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ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΣΕΙΡΑ 1 
17/12/2022 

Σο πόβεπ "Perseverance" ζηον Άπη  

ΘΔΜΑ Α 

Σηηο εκηηειείο πξνηάζεηο Α1-Α5 λα γξάςεηε ζην ηεηξάδηό ζαο ηνλ αξηζκό ηεο 

πξόηαζεο θαη δίπια ην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζηε θξάζε, ε νπνία 

ζπκπιεξώλεη ζσζηά ηελ πξόηαζε. 

Α1.  Σώκα Σ1 κάδαο m1 πνπ θηλείηαη πάλσ ζε ιείν δάπεδν ζπγθξνύεηαη ειαζηηθά 

κε θηλνύκελν ζώκα Σ2 κάδαο m2. Αλ ε θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ Σ2 απμήζεθε θαηά 

20J ιόγσ ηεο θξνύζεο: 

α. ηόηε ε θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ Σ1 απμήζεθε θαηά 20J. 

β. ηόηε ε θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ Σ1 κεηώζεθε θαηά 20J.  

γ. ηόηε ε θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ Σ1 παξέκεηλε ζηαζεξή.  

δ. ηόηε ε θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ Σ1 κεδελίζηεθε. 

Μονάδερ  4 

Α2.  Μηθξή ζθαίξα κάδαο m θηλείηαη κε νξηδόληηα ηαρύηεηα π
r

θαη  ζπγθξνύεηαη 

κε θαηαθόξπθν ηνίρν. Η θξνύζε είλαη ειαζηηθή θαη ε ηαρύηεηα π
r

 είλαη θάζεηε 

ζηνλ ηνίρν.  Τν κέηξν ηεο κεηαβνιήο ηεο νξκήο ηεο ζθαίξαο εμαηηίαο ηεο θξνύζεο 

είλαη:  

  α.  0   β. mπ    γ. 2mπ   δ. 3mπ 

Μονάδερ  4 

Α3.  Οη παξάιιεινη αγσγνί, πνιύ κεγάινπ κήθνπο, 

ηνπ δηπιαλνύ ζρήκαηνο θαη ην ζεκείν Γ βξίζθνληαη 

ζην ίδην επίπεδν. H απόζηαζε κεηαμύ ησλ αγσγώλ 

είλαη r θαη δηαξξένληαη από νκόξξνπα ξεύκαηα ίδηαο 

έληαζεο (ΙΑ=ΙΓ). 

Τν κέηξν ηεο έληαζεο ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ πνπ 
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δεκηνπξγεί ν αγσγόο (Α), ζην ζεκείν Γ πνπ απέρεη r από ηνλ αγσγό (Γ), είλαη Β. 

Τν κέηξν ηεο ζπλνιηθήο έληαζεο ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ ζην ζεκείν Γ είλαη: 

 

α. Β      β. 2Β        γ. 3Β      δ. 4Β 

Μονάδερ 4 

Α4.  Έλα ζώκα εθηειεί απιή αξκνληθή ηαιάλησζε κε ζηαζεξά επαλαθνξάο   D  

θαη  δύλακε επαλαθνξάο  F. Τν πειίθν 
F

D : 

α. παξακέλεη ζηαζεξό ζε ζρέζε κε ηνλ ρξόλν 

β. κεηαβάιιεηαη αξκνληθά ζε ζρέζε κε ηνλ ρξόλν 

γ. απμάλεηαη γξακκηθά ζε ζρέζε κε ηνλ ρξόλν 

δ. γίλεηαη κέγηζην, όηαλ ην ζώκα δηέξρεηαη από ηε ζέζε ηζνξξνπίαο. 

Μονάδερ 4 
Α5. Έλα ζώκα κάδαο m εθηειεί εμαλαγθαζκέλε ηαιάλησζε ζην άθξν ειαηεξίνπ 

ζηαζεξάο k κε ηελ επίδξαζε δηεγέξηε γηα ηε ζπρλόηεηα fδ ηνπ νπνίνπ ηζρύεη fδ = f0, 

όπνπ f0 ε ηδηνζπρλόηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο. Αληηθαζηζηνύκε ην ζώκα κε άιιν ζώκα 

ελλεαπιάζηαο κάδαο θαη δηαηεξνύκε ηε ζπρλόηεηα ηνπ δηεγέξηε ζηαζεξή. Η 

παξαπάλσ  κεηαβνιή  πξνθαιεί:  

α. ηξηπιαζηαζκό ηεο ηδηνζπρλόηεηαο θαη αύμεζε ηνπ πιάηνπο ηαιάλησζεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο.  

