ 2ΗΣ  ΣΕΛΙΔΑΣ  

 Κατά τη σύνθεση δύο απλών αρμονικών ταλαντώσεων  
 της ίδιας συχνότητας, που γίνονται γύρω από το ίδιο σημείο  
 στην ίδια διεύθυνση και έχουν διαφορά φάσης 1800 ,  το  
 πλάτος της σύνθετης ταλάντωσης είναι   
α)  𝐴1 + 𝐴2 

β)  �𝐴12 + 𝐴22  
γ)  |𝐴1 − 𝐴2| 

δ)  �𝐴12 − 𝐴22 
όπου A1  και A2 είναι τα πλάτη των αρχικών ταλαντώσεων.  

                                                                        μονάδες 5  
 Ραδιοφωνικός δέκτης περιέχει  ιδανικό κύκλωμα LC για  
την επιλογή σταθμών. Ένας ραδιοφωνικός σταθμός εκπέμπει  
σε συχνότητα μικρότερη από την ιδιοσυχνότητα του ιδανικού  
κυκλώματος LC. Για να συντονιστεί  ο δέκτης με τον σταθμό  
πρέπει:   
α.  να αυξήσουμε τη χωρητικότητα του πυκνωτή.  
β.  να μειώσουμε τη χωρητικότητα του πυκνωτή.  
γ.  να μειώσουμε τον συντελεστή αυτεπαγωγής του πηνίου.  
δ.  να μειώσουμε τον συντελεστή αυτεπαγωγής του πηνίου και  
 τη χωρητικότητα του πυκνωτή.  

                                                                        μονάδες 5  
 Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράμμα κάθε πρότασης  
και δίπλα σε κάθε γράμμα τη λέξη Σωστό ,  για τη σωστή  
πρόταση, και τη λέξη Λάθος,  για τη λανθασμένη.  
α)  Το πλάτος μιας φθίνουσας ταλάντωσης μεταβάλλεται  
    αρμονικά με το χρόνο.  
β)  Η  αρχή της επαλληλίας δεν ισχύει  στα ηλεκτρομαγνητικά  
    κύματα .  
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Β 1.

Θ Ε Μ Α   Β

 
ΑΡΧΗ 3ΗΣ  ΣΕΛΙΔΑΣ  

 γ)  Ένας λόγος για τον οποίο χάνει  ενέργεια ένα κύκλωμα  
     ηλεκτρικών ταλαντώσεων LC είναι ότι  εκπέμπει   
     ηλεκτρομαγνητική   ακτινοβολία.  
 δ)  Η συχνότητα του διακροτήματος  είναι μεγαλύτερη από  
     κάθε μια από τις  συχνότητες των δύο ταλαντώσεων που  
     δημιουργούν το διακρότημα.  
 ε)  Κατά τη συμβολή δύο κυμάτων ίδιου μήκους κύματος  
     που προέρχονται από δύο σύγχρονες πηγές που   
     ταλαντώνονται με το ίδιο πλάτος, απόσβεση έχουμε στα  
     σημεία που η διαφορά των αποστάσεων από τις  δύο πηγές  
     είναι περιττό πολλαπλάσιο του ημιμήκους κύματος  

      
                                                                       μονάδες 5  

 
 Μονοχρωματική ακτίνα φωτός διαδίδεται στο νερό και  

      προσπίπτει  στην ελεύθερη επιφάνειά του με γωνία 300 .   
      Η ακτίνα εξέρχεται στον αέρα, όπως φαίνεται στο σχήμα  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
                            ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ  ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙΔΕΣ  

αέρας  θ  

300  300 
νερό  
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Β 3.

Β 2.

 
ΑΡΧΗ 4ΗΣ  ΣΕΛΙΔΑΣ  

 Αν υ είναι  η ταχύτητα του φωτός στο νερό και c στον αέρα,  
 τότε ισχύει   
α)  υ <c/2,  
β)  υ = c/2, 
γ)  υ > c/2  
Δίνεται ότι  ημ300  = 1/2   
Να  επιλέξετε  τη σωστή απάντηση (μονάδες 2).  

     Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας (μονάδες 6).  
                                                                        μονάδες 8  
 

Σώμα εκτελεί  φθίνουσα ταλάντωση. Αν Ε0 είναι η αρχική  
     ενέργεια  και Α0  το αρχικό πλάτος του σώματος τότε το ποσό  
     θερμότητας που ελευθερώνεται στο περιβάλλον μέχρι τη  
     στιγμή που το πλάτος της ταλάντωσης του σώματος γίνεται  
     Α0 /2 είναι:  
     α)   0 ,5Ε0  

     β)   0 ,25 Ε0 
     γ)  0 ,75 Ε0 
     Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση (μονάδες 2).  
     Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας (μονάδες 6).  
                                                                        μονάδες 8  

 Κατά μήκος γραμμικού ελαστικού μέσου διαδίδεται αρμονικό  

      κύμα με εξίσωση:   0,2 2 10
5
xy tηµ π  = − 

 
   S.I.  Αν διπλασιασθεί   

      η συχνότητα ταλάντωσης της πηγής που παράγει  το κύμα  
      η εξίσωση του κύματος θα είναι  :  
 

       α)  0,2 2 5
5
xy tηµ π  = − 

 
   S.I. 
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π 10Δίνεται ημ(π/2)=1

Γ 3.

Γ 2.

Γ 1.

Θ Ε Μ Α   Γ

 
ΑΡΧΗ 5ΗΣ  ΣΕΛΙΔΑΣ  

 

β)   0,2 2 20
5
xy tηµ π  = − 

 
   S.I .  

γ)    
20,2 2 20
5
xy tηµ π  = − 

 
   S.I .  

 
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση (μονάδες 2).  
Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας (μονάδες 7) . 
                                                                        μονάδες 9 

 
Κατά μήκος γραμμικού ελαστικού μέσου που ταυτίζεται με τον  
άξονα x΄x διαδίδεται αρμονικό κύμα με εξίσωση:  

y=0,1ημπ(2t-x) (S.I)  
 Να υπολογίσετε την ταχύτητα διάδοσης του κύματος.  

                                                                        μονάδες 5 
 Να σχεδιάσετε το στιγμιότυπο του κύματος τη χρονική  

      στιγμή   t=2,25s. 
                                                                        μονάδες 5 

 Ένα σημείο Σ του μέσου βρίσκεται στη θέση x 1  =3m. 
      α) Να υπολογίσετε την απομάκρυνση του σημείου Σ τη  
          χρονική στιγμή t1=1s. 
                                                                        μονάδες 5 
      β)  Να υπολογίσετε την επιτάχυνση του σημείου Σ τη χρονική  
          στιγμή t2=2,75s. 
                                                                        μονάδες 5 
      γ) Να υπολογίσετε το μέτρο της ταχύτητας του σημείου Σ τη  

στιγμή που η απομάκρυνση του από τη θέση ισορροπίας       
     είναι y=6cm    
                                                                        μονάδες 5 

 ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ  ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙΔΕΣ  
Φυσικής  ζητήματα
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Δ 2.

Δ 1.

Θ Ε Μ Α   Δ

 
ΑΡΧΗ 6ΗΣ  ΣΕΛΙΔΑΣ  

 
                                                                   

 
Σώμα Σ1  μάζας m1=0,4Kg ισορροπεί δεμένο στο ελεύθερο άκρο  
ιδανικού οριζόντιου ελατηρίου σταθεράς k1=0,4N/m. Δεύτερο  
σώμα  Σ2  μάζας m2=0,6Kg ισορροπεί δεμένο στο ελεύθερο άκρο  
ιδανικού οριζόντιου ελατηρίου σταθεράς k2=0,6N/m.  Τα δύο  
σώματα θεωρούνται σημειακά  και απέχουν μεταξύ τους 
απόσταση  d=0,15m

 
όπως φαίνεται στο σχήμα.

