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5ο ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ:  

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

Αντικείμενο εξέτασης: Όλη η διδακτέα ύλη 

Χρόνος εξέτασης: Απεριόριστος λόγω αυξημένου βαθμού δυσκολίας 

ΘΕΜΑ 1ο 

Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο φύλλο απαντήσεών σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα 

το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.  

1. Σώμα εκτελεί γραμμική αρμονική ταλάντωση πλάτους Α κατά μήκος της διεύθυνσης 

x΄Οx, και τη χρονική στιγμή t = 0 βρίσκεται στην αρχή των αξόνων Ο (δηλαδή x(0) = 0). 

Αν το σώμα χρειάζεται χρόνο ίσο προς Τ1 για να μεταβεί από την αρχή των αξόνων Ο στη 

θέση x1 = -A/2, και χρόνο ίσο προς Τ2 για να μεταβεί ακολούθως από τη θέση x1 ως τη 

θέση μέγιστης απομάκρυνσης (x2 = -A), ποια είναι η τιμή του λόγου T1/T2;  

α.  T1/T2 = 1/2 

β.  T1/T2 = 1/4 

γ.  T1/T2 = 2/5 

δ.  T1/T2 = 2 

Μονάδες 5 

 

2. Εκκινώντας από τις κορυφές τετραγώνου ΑΒΓΔ, τέσ-

σερα πανομοιότυπα σωματίδια κινούνται με την ίδια 

ταχύτητα μέτρου v  προς το γεωμετρικό κέντρο Ο του 

τετραγώνου. Η όλη διαδικασία διεξάγεται πάνω σε λείο 

οριζόντιο δάπεδο. Μετά την κρούση στο σημείο Ο δια-

πιστώθηκε ότι τα σωματίδια Α και Γ αναστρέφουν την 

τροχιά τους κινούμενα με ταχύτητα μέτρου v / 2 ,  το 

σωματίδιο Β αναστρέφει κι εκείνο την τροχιά του, ενώ 

οι απώλειες ενέργειας κατά την κρούση είναι αμελη-

τέες.  Πόσο απέχουν μεταξύ τους τα σωματίδια Β και Δ 

όταν τα σωματίδια Α και Γ μετά την κρούση απέχουν μεταξύ τους μία απόσταση ίση προς 

s ; Οι διαστάσεις των σωματιδίων να αγνοηθούν. 

α. Κατά τη ζητούμενη στιγμή τα σωματίδια Β και Δ απέχουν μεταξύ τους κατά s επίσης. 

β. Κατά τη ζητούμενη στιγμή τα σωματίδια Β και Δ απέχουν μεταξύ τους κατά s 3 .  

γ. Κατά τη ζητούμενη στιγμή τα σωματίδια Β και Δ απέχουν μεταξύ τους κατά s
3

2
. 
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δ. Κατά τη ζητούμενη στιγμή τα σωματίδια Β και Δ απέχουν μεταξύ τους κατά s
3

2
. 

Μονάδες 5 

 

3. Σε μία φθίνουσα μηχανική ταλάντωση ποιο κλάσμα της αρχικής ενέργειας έχει απωλεσθεί 

μέσα στο χρονικό διάστημα εντός του οποίου το πλάτος της φθίνουσας ταλάντωσης υπο-

τριπλασιάζεται;  

α. Το 1/9 της αρχικής ενέργειας της ταλάντωσης. 

β. Τα 2/3 της αρχικής ενέργειας της ταλάντωσης. 

γ. Τα 3/4 της αρχικής ενέργειας της ταλάντωσης. 

δ. Τα 8/9 της αρχικής ενέργειας της ταλάντωσης.  

