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ΝΟΥΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ 
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2021 

 

ΑΡΧΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

ΘΕΜΑ Α 

Στις ερωτήσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα 

το γράμμα που αντιστοιχεί στην επιλογή σας, η οποία συμπληρώνει σωστά την περιγραφή. 

 

Α1. 1Α είναι η ένταση του σταθερού ρεύματος που όταν διαρρέει δύο ευθύγραμμους 

παράλληλους αγωγούς απείρου μήκους, οι οποίοι βρίσκονται στο κενό και σε 

απόσταση r=1m ο ένας από τον άλλο, τότε σε τμήμα μήκους l=1m ο ένας ασκεί στον 

άλλο δύναμη 

α) F = 2·10−3Ν. 

β) F = 2·10−9Ν. 

γ) F = 2·10−5Ν. 

δ) F = 2·10−7Ν. 

Μονάδες 5 

 

Α2. Το στερεό του σχήματος αποτελείται 

από δύο λεπτές ομογενείς και αβαρείς 

ράβδους συγκολλημένες στο σημείο Κ 

σχηματίζοντας γωνία 90ο και 

ισορροπεί καθώς δέχεται δύο 

ομοεπίπεδες δυνάμεις την 𝐹1
⃗⃗  ⃗ που 

σχηματίζει με την οριζόντια 

διεύθυνση οξεία γωνία φ (ημφ=0,6 

και συνφ=0,8) και την 𝐹2
⃗⃗  ⃗. Η 

απόσταση x του σημείου εφαρμογής 

της δύναμης 𝐹2
⃗⃗  ⃗ είναι ίση με: 

α) 
4

3
 l. 

β) 
1

2
 l. 

γ) 
3

4
 l. 

δ) 
6

5
 l. 

Μονάδες 5 
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Α3. Μία σφαίρα μάζας 𝑚1 κινείται με ταχύτητα 

𝑢1 και συγκρούεται μετωπικά και ελαστικά με 

αρχικά ακίνητη σφαίρα μάζας 𝑚2. Οι σφαίρες 

μετά την κρούση έχουν ταχύτητες ίσου 

μέτρου. Ο λόγος λ = 
m1

m2
 είναι ίσο με:  

α) λ= 2. 

β) λ= 
1

2
. 

γ) λ= 3. 

δ) λ= 
1

3
. 

Μονάδες 5 

 

Α4. Μηχανικό σύστημα αποτελείται από ένα κατακόρυφο ελατήριο σταθεράς k στο οποίο 

είναι κρεμασμένο σώμα μάζας m. Το σύστημα αυτό εκτελεί εξαναγκασμένη ταλάντωση 

με πολύ μικρή απόσβεση. Η συχνότητα του διεγέρτη είναι σταθερή και ίση με fδ , ενώ 

η ιδιοσυχνότητα του ταλαντούμενου συστήματος είναι f0=2fδ. Αν αντικαταστήσουμε 

το σώμα μάζας m με άλλο τετραπλάσιας μάζας m’=4m, χωρίς να μεταβάλλουμε την 

ιδιότητα του διεγέρτη, τότε το νέο σύστημα: 

α) θα ταλαντώνεται με πλάτος ίσο με το αρχικό.  

β) θα απορροφά ενέργεια από τον διεγέρτη κατά τον βέλτιστο τρόπο. 

γ) θα ταλαντώνεται με πλάτος μικρότερο από το αρχικό. 

δ) θα ταλαντώνεται με συχνότητα μεγαλύτερη της νέας ιδιοσυχνότητας. 

Μονάδες 5 

 

Α5. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα 

στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε περίπτωση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι 

σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη. 

α) Οι τύποι υπολογισμού της έντασης του μαγνητικού πεδίου στο κέντρο και στα άκρα 

ενός σωληνοειδούς ισχύουν όταν το μήκος του σωληνοειδούς είναι τουλάχιστον 

δεκαπλάσιο από τη διάμετρό του. 

β) Τα όργανα που χρησιμοποιούμε για τις μετρήσεις εναλλασσόμενων τάσεων και 

ρευμάτων δείχνουν τις στιγμιαίες τιμές των μεγεθών. 