 Το οριζόντιο επίπεδο είναι  λείο.
 

                      
Απομακρύνουμε το Σ1  προς τα αριστερά κατά s=0,25m και στη  

      συνέχεια το αφήνουμε ελεύθερο να κινηθεί .  Με δεδομένο ότι   
      εκτελεί  απλή αρμονική ταλάντωση με σταθερά επαναφοράς  
      D1=k1=0,4N/m να υπολογίσετε:  
      α)  την μέγιστη ταχύτητα του Σ1 
                                                                        μονάδες 5  

       β)  την ταχύτητα με την οποία το Σ1  συγκρούεται με το Σ2.  
                                                                        μονάδες 5  

Η κρούση των δύο σωμάτων είναι πλαστική.  
      α)  να υπολογίσετε την ταχύτητα του συσσωματώματος αμέσως  
          μετά την κρούση.  
                                                                        μονάδες 5  

ΤΕΛΟΣ 6ΗΣ  ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙΔΕΣ  

k1,l0 k2,l0 Σ1 Σ2 

d 
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ΑΡΧΗ 7ΗΣ  ΣΕΛΙΔΑΣ  

      β)  να αποδείξετε ότι  το συσσωμάτωμα θα εκτελέσει  απλή  
          αρμονική ταλάντωση.  
                                                                        μονάδες 5  
      γ)  να υπολογίσετε το πλάτος της ταλάντωσης του  
          συσσωματώματος.  
                                                                        μονάδες 5  

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

 
 

       

ΤΕΛΟΣ 7ΗΣ

 

ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙΔΕΣ
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ΔΔΠΠΑΑΝΝΑΑΛΛΗΗΠΠΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΓΓΙΙΑΑΓΓΩΩΝΝΙΙΣΣΜΜΑΑ  

ΣΣΤΤΗΗ  ΦΦΥΥΣΣΙΙΚΚΗΗ  ΚΚΑΑΤΤΔΔΥΥΘΘΥΥΝΝΣΣΗΗΣΣ  ΓΓ  ΛΛΥΥΚΚΔΔΙΙΟΟΥΥ  

ΣΣΤΤΟΟ  11
οο
      ΚΚΑΑΙΙ    22

οο
    ΚΚΔΔΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ  

ΑΑππααννττήήσσεειιςς  

ΑΑ11..    γγ    ΑΑ22..  αα    ΑΑ33..  γγ    ΑΑ44..  αα    ΑΑ55..    ΛΛΛΛΣΣΛΛΣΣ  

ΒΒ11..    γγ    Αθού έσοςμε διάθλαζη 30
0  

< θcrit   ή  ημ30
0
 < ημθcrit  ή ½ < 1/η   ή   2 > η    

2 > c/ς    σ > c/2 

ΒΒ22..    γγ      Eαπωλ = Qθ = Ε0 – ½ D  
  
 

 
  = E0 – ¼ ½ DA0

2
 = E0 – ¼ E0 = ¾ E0 = 0,75E0 

ΒΒ33..    γγ    Έσοςμε:  Α = 0,1 m, f = 10 Hz,  λ = 5m 

άπα ς = λf = 50 m/s.  

f  ́= 2f = 20 Hz  άπα  λ΄= ς/f΄= 5/2 m. Άπα η νέα εξίζωζη  ηος κύμαηορ είναι η γ. 

ΘΘΔΔΜΜΑΑ  ΓΓ  

ΓΓ11..      

Από ηη δοθείζα έσω: Α = 0,1m,   ω = 2π rad/s  άπα Τ = 1s,  f = 1Hz  και λ = 2m. 

άπα ς = λf = 2 m/s.  

ΓΓ22.. 

Την t = 2,25 s ηο κύμα θηάνει ζηη θέζη σ = ςt = 2·2,25 =  4,5 m. 

