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Σελίδα 1 από 6 

ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ 

5o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ – ΘΔΜΑΤΑ 

 

                                                      ΘΔΜΑ Α 

Σςιπ ημιςελείπ ποξςάρειπ 1 - 4 μα γοάφεςε ρςξ ςεςοάδιό ραπ ςξμ αοιθμό ςηπ 
ποόςαρηπ και δίπλα ςξ γοάμμα πξσ αμςιρςξιυεί ρςη τοάρη, η ξπξία ςη ρσμπληοώμει 
ρχρςά. 

 
A1. Σε μια τθίμξσρα ςαλάμςχρη η δύμαμη πξσ αμςιςίθεςαι ρςημ κίμηρη είμαι ςηπ 

μξοτήπ F b , όπξσ b η ρςαθεοά απόρβερηπ και σ η ςαυύςηςα ςαλάμςχρηπ. 
α) Η ρσυμόςηςα ςαλάμςχρηπ μειώμεςαι ρε ρυέρη με ςξ υοόμξ. 
β) Η πεοίξδξπ ςαλάμςχρηπ μειώμεςαι ρε ρυέρη με ςξ υοόμξ. 
γ) Η εμέογεια ςαλάμςχρηπ μειώμεςαι ρε ρυέρη με ςξ υοόμξ. 
δ) Τξ πλάςξπ ςαλάμςχρηπ παοαμέμει ρςαθεοό ρε ρυέρη με ςξ υοόμξ. 

(Μξμάδεπ 5) 

 
A2. Μία ποξϋπόθερη ώρςε μα ρσμβεί ξλική αμάκλαρη ρε μια μξμξυοχμαςική δέρμη 
τχςόπ, η ξπξία ποξρπίπςει ρςη διαυχοιρςική επιτάμεια δύξ διατξοεςικώμ 
διαταμώμ μέρχμ είμαι 

α) η κοίριμη γχμία μα είμαι μικοόςεοη από ςη γχμία ποόρπςχρηπ. 
β) ξι δείκςεπ διάθλαρηπ ςχμ δύξ μέρχμ μα είμαι ίρξι. 
γ) ςξ τώπ μα μεςαβαίμει από ξπςικώπ αοαιόςεοξ ρε ξπςικώπ πσκμόςεοξ μέρξ. 
δ) η γχμία ποόρπςχρηπ μα είμαι μικοόςεοη από ςημ κοίριμη γχμία. 

(Μξμάδεπ 5) 

 
A3. Διακοόςημα δημιξσογείςαι μεςά από ςη ρύμθερη δύξ αομξμικώμ ςαλαμςώρεχμ 
ςηπ ίδιαπ διεύθσμρηπ πξσ γίμξμςαι γύοχ από ςξ ίδιξ ρημείξ με 

α) διατξοεςικά πλάςη και ίδια ρσυμόςηςα. 
β) διατξοεςικά πλάςη και διατξοεςική ρσυμόςηςα. 
γ) ςξ ίδιξ πλάςξπ και ίδιεπ ρσυμόςηςεπ. 
δ) ςξ ίδιξ πλάςξπ και ρσυμόςηςεπ πξσ διατέοξσμ πξλύ λίγξ μεςανύ ςξσπ. 

(Μξμάδεπ 5) 
 
A4. Η σπεοιώδηπ ακςιμξβξλία έυει μήκξπ κύμαςξπ ρςξ κεμό μεγαλύςεοξ από ασςό 

α) ςχμ ακςίμχμ γ. 
β) ςηπ σπέοσθοηπ ακςιμξβξλίαπ. 
γ) ςξσ ξοαςξύ τχςόπ. 
δ) ςχμ μικοξκσμάςχμ. 

(Μξμάδεπ 5) 
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Σελίδα 2 από 6 

Σςημ παοακάςχ εοώςηρη 5 μα γοάφεςε ρςξ ςεςοάδιό ραπ ςξ γοάμμα κάθε ποόςαρηπ 
και δίπλα ρε κάθε γοάμμα ςη λένη Σωστό για ςη ρχρςή ποόςαρη και ςη λένη Λάθος 
για ςη λαμθαρμέμη. 

