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ΘΔΜΑΣΑ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΩΝ                

ΦΤΙΚΗ Γ’ ΛΤΚΔΙΟΤ 

ΘΔΜΑ Α 

Να γπάτεηε ζηο ηεηπάδιό ζαρ ηον απιθμό καθεμιάρ από ηιρ παπακάηυ επυηήζειρ 

Α1 – Α4 και δίπλα ηο γπάμμα πος ανηιζηοισεί ζηη ζυζηή απάνηηζη. 

Α1. Η δύλακε πνπ αληηηίζεηαη ζηελ θίλεζε ελόο ζώκαηνο ην νπνίν εθηειεί θζίλνπζα 

ηαιάλησζε: 

α) είλαη πάληα αλάινγε ηεο ηαρύηεηαο ηνπ ζώκαηνο. 

β) κεηαθέξεη ελέξγεηα από ην πεξηβάιινλ πξνο ην ηαιαληνύκελν ζύζηεκα. 

γ)  κεηαθέξεη ελέξγεηα από ην ηαιαληνύκελν ζύζηεκα πξνο ην πεξηβάιινλ. 

δ) είλαη πάληα νκόξξνπε ηεο ηαρύηεηαο ηνπ ζώκαηνο.  

Μονάδερ 5 

Α2. Μηα κηθξή ζθαίξα θηλνύκελε νξηδόληηα κε νξκή κέηξνπ p πξνζθξνύεη ειαζηηθά θαη 

θάζεηα ζε ιείν ηνίρν. Η κεηαβνιή ηνπ κέηξνπ ηεο νξκήο ηεο ζθαίξαο είλαη ίζε κε: 

α)       

β)      

γ)    
 

 
 

δ)      

Μονάδερ 5 

Α3. Σώκα ζπκκεηέρεη ηαπηόρξνλα ζε δύν απιέο αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ίδηαο δηεύζπλζεο 

θαη ζέζεο ηζνξξνπίαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο ζρέζεηο x1=Αεκσ1t θαη x2=Αεκσ2t ησλ 

νπνίσλ νη γσληαθέο ζπρλόηεηεο είλαη παξαπιήζηεο. Η ζπληζηακέλε ηαιάλησζε έρεη: 

α) πιάηνο πνπ κεηαβάιιεηαη κεηαμύ ησλ ηηκώλ 0 θαη 2Α. 

β) γσληαθή ζπρλόηεηα 2(σ1-σ2). 

γ) γσληαθή ζπρλόηεηα σ1+σ2. 



δ) πιάηνο ζηαζεξό θαη ίζν κε 2Α. 

Μονάδερ 5 

Α4. Τξία όκνηα αλνηρηά δνρεία πεξηέρνπλ ηξία δηαθνξεηηθά πγξά κε ππθλόηεηεο ξ1, ξ2 θαη 

ξ3, κε ξ1 < ξ2 < ξ3. Η ζηάζκε ησλ πγξώλ βξίζθεηαη ζην ίδην επίπεδν. Σε θαζέλα από ηα 

ηξία δνρεία θαη ζε βάζνο h θάησ από ηελ ειεύζεξε επηθάλεηα ηνπ πγξνύ πνπ πεξηέρνπλ 

αλνίγνπκε ζηόκην εθξνήο. Τα ζηόκηα εθξνήο έρνπλ ίζα εκβαδά κεηαμύ ηνπο θαη είλαη πνιύ 

κηθξόηεξα ζε ζρέζε κε ην εκβαδόλ ηεο ειεύζεξεο επηθάλεηαο ηνπ αληίζηνηρνπ πγξνύ. 

Κάζε ρξνληθή ζηηγκή γηα ηελ ηαρύηεηα εθξνήο ηζρύεη: 

α) u1 > u2 > u3 

β) u3 > u2 > u1 

γ) u2 > u1 > u3 

δ) u1 = u2 = u3 

Μονάδερ 5 

Α5. Να γπάτεηε ζηο ηεηπάδιο ζαρ ηο γπάμμα κάθε ππόηαζηρ και δίπλα ζε κάθε 

γπάμμα ηη λέξη υζηό για ηη ζυζηή ππόηαζη και ηη λέξη Λάθορ για ηη 

λανθαζμένη. 

α) Τν θαηλόκελν Doppler ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ κέηξεζε ηεο ηαρύηεηαο ησλ νπξάλησλ 

ζσκάησλ. 

