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ΝΟΥΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ 
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2022 

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 ημιτελή 
πρόταση. 
 
Α1. Σε μια εξαναγκασμένη ταλάντωση η συχνότητα του διεγέρτη είναι μικρότερη από την 
ιδιοσυχνότητα του συστήματος που ταλαντώνεται. Εάν αρχίσουμε να αυξάνουμε διαρκώς 
τη συχνότητα του διεγέρτη, η περίοδος της ταλάντωσης θα 
α) αυξάνεται διαρκώς. 
β) ελαττώνεται διαρκώς. 
γ) μείνει αμετάβλητη. 
δ) αυξάνεται αρχικά, μέχρι να λάβει μια μέγιστη τιμή και στη συνέχεια θα μειώνεται. 

Μονάδες 5 
 
Α2. Ένα σώμα εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση. Στο 
διπλανό σχήμα απεικονίζεται το διάγραμμα της δύναμης 
επαναφοράς που ασκείται στο σώμα σε συνάρτηση με 
το χρόνο.  
α) Στο χρονικό διάστημα από t2 έως t3 η αλγεβρική τιμή 
της ταχύτητας του σώματος είναι θετική. 

β) Η αρχική φάση της ταλάντωση είναι ίση με 
𝜋

2
 rad. 

γ) Στο χρονικό διάστημα από t1 έως t2 η κινητική 

ενέργεια της ταλάντωσης ελαττώνεται. 

δ) Στο χρονικό διάστημα από t3 έως t4 η δυναμική ενέργεια της ταλάντωσης αυξάνεται. 
Μονάδες 5 

 
Α3. Όταν ένα στερεό σώμα ισορροπεί 
α) η συνισταμένη των δυνάμεων που ενεργούν πάνω του μπορεί να είναι διάφορη του 
μηδενός. 
β) η συνισταμένη των ροπών των δυνάμεων που ενεργούν πάνω του μπορεί να είναι 
διάφορη του μηδενός. 
γ) η γωνιακή του ταχύτητα είναι σταθερή, ενώ η ταχύτητα του κέντρου μάζας του 
μεταβάλλεται. 
δ) ένα σημείο του μπορεί να κάνει ομαλή κυκλική κίνηση. 

Μονάδες 5 
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Α4. Στον οριζόντιο σωλήνα του σχήματος 
ρέει ένα ιδανικό υγρό. Για τα σημεία 1 και 2 
της ίδιας ρευματικής γραμμής ισχύει 
 
α) υ1=υ2 και p1=p2 
β) υ1>υ2 και p1>p2 
γ) υ1<υ2 και p1>p2 
δ) υ1<υ2 και p1<p2 

Μονάδες 5 
 
Α5. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα 
στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, 
ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη. 
 

α) Μονάδα μέτρησης της μαγνητικής επαγωγής είναι το 1 
Ν

Α∙m
. 

β) Καθώς τα αμορτισέρ παλιώνουν και φθείρονται, η τιμή́ της σταθεράς απόσβεσης του b 
αυξάνεται.  
γ) Σε μία πλάγια κρούση δεν ισχύει πάντα η αρχή διατήρησης της ενέργειας.  
δ) Αν σε ένα ελεύθερο στερεό σώμα ασκείται μόνο ένα ζεύγος δυνάμεων τότε θα εκτελεί 
μόνο στροφική κίνηση. 
ε) Το πλάτος εναλλασσόμενης τάσης είναι ανάλογο της περιόδου περιστροφής του 
στρεφόμενου πλαισίου στο οποίο αναπτύσσεται.  
 
 
ΘΕΜΑ Β 

Β1. Ένας αγωγός ΑΓ μάζας m και μήκους l 

ισορροπεί στο οριζόντιο επίπεδο με το κέντρο 
μάζας του να είναι στερεωμένο στο ελεύθερο 
άκρο ενός οριζόντιου ιδανικού ελατηρίου 
σταθεράς k, το άλλο άκρο του οποίου είναι 
στερεωμένο σε σταθερό σημείο. Κάθετα στο 
οριζόντιο επίπεδο υπάρχει κατακόρυφο ομογενές 
μαγνητικό πεδίο έντασης Β με την κατεύθυνση 

που φαίνεται στο σχήμα. Αρχικά το ελατήριο έχει 
το φυσικό του μήκος. Τη χρονική στιγμή to=0s 
τροφοδοτούμε τον αγωγό με ηλεκτρικό ρεύμα σταθερής έντασης Ι με την 
κατεύθυνση που φαίνεται στο σχήμα. Αν o αγωγός εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση 
(οι τριβές θεωρούνται αμελητέες), το μέτρο της μέγιστης ταχύτητας που θα 
αποκτήσει ο αγωγός κατά την κίνησή του είναι: 
 

i) 𝜐𝑚𝑎𝑥 = 
2𝐵𝐼𝑙

√𝑘𝑚
  ii) 𝜐𝑚𝑎𝑥 = 

𝐵𝐼𝑙

√𝑘𝑚
  iii)  𝜐𝑚𝑎𝑥 = 

𝐵𝐼𝑙

𝑘√𝑚
 

 

