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ΘΕΜΑ Α 

Στις ημιτελείς προτάσεις Α1-Α6 να γράψετε στο τετράδιό σας τον 

αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη 

φράση, η οποία συμπληρώνει σωστά την πρόταση. 

 

Α1.  Ένα σωληνοειδές με Ν σπείρες και μήκος  διαρρέεται από ρεύμα 
έντασης Ι. Στα άκρα του σωληνοειδούς το μαγνητικό πεδίο έχει ένταση 
μέτρου: 

α. μ4πk


     

β. μ2πk


     

γ. μ2k


    

δ. μ4πk    

                                                                                                                                         

Μονάδες 3 

 
Α2. Ο κανόνας του Lenz είναι συνέπεια: 

α. της αρχής της διατήρησης της ενέργειας.   

β. του νόμου της ηλεκτρομαγνητικής επαγωγής.  

γ. της αρχής της διατήρησης της μηχανικής ενέργειας. 

δ. της αρχής της διατήρησης του ηλεκτρικού φορτίου. 

                                                                                                                           Μονάδες 3 

 

                   ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ           
                                                                   ΦΥΣΙΚΗΣ                     

                                           Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

                               ΓΠΡΓ21, ΓΠΡΓ31,Γ21,Γ22, Γ31, 

                                   ΠΓ21, ΠΓ22, ΠΓ23,  

                                   ΠΓ31, ΠΓ32 ΠΓ33 

                                       7/11/2020 
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Α3. Στο διάγραμμα οι τρεις ευθείες αποδίδουν τρεις τρόπους μεταβολής 
ροής από ένα κλειστό αγώγιμο πλαίσιο. Για τις 
σχέσεις της ΗΕΔ από επαγωγή, του ρεύματος 
και του φορτίου που περνά από μια τομή του 
αγωγού ισχύει: 
α. Ε1=E2=E3 ,  I1=I2=I3 ,  q1=q2=q3 

β. Ε1=E3>E2 ,  I1=I3>I2 ,  q1=q3>q2   
γ. Ε1=E3>E2 ,  I1=I3>I2 ,   q1=q2<q3 
δ. Ε1=E3>E2 ,  I1=I3>I2 ,   q1=q2>q3 
 
                                                                                                                              Μονάδες 3 
 
Α4.  Ο λεπτός αγώγιμος δακτύλιος του σχήματος βρίσκεται σε περιοχή 
όπου επικρατεί μαγνητικό πεδίο.  
Παρατηρούμε ότι ο δακτύλιος διαρρέεται από 
επαγωγικό ρεύμα, του οποίου η φορά φαίνεται στο 
σχήμα (δεξιόστροφο). Αυτό σημαίνει ότι οι δυναμικές 
γραμμές του μαγνητικού πεδίου μπορεί να:  
α. είναι παράλληλες στο επίπεδο του δακτυλίου και 
το μέτρο Β της έντασης του μαγνητικού πεδίου να 
μεταβάλλεται.  
β. είναι κάθετες στο επίπεδο του δακτυλίου και το μέτρο Β της έντασης του 
μαγνητικού πεδίου να είναι σταθερό.  
γ. είναι κάθετες στο επίπεδο του δακτυλίου με φορά από τον αναγνώστη 
προς τη σελίδα και το μέτρο Β της έντασης του μαγνητικού πεδίου να 
αυξάνεται.  
δ. είναι κάθετες στο επίπεδο του δακτυλίου με φορά από τον αναγνώστη 
προς τη σελίδα και το μέτρο Β της έντασης του μαγνητικού πεδίου να 
μειώνεται.  

                                                                                                                                         
Μονάδες 3 

 

Α5.  Χρησιμοποιώντας τα στοιχεία του 
διαγράμματος να επιλέξετε τη σωστή 
απάντηση:  

α. V =10 2 V  

β. V =5 2 V  

γ.  f = 100 Hz  
δ. υ = 10ημ100t  (S.I.) 