β) Νεπηώλεηα ξεπζηά νλνκάδνληαη όια ηα πξαγκαηηθά ξεπζηά 

γ) Ο ζεκειηώδεο λόκνο ηεο ζηξνθηθήο θίλεζεο ηζρύεη µόλν, αλ ν άμνλαο πεξηζηξνθήο ηνπ 

ζηεξενύ ζώκαηνο παξακέλεη αθίλεηνο. 

δ) Τν πιάηνο κηαο εμαλαγθαζκέλεο κεραληθήο ηαιάλησζεο µε ζπληειεζηή απόζβεζεο       

b ≠ 0 κπνξεί λα έρεη ηελ ίδηα ηηκή γηα δηαθνξεηηθέο ηηκέο ηεο ζπρλόηεηαο ηνπ δηεγέξηε. 

ε) Σε κία θεληξηθή πιαζηηθή θξνύζε δύν ζσκάησλ κεγαιύηεξε απώιεηα κεραληθήο 

ελέξγεηαο έρνπκε, όηαλ νη ηαρύηεηεο πξηλ ηελ θξνύζε έρνπλ αληίζεηεο θνξέο. 

Μονάδερ 5 

 

 

 

 

 



ΘΔΜΑ Β 

Β1. Υγξό βξίζθεηαη ζε αλνηρηό δνρείν θαη ε ζηάζκε ηνπ 

βξίζθεηαη ζε απόζηαζε h από ηνλ ππζκέλα ηνπ δνρείνπ, 

όπσο θαίλεηαη ζην δηπιαλό ζρήκα. Σην πιεπξηθό ηνίρσκα 

ηνπ δνρείνπ αλνίγνπκε δύν πνιύ κηθξέο ηξύπεο πνπ 

βξίζθνληαη ζηελ ίδηα απόζηαζε, ε κία από ηελ επηθάλεηα 

ηνπ πγξνύ θαη ε άιιε από ηνλ ππζκέλα, κε απνηέιεζκα 

ην πγξό λα εθξέεη θαη από ηηο δύν ηξύπεο. Ο ιόγνο ησλ 

βειελεθώλ ησλ θιεβώλ ηνπ πγξνύ είλαη: 

α) 
  

  
   

β)  
  

  
 
 

 
 

γ)  
  

  
   

Α. Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. 

Μονάδερ 2 

Β. Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

Μονάδερ 7 

 

B2. Λεπηή θπιηλδξηθή επηθάλεηα κάδαο m αθηίλαο R 

ζεσξείηαη όηη έρεη όιε ηεο ηε κάδα θαηαλεκεκέλε 

νκνηόκνξθα ζηελ πεξηθέξεηα. Σηελ εζσηεξηθή ηεο 

επηθάλεηα έρεη πξνζθνιιεζεί ζεκεηαθή κάδα m/2. Αξρηθά 

ν θύιηλδξνο θξαηηέηαη αθίλεηνο πάλσ ζε νξηδόληην 

επίπεδν έηζη ώζηε ε ζεκεηαθή κάδα λα βξίζθεηαη ζην 

αλώηεξν ζεκείν ηνπ. Κάπνηα ζηηγκή αθήλνπκε ηνλ 

θύιηλδξν λα θηλεζεί ειεύζεξα. Αλ ν θύιηλδξνο θπιίεηαη 

ρσξίο λα νιηζζαίλεη  πάλσ ζην νξηδόληην επίπεδν, ηόηε ε 

γσληαθή ηνπ ηαρύηεηα, όηαλ ε κάδα m/2 ζα βξίζθεηαη 

ζηελ θαηώηεξε ζέζε ηεο ζα είλαη: 

α) √     

β) √      

γ)  √    

Α. Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. 

m m/2 



Μονάδερ 2 

Β. Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

Μονάδερ 6 

 

Β3. Σην δηπιαλό ζρήκα θαίλεηαη έλα βιήκα κάδαο 

m ην νπνίν θηλείηαη νξηδόληηα θαη ζθελώλεηαη ζε 

αθίλεην ζώκα M = 3m, ην νπνίν αθνπκπά ζε 

ηνίρν. Η ειάρηζηε θηλεηηθή ελέξγεηα πνπ πξέπεη 

λα έρεη ην βιήκα γηα λα ζθελσζεί νιόθιεξν ζην 

ζώκα είλαη Κ. Αλ δελ ππάξρεη ν ηνίρνο θαη ην ζώκα κάδαο Μ είλαη ειεύζεξν λα θηλεζεί ζε 

ιείν νξηδόληην επίπεδν, ηόηε ε ειάρηζηε θηλεηηθή ελέξγεηα πνπ πξέπεη λα έρεη ην βιήκα 

ώζηε λα ζθελσζεί νιόθιεξν ζην ζώκα, ζεσξώληαο όηη ε ελζθήλσζε ζπκβαίλεη αθαξηαία 

θαη ρσξίο λα κεηαηνπηζηεί ην ζώκα Μ, είλαη: 

α) 
  

 
 

β) 
  

 
 

γ)    

Α. Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. 

