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            ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ                                                                    

 

                                                            

                             ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ  

                           Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ     

                                              ΣΑΒΒΑΤΟ 20/3/2021                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                Falcon 9 – Space X 

ΘΔΜΑ Α  
 

Σηηο εξσηήζεηο Α1-Α5 λα γξάςεηε ηνλ αξηζκό ηεο εξώηεζεο θαη δίπια, ην γξάκκα 

πνπ αληηζηνηρεί ζηε θξάζε ε νπνία ζπκπιεξώλεη ζσζηά ηελ εκηηειή πξόηαζε. 

Α1.  ώκα 1 κάδαο m1 πνπ θηλείηαη πάλσ ζε ιείν δάπεδν ζπγθξνύεηαη ειαζηηθά κε 

θηλνύκελν ζώκα 2 κάδαο m2. Αλ ε θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ 2 απμήζεθε θαηά 20J ιόγσ 

ηεο θξνύζεο:  

α) ηόηε ε θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ 1 απμήζεθε θαηά 20J.  

β) ηόηε ε θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ 1 κεηώζεθε θαηά 20J.  

γ) ηόηε ε θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ 1 παξέκεηλε ζηαζεξή.  

δ) ηόηε ε θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ 1 κεδελίζηεθε. 

                                                                                                                         Μονάδερ  4  

Α2.  ε κηα θζίλνπζα κεραληθή ηαιάλησζε κε πεξίνδν Σ πνπ ην πιάηνο κεηώλεηαη κε ηε 

ζρέζε Α=Α0e
-Λt

 , ηα πιάηε ηνπ ηαιαλησηή θαηά ηηο ρξνληθέο ζηηγκέο  t1=T , t2=2T , t3 = 

3T είλαη αληίζηνηρα Α1,  Α2, Α3.  Γηα ηα πιάηε απηά ηζρύεη: 

α)    2Α2 = Α1+Α3 

β)   
2
3 1 2     

γ)    2
1 2 3  

 

δ)    2
2 1 3                                                                                                                                

                                                                                                                         Μονάδερ  4 

 

Α3.  ηελ απιή αξκνληθή ηαιάλησζε θαη ζηε δηάξθεηα κηαο πεξηόδνπ  ν ηαιαλησηήο 

έρεη θηλεηηθή ελέξγεηα ίζε κε ηε δπλακηθή ελέξγεηα ηαιάλησζεο (K=U):  
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α) κία θνξά      

β) δύν θνξέο ζε δύν ζέζεηο 

γ) ηέζζεξηο θνξέο ζε δύν ζέζεηο                       

δ) ηέζζεξηο θνξέο ζε ηέζζεξηο ζέζεηο.                       

                                                                                                                         Μονάδερ  4 

 

Α4. Έλαο αληηζηάηεο δηαξξέεηαη από αξκνληθά ελαιιαζζόκελν ξεύκα. Η κέζε ηζρύο Ρ  

ζηνλ αληηζηάηε θαη ε κέγηζηε ηηκή (pmax) ηεο ζηηγκηαίαο ηζρύνο ζηνλ αληηζηάηε 

ζπλδένληαη κε ηε ζρέζε:   

α)   pmax = Ρ   

β)   pmax =2 Ρ   

γ)   pmax = 4 Ρ   

δ)   pmax = Ρ/2   

       Μονάδες 4 

Α5. Θέινληαο λα θιείζνπκε κηα αλνηθηή πόξηα, ηεο αζθνύκε δύλακε ζηαζεξνύ κέηξνπ, 

θάζεηε ζην επίπεδν ηεο πόξηαο. Η πόξηα ζα πεξηζηξαθεί:  

α. επθνιόηεξα όηαλ ε δύλακε αζθεζεί ζε ζεκείν ηεο πόξηαο πνπ βξίζθεηαη θνληά 

ζηνπο κεληεζέδεο.  

β. επθνιόηεξα όηαλ ε δύλακε αζθεζεί αθξηβώο ζην ζεκείν ηνκήο ησλ δηαγσλίσλ ηνπ 

νξζνγσλίνπ πνπ νξίδεη ε πόξηα.  

γ. επθνιόηεξα όηαλ ε δύλακε αζθεζεί ζε ζεκείν ηεο πόξηαο πνπ απέρεη όζν ην δπλαηόλ 

κεγαιύηεξε απόζηαζε από ηελ επζεία πνπ νξίδνπλ νη κεληεζέδεο.  

