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ΘΕΜΑ A 
 

Στισ ημιτελεύσ προτϊςεισ Α1-Α5 να γρϊψετε ςτο τετρϊδιό ςασ τον 
αριθμό τησ πρόταςησ και δύπλα το γρϊμμα που αντιςτοιχεύ ςτη φρϊςη, 
η οπούα ςυμπληρώνει ςωςτϊ την πρόταςη.  
 
Α1. Σε ϋνα ςώμα που εκτελεύ απλό αρμονικό ταλϊντωςη, όταν η επιτϊχυνςό 
του εύναι θετικό και το μϋτρο τησ μειώνεται, τότε η ταχύτητα του ςώματοσ 
εύναι:  
α. θετικό και το μϋτρο τησ αυξϊνεται  
β. θετικό και το μϋτρο τησ μειώνεται  
γ. αρνητικό και το μϋτρο τησ αυξϊνεται  
δ. αρνητικό και το μϋτρο τησ μειώνεται.  

                                                                                                                     Μονϊδεσ 3 

Α2. Δύο παρϊλληλοι ρευματοφόροι αγωγού πολύ 
μεγϊλου μόκουσ, διαρρϋονται από ρεύματα 
αντύθετησ φορϊσ εντϊςεων Ι1 και Ι2 με  Ι2>Ι1. Τότε η 
ϋνταςη του μαγνητικού πεδύου τουσ μηδενύζεται:  

α.  ςε ςημεύα που εύναι ςτο ύδιο επύπεδο με αυτούσ  
και ςτην περιοχό (1) 

β.  ςε ςημεύα που εύναι ςτο ύδιο επύπεδο με αυτούσ  
και ςτην περιοχό (2) 

γ.  ςε ςημεύα που εύναι ςτο ύδιο επύπεδο με αυτούσ  και ςτην περιοχό (3) 

δ.  ςε ςημεύα που εύναι εκτόσ  του επιπϋδου τουσ.      
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Α3. Σωληνοειδϋσ το οπούο εμφανύζει ωμικό αντύςταςη R εύναι ςυνδεδεμϋνο 
ςτουσ πόλουσ ιδανικόσ πηγόσ ςυνεχούσ τϊςησ. Το μϋτρο τησ ϋνταςησ του 
μαγνητικού πεδύου ςτο κϋντρο του ςωληνοειδούσ εύναι Β. Εϊν ςυνδϋςουμε ςε 
ςειρϊ με το ςωληνοειδϋσ αντιςτϊτη ωμικόσ αντύςταςησ R, τότε το μϋτρο τησ 
ϋνταςησ του μαγνητικού πεδύου ςτα ϊκρα του ςωληνοειδούσ εύναι :  
 
α. Β.                    β. 2Β.                    γ. Β/4                         δ. Β/2. 
 

                                                                                                                          Μονϊδεσ 3 
 

Α4. Σε οριζόντιο ςωλόνα που ςτενεύει κατϊ τη φορϊ τησ ροόσ, ϋχουμε 

ςτρωτό και μόνιμη ροό υγρού. Επομϋνωσ κατϊ μόκοσ  μιασ ρευματικόσ 

γραμμόσ και κατϊ τη φορϊ ροόσ του υγρού: 

α. Αυξϊνονται και η πύεςη και η ταχύτητα.   

β. Μειώνονται και η πύεςη και η ταχύτητα.   

γ. Αυξϊνεται  η πύεςη και μειώνεται η ταχύτητα   

δ. Μειώνεται η πύεςη και αυξϊνεται η ταχύτητα  

                                                                                                     Μονϊδεσ 3 
 

 
 Α5. Αςκώντασ ϋνα ζεύγοσ δυνϊμεων ςτο κλειδύ του 
ςχόματοσ προκαλούμε την περιςτροφό τησ βύδασ. Αν 
διπλαςιϊςουμε ταυτόχρονα το μϋτρο και των δύο 
δυνϊμεων, τότε το μϋτρο τησ ροπόσ του ζεύγουσ:  

α.  διπλαςιϊζεται. 
β.  υποδιπλαςιϊζεται. 
γ.  τετραπλαςιϊζεται. 
δ.  παραμϋνει ςταθερό. 