α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Μονάδες 2 
β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 6 
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Β2. Διαθέτουμε δύο όμοια κυλινδρικά 
δοχεία, Α,Β, στις βάσεις των οποίων 
υπάρχουν δύο όμοιες οπές με πολύ μικρό 
εμβαδό σε σχέση με το εμβαδό βάσης των 
δοχείων. Οι οπές είναι κλειστές με τάπες. 
Διαθέτουμε επίσης δύο υγρά με πυκνότητες 
ρ1, ρ2 με ρ1 = 4ρ2. Τοποθετούμε τα υγρά 
στα δύο δοχεία όπως στο σχήμα, 
διαχωρισμένα μεταξύ τους με λεπτό αβαρές 
διάφραγμα που μπορεί να κινείται χωρίς 
τριβές. Το ύψος κάθε στήλης υγρού είναι 
ίσο με h. Τη χρονική στιγμή t=0 βγάζουμε 
ταυτόχρονα τις δύο τάπες από τα δοχεία. Αν με υΑ , υΒ συμβολίσουμε τις ταχύτητες εκροής 
των δύο οπών, τη χρονική στιγμή t=0 αυτές συνδέονται με τη σχέση:  
i) υA = υB  ii) υA = 2υB  iii) υB = 2υA 

 
 
α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Μονάδες 2 
β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 6 
 
 
 
 
Β3. Ομογενής ράβδος ΟΑ μήκους 𝑙 και μάζας Μ είναι κατακόρυφη, 

ακίνητη και μπορεί να στρέφεται χωρίς τριβές γύρω από οριζόντιο 
άξονα που διέρχεται από το ανώτερο άκρο Ο της ράβδου. Βλήμα 

μάζας 𝑚 =
M

3
 αμελητέων διαστάσεων σφηνώνεται ακαριαία στο 

μέσο της ράβδου έχοντας ακριβώς πριν την κρούση στροφορμή 

μέτρου 𝐿𝑜 = 𝑚𝜐𝜊
𝑙

2
. Αν η ροπή αδράνειας της ράβδου ως προς τον 

άξονα που διέρχεται από το κέντρο μάζας της είναι 𝐼𝑐𝑚 =
1

12
𝑀𝑙2  

τότε το ποσοστό απώλειας ενέργειας κατά την κρούση θα είναι: 
i) 50%  ii) 80% iii) 87,5%  

 
 
α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Μονάδες 2 
β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 7 
 
 
 
 
 

 

 
  

Ο 

/2 

Α 

/2 
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ΘΕΜΑ Γ 
 
Η διάταξη του σχήματος είναι τοποθετημένη πάνω σε οριζόντια επιφάνεια και μέρος της 
(σκιασμένη περιοχή) βρίσκεται μέσα σε ομογενές μαγνητικό πεδίο έντασης μέτρου Β=2Τ με 
κατεύθυνση από τον αναγνώστη προς τη σελίδα. Η διάταξη αποτελείται από έναν κυκλικό 
αγωγό με Ν1=20 σπείρες, ακτίνας r=10cm και ωμικής αντίστασης Rκ=1Ω και ένα μακρύ 
σωληνοειδές με Ν2=5000 κυκλικές σπείρες, μήκους l =1m και ωμική αντίσταση RΣ=3Ω. Η 

μεταλλική ράβδος ΚΛ έχει μήκος ίσο με l =1m, μάζα m=1kg, ωμική αντίσταση RΚΛ=0,25Ω 

και μπορεί να ολισθαίνει χωρίς τριβές πάνω σε οριζόντιους μεταλλικούς αγωγούς μηδενικής 
ωμικής αντίστασης. Σε όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στη συνέχεια η ράβδος 
βρίσκεται εντός της περιοχής  του μαγνητικού πεδίου.  
Τη στιγμή to=0s ο αγωγός είναι ακίνητος και δέχεται κατάλληλη οριζόντια εξωτερική δύναμη 
F κάθετη στη ράβδο ΚΛ με αποτέλεσμα να αποκτήσει σταθερή επιτάχυνση α =2m/s2 ίδιας 
κατεύθυνσης με τη δύναμη F. 
 

 
 

Γ1. Να γράψετε τη σχέση που δίνει την εξωτερική δύναμη σε συνάρτηση με τον χρόνο  
F = f(t). 

Μονάδες 6 
 
Γ2. Να υπολογίσετε το επαγωγικό φορτίο που πέρασε από τον αγωγό ΚΛ κατά τη διάρκεια 
του 3ου δευτερολέπτου της κίνησής του. 

Μονάδες 6 
 
Γ3. Να υπολογίσετε την τάση στα άκρα του αγωγού την χρονική στιγμή t1=4s. 