 
 
A5. 
α) Η ρσυμόςηςα ςαλάμςχρηπ εμόπ ιδαμικξύ κσκλώμαςξπ LC, εναοςάςαι από ςημ ςιμή 
ςξσ ρσμςελερςή ασςεπαγχγήπ ςξσ πημίξσ. 
β) Σε μια απλή αομξμική ςαλάμςχρη η μέγιρςη δσμαμική εμέογεια είμαι μεγαλύςεοη 
από ςη μέγιρςη κιμηςική εμέογεια. 
γ) Τξ μήκξπ κύμαςξπ μιαπ μξμξυοχμαςικήπ ακςιμξβξλίαπ ασνάμεςαι όςαμ, διέουεςαι 
από ξπςικά αοαιόςεοξ ρε ξπςικά πσκμόςεοξ μέρξ. 
δ) Όςαμ μια ηυηςική πηγή πληριάζει ακίμηςξ παοαςηοηςή, ςόςε η ρσυμόςηςα πξσ 
αμςιλαμβάμεςαι ξ παοαςηοηςήπ  είμαι μεγαλύςεοη από ςημ ρσυμόςηςα ςξσ ήυξσ πξσ 
εκπέμπει η πηγή. 
ε) Σε κάθε κοξύρη διαςηοείςαι η εμέογεια ςξσ ρσρςήμαςξπ ςχμ ρχμάςχμ. 

(Μξμάδεπ 5) 
 

 

ΘΔΜΑ Β 

 

Για ςιπ παοακάςχ εοχςήρειπ μα γοάφεςε ρςξ ςεςοάδιό ραπ ςξμ αοιθμό ςηπ εοώςηρηπ 
και δίπλα ςξ γοάμμα πξσ αμςιρςξιυεί ρςη ρχρςή απάμςηρη. 

 
B1. Καςά μήκξπ μιαπ υξοδήπ μήκξσπ L, πξσ η μια ςηπ άκοη είμαι ακλόμηςα 

ρςεοεχμέμη, έυει δημιξσογηθεί ρςάριμξ κύμα. Σςξ ελεύθεοξ άκοξ ςηπ ρυημαςίζεςαι 

κξιλία. Τξ μήκξπ ςηπ υξοδήπ μπξοεί μα είμαι 

α) L
2

. 

β) L
2 4

. 

γ) L . 
(Μξμάδεπ 2) 

Να αιςιξλξγήρεςε ςημ απάμςηρή ραπ. 
(Μξμάδεπ 4) 

 
 

B2. Τξ ρυήμα 1 παοιρςάμει ςημ απξμάκοσμρη από ςη θέρη ιρξοοξπίαπ ρε 

ρσμάοςηρη µε ςξ υοόμξ εμόπ δεδξμέμξσ ρημείξσ Α ςξσ ελαρςικξύ μέρξσ, ρςξ ξπξίξ 

διαδίδεςαι έμα αομξμικό κύμα, εμώ ςξ ρυήμα 2 παοιρςάμει ρςιγμιόςσπξ ςξσ ίδιξσ 

εγκάοριξσ αομξμικξύ κύμαςξπ μια δεδξμέμη υοξμική ρςιγμή t. 
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Σελίδα 3 από 6 

 

Από ςη μελέςη ςχμ δύξ ρυημάςχμ ποξκύπςει όςι η ςαυύςηςα διάδξρηπ ςξσ κύμαςξπ 

είμαι 

α) 
cm

0,1
s

. 

β) 
cm

1
s

. 

γ) 
cm

2
s

. 