 

                                                                                                                           Μονϊδεσ  3 

 

Α6.  Να γρϊψετε ςτο τετρϊδιό ςασ το γρϊμμα κϊθε πρόταςησ και δύπλα           

        ςε κϊθε γρϊμμα τη λϋξη Σωςτό, για τη ςωςτό πρόταςη, και τη λϋξη      

        Λϊθοσ, για τη λανθαςμϋνη. 
 
α.  Η μαγνητικό διαπερατότητα οποιουδόποτε υλικού εύναι καθαρόσ αριθμόσ 
με τιμό μεγαλύτερη τησ μονϊδασ. 

 

  

  

    ⃗⃗⃗⃗  

  ⃗⃗⃗⃗  



 

β. Όταν ϋνα ςώμα εκτελεύ μεταφορικό κύνηςη, κϊθε ςτιγμό όλα τα ςημεύα του 
ϋχουν ύςεσ ταχύτητεσ. 
γ. Ασηοκίνηηο κινείηαι με καηεύθσνζη από ηον Νόηο προς ηον Βορρά. Κάποια 

ζηιγμή ο οδηγός επιηατύνει ηο ασηοκίνηηο οπόηε καηά ηη διάρκεια ηης 

επιηατσνόμενης κίνηζης,  η γωνιακή επιηάτσνζη ηων ηροτών ηοσ έτει καηεύθσνζη 

από ηην Αναηολή προς ηη Γύζη. 

δ. Για να ιςορροπεύ ϋνα αρχικϊ ακύνητο ςτερεό ςώμα ςτο οπούο αςκούνται 
πολλϋσ ομοεπύπεδεσ δυνϊμεισ, αρκεύ η ςυνιςταμϋνη των δυνϊμεων που 
αςκούνται ςτο ςώμα να εύναι μηδϋν. 
ε. Η ροπό ζεύγουσ δυνϊμεων εύναι ύδια ωσ προσ οποιοδόποτε ςημεύο του 
επιπϋδου των δυνϊμεων.  
ςτ. Η εξύςωςη του Bernoulli εύναι ςυνϋπεια τησ αρχόσ διατόρηςησ τησ 
μηχανικόσ ενϋργειασ  
ζ. Η εξύςωςη του ςυνϋχειασ εύναι ςυνϋπεια τησ αρχόσ διατόρηςησ τησ  ύλησ. 
η. Η πύεςη που δημιουργεύ ϋνα εξωτερικό αύτιο ςε κϊποιο ςημεύο 
του υγρού μεταφϋρεται αναλλούωτη ςε όλα τα ςημεύα του.  
θ. Στην πλϊγια ελαςτικό κρούςη μιασ ςφαύρασ με κατακόρυφο τούχο 
η ορμό τησ ςφαύρασ παραμϋνει ςταθερό. 
ι.  Σκϋδαςη ονομϊζουμε κϊθε φαινόμενο του μικρόκοςμου ςτο οπούο τα 
«ςυγκρουόμενα» ςωματύδια αλληλεπιδρούν με ςχετικϊ μεγϊλεσ δυνϊμεισ για 
πολύ μικρό χρονικό διϊςτημα χωρύσ να ϋρχονται ςε επαφό μεταξύ τουσ. 
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ΘΕΜΑ Β 

 
Β1.  Ένα ςώμα Σ1 μϊζασ m1 κινούμενο με ταχύτητα υ1 πϊνω ςε λεύο οριζόντιο 

επύπεδο ςυγκρούεται με ακύνητο ςώμα Σ2 μϊζασ m2. Αν τα δύο ςώματα 

ςυγκρουςτούν πλαςτικϊ, τότε η απώλεια κινητικόσ ενϋργειασ κατϊ την 

κρούςη εύναι ύςη με 1

3
Κ

4
, όπου Κ1 η κινητικό ενϋργεια του Σ1 πριν την 

κρούςη. Αν η κρούςη των δύο ςωμϊτων εύναι μετωπικό και ελαςτικό, τότε το 

ςώμα Σ2 αμϋςωσ μετϊ την κρούςη κινεύται με ταχύτητα: 

 