Μονάδες 5 

 

4. Οι τρεις όμοιες δεξαμενές του διπλανού 

σχήματος, ανοιχτές από πάνω, επικοι-

νωνούν μεταξύ τους με ίδιους σωλήνες 

σύνδεσης αμελητέου όγκου (σε σχέση 

με τον όγκο των δεξαμενών).  Ο κάθε 

σωλήνας σύνδεσης φέρει στο μέσον του 

στρόφιγγα η οποία αρχικώς είναι κλει-

στή, ενώ η δεξαμενή στα αριστερά είναι γεμάτη μέχρι το χείλος της. Το ρευστό της αρισ-

τερής δεξαμενής να θεωρηθεί ασυμπίεστο. Οι δεξαμενές έχουν ίδια διατομή σε όλο το ύ-

ψος τους και οι σωλήνες σύνδεσης ίδια διατομή σε όλο το μήκος τους. Ποια από τις ακό-

λουθες προτάσεις είναι λανθασμένη; 

α. Αν ανοίξουμε μόνο την αριστερή στρόφιγγα, τότε μέχρι την αποκατάσταση της ισορρο-

πίας το ρευστό έχει απωλέσει περίπου το 50% της αρχικής του ενέργειας.  

β. Αν ανοίξουμε ταυτόχρονα αμφότερες τις στρόφιγγες, τότε μέχρι την αποκατάσταση της 

ισορροπίας το ρευστό έχει απωλέσει περίπου τα 2/3 της αρχικής του ενέργειας. 

γ. Αν ανοίξουμε πρώτα την αριστερή στρόφιγγα και περιμένουμε να αποκασταθεί ισορ-

ροπία του ρευστού, και κατόπιν ανοίξουμε την δεξιά στρόφιγγα και περιμένουμε πάλι 

μέχρι να αποκατασταθεί (νέα) ισορροπία του ρευστού, τότε το ρευστό έχει συνολικά α-

πωλέσει περισσότερο από τα 2/3 της αρχικής του ενέργειας. 

δ. Η συνολική απώλεια ενέργειας του ρευστού σε κάθε περίπτωση εξαρτάται από το ύψος 

της αρχικής στήλης του ρευστού στην αριστερή δεξαμενή.  

Μονάδες 5 
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5. Δύο επίπεδα αρμονικά ηχητικά κύματα περιγράφονται από τις κάτωθι εξισώσεις:  

     ( )y x t A x t
1
( , ) 0,5 100 , (SI)συν π π= −  και  ( )y x t A x t

2
( , ) 0,46 92 , (SI)συν π π= −       

Ένας ανιχνευτής ηχητικών κυμάτων στη θέση x 0= , πόσα ηχητικά ελάχιστα καταγράφει 

ανά δευτερόλεπτο;  

α.  192 ελάχιστα ήχου ανά δευτερόλεπτο 

β.  48 ελάχιστα ήχου ανά δευτερόλεπτο 

γ.  100 ελάχιστα ήχου ανά δευτερόλεπτο 

δ.  96 ελάχιστα ήχου ανά δευτερόλεπτο 

Μονάδες 5 

 

ΘΕΜΑ 2ο 

1. Μία γραμμική και ομογενής χορδή ΑΒ έχει τα άκρα της πακτωμένα και συνίσταται από 

δύο επιμέρους τμήματα ΑΟ και ΟΒ συνδεδεμένα σε σειρά (δηλ. το ένα μετά το άλλο έχο-

ντας κοινό άκρο), τα οποία είναι φτιαγμένα από διαφορετικό υλικό.  Το μήκος του τμήμα-

τος ΑΟ είναι τριπλάσιο από εκείνο του τμήματος ΟΒ.   

1.A Αν είναι εφικτή η διέγερση στασίμου κύματος τέτοιου ώστε: (α) η ταχύτητα διάδοσης να 

υποδιπλασιάζεται περνώντας από το τμήμα ΑΟ στο τμήμα ΟΒ, (β) το σημείο Ο να είναι 

διαρκώς ακίνητο, και (γ) να εμφανίζεται ο ελάχιστος δυνατός αριθμός δεσμών πάνω σε 

όλη τη χορδή, να βρείτε το πλήθος των κοιλιών πάνω σε όλη τη χορδή.  

Μονάδες 3 

1.B Αν είναι εφικτή η διέγερση στασίμου κύματος τέτοιου ώστε: (α) η ταχύτητα διάδοσης να 

υποεννιαπλασιάζεται περνώντας από το τμήμα ΑΟ στο τμήμα ΟΒ, (β) το σημείο Ο να α-

ποτελεί κοιλία του στασίμου κύματος, και (γ) να εμφανίζεται ο ελάχιστος δυνατός αριθ-

μός κοιλιών πάνω σε όλη τη χορδή, να βρείτε τον συνολικό αριθμό των δεσμών πάνω σε 

όλη τη χορδή. 