                                                                                                     
                                                                                                                           Μονάδες 3 
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Α6.   Στα άκρα ενός αντιστάτη αντίστασης R εφαρμόζουμε αρμονικά 
εναλλασσόμενη τάση πλάτους V, οπότε ο αντιστάτης καταναλώνει μέση 
ισχύ P. Αν εφαρμόσουμε στα άκρα του αντιστάτη αρμονικά εναλλασσόμενη 
τάση διπλάσιου πλάτους 2V, τότε η μέση ισχύς στον αντιστάτη γίνεται:  
α. 2Ρ                       β. 4Ρ                   γ.  Ρ/2                    δ. Ρ/4                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                           Μονάδες 3 
 
                                                                                                                                         
Α7. Για κάθε μία από τις επόμενες προτάσεις να μεταφέρετε στο 
τετράδιό σας το γράμμα της πρότασης και δίπλα τη λέξη Σωστό αν 
είναι σωστή ή τη λέξη Λάθος αν είναι λανθασμένη. 
 

α. Σε μια κεντρική ελαστική κρούση δύο σωμάτων, το αλγεβρικό άθροισμα των 

ταχυτήτων του ενός σώματος λίγο πριν και αμέσως μετά την κρούση, είναι ίσο 

με  το αλγεβρικό άθροισμα των ταχυτήτων του άλλου σώματος λίγο πριν και 

αμέσως μετά την κρούση, δηλαδή  υ1 + υ1
′ = υ2 + υ2

′ . 

 

 
β. Ο ευθύγραμμος αγωγός του σχήματος 
διαρρέεται από ρεύμα έντασης Ι και 
ισορροπεί οριζόντιος κρεμασμένος στα 
άκρα δύο κατακόρυφων  ιδανικών 
ελατηρίων. Το σύστημα βρίσκεται 
τοποθετημένο μέσα σε οριζόντιο, 
ομογενές, μαγνητικό πεδίο (άγνωστης 
φοράς) και τα ελατήρια βρίσκονται στο 
φυσικό τους μήκος. Επομένως, η φορά του μαγνητικού πεδίου είναι από 
τον αναγνώστη προς τη σελίδα. 
 

γ. Ο μαγνήτης κινείται προς το 

σωληνοειδές με σταθερή ταχύτητα, 

επομένως στο άκρο Γ του 

σωληνοειδούς εμφανίζεται βόρειος 

μαγνητικός πόλος.  
 

 

δ. Σε έναν αγωγό, ο οποίος διαρρέεται από ημιτονοειδές εναλλασσόμενο ρεύμα, 
τα ελεύθερα ηλεκτρόνια εκτελούν απλή αρμονική ταλάντωση με συχνότητα ίση 
με τη συχνότητα του ρεύματος. 
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ε. Τα  βολτόμετρα και αμπερόμετρα που χρησιμοποιούνται σε κυκλώματα  
εναλλασσόμενου ρεύματος μετρούν ενεργές τιμές. 
 
στ. Το δίκτυο της ΔΕΗ παρέχει τάση 220 V. Αυτό σημαίνει ότι το πλάτος 
της τάσης του δικτύου είναι 220 V.  
 
ζ.  Στην Α.Α.Τ.  οι ενέργειες U και  K εξισώνονται 4 φορές ανά περίοδο σε 
δύο θέσεις της τροχιάς του σώματος.   
 
 

Μονάδες 7 

 

ΘΕΜΑ Β
  

Β1.  Διαθέτουμε ένα μακρύ σωληνοειδές στα άκρα του οποίου 
εφαρμόζουμε τάση V οπότε το μέτρο της έντασης του μαγνητικού πεδίου 
στο κέντρο του  είναι ίσο με Β. Κόβουμε στη μέση το σωληνοειδές και στα 
άκρα του ενός τμήματος εφαρμόζουμε την ίδια τάση V. Η ένταση του 
μαγνητικού πεδίου στο κέντρο του νέου σωληνοειδούς θα έχει μέτρο: 
 

α. Β/4                            β.  Β/2                            γ.  2Β  
 
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.                                                     
                                                                                                                            Μονάδα  2 
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.                                                       
                                                                                                                            Μονάδες 4 
 
 
Β2.  Τρεις παράλληλοι και 

ομοεπίπεδοι αγωγοί πολύ 

μεγάλου μήκους (1), (2) και 

(3) διαρρέονται από 

ρεύματα της ίδιας έντασης. 

