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ΘΕΜΑ Α 

Να γράψετε ςτο τετράδιό ςασ τον αριθμό καθεμιάσ από τισ παρακάτω ερωτήςεισ 1- 4 και 
δίπλα το γράμμα που αντιςτοιχεί ςτη ςωςτή απάντηςη. 
 
Α1(2006). Σ’ ζνα ςτάςιμο κφμα όλα τα μόρια του ελαςτικοφ μζςου ςτο οποίο δθμιουργείται 
α. ζχουν ίδιεσ κατά μζτρο μζγιςτεσ ταχφτθτεσ. 
β. ζχουν ίςα πλάτθ ταλάντωςθσ. 
γ. διζρχονται ταυτόχρονα από τθ κζςθ ιςορροπίασ. 
δ. ζχουν τθν ίδια φάςθ. 

Μονάδεσ 5 
Α2(2007). Κατά τθ φκίνουςα μθχανικι ταλάντωςθ 
α. το πλάτοσ παραμζνει ςτακερό. 
β. θ μθχανικι ενζργεια διατθρείται. 
γ. το πλάτοσ μεταβάλλεται ςφμφωνα με τθ ςχζςθ Α=Α0eΛt, όπου Λ κετικι ςτακερά. 
δ. ζχουμε μεταφορά ενζργειασ από το ταλαντοφμενο ςφςτθμα ςτο περιβάλλον. 

Μονάδεσ 5 
Α3(2014). Η ταχφτθτα ενόσ θχθτικοφ κφματοσ εξαρτάται από: 
α) τθν περίοδο του ιχου 
β) το υλικό ςτο οποίο διαδίδεται το κφμα 
γ) το μικοσ κφματοσ 
δ) το πλάτοσ του κφματοσ 

Μονάδεσ 5 
Α4(2014).Η δφναμθ επαναφοράσ που αςκείται ςε ζνα ςϊμα μάηασ m που εκτελεί απλι 

αρμονικι ταλάντωςθ είναι ίςθ με F. Το πθλίκο 
F

m
: 

α) παραμζνει ςτακερό ςε ςχζςθ με το χρόνο 
β) μεταβάλλεται αρμονικά ςε ςχζςθ με το χρόνο 
γ) αυξάνεται γραμμικά ςε ςχζςθ με το χρόνο 
δ) γίνεται μζγιςτο, όταν το ςϊμα διζρχεται από τθ κζςθ ιςορροπίασ. 

Μονάδεσ 5 
 
 
 



Α5. Να γράψετε ςτο τετράδιό ςασ το γράμμα κάθε πρόταςησ και δίπλα ςε κάθε γράμμα τη λζξη 
Σωστό, για τη ςωςτή πρόταςη, και τη λζξη Λάθος, για τη λανθαςμζνη. 
 
α)Κατά τθ διάδοςθ ενόσ κφματοσ μεταφζρεται ενζργεια από ζνα ςθμείο ςτο άλλο, αλλά δεν 
μεταφζρεται οφτε φλθ, οφτε ορμι. (2007) 
β)Σφμφωνα με τθν αρχι τθσ επαλλθλίασ, θ ςυνειςφορά κάκε κφματοσ ςτθν απομάκρυνςθ 
κάποιου ςθμείου του μζςου εξαρτάται από τθν φπαρξθ του άλλου κφματοσ. (2006) 
γ)Σε ςτάςιμο κφμα, μεταξφ δφο διαδοχικϊν δεςμϊν, όλα τα ςθμεία ζχουν τθν ίδια φάςθ. (2007) 
δ)Σε μια εξαναγκαςμζνθ ταλάντωςθ, θ ςυχνότθτα τθσ ταλάντωςθσ ιςοφται με τθ ςυχνότθτα 
του διεγζρτθ. (2009) 
ε)Η ςτακερά απόςβεςθσ b ςε μία φκίνουςα ταλάντωςθ εξαρτάται και από τισ ιδιότθτεσ του 
μζςου. (2006) 
 
Θζμα Β  
 
Β1 (2007). Ζνα αυτοκίνθτο Α μάηασ Μ βρίςκεται ςταματθμζνο ςε κόκκινο φανάρι. Ζνα άλλο 
αυτοκίνθτο Β  μάηασ m, ο οδθγόσ του οποίου είναι απρόςεκτοσ, πζφτει ςτο πίςω μζροσ του 
αυτοκινιτου Α. Η κροφςθ κεωρείται κεντρικι και πλαςτικι. Αν αμζςωσ μετά τθν κροφςθ το 
ςυςςωμάτωμα ζχει το 1/3 τθσ κινθτικισ ενζργειασ που είχε αμζςωσ πριν τθν κροφςθ, τότε 
κα ιςχφει: 

α. 
m

M
 = 

1

6
   β. 

m

M
 = 

1

2
  γ. 

m

M
= 

1

3
 

Μονάδεσ 2 
Να αιτιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ. 