Μονάδες 3 

 

2. Στην ερώτηση που ακολουθεί, να γράψετε στο φύλλο απαντήσεών σας τον αριθμό της ερώ-

τησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 

Ένα σφαιρίδιο ακτίνας r συγκρούεται με πανομοιότυπο σφαιρίδιο το οποίο είναι αρχικώς 

ακίνητο. Όλες οι κινήσεις διεξάγονται πάνω σε λείο οριζόντιο δάπεδο. Ποιο από τα ακό-

λουθα σενάρια είναι αδύνατο να συμβεί; 
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α. Τα δύο σφαιρίδια είναι εφικτό να ανταλλάξουν ταχύτητες μεταξύ τους, εφόσον η κρού-

ση τους είναι ελαστική. 

β. Τα δύο σφαιρίδια είναι εφικτό να κινηθούν σε κάθετες μεταξύ τους διευθύνσεις μετά 

την κρούση, εφόσον η κρούση τους είναι ελαστική.  

γ. Τα δύο σφαιρίδια είναι εφικτό να κινηθούν μετά την κρούση σε διευθύνσεις εκατέρω-

θεν της αρχικής διεύθυνσης κίνησης, οι οποίες σχηματίζουν την ίδια οξεία γωνία με την 

αρχική διεύθυνση κίνησης, εφόσον η κρούση τους δεν είναι ελαστική.   

δ. Τα δύο σφαιρίδια είναι εφικτό να κινηθούν μετά την κρούση σε διευθύνσεις εκατέρω-

θεν της αρχικής διεύθυνσης κίνησης, οι οποίες σχηματίζουν την ίδια αμβλεία γωνία με 

την αρχική διεύθυνση κίνησης, εφόσον η κρούση τους δεν είναι ελαστική. 

  Μονάδες 2 

Να δικαιολογήσετε πλήρως την απάντησή σας. 

Μονάδες 3 

 

3. Στο διπλανό σχήμα το δοχείο κυβικού σχήματος, ύψους 

h, είναι γεμάτο με νερό. Στον πυθμένα του δοχείου υπά-

ρχει μικρός οριζόντιος κυλινδρικός σωλήνας αμελητέας 

διατομής και μήκους σε σχέση με τις διαστάσεις του δο-

χείου, ο οποίος φέρει στρόφιγγα. Η διατομή του σωλήνα 

είναι παντού η ίδια σε όλο το μήκος του, και ο σωλήνας 

είναι κάθετος στην δεξιά κατακόρυφη έδρα του κύβου 

(στο μέσον της κάτω δεξιάς ακμής). Το δοχείο είναι αρ-

χικώς τοποθετημένο πάνω σε οριζόντιο δάπεδο. Κάποια 

στιγμή, ανοίγουμε πλήρως τη στρόφιγγα οπότε το νερό 

αρχίζει να εκρρέει από το δοχείο, και ακριβώς τη στιγμή που έχει αδειάσει το μισό δοχείο 

κλείνουμε τη στρόφιγγα. Κατόπιν τοποθετούμε το δοχείο πάνω σε κεκλιμένο επίπεδο γω-

νίας κλίσης 45ο με την οριζόντια διεύθυνση με τον σωλήνα προσανατολισμένο προς τα 

κάτω, και ξανανοίγουμε πλήρως την στρόφιγγα οπότε το δοχείο συνεχίζει να αδειάζει. Δί-

νεται η επιτάχυνση της βαρύτητας g. Αγνοήστε παντώς είδους τριβές με τα τοιχώματα του 

δοχείου και θεωρήστε το νερό ως ασυμπίεστο ιδανικό ρευστό στους ακόλουθους υπολο-

γισμούς. 