β. ππνηξηπιαζηαζκό ηεο ηδηνζπρλόηεηαο θαη κείσζε ηνπ πιάηνπο ηαιάλησζεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο. 

γ. ηξηπιαζηαζκό ηεο ζπρλόηεηαο ηαιάλησζεο θαη κείσζε ηνπ πιάηνπο ηαιάλησζεο 

ηνπ ζπζηήκαηνο. 

δ.  ππνηξηπιαζηαζκό ηεο ζπρλόηεηαο ηαιάλησζεο θαη αύμεζε ηνπ πιάηνπο 

ηαιάλησζεο  ηνπ ζπζηήκαηνο. 
 

Μονάδερ 4 

Α6. Πποαιπεηικό – εκηόρ βαθμολογίαρ. 

Τν δηπιαλό ζρήκα παξηζηάλεη ζώκα Σ ζπλδεδεκέλν 

κε δύν ειαηήξηα, ην νπνίν  εθηειεί θζίλνπζα 

ηαιάλησζε. Τν ζύζηεκα είλαη ηνπνζεηεκέλν ζε 

νξηδόληην επίπεδν. Δπηπιένλ, ην ζώκα Σ είλαη 

ζπλδεδεκέλν κε νξηδόληηα ειαζηηθή ρνξδή θαηά 

κήθνο ηεο νπνίαο δηαδίδεηαη εγθάξζην κεραληθό 

θύκα κε πεγή ην ζώκα Σ. 

Η ζσζηή εθδνρή ηνπ παξαθάησ ζρήκαηνο πνπ πεξηγξάθεη ην ζηηγκηόηππν ηνπ 

θύκαηνο πνπ δηαδίδεηαη ζηε ρνξδή:  
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α.  Δίλαη ε  α. β. Δίλαη ε  β.  γ. Δίλαη ε  γ.         δ. Δίλαη ε  δ. 
 

 

Α7. Για κάθε μία από ηιρ επόμενερ πποηάζειρ να μεηαθέπεηε ζηο ηεηπάδιό ζαρ 

ηο γπάμμα ηηρ ππόηαζηρ και δίπλα ηη λέξη ωζηό αν είναι ζωζηή ή ηη λέξη 

Λάθορ αν είναι λανθαζμένη. 

 

α) Σε κηα θεληξηθή ειαζηηθή θξνύζε δύν ζσκάησλ, ην αιγεβξηθό άζξνηζκα ησλ 

ηαρπηήησλ ηνπ ελόο ζώκαηνο ιίγν πξηλ θαη ακέζσο κεηά ηελ θξνύζε, είλαη ίζν κε  

ην αιγεβξηθό άζξνηζκα ησλ ηαρπηήησλ ηνπ άιινπ ζώκαηνο ιίγν πξηλ θαη ακέζσο 

κεηά ηελ θξνύζε, δειαδή  υ1 + υ1
′ = υ2 + υ2

′ . 

β) Η επηηάρπλζε ελόο ζώκαηνο πνπ εθηειεί απιή αξκνληθή ηαιάλησζε έρεη θνξά 

πάληνηε πξνο ηε ζέζε ηζνξξνπίαο ηνπ ζώκαηνο.  

γ) Η ζπρλόηεηα ηεο εμαλαγθαζκέλεο ηαιάλησζεο είλαη ίζε κε ηε ζπρλόηεηα ηνπ      

δηεγέξηε.  

