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ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ  ΣΑΒΒΑΤΟ 30.4.2022 
 

ΘΕΜΑ Α 

Στις ημιτελείς προτάσεις Α1 – Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το 

γράμμα που αντιστοιχεί στη φράση η οποία τη συμπληρώνει σωστά. 

Α1. Στα άκρα ενός αγώγιμου πλαισίου το οποίο περιστρέφεται μέσα σε ομογενές μαγνητικό πεδίο, 

δημιουργείται εναλλασσόμενη τάση της μορφής v = 220√2 ημ(100πt), (S.I.). Η ενεργός τάση και η 
συχνότητα περιστροφής του πλαισίου είναι αντίστοιχα: 

α. 220 V, 50π Hz.   β. 220√2 V, 100π Hz. 

γ. 220√2 V, 50 Hz.   δ. 220 V, 50 Hz.                  Μονάδες 5 

 

Α2. Σύστημα μάζας – ελατηρίου εκτελεί εξαναγκασμένη ταλάντωση με την επίδραση εξωτερικής περιοδικής 

δύναμης ενώ ασκείται και δύναμη αντίστασης της μορφής Fαντ = -b·υ, με b = σταθερό > 0. 

α. Το σύστημα κάθε στιγμή ταλαντώνεται με την ιδιοσυχνότητά του. 

β. Η απορρόφηση ενέργειας από το σύστημα εξαρτάται από την περίοδο της εξωτερικής περιοδικής 

δύναμης. 

γ. Όταν ελαττώνουμε τη συχνότητα της ταλάντωσης, ελαττώνεται πάντοτε και το πλάτος της. 

δ. Το πλάτος της ταλάντωσης για ορισμένη συχνότητα του διεγέρτη μειώνεται εκθετικά σε συνάρτηση με 

το χρόνο.                       Μονάδες 5 

 

Α3. Σώμα εκτελεί κίνηση που προέρχεται από τη σύνθεση δύο α.α.τ. ίδιας διεύθυνσης που γίνονται γύρω 

από το ίδιο σημείο, με εξισώσεις x1 = Α1ημ(ωt+ 
𝜋

6
) και x2 = Α2ημ(ωt+ 

7𝜋

6
). Το πλάτος Α της ταλάντωσης του 

σώματος δίνεται από τη σχέση: 

α. Α = Α1 + Α2.  β. Α = 0 . γ. Α = |Α1 – Α2|.  δ. Α = √𝛢1
2 + 𝛢2

2              Μονάδες 5 

 

Α4. Από μια βρύση που βρίσκεται στο έδαφος εκτοξεύεται κατακόρυφα προς τα πάνω μια φλέβα νερού. 

Καθώς η φλέβα του νερού ανέρχεται: 

α. μειώνεται το εμβαδόν της διατομής της γιατί αυξάνεται η ταχύτητα του νερού. 

β. μειώνεται το εμβαδόν της διατομής της γιατί μειώνεται η ταχύτητα του νερού. 

γ. αυξάνεται το εμβαδόν της διατομής της γιατί αυξάνεται η ταχύτητα του νερού. 

δ. αυξάνεται το εμβαδόν της διατομής της γιατί μειώνεται η ταχύτητα του νερού.              Μονάδες 5 

 

Α5. 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 πρόταση.  

α. Ο ρυθμός μείωσης του πλάτους μιας φθίνουσας μηχανικής ταλάντωσης μειώνεται αν αυξήσουμε τη 

σταθερά απόσβεσης b. 

β. Η ροπή ζεύγους δυνάμεων είναι ανεξάρτητη της θέσης του άξονα περιστροφής, αρκεί αυτός να είναι 

κάθετος στο επίπεδο που ορίζεται από τις δυνάμεις του ζεύγους. 

γ. Η περίοδος ενός διακροτήματος αυξάνεται, όσο οι συχνότητες των επιμέρους ταλαντώσεων 

πλησιάζουν μεταξύ τους. 

δ. Στην πλάγια κρούση δεν ισχύει η Α.Δ.Ο.. 