δ. κε ηελ ίδηα δπζθνιία, αλεμάξηεηα από ην ζεκείν ζην νπνίν ζα εθαξκνζηεί ε δύλακε. 

                                                                                                                  Μονάδερ  4 

Α6. Να ραξαθηεξίζεηε ηηο πξνηάζεηο πνπ αθνινπζνύλ, γξάθνληαο δίπια ζην γξάκκα 

πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε πξόηαζε, ηε ιέμε Σσζηό, αλ ε πξόηαζε είλαη ζσζηή, ή ηε 

ιέμε Λάζνο, αλ ε πξόηαζε είλαη ιαλζαζκέλε.  

 

α) Καηά κήθνο ελόο νξηδόληηνπ ζσιήλα, ζηνλ νπνίν ξέεη ηδαληθό ξεπζηό θαη θαηά ηε 

θνξά ηεο ξνήο δηαπηζηώλνπκε όηη ε πίεζε ηνπ ξεπζηνύ απμάλεηαη, επνκέλσο νη 

ξεπκαηηθέο γξακκέο ππθλώλνπλ.  

β) ύκθσλα κε ηελ αξρή ηνπ Παζθάι ε κεηαβνιή ηεο πίεζεο πνπ πξνθαιεί έλα 

εμσηεξηθό αίηην ζε θάπνην ζεκείν ελόο αθίλεηνπ πγξνύ κεηαθέξεηαη αλαιινίσηε ζε 

όια ηα ζεκεία ηνπ. 

γ) ηε κεηαβαιιόκελε ζηξνθηθή θίλεζε, ηα δηαλύζκαηα ηεο γσληαθήο ηαρύηεηαο  θαη 

ηεο γσληαθήο επηηάρπλζεο έρνπλ πάληνηε ηελ ίδηα θαηεύζπλζε. 
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δ) Έθθεληξε νλνκάδεηαη κηα θξνύζε, όηαλ νη ηαρύηεηεο ησλ ζσκάησλ πξηλ ηελ θξνύζε 

έρνπλ ηπραίεο δηεπζύλζεηο.  

ε) ε κία θζίλνπζα ηαιάλησζε κε ζπγθεθξηκέλε ηηκή ηεο ζηαζεξάο απόζβεζεο b, ε 

πεξίνδνο παξακέλεη ζηαζεξή θαη αλεμάξηεηε ηνπ πιάηνπο. 

Μονάδερ 5 

ΘΔΜΑ Β  
 

Β1. 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. Σν 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. Σν 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 5 

 
 

 Β2. Έλα ζσιελνεηδέο είλαη ζπλδεδεκέλν ζηα άθξα κηαο ειεθηξηθήο πεγήο ηάζεο V θαη 

ζην εζσηεξηθό ηνπ θαη θνληά ζην θέληξν ηνπ δεκηνπξγείηαη καγλεηηθό πεδίν έληαζεο 

B. Κόβνπκε ην ζσιελνεηδέο ζηε κέζε, κε απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία δύν όκνησλ 

ζσιελνεηδώλ. ηε ζπλέρεηα ζηα άθξα ηνπ ελόο θνκκαηηνύ ζπλδένπκε ηελ ίδηα 

ειεθηξηθή πεγή ηάζεο V. Η έληαζε ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ ζην θέληξν ηνπ θνκκαηηνύ 

απηνύ ζα έρεη κέηξν:  

  

α) 2Β               β)  Β/2             γ) 4Β 

  

Να επιλέξεηε ηη ζωζηή απάνηηζη.                                                               Μονάδερ 2      

Να αιηιολογήζεηε ηην επιλογή ζαρ.                                                              Μονάδερ 4 
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Β3.  O επζύγξακκνο κεγάινπ κήθνπο αγσγόο (ΚΛ) ηνπ 

ζρήκαηνο είλαη θάζεηνο ζην επίπεδν (ε) θαη δηαξξέεηαη από 

ξεύκα έληαζεο Θ1 κε θνξά από ην Κ πξνο ην Λ. Ο θπθιηθόο 

αγσγόο βξίζθεηαη πάλσ ζην επίπεδν (ε), εθάπηεηαη ζηνλ 

αγσγό (ΚΛ) θαη δηαξξέεηαη από ξεύκα κε θνξά αληίζεηε 

απηήο ησλ δεηθηώλ ηνπ ξνινγηνύ πνπ έρεη έληαζε Θ2. Οη 

εληάζεηο ζπλδένληαη κε ηε ζρέζε: Θ1=πΘ2. 