Στο σχήμα βλέπουμε μια κάθετη τομή των τριών αγωγών, οι οποίοι ανά 

δύο απέχουν απόσταση d. Αν η συνισταμένη δύναμη που δέχεται τμήμα 

μήκους  του αγωγού (2) από τους άλλου δύο αγωγούς έχει μέτρο F, τότε η 

συνισταμένη δύναμη που δέχεται τμήμα μήκους  του αγωγού (3) από 

τους άλλους δύο αγωγούς θα έχει μέτρο:  
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α. F/2                   β. F/3                 γ. F/4  
 
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.                                                     
                                                                                                                            Μονάδα  2 
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.                                                       
                                                                                                                           Μονάδες 4 
 
 
Β3.    Σώμα Σ1 μάζας m1 είναι δεμένο στο ένα άκρο ελατηρίου σταθεράς k, 
το άλλο άκρο του οποίου έχει προσδεθεί σε σταθερό σημείο και αρχικά 
είναι ακίνητο σε λείο οριζόντιο επίπεδο. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σώμα Σ2 μάζας m2 βρίσκεται ακίνητο στη θέση φυσικού μήκους του 

ελατηρίου, σε επαφή με το σώμα Σ1. Τα σώματα έχουν αμελητέες 

διαστάσεις. Μετακινούμε το Σ1 προς τα αριστερά κατά  , όπως φαίνεται 

στο σχήμα και το αφήνουμε ελεύθερο να κάνει Α.Α.Τ. με D=k.   Η κρούση 

που ακολουθεί είναι πλαστική, και το συσσωμάτωμα εκτελεί ταλαντώσεις 

με D=k   και πλάτος  /2.                            

Επομένως ο λόγος m1/ m2  των μαζών  είναι ίσος με: 
 
α.  1/3               β.  1               γ. 3      
 
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.                                                     
                                                                                                                           Μονάδες  2 
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.                                                       
                                                                                                                            Μονάδες 7 
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Β4.  Σώμα μάζας Μ είναι δεμένο στο άκρο ιδανικού ελατηρίου, η άλλη άκρη 

του οποίου είναι σταθερά στερεωμένη. 

Στην πρώτη περίπτωση το σώμα ισορροπεί ακίνητο πάνω σε λείο 

κεκλιμένο δάπεδο που σχηματίζει με τον ορίζοντα γωνία  φ 0 < φ < 90  και 

η άλλη άκρη του ελατηρίου είναι  στερεωμένη στη βάση του δαπέδου 
(σχήμα 1). 
Στη δεύτερη περίπτωση το σώμα ισορροπεί ακίνητο με τον άξονα του 
ελατηρίου κατακόρυφο καθώς η άλλη άκρη του είναι σταθερά στερεωμένη 
στο έδαφος (σχήμα 2). 
Και στις δύο περιπτώσεις, σφαίρα μάζας m που κινείται κατά μήκος  
του άξονα του ελατηρίου, κάθε φορά με ταχύτητα ίδιου μέτρου   
 

 
συγκρούεται κεντρικά και πλαστικά με το σώμα μάζας Μ. 
Έστω ότι 1  και 2  είναι τα πλάτη ταλάντωσης στην πρώτη και δεύτερη 

περίπτωση,αντίστοιχα. 
Τότε ισχύει: 
α. 1 2 

  
β. 1 2 

  
γ. 1 2   

 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.                                                                                                     
                                                                                                                           Μονάδες 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.                                                                               
                                                                                                                           Μονάδες 5 
   
 

 

 

 

(Σχήμα 1) (Σχήμα 2) 
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Β5. Προαιρετικό, εκτός βαθμολογίας 

 
Οκτώ όμοια σημειακά φορτία q=8 10-5 C είναι τοποθετημένα στην 
περιφέρεια ενός τροχού ακτίνας α=0,2m, όπως 
στο σχήμα, δηλαδή έτσι ώστε να διαιρούν την 
περιφέρεια του τροχού σε οκτώ ίσα τόξα. Ο 
τροχός περιστρέφεται με σταθερή συχνότητα  
f=100 Hz γύρω από άξονα που είναι κάθετος 
στο επίπεδό του και διέρχεται από το κέντρο 
του Ο. Αν  η ένταση του μαγνητικού πεδίου 
που δημιουργείται στο κέντρο του είναι ίση με 
την ένταση του μαγνητικού πεδίου που 
δημιουργείται στο μέσο σωληνοειδούς που 
έχει  100 σπείρες/m, τότε το ρεύμα από το οποίο διαρρέεται το 
σωληνοειδές έχει ένταση ίση με:  
 
α. 8 10-4 Α                            β. 16 10-4 Α                  γ. 32 10-4 Α 
 
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.   Να αιτιολογήσετε την επιλογή 
σας.                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                            