Μονάδεσ 7 
 
Β2(2010).  Δίςκοσ μάηασ Μ είναι ςτερεωμζνοσ ςτο πάνω άκρο 
κατακόρυφου ιδανικοφ ελατθρίου ςτακεράσ k, και ιςορροπεί (όπωσ 
ςτο ςχιμα). Το άλλο άκρο του ελατθρίου είναι ςτερεωμζνο ςτο 
ζδαφοσ. Στο δίςκο τοποκετοφμε χωρίσ αρχικι ταχφτθτα ςϊμα μάηασ 
m. Το ςφςτθμα εκτελεί απλι αρμονικι ταλάντωςθ. Η ενζργεια τθσ 
ταλάντωςθσ είναι: 

α.
1

2
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Να επιλζξετε τθ ςωςτι απάντθςθ. 

Μονάδεσ 2 
 
Να δικαιολογιςετε τθν επιλογι ςασ. 

Μονάδεσ 6 
 
 
 
 



 
Β3 (2009). Υλικό ςθμείο Σ εκτελεί απλι αρμονικι ταλάντωςθ πλάτουσ Α και κυκλικισ ςυχνότθτασ 
ω. Η μζγιςτθ τιμι του μζτρου τθσ ταχφτθτάσ του είναι υο και του μζτρου τθσ επιτάχυνςισ του 
είναι αο. Αν x, υ, α είναι τα μζτρα τθσ απομάκρυνςθσ, τθσ ταχφτθτασ και τθσ επιτάχυνςθσ του Σ 
αντίςτοιχα, τότε ςε κάκε χρονικι ςτιγμι ιςχφει: 

α. υ2=ω(Α2−x2).   β. x2=ω2(a0 2− a 2 ) .   γ. α2=ω2 ( u0
2-u2 ) 

Μονάδεσ 2 
 
Να αιτιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ. 

Μονάδεσ 6 
 
 
 
Θζμα Γ 

(2011) 
 
Στθν επιφάνεια ενόσ υγροφ που θρεμεί, βρίςκονται δφο ςφγχρονεσ ςθμειακζσ πθγζσ Π1 και Π2, 

που δθμιουργοφν ςτθν επιφάνεια του υγροφ εγκάρςια αρμονικά κφματα ίςου πλάτουσ. Οι 
πθγζσ αρχίηουν να ταλαντϊνονται τθ χρονικι ςτιγμι t0=0 ξεκινϊντασ από τθ κζςθ ιςορροπίασ 
τουσ και κινοφμενεσ προσ τθν ίδια κατεφκυνςθ, τθν οποία κεωροφμε κετικι. Η χρονικι 
εξίςωςθ τθσ ταλάντωςθσ ενόσ ςθμείου Μ, που βρίςκεται ςτθ μεςοκάκετο του ευκφγραμμου 
τμιματοσ Π1Π2, μετά τθ ςυμβολι των κυμάτων δίνεται ςτο SI από τθ ςχζςθ:  
yM=0,2θμ2π(5t-10). Η ταχφτθτα διάδοςθσ των κυμάτων ςτθν επιφάνεια του υγροφ είναι 
υ=2m/s. Ζςτω Ο το μζςο του ευκφγραμμου τμιματοσ Π1Π2 και d=1m θ απόςταςθ μεταξφ των 
πθγϊν. Να βρείτε: 
 

Γ1. Τθν απόςταςθ ΜΠ1. 
Μονάδεσ 5 

 
Γ2. Τθ διαφορά φάςθσ των ταλαντϊςεων των ςθμείων Ο και Μ. 

Μονάδεσ 6 
 
Γ3. Πόςα ςθμεία του ευκφγραμμου τμιματοσ Π1Π2  ταλαντϊνονται με μζγιςτο πλάτοσ. 