α.   2
΄

1υ = 4υ                     β. 2
΄

1υ = 2υ                           γ. 2 2
΄ 1υ

υ =  

 
Να επιλϋξετε τη ςωςτό απϊντηςη.                                                                                Μονϊδεσ 2                                                                                     
Να αιτιολογόςετε την επιλογό ςασ.                                                                              Μονϊδεσ 7               
 

 



 

Β2. Στα ϊκρα ενόσ αντιςτϊτη αντύςταςησ R εφαρμόζεται εναλλαςςόμενη 

τϊςη τησ μορφόσ υ=Vημωt . Για την παραγωγό τησ εναλλαςςόμενησ τϊςησ 

ϋνα πλαύςιο περιςτρϋφεται μϋςα ςε ομογενϋσ μαγνητικό πεδύο ϋνταςησ 

μϋτρου Β.                              Η θερμότητα που εκλύεται ςτο περιβϊλλον λόγω 

φαινομϋνου Joule ςε χρόνο μιασ περιόδου περιςτροφόσ Τ του πλαιςύου 

ιςούται με Q. Διπλαςιϊζουμε την περύοδο περιςτροφόσ του πλαιςύου, 

διατηρώντασ ςταθερό την ϋνταςη του μαγνητικού πεδύου . Η θερμότητα που 

εκλύεται ςτο περιβϊλλον λόγω φαινομϋνου Joule ςε χρόνο 2Τ ιςούται με : 

 

α) Q /2                        β) Q                     γ) 2Q 
 
Να επιλϋξετε τη ςωςτό απϊντηςη.                                                                                Μονϊδεσ 2                                                                                     
Να αιτιολογόςετε την επιλογό ςασ.                                                                             Μονϊδεσ 6   

 
  Να επιλϋξετε ϋνα ΘΕΜΑ Β3 από τα ακόλουθα  
                                                                                                                   
Β3. Επιλογό 1 
O οριζόντιοσ αγωγόσ του ςχόματοσ με διατομό εμβαδού Α1 ςχηματύζει 

ςτϋνωςη με διατομό εμβαδού Α2 όπου Α1 = 2Α2. Δύο κατακόρυφοι λεπτού 

ςωλόνεσ που εύναι ανοικτού ςτο πϊνω μϋροσ τουσ 

ςυνδϋονται ςτον κύριο αγωγό και ςτο ςτϋνωμα. Ένα 

ιδανικό υγρό ρϋει ςτον αγωγό από τα αριςτερϊ προσ τα 

δεξιϊ και οι δύο ελεύθερεσ επιφϊνειεσ του υγρού ςτουσ 

δύο κατακόρυφουσ ςωλόνεσ απϋχουν κατακόρυφα 

μεταξύ τουσ  h.  To μϋτρο τησ ταχύτητασ του υγρού ςτην 

περιοχό διατομόσ εμβαδού Α1 εύναι υ1 και το μϋτρο τησ  επιτϊχυνςησ τησ 

βαρύτητασ ςτην περιοχό εύναι g.   Η ταχύτητα υ1 και η κατακόρυφη 

απόςταςη h ςυνδϋονται με τη ςχϋςη:  

 

α.    1υ = 2gh                        β. 
3

2gh
                              γ. 

3

gh

 

 

Να επιλϋξετε τη ςωςτό απϊντηςη.                                                                                Μονϊδεσ 2                                                                                     
Να αιτιολογόςετε την επιλογό ςασ.                                                                              Μονϊδεσ 6   

 
                                                                                                                        
 

 



 

 

Β3. Επιλογό 2 

 Δοχεύο πολύ μεγϊλησ διατομόσ εύναι γεμϊτο με 

υγρό πυκνότητασ ρ1 ϋωσ ύψουσ h από τον 

πυθμϋνα του. Όταν ςτην επιφϊνεια του υγρού 

τοποθετόςουμε ϋμβολο βϊρουσ W, παρατηρούμε 

ότι η ςτόλη του υγρού που εκτοξεύεται από 

ςωλόνα μικρόσ διατομόσ ςτη βϊςη του δοχεύου 

φτϊνει ςε ύψοσ h1=1,5h.  