ΘΕΜΑ Γ 
                                                                                                                                         
Τα σώματα Σ1 και Σ2 του σχήματος απέχουν μεταξύ τους κατά S=0,4m, 
έχουν ίσες μάζες m1=m2=1kg και ισορροπούν ακίνητα σε λείο οριζόντιο 
επίπεδο έχοντας προσδεθεί στα άκρα δύο πανομοιότυπων ελατηρίων με  
σταθερές  k1=k2=100N/m. Τα άλλα άκρα των ελατηρίων είναι ακλόνητα  
στερεωμένα. Μετακινούμε το σώμα Σ1 οριζόντια προς τα αριστερά κατά 

d=0,4 2  m  και τη χρονική στιγμή t=0 το αφήνουμε ελεύθερο να εκτελέσει 
απλή αρμονική ταλάντωση με D1=k1. 
 

 



8 

 

 
α. Το σώμα Σ1συγκρούεται μετωπικά και ελαστικά με το σώμα Σ2. 
 
Να υπολογίσετε: 
α1. Το μέτρο της ταχύτητας του Σ1 ελάχιστα πριν από την κρούση και τα 
μέτρα των ταχυτήτων των σωμάτων Σ1 και Σ2 αμέσως μετά την κρούση.  
                                                                                                                          Μονάδες 5 
 
α2. Τις περιόδους και τα πλάτη των ταλαντώσεων των δύο σωμάτων μετά 
την κρούση. 
                                                                                                                           Μονάδες 5 
 
α3. Τον ρυθμό μεταβολής της κινητικής ενέργειας του σώματος Σ1, τη 
χρονική στιγμή που το μέτρο του ρυθμού μεταβολής της ορμής του 
σώματος Σ2 γίνεται μέγιστο για πρώτη φορά μετά την έναρξη της 
ταλάντωσής του.  
                                                                                                                           Μονάδες 5 
                                                                                           
β. Το σώμα Σ1 συγκρούεται μετωπικά και πλαστικά με το σώμα Σ2. 
 
β1. Να αποδείξετε ότι το συσσωμάτωμα θα κάνει απλή αρμονική 
ταλάντωση με D=k1+k2 . 
                                                                                                                        Μονάδες 5 
 
 β2. Να υπολογίσετε την περίοδο και το πλάτος της απλής αρμονικής 
ταλάντωσης του συσσωματώματος. 
                                                                                                                         Μονάδες 5 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

ΘΕΜΑ Δ  

Στην οροφή Ο του σχολικού εργαστηρίου στερεώνεται το άνω άκρο 

ελατηρίου σταθεράς k=100Ν/m. Στο κάτω άκρο του ελατηρίου έχει δεθεί 

σφαίρα Σ μάζας M=1kg. Η σφαίρα Σ συνδέεται, μέσω αβαρούς και μη 

ελαστικού νήματος, με το μέσο αγώγιμης ομογενούς, λεπτής ράβδου ΚΛ, 

μάζας m = 3 kg, μήκους L = 2 m και ωμικής αντίστασης  R1= 0,3 Ω. 
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Η ράβδος ΚΛ βρίσκεται σε επαφή με λεία κατακόρυφα σύρματα AΔ και ΓΖ 

μεγάλου μήκους, αμελητέας αντίστασης, τα οποία απέχουν σταθερή 

απόσταση μεταξύ τους L = 2 m.  

Τα κάτω άκρα Δ και Ζ των δύο συρμάτων 

συνδέονται οριζόντια μέσω αντιστάτη, 

αντίστασης R2 = 0,1 Ω. 

Όλη η διάταξη των συρμάτων AΔ και ΓΖ 

βρίσκεται μέσα σε οριζόντιο ομογενές 

μαγνητικό πεδίο έντασης μέτρου Β = 1Τ, με 

δυναμικές γραμμές κάθετες στο επίπεδο 

κίνησης της ράβδου, όπως φαίνεται στο 

σχήμα.  

Το σύστημα όλων των σωμάτων ισορροπεί.  

Τη χρονική στιγμή t = 0 το νήμα που 

συνδέει τη σφαίρα με τη ράβδο κόβεται. 

Η σφαίρα αρχίζει να εκτελεί απλή 

ορμονική ταλάντωση με σταθερά επαναφοράς D = k, ενώ η ράβδος 

κινείται κατακόρυφα, κατερχόμενη σε επαφή πάντα με τα σύρματα 

AΔ και ΓΖ.  