  
 
 

 

  
   
 

 

       
 

 
  άπα ηο ζηιγμιόηςπο είναι ηο παπακάηω: 
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x (m) 

y (m) 

0 
4,5 0,5 1,5 2,5 3,5 

t = 2,25 s 
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ΓΓ33..  

α)   Την t1 = 1s  ηο κύμα έσει θηάζει ζηη θέζη σ1 = ςt1 = 2·1 = 2 m  άπα ηο ζημείο Σ 

δεν ηαλανηώνεηαι ακόμη άπα yΣ = 0. 

β)   Την t2 = 2,75s    yΣ = 0,1ημπ(2·2,75 – 3 ) = 0,1ημ2,5π = 0,1ημ(2π+π/2) =   

       = 0,1ημπ/2 = 0,1m .  

Άπα   αΣ = - ω
2
yΣ = - 4π

2
0,1 = - 0,4π

2
 = - 4 m/s

2
. 

γ)  Από ΑΔΕΤ για y = 0,06 m  έσοςμε ………….       = ω         και με 

ανηικαηάζηαζη             
 

 
  

  

ΘΘΔΔΜΜΑΑ  ΓΓ  

ΓΓ11..  

α)  A1 = S = 0,25 m         
  

  
  

   

 
    Άπα  ςmax1 = ω1Α1 = 0,25 m/s.    

β)  Η ΘΦΜ1 είναι η Θ.Ι. ηηρ ηαλάνηωζηρ ππιν ηην κπούζη. Η κπούζη 

ππαγμαηοποιείηαι ζηη θέζη x1 =  d = 0,15 m αθού S =A > d.  (βλέπε ζσήμα).  

Με ΑΔΕΤ για ηην ηαλάνηωζη ππιν ηην κπούζη,  ζηη θέζη x1, για ηο μέηπο ηηρ ς1 

έσοςμε: 

…….          
    

                              

 

 ΓΓ22..  

α)  Από ηην ΑΔΟ έσοςμε:                            m1ς1+0 = (m1+m2)Vk    

Vk = 0,08 m/s. 

β)    Σηη N.Θ.Ι.Τ. μεηά ηην κπούζη (ζσήμα 3) έσοςμε ΣF = 0    Fελ1 = Fελ2     

Κ1x2 = K2x3  (1) 
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Σε μια ηςσαία θέζη για ηο ζςζζωμάηωμα με απομάκπςνζη x από ηη N.Θ.Ι.Τ. (ζσήμα 

4) έσοςμε:  ΣF = - Fελ1 - Fελ2  = - Κ1(x2+x) – Κ2(x – x3) = - Κ1x2 – Κ1x – Κ2x + Κ2x3  

   
   

ΣF = – Κ1x – Κ2x     ΣF = - (K1+K2) · x  Άρα εκτελεί αατ με D = K1+K2 = 1 N/m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

γ)  (1)    x2 = 
     

  
  (2)  όμωρ x2+x3 = d  ανηικαθιζηώ ηην (2) οπόηε:  

     

  
           

  

  
                                Όπος x3  

είναι μια ηςσαία θέζη πλέον ηηρ νέαρ ηαλάνηωζηρ αμέζωρ μεηά ηην κπούζη ζηην 

οποία ηο ζςζζωμάηωμα έσει και ηασύηηηα Vk = 0,08 m/s   και  
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  (2) 

ΘΦΜ 1 ΘΦΜ 2 

  d 

Vk 

x2 x3 

   x3 
  N.Θ.I.T. 

  Θ.I.T. 
   x 

  Fελ1   Fελ2 

  Fελ1΄   Fελ2΄ 

(1) 

(3) 

(4) 

υ1 
x1=d 
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ω2 =  
     

     
         .           

Με ΑΔΕΤ για ηη νέα ηαλάνηωζη ζηη θέζη x3 (ζσήμα 2) έσοςμε: 
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