Μονάδεσ 7 
 
Γ4. Να ςχεδιάςετε τθ γραφικι παράςταςθ τθσ απομάκρυνςθσ του ςθμείου Μ ςε ςυνάρτθςθ με 
τον χρόνο t για 0≤t≤2,5s. 
 
Να χρθςιμοποιιςετε το μιλιμετρζ χαρτί ςτο τζλοσ του τετραδίου. 

Μονάδεσ 7 
 
 
 
 
 



Θζμα 4ο (2012) 
 
Λείο κεκλιμζνο επίπεδο ζχει γωνία κλίςθσ φ=30ο. 
Στα ςθμεία Α και Β ςτερεϊνουμε τα άκρα δφο 
ιδανικϊν ελατθρίων με ςτακερζσ k1=60 Ν/m και 
k2=140 Ν/m αντίςτοιχα. Στα ελεφκερα άκρα των 
ελατθρίων, δζνουμε ςϊμα Σ1, μάηασ m1=2 kg και το 
κρατάμε ςτθ κζςθ όπου τα ελατιρια ζχουν το 
φυςικό τουσ μικοσ (όπωσ φαίνεται ςτο ςχιμα). Τθ 
χρονικι ςτιγμι t0=0 αφινουμε το ςϊμα Σ1 
ελεφκερο. 
 
Δ1. Να αποδείξετε ότι το ςϊμα Σ1 εκτελεί απλι αρμονικι ταλάντωςθ. 

Μονάδεσ 5 
Δ2. Να γράψετε τθ ςχζςθ που δίνει τθν απομάκρυνςθ του ςϊματοσ Σ1 από τθ κζςθ ιςορροπίασ 
του ςε ςυνάρτθςθ με το χρόνο. Να κεωριςετε κετικι φορά τθ φορά από το Α προσ το Β. 

Μονάδεσ 7 
Κάποια χρονικι ςτιγμι που το ςϊμα Σ1 βρίςκεται ςτθν αρχικι του κζςθ, τοποκετοφμε πάνω 
του (χωρίσ αρχικι ταχφτθτα) ζνα άλλο ςϊμα Σ2 μικρϊν διαςτάςεων μάηασ m2=6 kg. Το ςϊμα Σ2 
δεν ολιςκαίνει πάνω ςτο ςϊμα Σ1 λόγω τθσ τριβισ που δζχεται από αυτό. Το ςφςτθμα των δφο 
ςωμάτων κάνει απλι αρμονικι ταλάντωςθ. 
 
Δ3. Να βρείτε τθ ςτακερά επαναφοράσ τθσ ταλάντωςθσ του ςϊματοσ Σ2. 

Μονάδεσ 6 
Δ4. Να βρείτε τον ελάχιςτο ςυντελεςτι οριακισ ςτατικισ τριβισ που πρζπει να υπάρχει μεταξφ 
των ςωμάτων Σ1 και Σ2, ϊςτε το Σ2 να μθν ολιςκαίνει ςε ςχζςθ με το Σ1.  
 

Δίνονται: ςυν30ο=
 3
2

 , θμ30ο=
1
2

 , g=10 m/s2 . 

Μονάδεσ 7 
Ο∆ΗΓΙΕ (για τουσ εξεταηομζνουσ) 

1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά (θμερομθνία, εξεταηόμενο μάκθμα). Να μθν 
αντιγράψετε τα κζματα ςτο τετράδιο. 
2. Να γράψετε το ονοματεπϊνυμό ςασ ςτο πάνω μζροσ των φωτοαντιγράφων αμζςωσ μόλισ ςασ 
παραδοκοφν. ∆εν επιτρζπεται να γράψετε καμιά άλλθ ςθμείωςθ. Κατά τθν αποχϊρθςι ςασ να 
παραδϊςετε μαηί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα. 
3. Να απαντιςετε ςτο τετράδιό ςασ ςε όλα τα κζματα. 
4. Να γράψετε τισ απαντιςεισ ςασ μόνο με μπλε ι μόνο με μαφρο ςτυλό. Μπορείτε να 
χρθςιμοποιιςετε μολφβι μόνο για ςχζδια, διαγράμματα και πίνακεσ. 
5. Κάκε απάντθςθ τεκμθριωμζνθ είναι αποδεκτι. 
6. ∆ιάρκεια εξζταςθσ: τρεισ (3) ϊρεσ μετά τθ διανομι των φωτοαντιγράφων. 
7. Χρόνοσ δυνατισ αποχϊρθςθσ: 10.00 π.μ. 
 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