Αν γεμύςουμε το ύδιο δοχεύο με υγρό πυκνότητασ 

ρ2 και πϊλι ϋωσ ύψουσ h από τον πυθμϋνα του 

και τοποθετόςουμε ςτην επιφϊνειϊ του το ύδιο ϋμβολο, τότε η ςτόλη του 

εκτοξευόμενου υγρού φτϊνει ςε ύψοσ h2=2h.  

Ο λόγοσ των πυκνοτότων των δύο υγρών ρ1/ρ2 εύναι ύςοσ με:  

 

α. 4/3                        β. 3/2                            γ. 2 

 
Να επιλϋξετε τη ςωςτό απϊντηςη.                                                                                Μονϊδεσ 2                                                                                     
Να αιτιολογόςετε την επιλογό ςασ.                                                                              Μονϊδεσ 6   
 

 
Β4.   Προαιρετικό-Εκτόσ βαθμολογύασ  
        (μπορεύτε με αυτό να αντικαταςτόςετε ϋνα από τα Β1, Β2, Β3) 
  

Το ςώμα ΣΒ μϊζασ Μ βρύςκεται πϊνω ςε λεύο οριζόντιο δϊπεδο και εύναι 
δεμϋνο ςτην ϊκρη ιδανικού οριζόντιου ελατηρύου που βρύςκεται ςτο φυςικό 
του μόκοσ και του οπούου η ϊλλη ϊκρη εύναι ακλόνητα ςτερεωμϋνη. Το ςώμα 

ΣΑ μϊζασ m, του ςχόματοσ, κινούμενο 
οριζόντια με ταχύτητα υ0 κτυπϊ 
κεντρικϊ ςτο ακύνητο ςώμα μϊζασ Μ. 
Για να ϋχουμε την ύδια μϋγιςτη 
ςυςπεύρωςη του ελατηρύου εύτε η κρούςη εύναι ελαςτικό εύτε πλαςτικό, θα 
πρϋπει ο λόγοσ των μαζών m/M να εύναι:  
α. 1                            β. 2                                γ. 3  
                                                                                                                                                                               

 

 

 



 

 

ΘΕΜΑ Γ 

Γ1. Οι οριζόντιοι αγωγού Αx  και Γy  εύναι 
ακλόνητα ςτερεωμϋνοι,  απϋχουν μεταξύ τουσ 
απόςταςη L = 1 m και παρουςιϊζουν αντύςταςη 
ανϊ μονϊδα μόκουσ R*=2 Ω/m. Ο αγωγόσ ΑΓ που 
τουσ ςυνδϋει ϋχει αντύςταςη R=1Ω. 
Ο αγωγόσ ΚΛ μηδενικόσ αντύςταςησ μπορεύ να 
ολιςθαύνει χωρύσ τριβϋσ πϊνω ςτουσ Αx  και Γy.  
Σηην περιοτή ηοσ πειράμαηος σπάρτει καηακόρσθο ομογενές μαγνηηικό πεδίο 

ένηαζης B=1 T. Τη τρονική ζηιγμή  t0=0 η απόζηαζη ανάμεζα ζηοσς αγωγούς ΚΛ   

και ΑΓ είναι αμεληηέα. Τη ζηιγμή ασηή ο αγωγός ΚΛ αρτίζει να κινείηαι με 

ζηαθερή ηατύηηηα μέηροσ σ= 1m/s, ποσ έτει ηην καηεύθσνζη ηοσ ζτήμαηος. (Το 

ζτήμα ανηιζηοιτεί ζε τρονική ζηιγμή t > 0). 

α) Να βρεύτε ςχϋςη που ςυνδϋει την ϋνταςη του ρεύματοσ ςτο κύκλωμα με 
τον χρόνο, I=f(t). 
                                                                                                                               Μονϊδεσ 5 
β) Να παραςτόςετε γραφικϊ  την ϋνταςη του ρεύματοσ με τον χρόνο, από 
t0=0s ϋωσ και  t1=2s. Να ςημειώςετε ςτο διϊγραμμα τισ τιμϋσ τησ ϋνταςησ για 
t0=0s και  t1=2s.  
                                                                                                                               Μονϊδεσ 3                    

 