Ας ασχοληθούμε μόνο με τη ράβδο. (Για τα ερωτήματα Δ1, Δ2, Δ3, 

προτείνω να κάνετε μόνο το σχήμα που σας ενδιαφέρει, δηλαδή από 

τον αγωγό ΚΛ και κάτω.) 

 

Δ1.  Να εξηγήσετε  γιατί η ράβδος  αποκτά τελικά σταθερή (οριακή) 

ταχύτητα. Να υπολογίσετε την οριακή ταχύτητα υορ της ράβδου. 

                                                                                                                  Μονάδες 6 

Δ2. Αν η ράβδος αποκτά οριακή ταχύτητα μετά από πτώση κατά h = 1m, 

να υπολογίσετε, στη διάρκεια αυτής της πτώσης:  

i) τη θερμότητα που εκλύεται συνολικά στις αντιστάσεις. 

             Μονάδες 5       

ii)  το επαγωγικό φορτίο που πέρασε από μια διατομή του κυκλώματος. 

Μονάδες 3 

Δ3. Τη χρονική στιγμή κατά την οποία η ράβδος ΚΛ έχει ταχύτητα 
3
ορυ

υ =

(πριν αποκτήσει η ράβδος ΚΛ οριακή ταχύτητα υορ) να υπολογίσετε: 
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i) τον ρυθμό μεταβολής της κινητικής ενέργειας της ράβδου.  

    Μονάδες 2 

 ii) τη διαφορά δυναμικού στην αντίσταση R2 

Μονάδες 1 

Ας επιστρέψουμε όμως στη σφαίρα Σ, η οποία εκτελεί Α.Α.Τ. 

Δ4. Να γράψετε τη χρονική εξίσωση  x = f (t) της απομάκρυνσης της 

σφαίρας από τη θέση ισορροπίας της θεωρώντας ως θετική τη φορά προς 

τα πάνω. 

Μονάδες 4 

Δ5. Να εκφράσετε την αλγεβρική τιμή: 

 i) της δύναμης επαναφοράς και ii) της δύναμης του ελατηρίου, σε 

συνάρτηση με την απομάκρυνση x της σφαίρας από τη θέση ισορροπίας 

της και να κάνετε αντίστοιχες γραφικές παραστάσεις σε κοινό σύστημα 

βαθμολογημένων αξόνων. 

Μονάδες 4 

Να θεωρήσετε τις αντιστάσεις του αέρα αμελητέες και g = 10 m / s2. 
 
 
 

 ΟΔΗΓΙΕΣ για τους εξεταζομένους στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 
 
1. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα μόνο με μπλε ή 
μόνο με μαύρο στυλό. 

2. Για τα σχήματα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και μολύβι. 

3. Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή 

4. Διάρκεια εξέτασης: Τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των 
φωτοαντιγράφων.  

5. Ώρα δυνατής αποχώρησης:  Μιάμιση  (1,5) ώρα μετά τη διανομή 
των φωτοαντιγράφων. 

 

 
                                                                                                                ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  
 



 

  
                                                                      
                                                                                  
                                                                                                                                                                                                 
  

     
                                                                                                                                               Διαστημόπλοιο CASSINI   

       ΚΡΟΝΟΣ 

 

ΘΕΜΑ Α 

Στις ημιτελείς προτάσεις Α1-Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό 

της πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη φράση, η οποία 

συμπληρώνει σωστά την πρόταση. 

 

Α1. Σε μια κρούση δύο σφαιρών: 
α.  το άθροισμα των κινητικών ενεργειών των σφαιρών πριν από την 
κρούση είναι πάντα ίσο με το άθροισμα των κινητικών ενεργειών τους 
μετά από την κρούση.  
β. οι διευθύνσεις των ταχυτήτων των σφαιρών πριν και μετά από την 
κρούση βρίσκονται πάντα στην ίδια ευθεία.  
γ. το άθροισμα των ορμών των σφαιρών πριν από την κρούση είναι πάντα 
ίσο με το άθροισμα των ορμών τους μετά από την κρούση.  
δ. το άθροισμα των ταχυτήτων των σφαιρών πριν από την κρούση είναι 
πάντα ίσο με το άθροισμα των ταχυτήτων τους μετά από την κρούση.  

Μονάδες 4 
 

Α2. Σώμα εκτελεί Α.Α.Τ με περίοδο Τ και πλάτος Α. Μεταξύ δύο διαδοχικών  
μηδενισμών της ταχύτητάς του: 
α. διανύει διάστημα  Α  και μεσολαβεί χρόνος Τ.  
β. διανύει διάστημα 2Α και μεσολαβεί χρόνος Τ. 