ε. Η αρχή του Pascal εκφράζει την αρχή διατήρησης της μάζας.                Μονάδες 5 
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ΘΕΜΑ Β 

Β1. Σφαίρα μάζας m1 προσπίπτει με ταχύτητα υ1 σε αρχικά ακίνητη σφαίρα μάζας m2, με την οποία 

συγκρούεται κεντρικά και ελαστικά. Μετά την κρούση η σφαίρα μάζας m1 κινείται αντίρροπα με ταχύτητα 

μέτρου ίσου με το  
1

5
  της αρχικής της τιμής. Για το λόγο των δύο μαζών ισχύει: 

α. 
m1

m2
 = 

3

2
 .  β. 

m1

m2
 = 

2

3
 .  γ. 

m1

m2
 = 

1

3
 . 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.        Μονάδες 6(2,4) 

 

 

Β2. Τα σώματα με μάζας m1 και m2 του σχήματος ηρεμούν δεμένα στα άκρα 

κατακόρυφου ελατηρίου σταθεράς k, όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα. Το 

μέγιστο πλάτος που μπορεί να έχει η ταλάντωση του σώμα μάζας m1 , ώστε το 

σώμα μάζας m2 να μην χάνει επαφή με το δάπεδο είναι: 

α. 
(m1+m2)g

k
  β. 

m2g

k
   γ. 

(m1+ 2m2)g

k
 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.  

Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.        Μονάδες 6(2,4) 

 

 

Β3. O οριζόντιος αγωγός του σχήματος με διατομή 

επιφάνειας Α1 σχηματίζει στένωση με διατομή επιφάνειας Α2 

όπου Α1 = 2Α2. Δύο κατακόρυφοι λεπτοί σωλήνες που είναι 

ανοικτοί στο πάνω μέρος τους συνδέονται στον κύριο αγωγό 

και στο στένωμα. Ένα ιδανικό υγρό ρέει στον αγωγό από τα 

αριστερά προς τα δεξιά και οι δύο ελεύθερες επιφάνειες του 

υγρού στους δύο κατακόρυφους σωλήνες απέχουν μεταξύ 

τους Δh. To μέτρο της ταχύτητας του υγρού στην περιοχή 

διατομής εμβαδού Α1 είναι υ1 και η επιτάχυνση της 

βαρύτητας στην περιοχή είναι g. Η ταχύτητα υ1 και η κατακόρυφη απόσταση Δh συνδέονται με τη σχέση: 

α. υ1 = √2g ∙ Δh . β. υ1 = √
2

3
g ∙ Δh . γ. υ1 = √

1

3
g ∙ Δh . 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.        Μονάδες 6(2,4) 

 

 

B4. Θεωρούμε τη Γη ως υλικό σημείο που στρέφεται σε 

επίπεδη ελλειπτική τροχιά γύρω από άξονα 

περιστροφής που είναι κάθετος στο επίπεδο της 

τροχιάς της και περνά από το κέντρο του Ήλιου. Το πιο 

απομακρυσμένο σημείο από τον Ήλιο ονομάζεται 

Αφήλιο (Α) και το κοντινότερο σημείο στον Ήλιο ονομάζεται Περιήλιο (Π). Για τις αντίστοιχες αποστάσεις 

ισχύει rΑ = 4rΠ. Η κινητική ενέργεια της Γης όταν βρίσκεται στο αφήλιο (ΚΑ) και η κινητική της ενέργεια όταν 

βρίσκεται στο περιήλιο (ΚΠ) ικανοποιούν τη σχέση: 

α. ΚΠ = ΚΑ .  β. ΚΠ = 4 ΚΑ .  γ. ΚΠ = 16 ΚΑ . 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.        Μονάδες 7(2,5) 

 