(Μξμάδεπ 2) 

Να αιςιξλξγήρεςε ςημ απάμςηρή ραπ. 
(Μξμάδεπ 4) 

 
 
B3. Έμα ρώμα με μάζα m1 κιμξύμεμξ με ςαυύςηςα σ1 ρσγκοξύεςαι κεμςοικά με άλλξ 
ακίμηςξ ρώμα μάζαπ m2. Μεςά ςημ κοξύρη ςξ ρώμα μάζαπ m1 κιμείςαι με ςαυύςηςα 

1 1

1

2
΄  και ςξ ρώμα μάζαπ m2 με ςαυύςηςα 

2 1

1

4
΄ . Η ρύγκοξσρη ςχμ 

ρχμάςχμ είμαι 
α) αμελαρςική. 
β) ελαρςική. 

(Μξμάδεπ 2) 

Να αιςιξλξγήρεςε ςημ απάμςηρή ραπ. 
(Μξμάδεπ 5) 

 

 

B4. Ακίμηςη ηυηςική πηγή εκπέμπει ήυξ πξσ έυει 

ρσυμόςηςα fs. Έμαπ κιμξύμεμξπ παοαςηοηςήπ Α 

αμςιλαμβάμεςαι όςι ξ ήυξπ ασςόπ έυει ρσυμόςηςα fΑ 

πξσ μεςαβάλλεςαι ρε ρυέρη με ςξ υοόμξ, όπχπ 

ταίμεςαι ρςξ διάγοαμμα. Άοα ξ παοαςηοηςήπ 

α) απξμακούμεςαι από ςημ πηγή επιςαυσμόμεμξπ με 

ρςαθεοή επιςάυσμρη. 
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Σελίδα 4 από 6 

β) απξμακούμεςαι από ςημ πηγή με ρςαθεοή ςαυύςηςα. 

γ) πληριάζει ςημ πηγή επιςαυσμόμεμξπ με ρςαθεοή επιςάυσμρη. 

(Μξμάδεπ 2) 

Να αιςιξλξγήρεςε ςημ απάμςηρή ραπ. 
(Μξμάδεπ 4) 

 

 

ΘΔΜΑ Γ 

 

Έμα ρώμα με μάζα m 0,1kg  εκςελεί απλή αομξμική ςαλάμςχρη, μεςανύ δύξ 

ακοαίχμ θέρεχμ πξσ απέυξσμ d 40cm . Τξ υοξμικό διάρςημα μεςάβαρηπ ςξσ 

ρώμαςξπ από ςη μια ακοαία θέρη ρςημ άλλη είμαι t 0,1  s . Τη υοξμική ρςιγμή 

1t 0  ςξ ρώμα διέουεςαι από ςη θέρη 1x 0,1 2m και ςξ μέςοξ ςηπ ςαυύςηςάπ ςξσ 

μειώμεςαι. 

α) Να βοείςε ςξ πλάςξπ Α και ςη γχμιακή ρσυμόςηςα χ ςηπ ςαλάμςχρηπ. 

(Μξμάδεπ 6) 

β) Πόρη εμέογεια E  ποξρτέοαμε αουικά ρςξ ρώμα για μα ςξ θέρξσμε ρε 

ςαλάμςχρη; 

(Μξμάδεπ 6) 

γ) Να σπξλξγίρεςε ςη δσμαμική εμέογεια ςηπ ςαλάμςχρηπ ςη υοξμική ρςιγμή, πξσ η 

ςαυύςηςα ςξσ ρώμαςξπ έυει μέςοξ 
2

m
3

s
. 

(Μξμάδεπ 6) 

δ) Να γοάφεςε ςη ρσμάοςηρη πξσ πεοιγοάτει πχπ μεςαβάλλεςαι η απξμάκοσμρη 

ςξσ ρώμαςξπ ρε ρυέρη με ςξ υοόμξ και μα ςη ρυεδιάρεςε ρε αοιθμημέμξσπ άνξμεπ 

για υοξμικό διάρςημα μιαπ πεοιόδξσ. 