        γ. διανύει διάστημα 2Α και μεσολαβεί χρόνος Τ/2. 
        δ. διανύει διάστημα 4Α και μεσολαβεί χρόνος Τ/2.  

Μονάδες 4 
 

 

                       ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ           
                                                                      ΦΥΣΙΚΗΣ                     

                                                       ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ 

                                        

 

                                             

                                            7/11/2020 
                                                                                                                                         

                              
  
 

 

 



Α3. Η σταθερά επαναφοράς ενός συστήματος που εκτελεί απλή αρμονική 
ταλάντωση:  

           α. εξαρτάται από το πλάτος της ταλάντωσης.  
           β. έχει μονάδα μέτρησης το 1N/m2 .  
           γ. είναι ανεξάρτητη της περιόδου της ταλάντωσης.  
           δ. είναι ανάλογη της μάζας του σώματος. 

 Μονάδες 4 

 

Α4. Η ένταση

Bσε κάποιο σημείο Α του μαγνητικού πεδίου ρευματοφόρου 

αγωγού, δεν εξαρτάται από 
α. τη γεωμετρία του αγωγού. 
β. το υλικό του αγωγού. 
γ. την απόσταση του σημείου Α από τον αγωγό. 
δ. τη φορά του ρεύματος. 
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Α5. Η εισαγωγή διαμαγνητικού υλικού σ’ ένα μαγνητικό πεδίο προκαλεί στο 
εσωτερικό του υλικού 

α. μικρή ενίσχυση του πεδίου.  
β. αντιστροφή της φοράς των δυναμικών γραμμών. 
γ. μηδενισμό του μέτρου της έντασης του πεδίου. 
δ. μικρή εξασθένιση του πεδίου. 
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Α6.  Για κάθε μία από τις επόμενες προτάσεις να μεταφέρετε στο 

τετράδιό σας το γράμμα της πρότασης  και δίπλα τη λέξη ΣΩΣΤΟ αν 

είναι σωστή ή τη λέξη ΛΑΘΟΣ αν είναι λανθασμένη. 

α. Έκκεντρη ονομάζεται η κρούση εκείνη κατά την οποία οι αρχικές 
ταχύτητες των σωμάτων βρίσκονται σε τυχαία διεύθυνση. 

β. Δύο κινούμενα σώματα αποτελούν ένα μονωμένο σύστημα και 

συγκρούονται. Η μεταβολή της ορμής του ενός σώματος είναι ίση με τη 

μεταβολή της ορμής του άλλου σώματος.  

γ.  Σε μια απλή αρμονική ταλάντωση η απομάκρυνση και η επιτάχυνση την 

ίδια χρονική στιγμή, αν δεν είναι μηδενικές, έχουν πάντα αντίθετο 

πρόσημο. 

 

 



στ. Η ένταση

Bτου μαγνητικού πεδίου στο εσωτερικό ρευματοφόρου 

σωληνοειδούς έχει μέτρο που εξαρτάται από την ακτίνα των σπειρών 
του. 

ζ.    Ευθύγραμμος ρευματοφόρος αγωγός βρίσκεται μέσα σε ομογενές  
μαγνητικό πεδίο. Η κατεύθυνση της δύναμης Laplace που ασκείται πάνω 
του έχει την κατεύθυνση του αντίχειρα του δεξιού χεριού, όταν ο δείκτης 
δίνει τη φορά της έντασης του πεδίου και ο μέσος τη φορά του ρεύματος. 
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ΘΕΜΑ Β  
 
Β1. Σώμα εκτελεί Α.Α.Τ. πλάτους Α, με περίοδο Τ, χωρίς αρχική φάση. 

i)  Όταν το σώμα έχει δυναμική ενέργεια ταλάντωσης U τριπλάσια της 
κινητικής ενέργειας Κ (δηλαδή U=3Κ), η απομάκρυνσή του από τη θέση 
ισορροπίας του είναι ίση  με: 

α)  
3

2


             β)   

2

2


            γ)   

2


  

 Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 
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ii) Τη χρονική στιγμή 
T

t =
12

, ο λόγος των ενεργειών 
U

K
είναι ίσος με: 

α)  
1

2
            β)   