3.Α Στην ερώτηση που ακολουθεί, να γράψετε στο φύλλο απαντήσεών σας τον αριθμό της 

 ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 

Αν V1 είναι η ταχύτητα εκκίνησης της εκροής του νερού όταν το δοχείο είναι οριζό-

ντιο και V2 η ταχύτητα εκκίνησης της εκροής του νερού όταν το δοχείο είναι πάνω 

στην κεκλιμένη επιφάνεια, ποια είναι (προσεγγιστικά) η τιμή του λόγου V2/V1; 

α.  V2/V1 = 1 / 2                  β. V2/V1 = 1 / 2            γ. V2/V1 = 1 / 2    
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Μονάδες 2 

Να δικαιολογήσετε πλήρως την απάντησή σας. 

Μονάδες 2 

3.Β Στην ερώτηση που ακολουθεί, να γράψετε στο φύλλο απαντήσεών σας τον αριθμό της ε-

ρώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 

Αν επιπλέον δίνεται ότι η διατομή του σωλήνα είναι ίση προς S (S << h2), περίπου πό-

σος χρόνος απαιτείται για να αδειάσουν τα 3/4 του δοχείου; 

α.  Απαιτείται χρόνος ίσος προς 
h h

S g

21
4 1

22

  −   
.  

β. Απαιτείται χρόνος ίσος προς 
h h

S g

21
2 1 2

22

   + −    
. 

γ. Απαιτείται χρόνος ίσος προς 
h h

S g

24 8
2

23 23 2 2

   + −    
.   

Μονάδες 2 

Να δικαιολογήσετε πλήρως την απάντησή σας. 

Μονάδες 4 

 

4. Στην περιφέρεια κυκλικής πλατφόρμας μάζας Μ 

και ακτίνας R, η οποία μπορεί να περιστρέφεται 

γύρω από κατακόρυφο άξονα που διέρχεται από 

το κέντρο συμμετρίας της Κ, είναι ακλόνητα στε-

ρεωμένη ηχητική πηγή B. Σε απόσταση r = R/2 

από το κέντρο Κ της πλατφόρμας βρίσκεται ακί-

νητος άνθρωπος Α μάζας m = Μ/4, σε τέτοια θέ-

ση ως προς την πηγή ώστε 
� 90οΒΚΑ = . Αρχικά 

η πλατφόρμα είναι ακίνητη. Κάποια στιγμή, ο άν-

θρωπος αρχίζει να περπατάει γρήγορα πάνω στην 

πλατφόρμα με σταθερή γραμμική ταχύτητα μέτ-

ρου V, χωρίς να μεταβάλλεται η ακτινική απόσ-

τασή του από το κέντρο της πλατφόρμας. Αν η ηχητική πηγή εκπέμπει ήχο συχνότητας f0, 

ποια είναι η συχνότητα που αντιλαμβάνεται ο άνθρωπος όταν οι θέσεις πηγής και ανθρώ-

που είναι για πρώτη φορά ξανά τέτοιες ώστε 
� 90οΒΚΑ = ; Θεωρήστε τον άνθρωπο ως υ-

λικό σημείο και γνωστή την ταχύτητα του ήχου στον αέρα υη.  Η μάζα της ηχητικής πηγής 

να θεωρηθεί αμελητέα, και ο αέρας που περιβάλλει το σύστημα ακίνητος. Δίνεται η ροπή 
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αδράνειας ομογενούς δίσκου ως προς άξονα περιστροφής που συμπίπτει με τον κύριο 

άξονα συμμετρίας του ΙCM = ½ MR2.  

Μονάδες 4 

 

ΘΕΜΑ 3ο 

Στη διάταξη του παρακάτω σχήματος το αριστερό άκρο ιδανικού ελατηρίου σταθερής επανα-

φοράς k είναι προσδεμένο στο κέντρο μάζας ομογενούς κυλίνδρου μάζας m και ακτίνας R, 

ενώ το δεξιό άκρο του είναι προσδεμένο στο κέντρο μάζας πανομοιότυπου κυλίνδρου. Ο συ-

ντελεστής τριβής ολίσθησης ή στατικής μεταξύ του κάθε κυλίνδρου και του οριζόντιου δαπέ-

δου είναι μ. Δίνονται τα εξής: Η ροπή αδράνειας ομογενούς κυλίνδρου μάζας Μ και ακτίνας 

R ως προς άξονα περιστροφής που συμπίπτει με τον άξονα συμμετρίας του ΙCM = ½ MR2 και 

η επιτάχυνση της βαρύτητας g. 