Αλ ην κέηξν ηεο έληαζεο ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ ζην ζεκείν Μ ιόγσ ηνπ επζύγξακκνπ  

αγσγνύ είλαη Β1, ηόηε ε νιηθή έληαζε ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ ζην ζεκείν Μ έρεη κέηξν: 

 

α)   ΒΜ=Β1                      

β)   ΒΜ=Β1 2                  

γ)   ΒΜ=Β1 3       

            

Να επιλέξεηε ηη ζωζηή απάνηηζη.                                                                          Μονάδερ  2                                                                                                                                                                                                                                  

Να αιηιολογήζεηε ηην επιλογή ζαρ.                                                                         Μονάδερ  4 

                                                                        

Β4. ε ιείν νξηδόληην επίπεδν θαη ζε 

δηεύζπλζε θάζεηε ζε θαηαθόξπθν ηνίρν 

θηλείηαη ζθαίξα κάδαο m1 κε ηαρύηεηα 

κέηξνπ π1. Κάπνηα ρξνληθή ζηηγκή ε 

ζθαίξα κάδαο m1 ζπγθξνύεηαη θεληξηθά θαη ειαζηηθά κε αθίλεηε ζθαίξα κάδαο m2, κε 

m2 > m1. Μεηά ηελ θξνύζε κε ηε κάδα m1, ε m2 ζπγθξνύεηαη ειαζηηθά κε ηνλ ηνίρν. 

Παξαηεξνύκε όηη ε απόζηαζε ησλ καδώλ m1 θαη m2, κεηά ηελ θξνύζε ηεο m2 κε ηνλ 

ηνίρν, παξακέλεη ζηαζεξή. Ο ιόγνο ησλ καδώλ 1

2

m
m  είλαη ίζνο κε:                                                                                                                                                 

α)  3/5                   β)  2/5                      γ) 1/3 

 

Να επιλέξεηε ηη ζωζηή απάνηηζη.                                                              Μονάδερ 2      

Να αιηιολογήζεηε ηην επιλογή ζαρ.                                                             Μονάδερ 4 
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ΘΔΜΑ Γ                                                                                                                                        

Η  κεγάιε θπιηλδξηθή αλνηθηή δεμακελή ηνπ 

ζρήκαηνο έρεη αθηίλα βάζεο 
2

R =  m.
π

 Θα 

γεκίζνπκε ηε δεμακελή κε λεξό κέζσ αληιίαο από 

πεγάδη, ηνπ νπνίνπ ε επηθάλεηα ηνπ λεξνύ βξίζθεηαη 

ζηαζεξά ζε βάζνο h3 = 1,2 m θάησ από ην νξηδόληην 

έδαθνο (δελ θαίλεηαη ζην ζρήκα). Η δεμακελή έρεη 

ύςνο h θαη βξίζθεηαη πάλσ ζε βάζε. Γηα ηα ύςε h1 

θαη h2 ηζρύεη όηη h1 = 4 m θαη h2 = 1m. Η παξνρή ηεο 

αληιίαο είλαη Π = 0,02 m
3
/s θαη παξακέλεη ζηαζεξή 

γηα όζν ρξόλν ιεηηνπξγεί ε αληιία. Η αληιία 

ιεηηνπξγεί γηα ρξόλν Γt = 400 s θαη ην λεξό εθξέεη ζηε δεμακελή κε ηαρύηεηα                     

π = 2 m/s. Σόηε θιείλνπκε ηελ αληιία θαη δηαπηζηώλνπκε όηη ην λεξό ζηε δεμακελή έρεη 

θηάζεη κέρξη ην ύςνο h, δειαδή όηη ε δεμακελή γέκηζε εληειώο. ην ζεκείν Β, δίπια 

ζηε βάζε ηεο δεμακελήο, ππάξρεη νπή κε δηαηνκή -4 2

BA = 4 10 m , πνπ ζπλδέεηαη κε 

ζσιήλα ζηαζεξήο δηακέηξνπ έσο θαη ιίγν κεηά από ην ζεκείν Γ, δειαδή ΑB = ΑΓ. 