γ) Αν μέσα σε κάποιο μαγνητικό πεδίο βάλουμε μια κλειστή επιφάνεια η ολική ροή που 

θα περνά από μέσα από αυτή θα είναι διάφορη του μηδενός. 

δ) Η επαγωγική τάση ενός πηνίου για την ίδια μεταβολή της μαγνητικής ροής είναι 

μεγαλύτερη, όσο μικρότερος είναι ο χρόνος μεταβολής της ροής. 

ε) Η βαρυτική έλξη της Σελήνης εξαναγκάζει τη μάζα του νερού στην επιφάνεια της 

Γης σε ταλάντωση προκαλώντας το φαινόμενο της παλίρροιας. 

 

Μονάδες 5 
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ΘΕΜΑ Β 

Β1. Ένας ταλαντωτής εκτελεί φθίνουσα ταλάντωση πολύ μικρής απόσβεσης με πλάτος 

που μειώνεται εκθετικά με το χρόνο σύμφωνα με τη σχέση 𝛢 = 𝛢𝜊 ∙ 𝑒−𝛬𝑡, όπου Αο το 

αρχικό πλάτος της ταλάντωσης και Λ θετική σταθερά. Η ενέργεια του ταλαντωτή 

μπορεί να υπολογιστεί με ικανοποιητική προσέγγιση από τη σχέση 𝛦 =
1

2
𝐷𝐴2, ενώ η 

αρχική τιμή της ισούται με Εο. Από τη χρονική στιγμή t=0 έως τη χρονική στιγμή t1 

που το πλάτος της ταλάντωσης γίνεται το 20% της αρχικής του τιμής, το έργο της 

δύναμης αντίστασης στην κίνηση που δέχεται ο ταλαντωτής είναι ίσο με: 

i. −
1

25
𝐸𝑜  ii. −

24

25
𝐸𝑜 iii. −

1

5
𝐸𝑜 

α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Μονάδες 2 

β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 6 

 

B2. Ένα σώμα εκτελεί ταυτόχρονα τρεις απλές αρμονικές ταλαντώσεις με χρονικές 

εξισώσεις x1=Αημ(ωt+7π/6), x2=
√3

2
Αημ(ωt+2π/3) και x3=

Α

2
ημ(ωt+π/6), οι οποίες 

εξελίσσονται στην ίδια διεύθυνση και γύρω από την ίδια θέση ισορροπίας. Η ενέργεια 

της σύνθετης ταλάντωσης θα είναι ίση με την ενέργεια: 

i. Ε1  ii. Ε2  iii. Ε3 

α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Μονάδες 2 

β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 6 

 

Β3.  Ένα τετράγωνο πλαίσιο εμβαδού Α, που έχει Ν σπείρες, περιστρέφεται με σταθερή 

συχνότητα f1, γύρω από άξονα που διέρχεται από τα μέσα δυο απέναντι πλευρών 

του. Το πλαίσιο βρίσκεται ολόκληρο μέσα σε ομογενές μαγνητικό πεδίο έντασης �⃗�  

του οποίου οι μαγνητικές γραμμές είναι κάθετες στον άξονα περιστροφής και το 

πλαίσιο εμφανίζει ωμική αντίσταση R1. Τα άκρα του πλαισίου συνδέονται με 

αντιστάτη, αντίστασης R2=2R1. Η θερμότητα που αναπτύσσεται στον αντιστάτη R1, 

λόγω φαινομένου Joule, στην διάρκεια δυο περιόδων περιστροφής του πλαισίου είναι 

Q1. Μεταβάλλουμε την συχνότητα περιστροφής του πλαισίου, σε f2, ώστε η 

θερμότητα που θα αναπτύσσεται στην αντίστασή του R1 λόγω φαινομένου Joule, 

στον χρόνο μιας περιόδου περιστροφής του πλαισίου να είναι Q2=Q1/4. Η απόλυτη 

τιμή του ποσοστού  μεταβολής της συχνότητας, είναι: 

i. 25%  ii.100% iii.50% 

α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Μονάδες 2 

β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 7 
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ΘΕΜΑ Γ 

Γ1. Το «τηλέφωνο» μιας ντουζιέρας έχει 50 τρύπες εμβαδού Α=1𝑚𝑚2 η καθεμία. Η 

παροχή του σωλήνα στον οποίο συνδέεται η ντουζιέρα είναι σταθερή και γεμίζει μια 

λεκάνη όγκου V=5L μέσα σε χρόνο Δt=25s. Να υπολογίσετε την παροχή του σωλήνα 

στον οποίο συνδέεται η ντουζιέρα (Μονάδες 4) και την ταχύτητα εκροής του νερού 

από κάθε τρύπα της ντουζιέρας (Μονάδες 2). Θεωρήστε ότι η βρύση παρέχει νερό στη 

μέγιστη ρύθμισή της (δηλαδή είναι «τελείως ανοικτή»). 