 

 

 

 

 

Α. Αρχικά επιμηκύνουμε το ελατήριο οριζοντίως κατά Δℓ0 και κατόπιν αφήνουμε το σύστη-

μα ελεύθερο.  

A.1  Να βρείτε την μέγιστη δυνατή τιμή 
max

0
∆ℓ  της παραμέτρου Δℓ0 για την οποία το σύστη-

μα ξεκινάει την κίνησή του κυλιόμενο χωρίς ολίσθηση. 

 Μονάδες 3 

Α.2 Να αποδείξετε ρητά ότι αν η αρχική επιμήκυνση Δℓ0 του ελατηρίου είναι τέτοια ώστε να 

ισχύει max

0 0
∆ > ∆ℓ ℓ , τότε το σύστημα των δύο κυλίνδρων δεν μπορεί να περιέλθει σε 

φάση κύλισης χωρίς ολίσθηση μόλις το ελατήριο αποκτήσει επιμήκυνση ίση προς 

max

0
∆ℓ  για πρώτη φορά από τη στιγμή που το σύστημα αφέθηκε ελεύθερο. 

Μονάδες 8 

Β. Επαναλαμβάνουμε την παραπάνω διαδικασία επιμηκύνοντας το ελατήριο οριζοντίως κατά 

max

0
3 / 4∆ℓ , όπου το max

0
∆ℓ  υπολογίστηκε στο υποερώτημα Α.1, και κατόπιν αφήνουμε 

το σύστημα των κυλίνδρων ελεύθερο (έστω τη χρονική στιγμή t = 0).  

Β.1  Να υπολογίσετε τις ταχύτητες των κέντρων μάζας των δύο κυλίνδρων τη στιγμή που το 

ελατήριο ανακτά το φυσικό του μήκος για πρώτη φορά. Ποια είναι η γωνιακή ταχύτητα 

περιστροφής του κάθε κυλίνδρου την ίδια στιγμή; 

Μονάδες 5 
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Β.2  Πόσες συνολικά περιστροφές διεξήγαγε ο κάθε κύλινδρος από τη στιγμή που το σύστη-

μα αφέθηκε ελεύθερο, ως και ύστερα από χρόνο ίσο προς 
3

8

m

k

π
 μετρούμενο από την 

στιγμή που το ελατήριο ανακτά το φυσικό του μήκος για πρώτη φορά; 

Μονάδες 9 

 

ΘΕΜΑ 4ο 

Στη διάταξη του παρακάτω σχήματος τα δύο ελατήρια έχουν την ίδια σταθερά επαναφοράς k 

και ίδιο φυσικό μήκος. Το ένα άκρο τους είναι συνδεδεμένο ακλόνητα σε κατακόρυφο τοί-

χωμα, ενώ το άλλο άκρο τους είναι συνδεδεμένο με σώμα μάζας m. Αρχικά, τα δύο ελατήρια 

έχουν το φυσικό τους μήκος και τα δύο σώματα μόλις που εφάπτονται το ένα με το άλλο 

(στο σχήμα η θέση όπου εφάπτονται τα δύο σώματα είναι η αρχή O (x=0) του άξονα x΄Οx). 

Έχει διαπιστωθεί ότι η ελάχιστη ποσότητα θερμότητας που εκλύεται κατά την πλαστική 

κρούση των δύο προαναφερθέντων μαζών είναι ίση προς Qmin.. Το οριζόντιο δάπεδο θεωρεί-

ται λείο και τα δύο ελατήρια ιδανικά και αβαρή. Τα κατακόρυφα τοιχώματα αριστερά και δε-

ξιά έχουν τη δυνατότητα μετατόπισης παράλληλα στον άξονα x΄Οx, αλλά μπορούν συγκρα-

τούνται ακινητοποιημένα με τη βοήθεια κατάλληλου μηχανισμού. Όλες οι κρούσεις να θεω-

ρηθούν ακαριαίες στην ανάλυση της άσκησης και οι διαστάσεις των σωμάτων πολύ μικρές. 