1

3
           γ)   3  

 Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 
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Β2. Σώμα μάζας m1 συγκρούεται κεντρικά και ελαστικά με αρχικά ακίνητο 
σώμα μάζας m2. Μετά την κρούση τους τα δύο σώματα κινούνται σε αντίθετες 
κατευθύνσεις και το σώμα μάζας m1 μετά την κρούση κινείται με ταχύτητα 
διπλάσιου μέτρου από αυτή που αποκτά το σώμα μάζας m2. Ο λόγος των 

μαζών των δύο σωμάτων 
m1

m2
 είναι ίσος με: 

α) 
1

3
               β) 

1

4
               γ) 

1

5
 

 
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 
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Β3. Οι ομόκεντροι κυκλικοί 
αγωγοί του σχήματος έχουν 
ακτίνες r και 2r και διαρρέονται 
από ρεύματα έντασης IA και 
IΓ, αντίστοιχα. 
Στο σχήμα (α), όπου τα ρεύματα 
είναι ομόρροπα, το μέτρο της 
ολικής έντασης του Μ.Π. στο 
κέντρο Κ είναι Β1. 
Στο σχήμα (β), όπου η ένταση του ρεύματος IΓ έχει αντιστραφεί, το μέτρο της 
ολικής έντασης του Μ.Π. στο Κ είναι Β2 με φορά από τον αναγνώστη προς τη 
σελίδα. 

Αν Β1=5Β2, ο λόγος  ,Α

Γ

Ι 1

Ι 3
 

 η σχέση των εντάσεων είναι: 

α.       Β1=Β2                        β.      Β1=3Β2                          γ.    Β1=5Β2 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 
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Β4. Στο σχήμα (κάτοψη) απεικονίζονται ένας 

οριζόντιος ευθύγραμμος αγωγός πολύ μεγάλου 

μήκους που διαρρέεται από ρεύμα έντασης Ι1 και 

ένα τετραγωνικό αγώγιμο πλαίσιο μάζας m, με 

πλευρά μήκους  l , το οποίο διαρρέεται από ρεύμα 

ωρολογιακής φοράς με ένταση Ι2.   Οι αγωγοί 

βρίσκονται πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο και 

συγκρατούνται ακίνητοι. Η πλησιέστερη από τις δύο πλευρές του πλαισίου, 

που είναι παράλληλες προς τον ευθύγραμμο αγωγό,  απέχει από αυτόν 
απόσταση l . Όταν αφήσουμε ελεύθερο το πλαίσιο τότε αυτό:  

 

α. θα ισορροπήσει. 

β. κινηθεί προς τα αριστερά με αρχική επιτάχυνση μ 1 2k  I  I
α =

m
  

γ. κινηθεί προς τα αριστερά με αρχική επιτάχυνση μ 1 23k  I  I
α =

m  

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 
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ΘΕΜΑ Γ 
 

Σώμα Σ1 μάζας m1=m αφήνεται να ολισθήσει από το άκρο Α του λείου 
τεταρτοκυκλίου ΑΓ ακτίνας R και κέντρου Ο. Το σώμα Σ1 φτάνει στο σημείο 
Γ στη βάση του τεταρτοκυκλίου με ταχύτητα v1=6m/s. Στο σημείο αυτό 
ηρεμεί σώμα Σ2 μάζας m2=3m.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Μετά την ελαστική τους κρούση το σώμα Σ1 ανέρχεται 
στο τεταρτοκύκλιο και ακινητοποιείται στιγμιαία σε 
σημείο τέτοιο ώστε η επιβατική ακτίνα του να 
σχηματίζει με την κατακόρυφη διεύθυνση γωνία θ.  
Το δε Σ2 ξεκινά να κινείται στο οριζόντιο επίπεδο, με 
το οποίο παρουσιάζει συντελεστή τριβής ολίσθησης μ.  
 
Γ1. Να υπολογίσετε τις ταχύτητες των σωμάτων Σ1 και Σ2 μετά την ελαστική 
τους κρούση, καθώς και το επί τοις εκατό ποσοστό της αρχικής ενέργειας του 
Σ1 το οποίο μεταβιβάστηκε στο Σ2.   

Μονάδες 7 
Γ2. Ποιο το συνημίτονο της μέγιστης γωνίας θ που θα σχηματίζει η επιβατική 
ακτίνα του Σ1 με την κατακόρυφη διεύθυνση μετά την κρούση του με το Σ2;  

Μονάδες 4 
 
Το Σ2 μετά την κρούση του με το Σ1 ξεκινά να κινείται στο οριζόντιο επίπεδο 
και ακινητοποιείται αφού διανύσει απόσταση s=1,5m. 
 
Γ3. Να υπολογιστεί ο συντελεστής τριβής ολίσθησης μ του οριζοντίου 
επιπέδου. Ποια η τελική απόσταση μεταξύ των δύο σωμάτων μετά την 
οριστική ακινητοποίησή τους;  

Μονάδες 6 
Για τα επόμενα ερωτήματα θεωρείστε γνωστό ότι m1=1kg.  
 

  R 

μ 

 Ο 

  Γ 

 R 
Α 

Σ1 

Σ2 



Γ4. Ποιο το συνολικό ποσό θερμότητας που εκλύθηκε στο περιβάλλον ως την 
πλήρη ολοκλήρωση των φαινομένων;  

Μονάδες 4 
 
Γ5. Ποιος ο ρυθμός παραγωγής θερμότητας στο σώμα Σ2 τη στιγμή που ξεκινά 
να κινείται μετά την κρούση του με το σώμα Σ1;  Ποιο ποσοστό της αρχικής 
δυναμικής ενέργειας του σώματος Σ1 μετατράπηκε τελικώς σε θερμότητα;  

Μονάδες 4 
Δίνεται g=10m/s2.   
 

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ 
Γ6. Αν η κρούση των δύο σωμάτων ήταν πλαστική, να υπολογίσετε το 
συνολικό ποσό θερμότητας που θα εκλυόταν στο περιβάλλον έως την 
ακινητοποίηση του συσσωματώματος.  
 
 
 
 

ΘΕΜΑ Δ  
 

Δύο παράλληλοι μεταλλικοί αγωγοί Αx και Γy με αμελητέα αντίσταση 
βρίσκονται στο ίδιο οριζόντιο επίπεδο και απέχουν μεταξύ τους απόσταση 
L=1m. Ευθύγραμμος μεταλλικός αγωγός ΚΛ μάζας m και αντίστασης R=1Ω 
βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τους αγωγούς Αx και Γy και μπορεί να 
ολισθαίνει παραμένοντας κάθετος σε αυτούς. Τα άκρα Α και Γ των μεταλλικών 
αγωγών συνδέονται με αντιστάτη αντίστασης R1=2Ω. Η όλη διάταξη 
βρίσκεται μέσα σε ομογενές μαγνητικό πεδίο έντασης μέτρου Β=1Τ, του 
οποίου οι δυναμικές γραμμές είναι κάθετες στο επίπεδο που ορίζουν οι 
αγωγοί. 

 

 

 

 

 

 

 

 
R1 

A 

Γ 

Κ 

Λ 

x 

y 

 



Στον ευθύγραμμο αγωγό ΚΛ, που είναι αρχικά ακίνητος, ασκείται σταθερή 
εξωτερική δύναμη μέτρου F=3N με κατεύθυνση παράλληλη στους αγωγούς Αx 
και Γy, όπως φαίνεται στο σχήμα, με αποτέλεσμα η ράβδος να αρχίζει να 
κινείται. Στην κίνηση της ράβδου αντιτίθεται δύναμη τριβής η οποία 
εμφανίζεται στα σημεία επαφής Κ και Λ συνολικού μέτρου 1Ν. 

Να υπολογίσετε: 

  Δ1.  τη μέγιστη ταχύτητα (οριακή, υορ) που θα αποκτήσει ο αγωγός ΚΛ 

Μονάδες 6 

Δ2.   το ρεύμα που διαρρέει τον αγωγό ΚΛ  και την τάση στα άκρα του αγωγού 
ΚΛ τη χρονική στιγμή που το μέτρο της ταχύτητας του αγωγού είναι 
υ=3m/s. 
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Δ3. Τη θερμότητα που εκλύεται στους δύο αντιστάτες σε χρόνο t= 1 min , 
αφού πλέον   ο αγωγός εχει αποκτήσει την οριακή του ταχύτητα. 

Μονάδες 6 

 

Δ4.  το ρυθμό μεταβολής της κινητικής ενέργειας της ράβδου ΚΛ τη χρονική 
στιγμή που το μέτρο της ταχύτητας της ράβδου είναι υ=4,5m/s. 
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(Υπενθυμίζουμε ότι ο    ρυθμός μεταβολής της κινητικής ενέργειας:    

𝑑𝐾

𝑑𝑡
= 𝛴𝐹. υ   )        

 

 

 

 

 
 

 

 

 