Μονάδες 6 

 

Γ2. Ο Γιώργος ποτίζει τις γλάστρες στο μπαλκόνι του χρησιμοποιώντας ένα λάστιχο 

ποτίσματος σταθερής διατομής. Το άκρο του λάστιχου από το οποίο εκρέει το νερό 

βρίσκεται 20cm χαμηλότερα από τη βρύση στην οποία είναι συνδεδεμένο το λάστιχο. 

Να βρείτε την πίεση που έχει το νερό μόλις βγαίνει από τη βρύση και ξεκινά να 

διαρρέει το λάστιχο. 

Μονάδες 6 

 

Γ3. Μόλις τελειώσει το πότισμα ο Γιώργος πηγαίνει στη δουλειά του, στην Πυροσβεστική 

Υπηρεσία και στη συνέχεια ο προϊστάμενός του τον στέλνει να αντλήσει νερά από ένα 

υπόγειο που έχει πλημμυρίσει. Η αντλία αντλεί το νερό και το αποβάλλει με ταχύτητα 

εκροής υε = 2
m

s
 σε ένα σημείο έξω από το κτίριο που βρίσκεται σε ύψος hε = 4m 

ψηλότερα από τη στάθμη του αντλούμενου νερού. Ο σωλήνας ο οποίος είναι 

συνδεδεμένος με την αντλία έχει εμβαδό διατομής 𝛢0 = 50𝑐𝑚2. Θεωρώντας το 

αντλούμενο νερό αρχικά ακίνητο να υπολογίσετε πόση ενέργεια προσφέρεται από την 

αντλία για να ανυψώσει ένα λίτρο νερού κατά ℎ𝜀 = 4𝑚 (Μονάδες 5) καθώς και τη μέση 

ισχύ της αντλίας (Μονάδες 2). 

Μονάδες 7 

 

Γ4. Η διπλανή διάταξη αποτελείται από μια μεγάλη κυλινδρική 

δεξαμενή από την οποία εκρέει νερό λόγω σιφωνισμού 

μέσω ενός σωλήνα. Η ταχύτητα εκροής του νερού από το 

κάτω άκρο του σωλήνα έχει μέτρο 𝜐1 = 4
𝑚

𝑠
. Το κάτω 

άκρο του σωλήνα βρίσκεται κατά Δh χαμηλότερα από τη 

στάθμη του νερού στη δεξαμενή. Ο σωλήνας έχει 

σταθερή διατομή εμβαδού 𝛢1 = 0,5𝑐𝑚2 που θεωρείται 

πολύ μικρότερη από το εμβαδό βάσης της κυλινδρικής 

δεξαμενής. Το νερό που εκρέει από το σωλήνα πέφτει όλο 

μέσα σε ένα λεπτό κατακόρυφο δοχείο. 

Το δοχείο αυτό έχει στο πλευρικό του τοίχωμα μια τρύπα 

εμβαδού 𝛢2 από την οποία το νερό εκρέει με ταχύτητα 

μέτρου υ2 = 3
m

s
. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η στάθμη του 

νερού να σταθεροποιηθεί σε ύψος d ψηλότερα από την τρύπα του πλευρικού 

τοιχώματος.  
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Να υπολογίσετε: 

i) Την υψομετρική διαφορά Δh από τη στάθμη του νερού στη δεξαμενή ως το 

κάτω άκρο του σωλήνα (Μονάδες 2). 

ii) Το εμβαδό διατομής Α2 της τρύπας από την οποία εκρέει το νερό του 

κατακόρυφου δοχείου (Μονάδες 2). 

iii) Το ύψος d πάνω από την τρύπα του κατακόρυφου δοχείου στο οποίο έχει 

σταθεροποιηθεί η στάθμη του νερού (Μονάδες 2) 

Μονάδες 6 

 

• Να θεωρηθεί ότι το νερό συμπεριφέρεται σαν ιδανικό ρευστό. 