δ)Σε µηα εμαλαγθαζκέλε ηαιάλησζε µε ζπγθεθξηκέλε ζπρλόηεηα δηεγέξηε, 
ην πιάηνο ηαιάλησζεο είλαη αλεμάξηεην από ηε ζηαζεξά απόζβεζεο.                                            
ε) Με ηα κεραληθά θύκαηα κεηαθέξεηαη ελέξγεηα θαη νξκή  

 

 

Μονάδερ 5 
 

ΘΔΜΑ Β 
 

Β1. Απιόο αξκνληθόο ηαιαλησηήο, ειαηήξην-κάδα, κε ζηαζεξά ειαηεξίνπ k=20N/m 

θαη κάδα m=0,2 kg εθηειεί εμαλαγθαζκέλε ηαιάλησζε κε ζπρλόηεηα δηεγέξηε 
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1

3
f Hz,

π
  νπόηε ην πιάηνο ηεο εμαλαγθαζκέλεο ηαιάλησζεο είλαη Α1. Αλ ε 

ζπρλόηεηα ηνπ δηεγέξηε απμάλεηαη, κε αθεηεξία ηελ f1,  ηόηε ην πιάηνο ηεο 

εμαλαγθαζκέλεο ηαιάλησζεο: 

α. δηαξθώο κεηώλεηαη 

β. δηαξθώο απμάλεηαη 

γ. κεηαβάιιεηαη θαη γηα θάπνηα άιιε ηηκή ηεο ζπρλόηεηαο ηνπ δηεγέξηε γίλεηαη θαη 

πάιη  Α1. 

Να επιλέξεηε ηην ζωζηή απάνηηζη.                                                        Μονάδερ 2                                                                                           

Να αιηιολογήζεηε ηην επιλογή ζαρ.                                                         Μονάδερ 4                                                                   

 

Β2. Έλα αξκνληθό θύκα δηαδίδεηαη ζε γξακκηθό ειαζηηθό κέζν ζε θαηεύζπλζε πνπ 

ζπκπίπηεη κε ηε ζεηηθή θαηεύζπλζε ηνπ άμνλα x΄Ox .  

Η εμίζσζε ηνπ  θύκαηνο είλαη: y=0,4εκπ(4t-2x), (SI). 

Ο ιόγνο ηεο κέγηζηεο ηαρύηεηαο ηαιάλησζεο ησλ ζεκείσλ ηνπ κέζνπ πξνο ηελ 

ηαρύηεηα δηάδνζεο ηνπ θύκαηνο (ςmax/ςδιάδοζηρ) ηζνύηαη κε:   

 

α. 0,2π.                          β. 0,4π                               γ. 0,8π. 

 

Να επιλέξεηε ηη ζωζηή απάνηηζη.                                                 Μονάδερ 2 

Να αιηιολογήζεηε ηην επιλογή ζαρ.                                                Μονάδερ 4 

 

 

Β3. Οη επζύγξακκνη αγσγνί (Α), (Γ) ηνπ ζρήκαηνο βξίζθνληαη ζην νξηδόληην 

επίπεδν, είλαη κεγάινπ κήθνπο θαη δηαξξένληαη από ξεύκαηα ίδηαο έληαζεο Ι=2Α, 

ησλ νπνίσλ νη θνξέο δείρλνληαη ζην ζρήκα 

(θάηνςε). Οη αγσγνί είλαη κνλσκέλνη, θάζεηνη 

κεηαμύ ηνπο θαη εθάπηνληαη ζε δύν ζεκεία κε 

έλαλ νξηδόληην θπθιηθό αγσγό αθηίλαο r=2cm, 

ν νπνίνο είλαη ζην ίδην επίπεδν κε ηνπο 

επζύγξακκνπο αγσγνύο θαη δηαξξέεηαη από 

ξεύκα έληαζεο Ι΄=
2

Α
π

. 

Γίνεηαι: κ0=
7 Τm

4π 10
Α

  

Η νιηθή έληαζε ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ πνπ 

δεκηνπξγνύλ νη ηξεηο αγσγνί ζην θέληξν ηνπ θπθιηθνύ αγσγνύ, ζεκείν Κ έρεη 

κέηξν: 

α. κέηξν 52 10 θαη είλαη θάζεηε ζηε ζειίδα, κε θνξά από ηε ζειίδα πξνο ηνλ 

αλαγλώζηε 
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β. κέηξν 52 10 θαη είλαη θάζεηε ζηε ζειίδα, κε θνξά από ηνλ αλαγλώζηε πξνο  

ηε ζειίδα  

γ. κέηξν 5 510  θαη είλαη θάζεηε ζηε ζειίδα, κε θνξά από ηε ζειίδα πξνο ηνλ 

αλαγλώζηε 

(σήμα απαπαίηηηο) 