Μονάδερ 2 

Β. Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

Μονάδερ 6 

 

ΘΔΜΑ Γ 

Έλα εγθάξζην αξκνληθό θύκα δηαδίδεηαη θαηά κήθνο γξακκηθνύ ειαζηηθνύ κέζνπ, πνπ έρεη 

ηε δηεύζπλζε ηνπ άμνλα x’Ox. Τν θύκα δηαδίδεηαη πξνο ηελ αξλεηηθή θαηεύζπλζε ηνπ 

άμνλα θαη θηάλεη ζην ζεκείν Ο (x=0), ηε ρξνληθή ζηηγκή t=0, νπόηε ην ζεκείν απηό 

αξρίδεη λα ηαιαληώλεηαη από ηε ζέζε ηζνξξνπίαο ηνπ κε ζεηηθή ηαρύηεηα. Η εμίζσζε 

απνκάθξπλζεο ηνπ ζεκείνπ Ο από ηε ζέζε ηζνξξνπίαο ηνπ, είλαη y = 0,05εκ20πt (S.I.). Η 

ειάρηζηε απόζηαζε δύν ζεκείσλ ηνπ ειαζηηθνύ κέζνπ πνπ θάζε ζηηγκή έρνπλ ίδηα 

απνκάθξπλζε από ηε ζέζε ηζνξξνπίαο ηνπο θαη θηλνύληαη πξνο ηελ ίδηα θαηεύζπλζε είλαη 

ίζε κε 0,2m. 

Γ1. Πνηα είλαη ε εμίζσζε πνπ πεξηγξάθεη ην θύκα; 

Μονάδερ 5 



Γ2. Να γξάςεηε ηηο εμηζώζεηο απνκάθξπλζεο ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν δύν ζεκείσλ Κ 

θαη Λ, πνπ βξίζθνληαη ζηηο ζέζεηο     
 

  
  θαη     

 

 
 , αληίζηνηρα θαη λα γίλεη ε 

γξαθηθή ηνπο παξάζηαζε, από ηε ρξνληθή ζηηγκή t=0 κέρξη ηε ρξνληθή ζηηγκή t=0,3s. 

Μονάδερ 7 

Αλ ζην ίδην ειαζηηθό κέζν δηαδίδεηαη έλα δεύηεξν θύκα πνπ έρεη ην ίδην πιάηνο, ίδην κήθνο 

θύκαηνο κε ην αξρηθό, αιιά δηαδίδεηαη πξνο ηε ζεηηθή θαηεύζπλζε ηνπ άμνλα x’Ox θαη 

αλαγθάδεη ην ζεκείν Ο λα θάλεη ηαιάλησζε κε εμίζσζε y = 0,05εκ20πt (S.I.), λα βξείηε: 

Γ3. ην πειίθν ησλ ελεξγεηώλ ηαιάλησζεο ησλ ζεκείσλ Κ θαη Λ. 

Μονάδερ 6 

Γ4. ηε δηαθνξά θάζεο ησλ δύν ζεκείσλ Κ θαη Λ. 

Μονάδερ 7 

 

ΘΔΜΑ Γ 

Ο ηξνρόο Σ1 ζην δηπιαλό ζρήκα είλαη 

ζπκπαγέο, νκνγελέο ζώκα κάδαο Μ = 1,6Kg θαη 

αθηίλαο     R = 0,15m. Η ηξνραιία Σ2 είλαη 

αβαξήο θαη έρεη ίδηα αθηίλα R κε ηνλ ηξνρό. Τα 

δύν ζώκαηα κπνξνύλ λα ζηξέθνληαη ειεύζεξα 

ρσξίο ηξηβέο γύξσ από ηνπο άμνλέο ηνπο. Ο 

άμνλαο ηνπ ηξνρνύ Σ1 είλαη ζηεξεσκέλνο κε 

θαηάιιειν αβαξή ζύλδεζκν ζην άθξν 

νξηδόληηνπ ηδαληθνύ ειαηεξίνπ ζηαζεξάο k = 100N/m, πνπ ην άιιν ηνπ άθξν είλαη 

αθιόλεην, ώζηε λα κπνξεί λα θπιάεη ζην δάπεδν. Η ηξνραιία Σ2 είλαη ζηεξεσκέλε όπσο 