• Δίνονται: 𝑝𝛼𝜏𝜇 = 105 𝑁

𝑚2
, 𝑔 = 10

𝑚

𝑠2
, η πυκνότητα του νερού 𝜌 = 103 𝑘𝑔

𝑚3
,           

1𝐿 = 10−3𝑚3 

 

 

ΘΕΜΑ Δ 

 

Δ1. Ομογενής ράβδος μάζας Μ=1,35kg ισορροπεί στηριζόμενη σε λείο τοίχο και 

ακουμπώντας σε λείο δάπεδο με το οποίο σχηματίζει γωνία φ (ημφ=0,6 συνφ=0,8) 

όπως φαίνεται στο σχήμα. Σε απόσταση L/4 από το κάτω άκρο της (Γ) έχει προσδεθεί 

οριζόντιο νήμα, η άλλη άκρη του οποίου είναι δεμένη στον κατακόρυφο τοίχο. 

 

 
 

Να βρεθεί η τάση του νήματος ώστε η ράβδος να ισορροπεί στη θέση αυτή.  

Δίνεται: g=10m/s2 

         Μονάδες 5 

 

Δ2. Σφαίρα μάζας m1=10kg και ακτίνας r =0,2 m αφήνεται να ολισθήσει πάνω στην ράβδο 

με αποτέλεσμα να εισέρχεται στο οριζόντιο τραχύ δάπεδο με το κέντρο μάζας της να 

έχει ταχύτητα Uκ=8m/s. H σφαίρα στο οριζόντιο δάπεδο κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει 

επιβραδυνόμενη με αγων=8 rad/s2. 

 

Να βρεθεί ο αριθμός των περιστροφών της σφαίρας στο οριζόντιο δάπεδο μέχρι να 

σταματήσει, γνωρίζοντας ότι το τραχύ δάπεδο επαρκεί για την κύλιση χωρίς ολίσθηση. 

         Μονάδες 5 
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Δ3. Μια χρονική στιγμή t1 η σφαίρα έχει διανύσει διάστημα d1=15m στο οριζόντιο δάπεδο 

ενώ κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει. Να βρεθεί τη στιγμή t1 η ταχύτητα και η επιτάχυνση 

του σημείου επαφής της σφαίρας με το δάπεδο. 

         Μονάδες 5 

 

Δ4. Το τραχύ οριζόντιο δάπεδο ολοκληρώνεται μετά από διάστημα S1=20 m στο σημείο 

(Δ) και στο σημείο αυτό η σφαίρα συναντά σώμα μάζας m2=5kg το οποίο κινείται προς 

τα αριστερά με ταχύτητα U=12m/s με το οποίο συγκρούεται κεντρικά και ελαστικά. 

(Θεωρήστε τα δύο σώματα ως υλικά σημεία) 

 

Να βρεθεί η ταχύτητα του σώματος μάζας m2 μετά την κρούση. 

         Μονάδες 5 

 

Δ5. Σε απόσταση S2=1m από το σημείο της κρούσης υπάρχει οριζόντιο ιδανικό ελατήριο 

και το σώμα μάζας m2 όταν το συναντά καρφώνεται σε αυτό χωρίς απώλειες ενέργειας 

και εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση.  

Να βρεθεί η σταθερά του ελατηρίου ώστε να εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση 

μέγιστου πλάτους. 

         Μονάδες 5 

 

 

ΤΕΛΟΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 
 

1.  Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά (ημερομηνία, εξεταζόμενο 
μάθημα). Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο.  

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των φωτοαντιγράφων, αμέσως 
μόλις σας παραδοθούν. Καμιά άλλη σημείωση δεν επιτρέπεται να γράψετε.  
Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα 
φωτοαντίγραφα.  

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα.  
4. Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μαύρο στυλό διαρκείας και μόνον 

ανεξίτηλης μελάνης. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μολύβι μόνο για σχέδια, 
διαγράμματα και πίνακες.  

5.  Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.  
6. Διάρκεια εξέτασης: τρείς (3) ώρες μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων.  
7.  Χρόνος δυνατής αποχώρησης : Μία (1) ώρα μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων 


