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ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ 

ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄) 

           ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ  

ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  

(ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) 

 

Θέμα Α 

Στις ερωτήσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και 

δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη φράση η οποία συμπληρώνει σωστά την 

ημιτελή πρόταση      

Α1. Πάνω σε ένα μη λείο οριζόντιο επίπεδο μία σφαίρα κυλίεται χωρίς να  

ολισθαίνει χωρίς την επίδραση εξωτερικών δυνάμεων. Για την στατική 

τριβή ισχύει: 

α. Έχει φορά προς τα εμπρός 

β. Έχει φορά προς τα πίσω 

γ. Έχει φορά είτε προς τα εμπρός είτε προς τα πίσω 

δ. Δεν υπάρχει στατική τριβή. 

Moνάδες 5 

Α2. Η περίοδος της ενέργειας του πυκνωτή σε ιδανικό κύκλωμα L-C δίνεται από τη 

σχέση: 

α. 2 LC  

β. LC  
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Moνάδες 5 

Α3.Η κρίσιμη γωνία για δύο οπτικά υλικά με δείκτες διάθλασης nαραιό και nπυκνό είναι 

θcr.Aν μία ακτίνα μονοχρωματικού φωτός προσπέσει πλάγια στη διαχωριστική 

επιφάνεια των δύο υλικών με την παραπάνω θcr  γωνία πρόσπτωσης με 

κατεύθυνση από το αραιό στο πυκνό υλικό τότε: 

α. Δεν υπάρχει ανακλώμενη ακτίνα 

β. H ακτίνα θα πάθει ολική ανάκλαση 

γ. Η γωνία διάθλασης θα δίνεται από τη σχέση 
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δ. Η ακτίνα μόνο θα ανακλάται 

Moνάδες 5 

Α4.Ο Πάνος έχει καβαλήσει ένα «Apache» και παρακολουθεί  ακίνητος την 

παρέλαση της 25ης Μαρτίου πάνω ακριβώς από την πλατεία Συντάγματος. Ξαφνικά 

ο Πάνος σβήνει την μηχανή του ελικοπτέρου. Η γωνιακή επιτάχυνση της κεντρικής 

έλικας του «Apache»  έχει φορά:  

 α.Προς την ανατολή 

β.Προς τη δύση 

γ. Προς το κέντρο της γης ή ακριβώς  το αντίθετο 
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δ. Είναι μηδέν. 

Moνάδες 5 

Α5. Για τις παρακάτω φράσεις  γράψτε την λέξη ΣΩΣΤΟ αν η φράση είναι σωστή 

και την λέξη ΛΑΘΟΣ αν η φράση είναι λαθεμένη. 

α.Αν λιώσουν οι πάγοι  της Γης η διάρκεια μιας μέρας θα αυξηθεί.  

β.Η γωνιακή συχνότητα μετριέται σε rad/s όπως και η γωνιακή ταχύτητα άρα 

εκφράζουν το ίδιο ακριβώς φυσικό μέγεθος. 

γ.Στα «αμορτισέρ» των αυτοκινήτων θέλουμε να υπάρχει μικρός συντελεστής 

απόσβεσης. 

δ.Για να υπάρχει συμβολή πρέπει οι δύο πηγές που θα παράγουν  τα αρμονικά 

κύματα να είναι σύγχρονες. 

ε.Στα στάσιμα κύματα όλα τα σημεία του σκοινιού που ταλαντώνονται 

ταλαντώνονται  με την ίδια συχνότητα. 

Moνάδες 5 

 

Θέμα Β 

Β1.Το σώμα μάζας Μ ισορροπεί πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο με τη βοήθεια 

ιδανικού ελατηρίου σταθεράς Κ. 

 F
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Αν την χρονική στιγμή t=0 ασκήσουμε στο σώμα σταθερή οριζόντια δύναμη μέτρου 

F η οποία καταργηθεί όταν το ελατήριο αποκτήσει το μέγιστό του μήκος  για πρώτη 

φορά τότε το σώμα θα περάσει για πρώτη φορά από τη θέση του φυσικού μήκους 

του ελατηρίου την χρονική στιγμή: 

i)



                      ii) 2




                           iii)    1,5




              

Moνάδες 9 

B2.Πάνω σε μία ήρεμη επιφάνεια υγρού δύο σύγχρονες πηγές δημιουργούν 

εγκάρσια αρμονικά κύματα μήκους κύματος λ. Αν πάνω στην επιφάνεια του υγρού 

υπάρχουν διαδοχικά ακίνητα σημεία τα οποία βρίσκονται σε ευθεία γραμμή εκτός 

της περιοχής του ευθύγραμμου τμήματος που ενώνει τις δύο πηγές τότε η 

απόσταση μεταξύ των πηγών μπορεί να έχει μήκος: 

i)2,5λ                         ii)3λ                               iii)√2λ 

Moνάδες 9 

Β3.Τρεις τέλειες ελαστικές σφαίρες από διαφορετικά υλικά παραμένουν ακίνητες σε 

αρκετά μεγάλη απόσταση μεταξύ τους  και εκτός πεδίου βαρύτητας ενώ τα κέντρα 

τους βρίσκονται στην ίδια ευθεία. 