Να απαντήσετε στα παρακάτω ερωτήματα συναρτήσει δεδομένων μεγεθών της άσκησης και μό-

νον. 

 

 

 

 

 

Α. Κρατώντας τα τοιχώματα ακινητοποιημένα, εκτρέπουμε τα δύο σώματα από τη θέση ι-

σορροπίας τους κατά τέτοιο τρόπο ώστε όταν συγκρουστούν να σχηματιστεί οριακά συσ-

σωμάτωμα. Ποια ήταν απόσταση μεταξύ των δύο σωμάτων τη στιγμή που αφέθηκαν ελεύ-

θερα; Να κάνετε διερεύνηση ως προς τις δυνατότητες εκτροπής των δύο σωμάτων. 

Μονάδες 7 

Β. Κρατώντας τα τοιχώματα ακινητοποιημένα, εκτρέπουμε τα δύο σώματα και κατόπιν αφή-

νουμε το σύστημα ελεύθερο. Παρατηρούμε ότι τα δύο σώματα δεν συγκρούονται ποτέ με-

ταξύ τους. Τι είδους κίνηση μπορεί να εκτελεί το σύστημα των δύο σωμάτων; Να δικαιο-

λογήσετε πλήρως την απάντησή σας κάνοντας διερεύνηση ως προς τις δυνατότητες εκτρο-

πής των δύο σωμάτων. 

Μονάδες 4 
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Γ. Τροποποιούμε την ανωτέρω διάταξη ως εξής (παραπομπή στο παρακάτω σχήμα): (α)  Αν-

τικαθιστούμε το αριστερό σώμα μάζας m με σώμα ίδιων διαστάσεων αλλά διαφορετικής 

μάζας M. (β) Μετακινούμε τα τοιχώματα έτσι ώστε τα σώματα αριστερά και δεξιά να έ-

χουν μεταξύ τους μεγαλύτερη απόσταση όταν τα ελατήρια έχουν το φυσικό τους μήκος, 

και κατόπιν τα ακινητοποιούμε. (γ) Στον ενδιάμεσο χώρο μεταξύ του σώματος μάζας m 

και του σώματος μάζας M τοποθετούμε σώμα ίδιων διαστάσεων, το οποίο ισαπέχει από τα 

δύο προηγούμενα σώματα. Αρχικά η όλη διάταξη ισορροπεί και κάποια στιγμή συσπειρώ-

νουμε το δεξί ελατήριο κατά απόσταση ίση με μιάμιση φορά την αρχική απόσταση μεταξύ 

του σώματος μάζας m και του ενδιάμεσου σώματος (μπλε χρώμα) και στη συνέχεια το 

αφήνουμε ελεύθερο. 

Γ.1 Αν όλες οι κρούσεις θεωρηθούν ελαστικές (και ακαριαίες), πόση πρέπει να είναι η μάζα 

του ενδιάμεσου σώματος ώστε να έχουμε μέγιστη δυνατή συσπείρωση στο αριστερό ε-

λατήριο;  

Μονάδες 7  

Γ.2 Για την περίπτωση του υποερωτήματος Γ.1, αν είναι γνωστό ότι το ενδιάμεσο σώμα συ-

γκρούεται και πάλι ελαστικά με το σώμα μάζας m, ακριβώς τη στιγμή που το τελευταίο 

διέρχεται από τη θέση ισορροπίας του για δεύτερη φορά μετά την πρώτη κρούση του με 

το ενδιάμεσο σώμα, πόσος χρόνος μεσολαβεί μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης κρού-

σης των προαναφερθέντων σωμάτων; 

Μονάδες 7 

 

 

Οδηγίες:  

Α. Αποφύγετε να προσπαθήσετε να λύσετε κάποια άσκηση χωρίς χαρτί και μολύβι ... . 

Β. Καθ’ οδόν θα χρειαστεί να ενεργοποιήσετε το μαθηματικό σας οπλοστάσιο από οιαδήποτε 

τάξη του λυκείου. 