Να επιλέξεηε ηη ζωζηή απάνηηζη.                                                   Μονάδερ 2 

Να αιηιολογήζεηε ηην επιλογή ζαρ.                                                  Μονάδερ 5 

Να επιλέξεηε ένα (1) ΘΔΜΑ από ηα Β4 και Β5 

 
Β4. Τα ζώκαηα (A) θαη (Β) ηνπ ζρήκαηνο βξίζθνληαη πάλσ ζε ιείν νξηδόληην 

επίπεδν θαη έρνπλ κάδεο πνπ ζπλδένληαη κε ηε ζρέζε mB=3mA . Τν ζώκα (Α) 

θηλνύκελν κε ηαρύηεηα κέηξνπ π ζπγθξνύεηαη θεληξηθά ειαζηηθά κε ην αθίλεην 

ζώκα (Β) ην νπνίν είλαη δεκέλν ζηελ άθξε 

ηνπ νξηδόληηνπ ηδαληθνύ ειαηεξίνπ, όπσο 

ζην ζρήκα. Μεηά ηελ θξνύζε, ην ζώκα 

(B) ηαιαληώλεηαη κε πεξίνδν Τ θαη πιάηνο 

Α γηα ην νπνίν ηζρύεη:  

 

α.A=
πΤ

2
β.A=

πΤ

2π
γ.A=

πΤ

4π  
 

Να επιλέξεηε ηη ζωζηή απάνηηζη.                                                    Μονάδερ 2 

Να αιηιολογήζεηε ηην επιλογή ζαρ.                                                   Μονάδερ 4 

 

Β5. Έλα ζώκα κάδαο m είλαη δεκέλν ζηελ ειεύζεξε άθξε θαηαθόξπθνπ ηδαληθνύ 

ειαηεξίνπ ζηαζεξάο k  θαη εξεκεί ζηε ζέζε ηζνξξνπίαο (ζύζηεκα 1). 

Απνκαθξύλνπκε ην ζώκα πξνο ηα θάησ θαηά Α θαη ην αθήλνπκε ειεύζεξν. Τν 

ζύζηεκα 1 εθηειεί απιή αξκνληθή ηαιάλησζε. Αληηθαζηζηνύκε ην ειαηήξην κε 

άιιν, ζηαζεξάο 2k, ρσξίο λα αιιάμνπκε ην αλαξηεκέλν ζώκα (ζύζηεκα 2). 

Απνκαθξύλνπκε ην ζώκα πξνο ηα θάησ από ηε λέα ζέζε ηζνξξνπίαο θαηά Α θαη ην 

αθήλνπκε ειεύζεξν. Τν ζύζηεκα 2 εθηειεί απιή αξκνληθή ηαιάλησζε. Ο 

ιόγνο αmax(1) / αmax(2) ησλ κεγίζησλ επηηαρύλζεσλ ησλ δύν ηαιαληώζεσλ είλαη ίζνο 

κε: 

 

α.  2                 β.  1                         γ.  1/2 

 

Να επιλέξεηε ηη ζωζηή απάνηηζη.                                                Μονάδερ 2                                                                   

Να αιηιολογήζεηε ηην επιλογή ζαρ.                                          Μονάδερ 4 
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ΘΔΜΑ Γ 
 

Γξακκηθό ειαζηηθό κέζν εθηείλεηαη θαηά κήθνο ηνπ νξηδόληηνπ εκηάμνλα Οx. Τε 

ρξνληθή ζηηγκή  t0 = 0, ην πιηθό ζεκείν Ο ηνπ ειαζηηθνύ κέζνπ, πνπ είλαη ζηε 

ζέζε x = 0, αξρίδεη λα εθηειεί απιή αξκνληθή ηαιάλησζε, ε απνκάθξπλζε ηεο 

νπνίαο πεξηγξάθεηαη από ηελ εμίζσζε y = 0,4 ημ10πt (S.I.)  Η ηαιάλησζε ηνπ 

ζεκείνπ Ο εμειίζζεηαη ζηελ θαηαθόξπθε δηεύζπλζε θαη έρεη σο απνηέιεζκα ηελ 

παξαγσγή αξκνληθνύ θύκαηνο ην νπνίν δηαδίδεηαη πξνο ηε ζεηηθή θαηεύζπλζε ηνπ 

εκηάμνλα Οx κε ηαρύηεηα π=10m/s. 

Γ1.  Να βξείηε ην πιάηνο, ηε ζπρλόηεηα, ηελ πεξίνδν θαη ην κήθνο θύκαηνο ηνπ 

θύκαηνο. 

Μονάδερ 4 

Γ2. Να γξάςεηε ηελ εμίζσζε ηνπ αξκνληθνύ θύκαηνο.                               

Μονάδερ 3      
Γ3.  Έλα ζεκείν Σ ηνπ κέζνπ είλαη ζηε ζέζε x=10m. Να ππνινγίζεηε ηελ 

απνκάθξπλζε ηνπ ζεκείνπ Σ από ηε ζέζε ηζνξξνπίαο ηνπ θαη ηελ ηαρύηεηα 

ηαιάλησζεο ηνπ ζεκείνπ Σ ηηο ρξνληθέο ζηηγκέο t1= 0,5s  θαη  t2= 1,25s. 

Μονάδερ 4 

Γ4.  Να ππνινγίζεηε ηε δηαθνξά θάζεο πνπ παξνπζηάδνπλ ηελ ίδηα ρξνληθή ζηηγκή 

δύν ζεκεία Λ θαη Μ ηνπ ειαζηηθνύ κέζνπ, ηα νπνία απέρνπλ κεηαμύ ηνπο 

απόζηαζε ίζε κε 6m. 

Μονάδερ 4 
Γ5. Γηα ηε ρξνληθή ζηηγκή t2=0,45s λα ζρεδηάζεηε ζην κηιηκεηξέ ραξηί ην 

ζηιγμιόηςπο ηος κύμαηορ. Να πξνζδηνξίζεηε ηηο ζέζεηο ησλ ζεκείσλ ηνπ 

ειαζηηθνύ κέζνπ, ηα νπνία έρνπλ κέγηζηε θηλεηηθή ελέξγεηα ηε ρξνληθή ζηηγκή 

t2=0,45 s.                                            

Μονάδερ 6  

Γ6. Να παξαζηήζεηε γξαθηθά ζε κοινό διάγπαμμα, ζην κηιηκεηξέ ραξηί, ηε θάζε 

ησλ ζεκείσλ ηνπ λήκαηνο, ζε ζπλάξηεζε κε ηελ απόζηαζεx, γηα ηηο  ρξνληθέο  

ζηηγκέο  t2=0,45s   θαη  t3=0,65s.    

Μονάδερ 4 

Πποαιπεηικό επώηημα (εκηόρ βαθμολογίαρ) 

Να βξείηε ηελ εμίζσζε U= f(t),  ε νπνία πεξηγξάθεη ηε δπλακηθή ελέξγεηα 

ηαιάλησζεο U ηνπ πιηθνύ ζεκείνπ Ν ηνπ ειαζηηθνύ κέζνπ κάδαο ∆m= 8 · 10
-3 

kg, 

ην νπνίν βξίζθεηαη ζηε ζέζε xΝ=4m, ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν t. Να 

παξαζηήζεηε γξαθηθά ηελ U=f(t)  από ηε ρξνληθή ζηηγκή t0 = 0 έσο ηε ρξνληθή 

ζηηγκή t4=0,6s.Γίλεηαη: π
2
=10                                                        
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ΘΔΜΑ Γ 

 

Η νκνγελήο ξάβδνο ΚΑ ηνπ 

ζρήκαηνο έρεη κάδα M=2kg, 

κήθνο ℓ, είλαη αξζξσκέλε ζην 

ζεκείν Α θαη κπνξεί λα 

πεξηζηξέθεηαη ζε θαηαθόξπθν 

επίπεδν.  

Η ξάβδνο ζπγθξαηείηαη 

νξηδόληηα κε ηε βνήζεηα 

θαηαθόξπθνπ λήκαηνο πνπ 

είλαη ηπιηγκέλν ζηελ 

πεξηθέξεηα ηεο ηξνραιίαο, ε 

νπνία έρεη αθηίλα R. Η 

ηξνραιία δηαζέηεη κηθξό 

απιάθη αθηίλαο r=R/2,  

ζην νπνίν είλαη ηπιηγκέλν λήκα, ζην άιιν άθξν ηνπ νπνίνπ είλαη δεκέλν κηθξό 

ζώκα Σ1 κάδαο m1. Τν ζύζηεκα ηζνξξνπεί. 

