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Δηάνθεηα 90min 

Οκμμαηεπώκομμ:_______________________ 

Βαζμόξ:_____________________________ 

1.1. Σε έκα γναμμηθό ειαζηηθό μέζμ δηαδίδμκηαη πνμξ ακηίζεηεξ θαηεοζύκζεηξ ηα εγθάνζηα 

ανμμκηθά θύμαηα:         (
   

   
  

  

 
) θαη         (

   

   
  

  

 
)  δεμημονγώκηαξ 

ζηάζημμ θύμα. Όια ηα ζεμεία ημο μέζμο πμο ηαιακηώκμκηαη: 

Να επιλένεηε ηη ζωζηή ποόηαζη: 
a. έπμοκ ίζα πιάηε. 

b. βνίζθμκηαη ζε ζομθςκία θάζεξ. 

c. δηένπμκηαη ηαοηόπνμκα από ηε ζέζε ηζμννμπίαξ. 

d. έπμοκ ηεκ ίδηα εκένγεηα ηαιάκηςζεξ. 
 

1.2. Σε έκα γναμμηθό ειαζηηθό μέζμ δηαδίδμκηαη πνμξ ακηίζεηεξ θαηεοζύκζεηξ ηα εγθάνζηα 

ανμμκηθά θύμαηα:         (
   

   
  

  

 
) θαη         (

   

   
  

  

 
 
 

 
) δεμημονγώκηαξ 

ζηάζημμ θύμα. Τμ οιηθό ζεμείμ : 

Να επιλένεηε ηη ζωζηή ποόηαζη: 

a. είκαη θμηιία ημο ζηάζημμο θύμαημξ θαη ηαιακηώκεηαη με μέγηζημ πιάημξ 

b. Παναμέκεη ζοκεπώξ αθίκεημ θαη είκαη δεζμόξ 

c. Ταιακηώκεηαη με πιάημξ. 

d. Έπεη εκένγεηα ηαιάκηςζεξ ίζε με ημ άζνμηζμα ηςκ εκενγεηώκ ηςκ δύμ θομάηςκ 

πμο ζομβάιιμοκ. 
 

1.3. Καηά μήθμξ μίαξ ειαζηηθήξ πμνδήξ πμο ηαοηίδεηαη με ημκ άλμκα xΌx έπεη 

δεμημονγεζεί ζηάζημμ θύμα, ςξ απμηέιεζμα ηεξ ζομβμιήξ δύμ ακηίζεηα δηαδηδόμεκςκ 

ανμμκηθώκ θομάηςκ ίδηαξ ζοπκόηεηαξ θαη ίδημο πιάημοξ, έηζη ώζηε ζημ 

ζεμείμ κα δεμημονγείηαη θμηιία. Τα 

ζεμεία  θαη : 

a. ηαιακηώκμκηαη ζε ακηίζεζε θάζεξ. 

b. ηαιακηώκμκηαη ζε ζομθςκία θάζεξ. 

c. είκαη αθίκεηα. 

 Να επιλένεηε ηη ζωζηή απάμηηζη και μα δικαιξλξγήζεηε ηημ επιλξγή ζαπ. 
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1.4. Καηά μήθμξ μηαξ μνηδόκηηαξ ειαζηηθήξ πμνδήξ μήθμοξ  ηεξ μπμίαξ ηα 

άθνα είκαη αθιόκεηα ζηενεςμέκα ζε αθίκεηα εμπόδηα, έπεη δεμημονγεζεί ζηάζημμ θύμα 

ςξ απμηέιεζμα ηεξ ζομβμιήξ δύμ ακηίζεηα δηαδηδόμεκςκ ανμμκηθώκ θομάηςκ με ημ 

ίδημ πιάημξ θαη ηεκ ίδηα ζοπκόηεηα . Τα θύμαηα δηαδίδμκηαη με ηαπύηεηα 

. Ακ μεηαλύ ηςκ άθνςκ ηεξ πμνδήξ εμθακίδμκηαη 4 δεζμμί, ηόηε ε ζοπκόηεηα ηςκ 

θομάηςκ είκαη 

a. . 

b. . 

c. .  

Να επιλένεηε ηη ζωζηή απάμηηζη και μα δικαιξλξγήζεηε ηημ επιλξγή ζαπ. 

 

Δύμ εγθάνζηα ανμμκηθά θύμαηα πιάημοξ  θαη μήθμοξ θύμαημξ  δηαδίδμκηαη με 

ακηίζεηεξ θαηεοζύκζεηξ ζε γναμμηθό ειαζηηθό μέζμ ημ μπμίμ ηαοηίδεηαη με ημκ μνηδόκηημ 

άλμκα x΄Οx. Τμ θάζε θύμα ακαγθάδεη ημ ζεμείμ  ζε ηαιάκηςζε ηεξ 

μμνθήξ . Τα θύμαηα ζομβάιιμοκ θαη δεμημονγμύκ ζηάζημμ θύμα με 

ελίζςζε . 

α) Να γνάρεηε ηηξ εληζώζεηξ ηςκ θομάηςκ πμο δεμημύνγεζακ ημ ζηάζημμ. 

β) Να γνάρεηε ηεκ ελίζςζε ηεξ ηαπύηεηαξ ημο οιηθμύ ζεμείμο  ηεξ πμνδήξ ζε 

ζοκάνηεζε με ημ πνόκμ, ακ ημ Δ είκαη θμηιία θαη μεηαλύ ημο Ο θαη ημο Δ πανεμβάιιμκηαη 

ηνείξ δεζμμί. 

γ) Να ζπεδηάζεηε ημ ζηηγμηόηοπμ ημο ημήμαημξ ΟΔ ηεξ πμνδήξ, ηε πνμκηθή ζηηγμή . 

δ) Να ελεηάζεηε ακ ημ ζεμείμ Δ θαη ημ οιηθό ζεμείμ  βνίζθμκηαη ζε 

ζομθςκία ή ακηίζεζε θάζεξ. 

Καλή Επιηρςία! 