Καηόπηλ, κεηά ην Γ, θαηαιήγεη ζε ζηελόηεξν ζσιήλα
 
, ν νπνίνο ζην ζεκείν Γ έρεη νπή 

δηαηνκήο -4 2

ΓA = 10 m , από ηελ νπνίν ην λεξό εθξέεη. ην ζεκείν Β ππάξρεη ζηξόθηγγα 

πνπ αξρηθά είλαη θιεηζηή. Σν ζύζηεκα πεξηβάιιεηαη από ηνλ αηκνζθαηξηθό αέξα. 

Γ1. Να απνδείμεηε όηη ην ύςνο ηνπ λεξνύ ζηε δεμακελή (δειαδή ην ύςνο ηεο 

δεμακελήο) είλαη h=2m θαη θαηόπηλ λα ππνινγίζεηε ηελ πίεζε πνπ επηθξαηεί ζηνλ 

ππζκέλα ηεο δεμακελήο κεηά ην ζηακάηεκα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο αληιίαο.  

Μονάδερ 5              

Γ2.  Πόζε είλαη ε ηζρύο ηεο αληιίαο;  

                                                Μονάδερ 4  

Αλνίγνπκε ηε ζηξόθηγγα ζην ζεκείν B νπόηε έρνπκε κόληκε θαη ζηξσηή ξνή κέζα 

ζηνλ ζσιήλα.  

Γ3.  Πόζε είλαη ε ηαρύηεηα εθξνήο ηνπ λεξνύ από ην Γ; Θεσξνύκε όηη ε ζηάζκε ζηε 

δεμακελή, ιόγσ πνιύ κεγάινπ εκβαδνύ δηαηνκήο ζε ζρέζε κε ηε δηαηνκή ΑΓ, 

παξακέλεη ζηαζεξή.  

                                         Μονάδερ 4  

Γ4.  Πόζν είλαη ην βειελεθέο ηεο θιέβαο ηνπ λεξνύ;  

                                          Μονάδερ 4  
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Γ5.  Η θιέβα ηνπ λεξνύ θαηαιήγεη ζην ζεκείν Ζ ηνπ εδάθνπο. Βξείηε ηνλ όγθν ηεο 

θιέβαο ηνπ λεξνύ πνπ είλαη θάζε ζηηγκή ζην αέξα κεηαμύ Γ θαη Ζ. 

                                            Μονάδερ 4 

Γ6.  Βξείηε ηε δηαθνξά πίεζεο, pΒ – pΓ,  αλάκεζα ζηα ζεκεία Β θαη Γ.  

                                                                                                                           Μονάδερ 4 

 

Γίλνληαη: Ππθλόηεηα ηνπ λεξνύ ξλ = 1.000 kg/m
3
,  g = 10 m/s

2
,  patm = 10

5
 N/m

2
.  

 

 

ΘΔΜΑ Γ  

 

  Θζνπαρήο νξηδόληηα νκνγελήο δνθόο ΑΓ κήθνπο L=1m θαη κάδαο M=2kg αξζξώλεηαη 

ζην άθξν ηεο Α ζε θαηαθόξπθν ηνίρν. Η δνθόο ηζνξξνπεί νξηδόληηα κε ηε βνήζεηα 

αβαξνύο θαη κε ειαζηηθνύ λήκαηνο, ην νπνίν ζπλδέεηαη 

κε ην κέζν ηεο Γ θαη ε άιιε άθξε ηνπ θαηαιήγεη ζην 

ζεκείν Ζ ηνπ θαηαθόξπθνπ ηνίρνπ. Σν λήκα ζρεκαηίδεη 

κε ηε δνθό ΑΓ γσλία θ κε εκθ=0,6 θαη ζπλθ=0,8. ην 

άιιν άθξν Γ ηεο δνθνύ έρεη ζηεξεσζεί ην πάλσ άθξν 

θαηαθόξπθνπ ηδαληθνύ ειαηεξίνπ ζηαζεξάο k=50Ν/m, 

ζην άιιν άθξν ηνπ νπνίνπ έρεη πξνζδεζεί ζθαίξα 1  

κάδαο 1m 1 kg.  

Μέζσ αβαξνύο θαη κε ειαζηηθνύ λήκαηνο ε ζθαίξα 1  

ζπλδέεηαη κε ην κέζν αγώγηκεο νκνγελνύο, ιεπηήο 

ξάβδνπ ΚΛ, κάδαο 2m 1 kg , κήθνπο  2 m  θαη 

σκηθήο αληίζηαζεο 2R 3 .   