(Μξμάδεπ 7) 

Δίμεςαι 
2

4 2
. 
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Σελίδα 5 από 6 

ΘΔΜΑ Δ 

 

Μια καςακόοστη οάβδξπ, ΟΑ, μάζαπ M 3kg , μήκξσπ L 1m  μπξοεί μα ρςοέτεςαι 

ρςξ καςακόοστξ επίπεδξ γύοχ από ξοιζόμςιξ άνξμα πξσ διέουεςαι από ςξ άκοξ ςηπ 
Ο. Η οάβδξπ εκςοέπεςαι από ςη θέρη ιρξοοξπίαπ ςηπ καςά γχμία θ και ατήμεςαι 
ελεύθεοη. Τη ρςιγμή πξσ πεομάει από ςημ καςακόοστη θέρη, ςξ άκοξ ςηπ Α 

ρσγκοξύεςαι με ακίμηςη μικοή ρταίοα ακςίμαπ r 0,02m  και μάζαπ m 0,25kg  

πξσ βοίρκεςαι ρςξ καςώςεοξ ρημείξ ςεςαοςξκσκλίξσ ακςίμαπ R L 1m , ςξσ 
ξπξίξσ ςξ κέμςοξ ρσμπίπςει με ςξ ρημείξ O. Η οάβδξπ ελάυιρςα ποιμ ςη ρύγκοξσρή 

ςηπ έυει γχμιακή ςαυύςηςα 
1

rad
4

s
 και αμέρχπ μεςά ςημ κοξύρη ρσμευίζει μα 

κιμείςαι ρςημ ίδια καςεύθσμρη με γχμιακή ςαυύςηςα 
2

rad
2,5

s
. 

 

Η ρταίοα αμέουεςαι ρςξ ςεςαοςξκύκλιξ ρςημ αουή ξλιρθαίμξμςαπ και μεςά 
κσλιόμεμη. Τελικά εγκαςαλείπει ςξ αμώςεοξ άκοξ ςξσ ςεςαοςξκσκλίξσ με γχμιακή 

ςαυύςηςα 
3

rad
50

s
. Να βοεθξύμ: 

α) ςξ ρσμημίςξμξ ςηπ γχμίαπ θ από ςημ ξπξία ελεσθεοώθηκε η οάβδξπ.  

(Μξμάδεπ 6) 

β) ςξ μέςοξ ςηπ ςαυύςηςα σ2 ςηπ ρταίοαπ αμέρχπ μεςά ςημ κοξύρη. 

(Μξμάδεπ 6) 

γ) η θεομόςηςα πξσ αμαπςύυθηκε καςά ςημ κίμηρη ςηπ  ρταίοαπ ρςξ ςεςαοςξκύκλιξ. 

(Μξμάδεπ 6) 

δ) Τξ μέγιρςξ ύφξπ maxh , πάμχ από ςημ κξοστή ςξσ ςεςαοςξκσκλίξσ, ρςξ ξπξίξ θα 

τςάρει η ρταίοα. 

(Μξμάδεπ 7) 
 

Δίμεςαι η οξπή αδοάμειαπ ςηπ οάβδξσ χπ ποξπ άνξμα πξσ είμαι κάθεςξπ ρ’ ασςήμ 

και διέουεςαι από ςξ κέμςοξ μάζαπ ςηπ, 
2

cm

ML
I

12
, η οξπή αδοάμειαπ ςηπ ρταίοαπ 
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Σελίδα 6 από 6 

χπ ποξπ άνξμα πξσ διέουεςαι από ςξ κέμςοξ μάζαπ ςηπ 
2

cm

2mr
I

5
 και 

2g 10 m/s . 

Δπίρηπ η ακςίμα ςηπ ρταίοαπ r μα θεχοηθεί αμεληςέα ρε ρυέρη με ςημ ακςίμα R ςξσ 
ςεςαοςξκσκλίξσ. 

 

 

ΚΑΛΗ ΔΠΙΤΥΧΙΑ 


