
 
1 

 
 
 

ΜΑΘΗΜΑ:   ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΤΑΞΗ:  Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΥΛΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΣΤΟ 50 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 
 
 
 

ΘΕΜΑ 10 

Γηα λα απαληήζεηε ζηηο παξαθάησ εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο, λα γξάςεηε ζην 
θύιιν απαληήζεσλ ηνλ αξηζκό ηεο εξώηεζεο θαη δίπια ην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί 
ζηε ζσζηή απάληεζε. 
 
1. Δύν ζθαίξεο κάδαο m1 θαη m2 ζπγθξνύνληαη θεληξηθά θαη ειαζηηθά. Αλ νη κάδεο 
ησλ δύν ζθαηξώλ είλαη ίζεο ηόηε νη δύν ζθαίξεο αληαιιάζζνπλ: 
α)  ηαρύηεηεο, νξκέο θαη θηλεηηθέο ελέξγεηεο, 
β)   ηαρύηεηεο, αιιά όρη νξκέο θαη θηλεηηθέο ελέξγεηεο, 
γ)   ηαρύηεηεο, νξκέο αιιά όρη θηλεηηθέο ελέξγεηεο, 
δ)   ηίπνηα από ηα παξαπάλσ. 

(5 μονάδες) 
 
 
2. Δύν ζθαίξεο κάδαο m1 θαη m2 θηλνύληαη κε ηαρύηεηεο π1 θαη π2 θαη 
ζπγθξνύνληαη θεληξηθά θαη ειαζηηθά κε απνηέιεζκα κεηά ηε θξνύζε λα απνθηήζνπλ 
ηαρύηεηεο π’1θαη π’2 αληίζηνηρα. Ιζρύεη ε ζρέζε: 
α)  π1+π’1=π2+π’2 
β)  π1-π’1=π2-π’2 
γ)  π1+π’1=0 
δ)  π’1=-π’2 

(5 μονάδες) 
 
 
3. Παξαηεξεηήο θηλείηαη ζηελ δηεύζπλζε ηεο επζείαο πνπ ηνλ ελώλεη κε ηελ 
αθίλεηε ερεηηθή πεγή ε νπνία εθπέκπεη ήρν ζπρλόηεηαο fS θαη απνκαθξύλεηαη από 
απηή κε ηαρύηεηα κέηξνπ περ/4. H ζπρλόηεηα ηνπ ήρνπ πνπ αληηιακβάλεηαη ηζνύηαη 
κε: 

α) 
  

 
                   β) 3 

  

 
              γ) 5 

  

 
                      δ) 7 

  

 
 

(5 μονάδες) 
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4. Πεγή ερεηηθώλ θπκάησλ θηλείηαη κε ζηαζεξή ηαρύηεηα πιεζηάδνληαο αθίλεην 
παξαηεξεηή.  
α) Ο παξαηεξεηήο αληηιακβάλεηαη ηαρύηεηα ερεηηθώλ θπκάησλ κεγαιύηεξε από ηελ 
ηαρύηεηα δηάδνζήο ηνπο ζηνλ αέξα. 
β) Τν κήθνο θύκαηνο πνπ αληηιακβάλεηαη ν παξαηεξεηήο είλαη κηθξόηεξν από ην 
κήθνο θύκαηνο πνπ εθπέκπεη ε πεγή. 
γ) Η ζπρλόηεηα πνπ αληηιακβάλεηαη ν παξαηεξεηήο είλαη κηθξόηεξε από ηε 
ζπρλόηεηα πνπ εθπέκπεη ε πεγή 
δ) Αλ ε ερεηηθή πεγή πξνζπεξάζεη ηνλ παξαηεξεηή θαη αξρίζεη λα απνκαθξύλεηαη 
από απηόλ δελ ζα αιιάμεη ην κήθνο θύκαηνο πνπ ζα αληηιακβάλεηαη ν παξαηεξεηήο. 

(5 μονάδες) 
 
 
5. Πνηεο από ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο είλαη ζσζηέο θαη πνηεο είλαη ιαλζαζκέλεο; 
 
Μηα ζθαίξα ζπγθξνύεηαη ειαζηηθά θαη πιάγηα κε θαηαθόξπθν ηνίρν. 
α)  Η θάζεηε ζηνλ ηνίρν ζπληζηώζα ηε ηαρύηεηαο ζα αιιάμεη θνξά θαη ζα δηαηεξήζεη 
ην κέηξν ηεο. 
β)   Η παξάιιειε ζηνλ ηνίρν ζπληζηώζα ηε ηαρύηεηαο δελ ζα αιιάμεη θνξά αιιά ζα 
αιιάμεη ην κέηξν ηεο. 
γ)  Τν κέηξν ηεο ηαρύηεηαο ηεο ζθαίξαο δελ ζα αιιάμεη εμαηηίαο ηεο θξνύζεο. 
δ)  Η γσλία πξόζπησζεο ηεο ζθαίξαο ηζνύηαη κε ηελ γσλία αλάθιαζεο. 
ε)  Η παξάιιειε ζηνλ ηνίρν ζπληζηώζα ηε ηαρύηεηαο δελ ζα αιιάμεη θνξά νύηε ζα 
αιιάμεη ην κέηξν ηεο. 

(5 μονάδες) 
 
 
 
 
 

ΘΕΜΑ 20 
 
1. Έλα βιήκα κάδαο m θηλείηαη κε ηαρύηεηα κέηξνπ π θαη ζπγθξνύεηαη κεησπηθά 
θαη πιαζηηθά κε αθίλεην ζώκα κάδαο Μ=4m. Τν πνζνζηό % ηεο αξρηθήο θηλεηηθήο 
ελέξγεηαο ηνπ βιήκαηνο πνπ παξέκεηλε ζην ζπζζσκάησκα ηζνύηαη κε: 
α)  80%                      β)  60%               γ)  20%                         δ)  10% 
 
Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε θαη λα δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

(8 μονάδες) 
 
 
 
2. Δύν ζώκαηα κε κάδεο m θαη 3m θηλνύληαη ζε θάζεηεο δηεπζύλζεηο κε νξκέο 
ίζνπ κέηξνπ θαη ζπγθξνύνληαη πιαζηηθά. Αλ Κ1 είλαη ε θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ζώκαηνο 
κάδαο m1 πξηλ από ηελ θξνύζε, ηόηε ην ζπζζσκάησκα πνπ πξνθύπηεη έρεη θηλεηηθή 
ελέξγεηα:  
α)   0,5Κ1                                     β)  0,8Κ1                                      γ) 1,25Κ1 
 
Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε θαη λα δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

(8 μονάδες) 
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3. Μηα ερεηηθή πεγή θαη έλαο παξαηεξεηήο θηλνύληαη ώζηε λα πιεζηάδνπλ κεηαμύ 
ηνπο κε ηαρύηεηεο ίζνπ κέηξνπ. Ο παξαηεξεηήο αληηιακβάλεηαη κήθνο θύκαηνο 
ερεηηθώλ θπκάησλ κηθξόηεξν θαηά 25% κηθξόηεξν από ην πξαγκαηηθό κήθνο 
θύκαηνο πνπ εθπέκπεη ε πεγή. Τα ερεηηθά θύκαηα δηαδίδνληαη ζηνλ αέξα κε 
ηαρύηεηα κέηξνπ περ. Τα κέηξα ησλ ηαρπηήησλ ηνπ παξαηεξεηή θαη ηεο πεγήο είλαη 
ίζα κε: 
α) περ/2                                       β) περ/4                                     γ) περ/3 
 
Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε θαη λα δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

 (9 μονάδες) 
 
 

