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ΘΕΜΑ 1ο

Στις ηµιτελείς προτάσεις 1.1 έως 1.4 να γράψετε στο
τετράδιό σας τον αριθµό της φράσης και, δίπλα, το γράµµα
που αντιστοιχεί στο σωστό συµπλήρωµά της .

1.1 Όταν ένα σύστηµα εκτελεί φθίνουσα ταλάντωση στην
οποία η αντιτιθέµενη δύναµη είναι ανάλογη της
ταχύτητας, τότε

α. η περίοδος µεταβάλλεται .
β. η µηχανική ενέργεια παραµένει σταθερή.
γ. ο λόγος δύο διαδοχικών µεγίστων αποµακρύνσεων

προς την ίδια κατεύθυνση αυξάνεται .
δ. το πλάτος µειώνεται εκθετικά µε το χρόνο .

Μονάδες 5

1.2 Εάν η στροφορµή ενός σώµατος που περιστρέφεται γύρω
από σταθερό άξονα παραµένει σταθερή, τότε η συνολική
εξωτερική ροπή πάνω στο σώµα

α. είναι ίση µε το µηδέν .
β. είναι σταθερή και διάφορη του µηδενός.
γ. αυξάνεται µε το χρόνο .
δ. µειώνεται µε το χρόνο .

Μονάδες 5

1.3 Το ηλεκτροµαγνητικό κύµα

α. είναι διάµηκες .
β. είναι εγκάρσιο όπου τα διανύσµατα του ηλεκτρικού

και µαγνητικού πεδίου είναι παράλληλα µεταξύ τους .
γ. παράγεται από σταθερό ηλεκτρικό ή σταθερό

µαγνητικό πεδίο.
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δ. έχει ως αίτιο την επιταχυνόµενη κίνηση ηλεκτρικών
φορτίων .

Μονάδες 5

1.4 Σε µία γραµµική αρµονική ταλάντωση διπλασιάζουµε το
πλάτος της . Τότε: 
α. η περίοδος διπλασιάζεται .
β. η συχνότητα διπλασιάζεται .
γ. η ολική ενέργεια παραµένει σταθερή .
δ. η µεγίστη ταχύτητα διπλασιάζεται .

Μονάδες 5

1.5 Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα καθεµιάς από
τις προτάσεις που ακολουθούν και ακριβώς δίπλα του το
γράµµα Σ αν η πρόταση αυτή είναι  σωστή ή το γράµµα
Λ, αν είναι λανθασµένη. 
α. Η µονάδα µέτρησης της ροπής αδράνειας είναι 1 kg⋅m2

β. Τα διαµήκη κύµατα διαδίδονται µόνο στα στερεά
σώµατα .

γ. Τα µικροκύµατα παράγονται από ηλεκτρονικά
κυκλώµατα .

δ. Το όζον της στρατόσφαιρας απορροφά κατά κύριο
λόγο την επικίνδυνη υπεριώδη ακτινοβολία .

ε. Ο δείκτης διάθλασης ενός οπτικού υλικού είναι
πάντα µικρότερος της µονάδας .

Μονάδες 5

ΘΕΜΑ 2ο

1. Τρεις σφαίρες αµελητέων διαστάσεων που η κάθε µία
έχει την ίδια µάζα m, συνδέονται µεταξύ τους µε ράβδους
αµελητέας µάζας και µήκους L, όπως φαίνεται στο σχήµα .

L

LL
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Το σύστηµα περιστρέφεται σε οριζόντιο επίπεδο γύρω
από κατακόρυφο άξονα που διέρχεται από µία από τις
σφαίρες .

Η ροπή αδράνειας του συστήµατος ως προς αυτόν τον
άξονα είναι :

α. mL2 β. 2mL2 γ. 3mL2

Μονάδες 3

Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας .

Μονάδες 5

2. Σώµα ακίνητο αρχίζει τη χρονική στιγµή t=0 να
περιστρέφεται γύρω από σταθερό άξονα µε σταθερή
γωνιακή επιτάχυνση. Αν τη χρονική στιγµή t1 η κινητική
ενέργεια λόγω της περιστροφής είναι K1 και τη χρονική
στιγµή t2=2t1 είναι Κ2, τότε :

α.  Κ2=2Κ1 β.  Κ2=4Κ1 γ.  Κ2=8Κ1

Μονάδες 3

Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας .

Μονάδες 5

3. Το σχήµα 1 παριστάνει στιγµιότυπο εγκάρσιου
αρµονικού κύµατος, ενώ το σχήµα 2 παριστάνει την
κατακόρυφη αποµάκρυνση από τη θέση ισορροπίας ενός
δεδοµένου σηµείου του ελαστικού µέσου, στο οποίο
διαδίδεται το παραπάνω κύµα, σε συνάρτηση µε το
χρόνο .

y

x (m)

t = σταθερό

Σχήµα 1
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y

t (s)

x = σταθερό

Σχήµα 2
Από τη µελέτη των δύο σχηµάτων προκύπτει ότι η
ταχύτητα διάδοσης του κύµατος είναι

α. 0,1 m/s .

β. 1 m/s .

γ. 10 m/s .

Μονάδες 3

Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας .

Μονάδες 6

ΘΕΜΑ  3ο

Η ολική ενέργεια ιδανικού κυκλώµατος LC, του παρακάτω
σχήµατος, είναι 4,5⋅10-5J η δε περίοδος Τ = 4π ⋅10-4s.

L C

∆

Εάν η χωρητικότητα του πυκνωτή είναι C = 4 ⋅10-5F  να
υπολογίσετε :

1. το συντελεστή αυτεπαγωγής του πηνίου.

Μονάδες 5

2. το πλάτος της έντασης του ρεύµατος .

Μονάδες 5

3. το µέγιστο φορτίο στους οπλισµούς του πυκνωτή .

Μονάδες 6
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4. το φορτίο στους οπλισµούς του πυκνωτή τη χρονική
στιγµή που η ενέργεια του µαγνητικού πεδίου στο πηνίο
είναι τριπλάσια της ενέργειας του ηλεκτρικού πεδίου του
πυκνωτή .

Μονάδες 9

ΘΕΜΑ  4ο

Σώµα Σ1 µε µάζα m1=1kg και ταχύτητα 
→

1υ  κινείται σε
οριζόντιο επίπεδο και κατά µήκος του άξονα x΄x χωρίς
τριβές, όπως στο σχήµα . Το σώµα Σ1 συγκρούεται µε σώµα Σ2

µάζας m2=3kg που αρχικά είναι ακίνητο . Η κρούση οδηγεί
στη συγκόλληση των σωµάτων.

m1

Σ1 Σ2

xx΄

υ1 m2

1. Να δικαιολογήσετε γιατί το συσσωµάτωµα που προκύπτει
από τη συγκόλληση θα συνεχίσει να κινείται κατά µήκος
του άξονα x΄x.

Μονάδες 5

2. Να εξηγήσετε γιατί η θερµοκρασία του συσσωµατώµατος
θα είναι µεγαλύτερη από την αρχική κοινή θερµοκρασία
των δύο σωµάτων .

Μονάδες 5

3. Να υπολογίσετε το λόγο K2/K1 όπου Κ2 η κινητική
ενέργεια του συσσωµατώµατος και Κ1 η κινητική ενέργεια
του σώµατος Σ1 πριν την κρούση.

Μονάδες 8

4. Να δικαιολογήσετε αν ο λόγος K2/K1 µεταβάλλεται ή όχι
στην περίπτωση που το σώµα µάζας m1 εκινείτο µε
ταχύτητα διπλάσια της υ1.

Μονάδες 7
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Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόµενους)

1. Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά
(ηµεροµηνία, κατεύθυνση, εξεταζόµενο µάθηµα). Τα
θέµατα να µην τα αντιγράψετε στο τετράδιο . Τα σχήµατα
που θα χρησιµοποιήσετε στο τετράδιο µπορούν να γίνουν
και µε µολύβι . Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο
πάνω µέρος των φωτοαντιγράφων αµέσως µόλις σας
παραδοθούν .
∆εν επιτρέπεται να γράψετε καµιά άλλη σηµείωση . 
Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε µαζί µε το
τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα .

2. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέµατα .
3. Κάθε λύση επιστηµονικά τεκµηριωµένη είναι αποδεκτή .
4. ∆ιάρκεια εξέτασης : Τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή των

φωτοαντιγράφων .
5. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : Μια (1) ώρα µετά τη

διανοµή των φωτοαντιγράφων .

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ


