
 

 

ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ’ ΛΥΚΔΙΟΥ 

Δηζεγεηήο: Γθίθαο Βαζίιεηνο 

ΘΔΜΑ Α 

Α1. Αθίλεην όπιν εθππξζνθξνηεί: 

α) Η θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ζπζηήµαηνο όπιν - ζθαίξα θαηά ηελ εθππξζνθξόηεζε 

παξαµέλεη ζηαζεξή.       

β) νη ηαρύηεηεο πνπ ζα απνθηήζνπλ ε ζθαίξα θαη ην όπιν ζα είλαη αληίζεηεο.   

γ) νη νξµέο πνπ πνπ ζα απνθηήζνπλ ε ζθαίξα θαη ην όπιν ζα είλαη ίζεο. 

δ) Η νξµή ηνπ ζπζηήµαηνο ζθαίξα - όπιν ζα είλαη ίζε µε µεδέλ µεηά ηελ 

εθππξζνθξόηεζε. 

Μονάδες 5 

Α2. Κπθιηθόο ξεπκαηνθόξνο αγσγόο δεκηνπξγεί ζην θέληξν ηνπ καγλεηηθό πεδίν  ⃗ . Γηα 

λα βξνύκε ηε θνξά ηνπ δηαλύζκαηνο: 

α) εθαξκόδνπκε ηνλ θαλόλα ηνπ δεμηνύ ρεξηνύ θαη ν αληίρεηξαο δείρλεη ην βόξεην 

καγλεηηθό πόιν. 

β) εθαξκόδνπκε ηνλ θαλόλα ηνπ δεμηνύ ρεξηνύ θαη ν αληίρεηξαο δείρλεη ην λόηην καγλεηηθό 

πόιν. 

γ) εθαξκόδνπκε ηνλ θαλόλα ηνπ δεμηνύ ρεξηνύ, ν αληίρεηξαο έρεη ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο 

θαη ηα ηέζζεξα δάθηπια δείρλνπλ ην λόηην καγλεηηθό πόιν. 

δ) εθαξκόδνπκε ηνλ θαλόλα ησλ ηξηώλ δαθηύισλ.  

Μονάδες 5 

Α3. Τν κέηξν ηεο έληαζεο ζε έλα ζεκείν καγλεηηθνύ πεδίνπ πνπ δεκηνπξγείηαη από 

επζύγξακκν ξεπκαηνθόξν αγσγό απείξνπ κήθνπο 

α) δελ εμαξηάηαη από ηελ έληαζε ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγσγό. 

β) δελ εμαξηάηαη από ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγσγό. 



 

γ) είλαη αληηζηξόθσο αλάινγν ηεο έληαζεο ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγσγό. 

δ) είλαη αλάινγν κε ην ηεηξάγσλν ηεο έληαζεο ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγσγό. 

Μονάδες 5 

Α4. Αλ ε ελέξγεηα κηαο ακείσηεο ηαιάλησζεο ηεηξαπιαζηάδεηαη (κε D ζηαζεξή), ηόηε 

ην πιάηνο ηεο: 

α) ηεηξαπιαζηάδεηαη 

β) δηπιαζηάδεηαη 

γ) ππνδηπιαζηάδεηαη 

δ) ππνηεηξαπιαζηάδεηαη 

Μονάδες 5 

Α5. Να ραξαθηεξίζεηε ηηο πξνηάζεηο πνπ αθνινπζνύλ, κε ην γξάκκα (Σ), αλ ε πξόηαζε 

είλαη ζσζηή ή κε ην γξάκκα (Λ), αλ ε πξόηαζε είλαη ιάζνο. 

α) Σε κία απιή αξκνληθή ηαιάλησζε θαζώο απμάλεηαη ην κέηξν ηεο δύλακεο επαλαθνξάο, 

ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο ηνπ ζώκαηνο πνπ ηαιαληώλεηαη κεηώλεηαη. 

β) Οη καγλεηηθέο γξακκέο ελόο ζσιελνεηδνύο ζην εζσηεξηθό ηνπ έρνπλ θνξά από ην 

βόξεην πξνο ην λόηην καγλεηηθό πόιν 

γ) Σε έλα ζύζηεκα κάδαο ειαηεξίνπ πνπ εθηειεί απιή αξκνληθή ηαιάλησζε, αλ 

δηπιαζηάζνπκε ηε κάδα ηνπ ζώκαηνο ρσξίο λα κεηαβάινπκε ην πιάηνο ηεο ηαιάλησζεο, 

ηόηε ε ελέξγεηα ηεο ηαιάλησζεο ζα δηπιαζηαζηεί. 

δ) Η πεξίνδνο κηαο απιήο αξµνληθήο ηαιάλησζεο είλαη αλεμάξηεηε ηνπ πιάηνπο 

ηαιάλησζεο. 

ε) Η δπλακηθή ελέξγεηα κηαο απιήο αξκνληθήο ηαιάλησζεο πιάηνπο   είλαη θάζε ζηηγκή 

κεγαιύηεξε από ηελ θηλεηηθή ελέξγεηα. 

Μονάδες 5 

 

ΘΔΜΑ Β 

Β1. ∆ύν µαζεηέο Α θαη Β, µε µάδεο    θαη    (  <  ), 

ζηέθνληαη αξρηθά αθίλεηνη πάλσ ζην ιείν νξηδόληην επίπεδν 

ελόο παγνδξνµίνπ, όπσο θαίλεηαη ζην δηπιαλό ζρήµα. Οη 

δύν µαζεηέο θξαηάλε ηηο άθξεο ελόο ζρνηληνύ ζηαζεξνύ 

µήθνπο  . Κάπνηα ζηηγµή νη µαζεηέο αξρίδνπλ λα µαδεύνπλ 

ηαπηόρξνλα ην ζρνηλί θαη θηλνύληαη ζηελ ίδηα επζεία. Μεηά από θάπνην ρξνληθό δηάζηεµα 

νη µαζεηέο αγθαιηάδνληαη θαη παξαµέλνπλ αγθαιηαζµέλνη. 



 

Οη αγθαιηαζκέλνη καζεηέο: 

α) ζα θηλεζνύλ πξνο ηα αξηζηεξά 

β) ζα θηλεζνύλ πξνο ηα δεμηά 

γ) ζα παξαµείλνπλ αθίλεηνη. 

Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. 

Μονάδες 2 

Αηηηνινγήζηε ηελ επηινγή ζαο. 

Μονάδες 6 

Β2. Αλ γηα t = 0 ην ζώκα δηέξρεηαη από ηε ζέζε    
 

 
 θαη θηλείηαη θαηά ηελ αξλεηηθή 

θνξά ε αξρηθή θάζε ηεο ηαιάλησζεο είλαη:     

α)    
 

 
         β)    

 

 
          γ)    

  

 
    

Δπηιέμηε ηε ζσζηή απάληεζε. 

Μονάδες 2 

Αηηηνινγήζηε ηελ επηινγή ζαο.  

Μονάδες 6 

Β3. ∆ίζθνο κάδαο   είλαη ζηεξεσκέλνο ζην πάλσ άθξν θαηαθόξπθνπ 

ηδαληθνύ ειαηεξίνπ ζηαζεξάο  . Πάλσ ζηνλ δίζθν ηνπνζεηνύµε ζώµα 

µάδαο   θαη ην ζύζηεµα ησλ δύν ζσµάησλ ηζνξξνπεί αθίλεην όπσο ζην 

ζρήµα. Με θαηάιιειε δύλαµε κεηαθηλνύκε ην ζύζηεµα ζπζπεηξώλνληαο 

επηπιένλ ην ειαηήξην θαηά   θαη ηα αθήλνπµε ειεύζεξα, έηζη ώζηε λα 

εθηεινύλ απιή αξµνληθή ηαιάλησζε, ρσξίο λα ράλνπλ επαθή κεηαμύ 

ηνπο. Γηα ηελ αξρηθή κεηαθίλεζε   πξέπεη λα ηζρύεη:  

α)   
(   ) 

 
                  β)   

  

 
                  γ)   

  

 
 

Δπηιέμηε ηε ζσζηή απάληεζε. 

Μονάδες 2 

Αηηηνινγήζηε ηελ επηινγή ζαο.  

Μονάδες 7  

 

 



 

ΘΔΜΑ Γ 

Σώµα Σ1 µάδαο    βξίζθεηαη ζην ζεµείν Α ιείνπ θαηαθόξπθνπ ηεηαξηνθπθιίνπ (AΓ). Η 

αθηίλα ΟΑ είλαη νξηδόληηα θαη ίζε µε     . Τν ζώµα αθήλεηαη λα νιηζζήζεη θαηά µήθνο 

ηνπ ηεηαξηνθπθιίνπ. Φζάλνληαο ζην ζεµείν Γ ηνπ ηεηαξηνθπθιίνπ, ην ζώµα ζπλερίδεη ηελ 

θίλεζή ηνπ ζε νξηδόληην επίπεδν µε ην νπνίν εµθαλίδεη ζπληειεζηή ηξηβήο      . Αθνύ 

δηαλύζεη δηάζηεµα        , ζπγθξνύεηαη θεληξηθά θαη ειαζηηθά ζην ζεµείν ∆ µε ζώµα 

Σ2 µάδαο       , ην νπνίν ηε ζηηγµή ηεο θξνύζεο θηλείηαη αληίζεηα σο πξνο ην Σ1, µε 

ηαρύηεηα µέηξνπ        , όπσο θαίλεηαη ζην ζρήµα. 

 

 

 

 

 

 

Γ1. Να ππνινγίζεηε ην µέηξν ηεο ηαρύηεηαο ηνπ ζώµαηνο Σ1 ζην ζεµείν Γ, όπνπ ε αθηίλα 

ΟΓ είλαη θαηαθόξπθε. 

Μονάδες 6 

Γ2. Να ππνινγίζεηε ηα µέηξα ησλ ηαρπηήησλ ησλ ζσµάησλ Σ1 θαη Σ2 αµέζσο µεηά ηελ 

θξνύζε. 

Μονάδες 8 

Γ3. ∆ίλεηαη ε µάδα ηνπ ζώµαηνο Σ2       . Να ππνινγίζεηε ην µέηξν ηεο µεηαβνιήο 

ηεο νξµήο ηνπ ζώµαηνο Σ2 θαηά ηελ θξνύζε θαη λα πξνζδηνξίζεηε ηελ θαηεύζπλζή ηεο. 

Μονάδες 5 

Γ4. Να ππνινγίζεηε ην πνζνζηό ηεο µεηαβνιήο ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο ηνπ ζώµαηνο Σ1 

θαηά ηελ θξνύζε. 

Μονάδες 7 

Γίλεηαη όηη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο είλαη          θαη επίζεο λα ζεσξήζεηε ηηο 

δηαζηάζεηο ησλ ζσκάησλ ακειεηέεο θαη ηε δηάξθεηα ησλ θξνύζεσλ ακειεηέα.  

 

 

 



 

ΘΔΜΑ Γ 

Τν πάλσ άθξν θαηαθόξπθνπ ηδαληθνύ ειαηεξίνπ ζηαζεξάο          ζηεξεώλεηαη 

ζηελ νξνθή εξεπλεηηθνύ εξγαζηεξίνπ, ελώ ζην θάησ άθξν ηνπ ηζνξξνπεί δεκέλν ζώµα 

µάδαο      . Από ηελ ζέζε απηή εθηνμεύνπκε ην ζώµα πξνο ηα θάησ µε ηαρύηεηα 

κέηξνπ        . 

Γ1. Να απνδείμεηε όηη ην ζώκα ζα εθηειέζεη απιή αξκνληθή ηαιάλησζε θαη λα 

ππνινγίζεηε ην πιάηνο θαη ηελ πεξίνδν ηεο ηαιάλησζεο. 

Μονάδες 5 

Τε ζηηγµή πνπ ην ειαηήξην έρεη επηκεθπλζεί θαηά          θαη ην ζώµα θηλείηαη πξνο 

ηελ θαηώηεξε αθξαία ζέζε ηεο ηαιάλησζεο ηνπ, ζθελώλεηαη ζε απηό µε ηαρύηεηα 

    √      έλα βιήµα, µάδαο       , ην νπνίν θηλείηαη θαηαθόξπθα πξνο ηα πάλσ. 

Να ππνινγίζεηε: 

Γ2. Τν πιάηνο ηεο απιήο αξµνληθήο ηαιάλησζεο ηελ νπνία ζα εθηειέζεη ην 

ζπζζσµάησµα πνπ ζα πξνθύςεη από ηελ θξνύζε. 

Μονάδες 5 

Γ3. Τν πειίθν ηεο κέγηζηεο δύλαµεο επαλαθνξάο, πξνο ηελ κέγηζηε δύλαµε ηνπ 

ειαηεξίνπ. 

Μονάδες 5 

Γ4. Τν ξπζµό κεηαβνιήο ηεο νξµήο, ην ξπζµό κεηαβνιήο ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο ηνπ 

ζπζζσµαηώµαηνο, ηελ ρξνληθή ζηηγµή πνπ ην ζπζζσµάησµα δηέξρεηαη γηα πξώηε θνξά 

από ηελ αξρηθή ζέζε ηζνξξνπίαο ηνπ ζώµαηνο   . 

Μονάδες 5 

Γ5. Τν έξγν ηεο δύλακεο ηνπ ειαηεξίνπ από ηε ρξνληθή ζηηγκή θαηά ηελ νπνία ε 

ηαρύηεηα κεδελίδεηαη γηα πξώηε θνξά κεηά ηελ θξνύζε, έσο ηε ρξνληθή ζηηγκή θαηά ηελ 

νπνία ε ηαρύηεηα κεδελίδεηαη ζηηγκηαία γηα δεύηεξε θνξά. 

Μονάδες 5 

 

 

 

 

 