ΘΕΜΑ 30 
 
Έλαο μύιηλνο θύβνο κάδαο Μ=4Kg 
θξέκεηαη από ην θάησ άθξν ελόο 
θαηαθόξπθνπ αβαξνύο θαη κε εθηαηνύ 
λήκαηνο κήθνπο L=0,4m, ην πάλσ άθξν 
ηνπ νπνίνπ είλαη ζηεξεσκέλν ζε 
αθιόλεην ζεκείν Ο. Έλα άιιν κηθξό 
ζώκα κάδαο m θηλείηαη νξηδόληηα θαη 
ζθελώλεηαη ζηνλ θύβν έρνληαο πξηλ ηε 
θξνύζε νξκή κέηξνπ p1=10Kg.m/s. 
Εμαηηίαο ηεο πιαζηηθήο θξνύζεο ην 80% 
ηεο αξρηθήο θηλεηηθήο ελέξγεηαο ηνπ 
ζώκαηνο κάδαο m κεηαηξάπεθε ζε 
ζεξκόηεηα. Να ππνινγίζεηε: 

   
                               Ο 
 
 
 
                                 L 
 
 
 
        m 
                       υ1           Μ 

 
α)  ηε κάδα m 
 
β)  ηε κεηαβνιή ηεο νξκήο ηνπ ζώκαηνο κάδαο m εμαηηίαο ηεο θξνύζεο ηνπ κε ην 
μύιηλν θύβν 
 
γ)  ηε κέγηζηε γσλία πνπ ζα ζρεκαηίζεη ην λήκα κε ηελ θαηαθόξπθε δηεύζπλζε 
 
δ)  ηελ κηθξόηεξε νξηαθά ηηκή ηεο ηαρύηεηαο πνπ πξέπεη λα έρεη ην ζώκα κάδαο m, 
ώζηε ην ζπζζσκάησκα πνπ πξνθύπηεη από ηελ θξνύζε λα εθηειέζεη αλαθύθισζε. 
Δίλεηαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο g=10m/s2. 

(25 μονάδες) 
 
 

ΘΕΜΑ 40 
 
1)  Μηθξό ζώκα (1) κάδαο m1 είλαη δεκέλν ζην πάλσ άθξν θαηαθόξπθνπ ηδαληθνύ 
ειαηεξίνπ ζηαζεξάο k=1600N/m ην άιιν άθξν ηνπ νπνίνπ είλαη ζηεξεσκέλν ζην 
δάπεδν θαη εθηειεί απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πιάηνπο Α=0,4m. Τε ρξνληθή ζηηγκή 
t=0 ην ζώκα (1) δηέξρεηαη από ηε ζέζε ηζνξξνπίαο ηνπ θηλνύκελν πξνο ηα πάλσ 
(ζεηηθή θνξά) θαη ζπγθξνύεηαη κεησπηθά θαη ειαζηηθά κε ην ζώκα (2) κάδαο m2=6Kg 
ην νπνίν θηλείηαη θαηαθόξπθα πξνο ηα θάησ κε ηαρύηεηα κέηξνπ π2. Μεηά ηε θξνύζε 
ην ζώκα (1) ζπλερίδεη λα εθηειεί απιή αξκνληθή ηαιάλησζε κε εμίζσζε 
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απνκάθξπλζεο y=0,2εκ(20t + π) (S.I), ελώ ην ζώκα (2) ην απνκαθξύλνπκε ώζηε λα 
κελ μαλαζπγθξνπζηεί κε ην ζώκα (1). Να ππνινγίζεηε: 
α) ην πειίθν ησλ θηλεηηθώλ ελεξγεηώλ ηνπ ζώκαηνο (1) ακέζσο πξηλ θαη ακέζσο 
κεηά ηε θξνύζε 
 
β) ην κέηξν ηεο νξκήο ηνπ ζώκαηνο (2) ακέζσο πξηλ ηε θξνύζε 
 
γ) ην πνζνζηό (%) κεηαβνιήο ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο ηνπ ζώκαηνο (2) εμαηηίαο ηεο 
θξνύζεο 
 
δ) ην κέηξν ηεο κέγηζηεο δύλακεο πνπ δέρεηαη από ην ειαηήξην ην ζώκα (1) θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο ηαιάλησζήο ηνπ πνπ γίλεηαη κεηά ηε θξνύζε. 
Δίλεηαη: g=10m/s2. 
 

 (25 μονάδες) 
 
 
 
 

ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 