θαίλεηαη ζην ζρήκα θαη νη άμνλεο ησλ δύν ζσκάησλ βξίζθνληαη ζην ίδην νξηδόληην επίπεδν.  

Γύξσ από ηνλ ηξνρό Σ1 θαη κέζα ζε ιεπηό απιάθη ηνπ έρνπκε ηπιίμεη αξθεηέο θνξέο ιεπηό 

κε εθηαηό λήκα, πνπ ηπιίγεηαη ή μεηπιίγεηαη ρσξίο λα γιηζηξάεη, πεξλάεη πάλσ από ηελ 

ηξνραιία θαη ζπγθξαηεί ζώκα Σ3 κάδαο m = 0,4Kg πνπ είλαη δεκέλν ζην άιιν ηνπ άθξν. Τν 

λήκα δελ νιηζζαίλεη ζηελ ηξνραιία θαη παξακέλεη ηελησκέλν. 

Τν ζύζηεκα ηζνξξνπεί όηαλ ν ηξνρόο Σ1 βξίζθεηαη ζηελ εηθνληδόκελε ζέζε Α. Τν ειαηήξην 

ζηε ζέζε απηή έρεη ππνζηεί επηκήθπλζε x. 

Γ1. Να εμεγήζεηε γηαηί είλαη απαξαίηεηε ε ηξηβή γηα ηελ ηζνξξνπία ηνπ ηξνρνύ θαη λα 

ππνινγίζεηε γηα πνηεο ηηκέο ηνπ ζπληειεζηή ζηαηηθήο ηξηβήο κε ην δάπεδν είλαη δπλαηή ε 

ηζνξξνπία. Να ππνινγίζεηε επίζεο ηελ επηκήθπλζε ηνπ ειαηεξίνπ ζηε ζέζε απηή. 

Μονάδερ 5 



Μεηαθηλνύκε ηώξα ηνλ ηξνρό θπιώληαο ηνλ πξνο ηα αξηζηεξά θαηά x θαη ηνλ ζπγθξαηνύκε 

ζηε ζέζε όπνπ ην ειαηήξην έρεη ην θπζηθό ηνπ κήθνπο. Σηε ζπλέρεηα ηνλ αθήλνπκε 

ειεύζεξν, νπόηε αξρίδεη λα θπιίεηαη πξνο ηα δεμηά ρσξίο λα νιηζζαίλεη. Να ππνινγίζεηε: 

Γ2. ηελ ηαρύηεηα u κε ηελ νπνία θαηεβαίλεη ην ζώκα Σ3 ηε ζηηγκή πνπ ν ηξνρόο δηέξρεηαη 

από ηελ ζέζε Α. 

Μονάδερ 6 

Γ3. ηελ επηηάρπλζε ηνπ θέληξνπ κάδαο ηνπ ηξνρνύ Σ1 ηε ζηηγκή πνπ δηέξρεηαη από ηε 

ζέζε Α. 

Μονάδερ 7 

Καζώο ν ηξνρόο Σ1 δηέξρεηαη από ηε ζέζε Α θόβεηαη ην λήκα πνπ ζπγθξαηεί ην ζώκα Σ3. 

Γηα ηνλ ηξνρό Σ1 λα ππνινγίζεηε: 

Γ4. ην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ζηξνθνξκήο ηνπ θαη ην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο θηλεηηθήο ηνπ 

ελέξγεηαο ακέζσο κεηά ην θόςηκν ηνπ λήκαηνο. 

Μονάδερ 7 

Η ξνπή αδξάλεηαο ηνπ ηξνρνύ σο πξνο άμνλα θάζεην ζην επίπεδό ηνπ πνπ δηέξρεηαη από 

ην θέληξν ηνπ ππνινγίδεηαη από ηε ζρέζε   
 

 
   . Τν κέηξν ηεο επηηάρπλζεο ηεο 

βαξύηεηαο είλαη: g = 10m/s2. 
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