Γ1. Να απνδείμεηε όηη ε κάδα ηνπ ζώκαηνο Σ1 είλαη m1=2kg. 

 Μονάδερ 5 

Κόβνπκε ην λήκα πνπ ζπλδέεη ην ζώκα Σ1 κε ηε ηξνραιία. Τν ζώκα Σ1 

θαηεβαίλεη θαη κεηά από ειεύζεξε πηώζε θαηά h=0,6m ζπγθξνύεηαη θεληξηθά  

θαη πιαζηηθά κε ην ζώκα Σ2  κάδαο m2=2kg, ρσξίο ηα ζώκαηα λα 

παξακνξθώλνληαη. Τν ζώκα Σ2  αξρηθά ηζνξξνπνύζε αθίλεην, ζηεξεσκέλν ζην 

άλσ άθξν ειαηεξίνπ ζηαζεξάο k=100N/m, ε άιιε άθξε  ηνπ νπνίνπ είλαη 

ζηεξεσκέλε ζην νξηδόληην δάπεδν. Τν ζπζζσκάησκα αξρίδεη λα εθηειεί απιή 

αξκνληθή ηαιάλησζε κε ζηαζεξά επαλαθνξάο D=k. 

 

Γ2. Να βξείηε ην πιάηνο ηεο ηαιάλησζεο ηνπ ζπζζσκαηώκαηνο. 

Μονάδερ 7 

 

 

Γ3. Γηα ην ζπζζσκάησκα, ζηε δηάξθεηα ηεο ηαιάλησζεο ,λα βξείηε ηηο κέγηζηεο 

ηηκέο:  
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α)ηεο ηαρύηεηαο  β) ηεο δύλακεο ηνπ ειαηεξίνπ  γ)ηεο δπλακηθήο ελέξγεηαο 

ηαιάλησζεο θαη δ) ηεο δπλακηθήο ελέξγεηαο ηνπ ειαηεξίνπ. 

Μονάδερ 4 

Γ4. Να βξείηε πόζν απέρνπλ κεηαμύ ηνπο νη δύν ζέζεηο ηνπ ζπζζσκαηώκαηνο, ζηηο 

νπνίεο ηζρύεη όηη ε δπλακηθή ελέξγεηα ηαιάλησζεο είλαη ηξηπιάζηα ηεο θηλεηηθήο 

ελέξγεηαο (U=3K)   

                                                                                                                   Μονάδερ 4 

Γ5. Να ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο δύλακεο Ν πνπ αζθεί ην ζώκα Σ2 ζην ζώκα Σ1, 

ζην θαηώηαην ζεκείν ηεο ηαιάλησζήο ηνπο. 

Μονάδερ 5 

Γίνεηαι: g = 10 m/s
2 

 

Πποαιπεηικό επώηημα (εκηόρ βαθμολογίαρ) 

Αλ ε θξνύζε ησλ ζσκάησλ είλαη θεληξηθή θαη ειαζηηθή θαη αλ κεηά ηελ θξνύζε 

απνκαθξύλνπκε ην ζώκα Σ1, πνην ζα είλαη ην πιάηνο ηεο Α.Α.Τ. ηνπ Σ2; 

 

 
ΟΔΗΓΙΕΣ  γηα ηνπο εμεηαδνκέλνπο 

 

1. Να απαληήζεηε ζην ηεηξάδηό ζαο ζε όια ηα ζέκαηα κόλν κε κπιε ή κόλν κε καύξν 

ζηπιό. 

2. Γηα ηα ζρήκαηα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη κνιύβη. 

3. Κάζε απάληεζε επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλε είλαη απνδεθηή. 

4. Δηάξθεηα εμέηαζεο: Τξεηο (3) ώξεο κεηά ηε δηαλνκή ησλ θσηναληηγξάθσλ.  

5. Ώξα δπλαηήο απνρώξεζεο:  Μηάκηζε  (1,5) ώξα κεηά ηε δηαλνκή ησλ 

θσηναληηγξάθσλ. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Καλή 

επιηςσία! 
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