Η ξάβδνο ΚΛ βξίζθεηαη ζε επαθή κε ιεία θαηαθόξπθα 

ζύξκαηα 1  θαη 2
   κεγάινπ κήθνπο, ακειεηέαο αληίζηαζεο, ηα νπνία απέρνπλ 

ζηαζεξή απόζηαζε κεηαμύ ηνπο 2 m . 

Σα θάησ άθξα 1  θαη 2  ησλ δπν ζπξκάησλ ζπλδένληαη νξηδόληηα κέζσ αληηζηάηε, 

αληίζηαζεο 1R 1   . 

Όιε ε δηάηαμε ησλ ζπξκάησλ 1  θαη 2
   βξίζθεηαη κέζα ζε νξηδόληην νκνγελέο 

καγλεηηθό πεδίν έληαζεο κέηξνπ Β=1 T κε δπλακηθέο γξακκέο θάζεηεο ζην επίπεδν 

θίλεζεο ηεο ξάβδνπ, όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα. 
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Τν ζύζηεκα όισλ ησλ ζσκάησλ ηζνξξνπεί. 

Γ1. Να ππνινγίζεηε ηελ επηκήθπλζε ηνπ ειαηεξίνπ. 

Μονάδερ 4 

Γ2. Να ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο ηάζεο ηνπ λήκαηνο ΓΖ. 

Μονάδερ 4 

Τε ρξνληθή ζηηγκή t=0 ην λήκα πνπ ζπλδέεη ηε ζθαίξα Σ1 κε ηε ξάβδν θόβεηαη. Η 

ζθαίξα αξρίδεη λα εθηειεί απιή αξκνληθή ηαιάλησζε κε ζηαζεξά επαλαθνξάο 

D = k,  ελώ ε ξάβδνο θηλείηαη θαηαθόξπθα, θαηεξρόκελε ζε επαθή πάληα κε ηα 

ζύξκαηα 1
ΣΣ  θαη 

2
Σ Σ . 

Γ3. Να γξάςεηε ηε ρξνληθή εμίζσζε x=f(t) ηεο απνκάθξπλζεο ηεο ζθαίξαο 1 από ηε 

ζέζε ηζνξξνπίαο ηεο ζεσξώληαο σο ζεηηθή ηε θνξά πξνο ηα πάλσ. ε όιε ηε δηάξθεηα 

ηεο ηαιάλησζεο ηεο ζθαίξαο ε δνθόο ΑΓ παξακέλεη νξηδόληηα. 

Μονάδερ 6 

Γ4. Να εμεγήζεηε γηαηί ε ξάβδνο απνθηά ηειηθά ζηαζεξή (νξηαθή) ηαρύηεηα. Να 

ππνινγίζεηε ηελ νξηαθή ηαρύηεηα ηεο ξάβδνπ.  

                                                                                                                           Μονάδερ 5 

Γ5. Αλ ε ξάβδνο απνθηά νξηαθή ηαρύηεηα κεηά από πηώζε θαηά h=8m, λα 

ππνινγίζεηε ζηε δηάξθεηα απηήο ηεο πηώζεο: i) ηε ζεξκόηεηα πνπ εθιύεηαη ζπλνιηθά 

ζηηο αληηζηάζεηο θαη ii) ην επαγσγηθό θνξηίν πνπ πέξαζε από κηα δηαηνκή ηνπ 

θπθιώκαηνο.  

Μονάδερ 6 

Να θεωπήζεηε ηιρ ανηιζηάζειρ ηος αέπα αμεληηέερ και 2
g = 10 m/s  

Γ6. ΠΡΟΑΙΡΔΣΙΚΟ 

Να εθθξάζεηε ηελ αιγεβξηθή ηηκή i) ηεο δύλακεο επαλαθνξάο θαη ii) ηεο δύλακεο ηνπ 

ειαηεξίνπ, ζε ζπλάξηεζε κε ηελ απνκάθξπλζε x ηεο ζθαίξαο από ηε ζέζε ηζνξξνπίαο 
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ηεο θαη λα θάλεηε ηηο αληίζηνηρεο γξαθηθέο παξαζηάζεηο ζε θνηλό ζύζηεκα 

βαζκνινγεκέλσλ αμόλσλ. 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                                                      

                                                                  Albert Einstein 

Καλή επιτυχία! 