k 

m1 

m2 

Α Π ● ● ● 

Η 

rΑ rΠ 
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ΘΕΜΑ Γ 

Η οριζόντια μεταλλική ράβδος ΑΓ μάζας m = 2 kg, μήκους 
L = 0,5 m, έχει ωμική αντίσταση R1 = 0,5 Ω και βρίσκεται 
πάνω στους λείους οριζόντιους αγώγιμους – αμελητέας 
αντίστασης – οδηγούς Ζx1 και Δx2. Τα άκρα Δ, Ζ 
συνδέονται με λαμπτήρα που έχει στοιχεία κανονικής 
λειτουργίας 6W/3V. Στο χώρο υπάρχει κατακόρυφο 
ομογενές μαγνητικό πεδίο, έντασης Β = 2 Τ, όπως 
φαίνεται στο διπλανό σχήμα. Κάποια στιγμή ασκείται 
στην αρχικά ακίνητη ράβδο σταθερή οριζόντια δύναμη  
F = 2Ν, προς τα δεξιά. 
Γ1. Να προσδιορίσετε το είδος της κίνησης που θα εκτελέσει η ράβδος. 
Γ2. Να υπολογίσετε την οριακή ταχύτητα υορ , με την οποία κινείται τελικά η ράβδος. 
Γ3. Να ελέγξετε αν ο λαμπτήρας λειτουργεί κανονικά, μετά τη σταθεροποίηση της έντασης του ηλεκτρικού 
ρεύματος. 
Γ4. Να υπολογίσετε το ρυθμό κατανάλωσης ενέργειας από τη δύναμη Laplace και το ρυθμό κατανάλωσης 
ενέργειας από τις αντιστάσεις τη χρονική στιγμή που η ταχύτητα της ράβδου είναι ίση με το ένα τέταρτο 
της οριακής ταχύτητας. 

Μονάδες 6,6,6,7 
 

ΘΕΜΑ Δ 
Η λεπτή ομογενής ράβδος ΑΓ του σχήματος έχει μήκος  
L = 1,5 m, μάζα m = 8 kg και σχηματίζει γωνία φ (όπου  
ημφ = 0,6 και συνφ = 0,8) με την κατακόρυφη διεύθυνση. 
Στο άκρο της Α υπάρχει ακλόνητη άρθρωση γύρω από την 
οποία μπορεί να περιστρέφεται σε κατακόρυφο επίπεδο, 
χωρίς τριβές. Αβαρές οριζόντιο νήμα ΚΓ συνδέει το άκρο Γ 
της ράβδου με το κέντρο Κ κατακόρυφου λεπτού κυκλικού 
τροχού. Ο τροχός έχει μάζα M = 15 kg που είναι 
ομοιόμορφα συγκεντρωμένη στη λεπτή περιφέρειά του και εφάπτεται σε οριζόντιο δάπεδο. Στο ανώτατο 

σημείο του τροχού ασκείται εφαπτομενικά οριζόντια σταθερή δύναμη F⃗ , όπως φαίνεται στο σχήμα. Τα 
στέρεα σώματα της διάταξης βρίσκονται στο ίδιο κατακόρυφο επίπεδο, στο οποίο γίνονται και όλες οι 
κινήσεις. 
Α. Το νήμα είναι τεντωμένο και όλη η διάταξη βρίσκεται σε ισορροπία. 

Δ1. Να αποδείξετε ότι η δύναμη F⃗  έχει μέτρο F = 15 Ν. 
B. Τη χρονική στιγμή t0 = 0 κόβουμε το νήμα ΚΓ, οπότε ο τροχός ξεκινά να κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει υπό 

την επίδραση της δύναμης F⃗ , ενώ η ράβδος ξεκινά να περιστρέφεται υπό την επίδραση της βαρύτητας. 
Να υπολογίσετε: 
Δ2. Το μέτρο της γραμμικής ταχύτητας του σημείου Γ, τη χρονική στιγμή t1 που η ράβδος διέρχεται από την 
κατακόρυφη θέση για πρώτη φορά. 
Δ3. Το μέτρο της δύναμης που δέχεται η ράβδος από την άρθρωση, τη χρονική στιγμή t1 που διέρχεται από 
την κατακόρυφη θέση για πρώτη φορά. 
Δ4. Το μέτρο της ταχύτητας του ανώτατου σημείου του τροχού, τη χρονική στιγμή t2 = 10 s. 

Δ5. Το ρυθμό με τον οποίο η δύναμη F⃗  προσφέρει ενέργεια στον τροχό, τη χρονική στιγμή t2 = 10 s. 
Δίνονται: η βαρυτική επιτάχυνση g = 10 m/s2 και η ροπή αδρανείας της ράβδου ως προς άξονα κάθετο σ’ 

αυτή που περνά από το κέντρο μάζας της, Ιcm = 
1

12
 mL2. Θεωρήστε ότι αντιστάσεις από αέρα δεν υπάρχουν. 

Μονάδες:  5, 5, 5, 5, 5 
 

Ευχόμαστε Επιτυχία! 

Μ 

φ 

   Α 

  Γ 

 

   Κ 

R 

m 