 

ΤΕΛΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
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5ο ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ:  

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

Αντικείμενο εξέτασης: Όλη η διδακτέα ύλη 

Συνοπτικές απαντήσεις των ασκήσεων  

 

ΘΕΜΑ 1ο 

1. (α),   2. (β),   3. (δ),   4. (β),   5. (γ) 

Ως περαιτέρω εξάσκηση προσπαθείστε να εξηγήσετε αναλυτικά (εφόσον οι ερωτήσεις δεν σας 

φαίνονται τετριμμένες) τα αποτελέσματα κάθε ερώτησης πολλαπλής επιλογής ... οι οποίες απαι-

τούν πράξεις. 

 

ΘΕΜΑ 2ο  

1.Α 5 κοιλίες πάνω σε όλη τη χορδή 

1.Β 7 δεσμοί πάνω σε όλη τη χορδή 

2. Σωστή απάντηση είναι η (δ) … δεν είναι συμβατή με την Α.Δ.Ο. … για εξάσκηση δικαιο-

λογήστε τις σωστές προτάσεις μία προς μία. 

3.Α Σωστή απάντηση είναι η (α) … βγαίνει από την εξίσωση του Toricelli.  

3.B Σωστή απάντηση είναι η (γ) … χρησιμοποιείστε όγκους στερεών (βάσει λυκειακής γεω-

μετρίας), διαφορικό και ολοκληρωτικό λογισμό και αγνοήστε το μήκος του σωλήνα ... . 

4. Αυτή η άσκηση έχει πολλές πράξεις … το τελικό αποτέλεσμα είναι ότι ο παρατηρητής αν-

τιλαμβάνεται συχνότητα ίση προς 
4

0

Vv
f f

v V

η

π

η

 +  =   +  
 την ζητούμενη στιγμή. Υπόδειξη: Χρη-

σιμοποιήστε την τεχνική των στρεφόμενων διανυσμάτων αν αποφασίσετε να τη λύσετε! 

 

ΘΕΜΑ 3ο 

Α.1 
max

0

3 mg

k

µ
∆ =ℓ  … υπάρχει και κάτω φράγμα αν θεωρήσω αντίστοιχη μέγιστη δυνατή 

συσπείρωση … 

A.2 Χρησιμοποιήστε εις άτοπον απαγωγή και ενεργειακά επιχειρήματα … έχει πράξεις … . 

Β.1 Το υποερώτημα λύνεται βασιζόμενο στη διατήρηση της ενέργειας του συστήματος, και 

τη διατήρηση της ορμής του κέντρου μάζας των δύο κυλίνδρων λόγω της κατοπτρικής 

συμμετρίας του συστήματος ... . Τα τελικά αποτελέσματα είναι: 
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, /
4 3CM CM

mg k
V V R

k m

µ
= Ω =  

Β.2 Το υποερώτημα αυτό έχει αρκετές πράξεις και είναι συνδυαστικό … το τελικό αποτέλε-

σμα είναι  

 
1 9 2

1
2 8 2

mg

R k

µ

π

  Ν = +    
  

 

ΘΕΜΑ 4ο 

Α. Εξετάζοντας όλες τις δυνατότητες εκτροπής των δύο σωμάτων … για να έχουμε οριακή 

συσσωμάτωση πρέπει η κρούση να γίνει στη θέση φυσικού μήκους των ελατηρίων, ενώ η 

αρχική απόσταση των σωμάτων προκύπτει ίση προς min2
Q

k
. 

Β. Εξετάζοντας και πάλι όλες τις δυνατότητες εκτροπής των δύο σωμάτων … για να μη λά-

βει χώρα καμία σύγκρουση μεταξύ τους, τα σώματα πρέπει να εκτραπούν κατά την ίδια α-

πόσταση προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά και κατόπιν να αφεθούν ελεύθερα … . 

Γ.1 Το ενδιάμεσο σώμα πρέπει να έχει μάζα ίση προς mM  … θα χρειαστείτε διαφορικό 

λογισμό καθ’ οδόν ... . 

Γ.2 Μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης κρούσης ανάμεσα στο ενδιάμεσο σώμα του υποε-

ρωτήματος Γ.1 και το σώμα μάζας m μεσολαβεί χρόνος ίσος προς  

 

M

m M m

k m M

m

1
4 1
1

5 2
1

   +      + +        −   

  

 

ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 