 

                              u 

 

           m4                              m3                           m2                 m1 



 ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 
 

ΤΕΛΟΣ 5 ΗΣ ΑΠΟ 8 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 

 

Μία τέταρτη επίσης τελείως ελαστική σφαίρα  μάζας m4 κινείται εναντίον της πρώτης 

έχοντας ταχύτητα μέτρου u=1m/s με την διεύθυνση της ταχύτητας να διέρχεται από 

την ευθεία που ενώνει όλα τα κέντρα των σφαιρών.Aν οι σχέσεις ανάμεσα στις 

μάζες των σφαιρών είναι  m4>>m3>>m2>>m1 και όλες οι κρούσεις που θα 

ακολουθήσουν είναι όλες κεντρικές και ελαστικές οι τελικές ταχύτητες όλων των 

σφαιρών θα έχουν μέτρα 

i)u4=1m/s u3=2m/s u2=4m/s u1=8m/s 

ii) u4=0m/s u3=0m/s u2=0m/s u1=1m/s 

iii) u4=8m/s u3=4m/s u2=2m/s u1=1m/s 

Moνάδες 7 

ΘΕΜΑ Γ 

 Ανοίγουμε κυκλική οπή πάνω σε τραπέζι ύψους Η=1m.Mέσα από την 

οπή περνάμε κατακόρυφο ιδανικό ελατήριo σταθεράς Κ=100Ν/m 

φυσικού μήκους Lo=1m και στερεώνουμε το κατώτερο άκρο του 

ελατηρίου στο έδαφος. Πάνω στο ελατήριο στερεώνουμε σημειακό σώμα 

μάζας m1=1Kg το οποίο μπορεί να περνά από την οπή του τραπεζιού 

χωρίς να χτυπά σε αυτό. Πάνω στο τραπέζι και ακριβώς στο κέντρο της 

τρύπας ισορροπεί δεύτερο σώμα μάζας m2=1Κg χωρίς όμως να μπορεί να 

περάσει μέσα από την οπή και το κέντρο μάζας του βρίσκεται ακριβώς 

στη θέση του κέντρου της οπής .Συμπιέζουμε κατακόρυφα το ελατήριο 

και από ύψος h=0,4m από το έδαφος αφήνουμε ελεύθερο το σώμα μάζας 

m1. Τα δύο σώματα συγκρούονται πλαστικά μόλις το σημειακό σώμα 
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περάσει μέσα από την οπή. Αν κατά την κάθοδο το σώμα μάζας m2 δεν 

αναπηδήσει στο τραπέζι και το σημειακό σώμα μόλις και καταφέρνει 

«απαγκιστρωθεί» από το σώμα μάζας m2 να βρεθούν: 

Γ1)Η απώλεια της ενέργειας του συστήματος την στιγμή της πλαστικής 

τους κρούσης 

Moνάδες 7 

Γ2)Το μέγιστο μήκος που θα αποκτήσει το ελατήριο 

Moνάδες 7 

Γ3)Την ενέργεια που απαιτήθηκε για να «απαγκιστρωθεί» το σημειακό 

σώμα 

Moνάδες 6 

Γ4)Το τελικό πλάτος ταλάντωσης του σημειακού σώματος. 

Moνάδες 5 

Θέμα Δ 

Δαχτυλίδι μάζας Μ=2kg και ακτίνας R=1m  μπορεί να στρέφεται χωρίς τριβές 

 γύρω από οριζόντιο άξονα που περνάει από άκρο Ο της περιφέρειας  του λεπτού 

δαχτυλιδιού. Εκτρέπουμε το δαχτυλίδι κατά γωνία θ=90ο από την θέση ισορροπίας 

του και αφήνουμε το σύστημα ελεύθερο. Την στιγμή που το δαχτυλίδι έχει 

αποκτήσει την μέγιστη κινητική ενέργεια  του συγκρούεται στιγμιαία και πλαστικά με 

αυτό ένα δεύτερο σημειακό σώμα  μάζας m=1 kg που έχει αφεθεί ελεύθερο από το 

άξονα O όπως στο παρακάτω σχήμα 
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Να βρεθούν: 

        Δ1)H μέγιστη γωνιακή ταχύτητα του δαχτυλιδιού πριν την πλαστική κρούση 

Moνάδες 6 

Δ2) Την απώλεια της ενέργειας  του συστήματος δαχτυλίδι-σημειακό σώμα     

εξαιτίας της κρούσης 

Moνάδες 5 

Δ3) Το μέτρο της μεταβολής της ορμής του σημειακού σώματος εξαιτίας της 

κρούσης 

Moνάδες 7 

Δ4) Την μέγιστη γωνία που θα διαγράψει το σημειακό σώμα μετά την κρούση 

Moνάδες 5 

 

 

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ( για τους εξεταζομένους) 
 
1. Στο  εξώφυλλο του τετραδίου να γράψετε το εξεταζόμενο μάθημα .  Στο  
εσώφυλλο πάνω-πάνω να συμπληρώσετε τα ατομικά στοιχεία  μαθητή. 
Στην αρχή των απαντήσεών σας να γράψετε πάνω - πάνω    την ημερομηνία 

http://4.bp.blogspot.com/-Ed2HzHFldOw/UXUNpG3NoMI/AAAAAAAAOYI/LTqVyIUQ1qw/s1600/image001.png
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και το εξεταζόμενο μάθημα. Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο 
και να μη γράψετε πουθενά στις απαντήσεις σας το όνομά σας. 
2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των 

φωτοαντιγράφων αμέσως μόλις σα ς παραδοθούν. Τυχόν σημειώσεις 
σας πάνω στα θέματα δεν θα βαθμολογηθούν σε καμία περίπτωση. 
Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα 
φωτοαντίγραφα. 

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε  όλα τα θέματα μόνο με μπλε ή 
μόνο με μαύρο στυλό με μελάνι που δεν σβήνει . 

4. Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή. 
5. Διάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των 

φωτοαντιγράφων. 
6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης μετά από 3 ώρες από την παραλαβή των 
θεμάτων.  

 
 
 
 

K ΑΛΗ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ 
ΣΤΙΣ    ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ   ΣΑΣ 

 
ΤΕΛ Ο Σ  ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ  

Για τις απαντήσεις στο 
xristoselef@gmail.com 

  

 

 

 