Γ2.   
Ο κυλινδρικόσ 
ςωλόνασ ΓΔ του 
ςχόματοσ αποτελεύ 
τμόμα ενόσ μεγϊλου 
ςωλόνα μεταβλητόσ 
διατομόσ. Το ϊκρο του Δ υψώνεται κατακόρυφα κατϊ ύψοσ h=1,8m πϊνω 
από το ϋδαφοσ. Στον ςωλόνα ρϋει νερό με ςταθερό παροχό και με φορϊ από 
το Γ προσ το Δ. Η ςχϋςη των εμβαδών των εγκϊρςιων διατομών του ςωλόνα 
ςτα ςημεύα Γ και Δ εύναι        ΑΓ = 4‧ΑΔ. Το μϋτρο τησ ταχύτητασ του νερού ςτο 
ςημεύο Γ εύναι ύςο με 2m/s. Η φλϋβα του νερού που εξϋρχεται από το ϊκρο Δ 
πϋφτει ςε ςημεύο Κ του εδϊφουσ, ςτην προϋκταςη τησ οριζόντιασ ευθεύασ που 
διϋρχεται από το Γ.  
 
α. Να υπολογύςετε την ταχύτητα εκροόσ του νερού από το ϊκρο Δ του 
ςωλόνα καθώσ και το βεληνεκϋσ ΖΚ τησ φλϋβασ.  

Μονϊδεσ 4  



 

β. Αν το εμβαδόν τησ διατομόσ του ςωλόνα ςτη θϋςη Δ εύναι ΑΔ=5cm2,  
να υπολογύςετε: 

β1) τον χρόνο που απαιτεύται για να γεμύςει πλόρωσ μια δεξαμενό όγκου         

0,48m3, η οπούα τροφοδοτεύται από τον παραπϊνω ςωλόνα.  

               Μονϊδεσ  3 
β2) το εμβαδόν τησ διατομόσ τησ φλϋβασ του νερού όταν φτϊνει ςτο ϋδαφοσ. 

                                                                                                                               Μονϊδεσ  3  
β3) τη μϊζα τησ φλϋβασ του νερού που βρύςκεται κϊθε ςτιγμό ςτον αϋρα από 

το ςημεύο εκροόσ Δ ϋωσ το ςημεύο Κ του εδϊφουσ. 

                                                                                                                              Μονϊδεσ  3 

γ. Να υπολογύςετε την πύεςη του υγρού ςτο ςημεύο Γ.  
                                                                                                                                Μονϊδεσ 4 
 
Να θεωρόςετε το νερό ωσ ιδανικό υγρό με πυκνότητα ρ=103kg/m3.                                   
Δύνονται:  g=10m/s2, pατμ=105N/m2.  
 

                                                                                                

ΘΕΜΑ Δ 

Οι κατακόρυφοι, μεγϊλου μόκουσ, μεταλλικού αγωγού 

Αx και Γy απϋχουν μεταξύ τουσ ςταθερό απόςταςη 

ℓ=1m και ϋχουν αμελητϋα ωμικό αντύςταςη. Τα ϊκρα Α 

και Γ ςυνδϋονται με αντιςτϊτη ωμικόσ αντύςταςησ 

R1=1Ω. Στο τμόμα ΑΓ υπϊρχει διακόπτησ Δ, ο οπούοσ 

εύναι κλειςτόσ. 

Ο αγωγόσ ΚΛ μόκουσ ℓ=1m, μϊζασ m=3kg και ωμικόσ 

αντύςταςησ R2=2Ω ϋχει τα ϊκρα του ΚΛ πϊνω ςτουσ 

κατακόρυφουσ αγωγούσ Αx και Γy και εύναι κϊθετοσ 

ςε αυτούσ. (Σχόμα).  

Όλη η διϊταξη βρύςκεται ςε περιοχό που επικρατεύ 

οριζόντιο ομογενϋσ μαγνητικό πεδύο ϋνταςησ μϋτρου 

Β=3T, του οπούου οι δυναμικϋσ γραμμϋσ εύναι κϊθετεσ ςτο επύπεδο του 

ςχόματοσ με φορϊ από τον αναγνώςτη προσ τη ςελύδα. 

Ο αγωγόσ ΚΛ μπορεύ να ολιςθαύνει χωρύσ τριβϋσ κατϊ μόκοσ των αγωγών Αx 

και Γy, παραμϋνοντασ ςυνεχώσ οριζόντιοσ, χωρύσ τα ϊκρα του Κ και Λ να 

χϊνουν την επαφό με τουσ αγωγούσ Αx και Γy. Αρχικϊ ο αγωγόσ εύναι 

ακύνητοσ. 



 

Τη χρονικό ςτιγμό t0=0 εκτοξεύουμε τον αγωγό ΚΛ κατακόρυφα προσ τα 

κϊτω με αρχικό ταχύτητα μϋτρου υ0=2m/s. 

 

Δ1.  Να βρεύτε το μϋτρο τησ επιτϊχυνςησ α του αγωγού αμϋςωσ μετϊ την 

εκτόξευςό του και την κατεύθυνςό τησ. 

                                                                                                                               Μονϊδεσ 3                                                                                                                         

Δ2. Τη χρονικό ςτιγμό t1, που ο αγωγόσ ΚΛ ϋχει μετατοπιςτεύ κατϊ h από την 

αρχικό του θϋςη, ϋχει αποκτόςει οριακό ταχύτητα (υορ). Να αποδεύξετε ότι το 

μϋτρο τησ οριακόσ ταχύτητασ εύναι υορ=10m/s. 

                                                                                                                               Μονϊδεσ 5                                                                                                                         

Δ3.  Αν το επαγωγικό φορτύο που πϋραςε από μύα διατομό του κυκλώματοσ, 

από τη χρονικό ςτιγμό t0=0 ϋωσ τη χρονικό ςτιγμό t1, εύναι ύςο με 5C, να 

υπολογύςετε τη θερμότητα λόγω φαινομϋνου Joule,που παρϊχθηκε ςυνολικϊ 

ςτουσ αντιςτϊτεσ R1 και R2 ςτο παραπϊνω χρονικό διϊςτημα.                                                                                                                                                 

                                                                                                                               Μονϊδεσ 5                                                                                                                         

Δ4.  Να παραςτόςετε γραφικϊ το μϋτρο τησ επιτϊχυνςησ του αγωγού ςε 

ςυνϊρτηςη με την ταχύτητϊ του , δηλαδό την α=f(υ), από τη χρονικό ςτιγμό 

t0=0 ϋωσ τη χρονικό ςτιγμό t1.                                                                                                                                                                         

                                                                                                                            Μονϊδεσ 3                                                                                                                         

Τη χρονικό ςτιγμό t1, ανούγουμε τον διακόπτη Δ και ταυτόχρονα ο αγωγόσ ΚΛ 

ςυγκρούεται κεντρικϊ και πλαςτικϊ με το ςώμα Σ μϊζασ Μ=17kg που αρχικϊ 

ιςορροπεύ ςτερεωμϋνο ακλόνητα ςτο ϊνω ϊκρο κατακόρυφου ελατηρύου 

ςταθερϊσ k=60N/m. Το ςυςςωμϊτωμα εκτελεύ απλό αρμονικό ταλϊντωςη με 

D=k. 

 

Δ5. Να υπολογύςετε το πλϊτοσ τησ  ταλϊντωςησ του ςυςςωματώματοσ. 

                                                                                                                               Μονϊδεσ 6 

Δ6.  Να βρεύτε την απόςταςη μεταξύ των δύο θϋςεων τησ ταλϊντωςησ του 

ςυςςωματώματοσ για τισ οπούεσ ιςχύει ότι η κινητικό του ενϋργεια εύναι 

τριπλϊςια τησ δυναμικόσ ενϋργειασ τησ ταλϊντωςησ που εκτελεύ (K=3U). 

                                                                                                                                Μονϊδεσ 3 

Δ7.  Προαιρετικό-Εκτόσ βαθμολογύασ 

Να υπολογύςετε το μϋτρο τησ δύναμησ που αςκεύ το ςώμα Σ ςτον αγωγό ΚΛ 

όταν το ςυςςωμϊτωμα εύναι ςτην κατώτατη θϋςη τησ ταλϊντωςόσ του. 

                                                                                                                          

Δύνεται: g=10m/s2 
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