Μονάδες 6 
 

Γ4. Να υπολογίσετε το λόγο των μέτρων των μαγνητικών πεδίων που δημιουργούνται στα 
κέντρα του κυκλικού αγωγού και του σωληνοειδούς αντίστοιχα εξαιτίας των ρευμάτων που 
τα διαρρέουν τη χρονική στιγμή t1. 

Μονάδες 7 
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ΘΕΜΑ Δ 
Στο σχήμα φαίνεται στο σημείο (Α) ένα στερεό́ (καρούλι) που έχει συνολική́ μάζα Μ=1kg. 
Το στερεό́ αποτελείται από́ δύο παράλληλους ομοαξονικούς κολλημένους δίσκους ακτίνας 
R=0,05m, οι οποίοι ενώνονται μεταξύ́ τους με αβαρή́ κύλινδρο ακτίνας r= R/3.  
 

 

Στο αυλάκι του στερεού́ έχουμε τυλίξει πολλές φορές αβαρές και μη εκτατό́ νήμα. Αρχικά 
και ενώ ο δίσκος βρίσκεται στη θέση (Α), ασκούμε στο άκρο (Δ) του νήματος σταθερή 

οριζόντια δύναμη μέτρου F = 
9

4
 Ν και το στερεό ισορροπεί. 

Το στερεό συνδέεται μέσω οριζόντιου νήματος (1) με ομογενή ράβδο μάζας Μ1=0,3Kg και 

μήκους L=4m αρθρωμένη στο άκρο της (Ο), το οποίο είναι δεμένο σε απόσταση 
𝐿

4
 από την 

άρθρωση. 

Η ράβδος έχει στο άκρο της (Α) κολλημένη σημειακή μάζα m=0,1Kg και το σύστημα 
ισορροπεί με τη βοήθεια οριζόντιου νήματος (2), το άλλο άκρο του οποίου είναι δεμένο σε 
κατακόρυφο τοίχο. Τα δύο νήματα σχηματίζουν με τη ράβδο γωνία φ με εφφ=4/3. 

Δ1. Να υπολογίσετε τη δύναμη του νήματος (2) που ασκείται στο σύστημα ράβδος-σημειακή 
μάζα ώστε το σύστημα καθώς και το στερεό στο τραχύ δάπεδο να ισορροπούν. 

Μονάδες 5  

Τη στιγμή́ t=0 και ενώ ο δίσκος βρίσκεται στη θέση (Α), το νήμα (1) κόβεται ενώ  
συνεχίζουμε να ασκούμε στο άκρο (Δ) του νήματος τη σταθερή́ οριζόντια δύναμη μέτρου  

F = 
9

4
 Ν, με αποτέλεσμα ο δίσκος να αρχίσει να κυλιέται πάνω στο οριζόντιο δάπεδο χωρίς 

να ολισθαίνει και τη χρονική́ στιγμή́ t=2s φτάνει στη θέση (Β).  

Δ2. Να βρείτε την επιτάχυνση του κέντρου μάζας του στερεού́ στο χρονικό́ διάστημα 0 
έως 2s, καθώς και την απόσταση ΑΒ.  

Μονάδες 5  
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Μετά τη θέση (Β) το οριζόντιο επίπεδο είναι λείο, ενώ η δύναμη F συνεχίζει να ασκείται 

στο σώμα μέχρι τη χρονική στιγμή t=4s.  

Δ3. Να σχεδιάσετε σε αριθμημένους άξονες πως μεταβάλλεται η γωνιακή ταχύτητα του 
στερεού σε συνάρτηση με το χρόνο για το χρονικό διάστημα 0 έως 4s και να υπολογίσετε 
πόσες στροφές κάνει ο δίσκος στο ίδιο χρονικό διάστημα.  

Μονάδες 6  

 

Δ4. Να υπολογίσετε την ταχύτητα του κατώτερου σημείου του δίσκου τη χρονική́ στιγμή́ 
t=4s.  

Μονάδες 4 

Κάποια χρονική στιγμή κόβεται και το νήμα (2) που συγκρατούσε το σύστημα ράβδος-
σημειακή μάζα ενώ ταυτόχρονα αρχίζει να δρα στο άκρο της ράβδου και συνεχώς κάθετα σε 

αυτή δύναμη F1= 
9

8𝜋
 Ν από τη στιγμή που η ράβδος σχημάτιζε γωνία φ με τον ορίζοντα όπως 

στο σχήμα.  

 

Δ5. Να υπολογίσετε την ορμή της σημειακής μάζας τη χρονική στιγμή που ράβδος γίνεται 
κατακόρυφη και ακριβώς πριν το σύστημα συγκρουστεί με τον τοίχο αν αρχική γωνία 
φ=3π/10 rad με ημφ=0,8. 
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Μονάδες 5  

Δίνονται η ροπή́ αδράνειας του στερεού́ Icm= 
1

2
 MR2 και ότι το νήμα δε γλιστρά́ στο αυλάκι, 

η  ροπή́ αδράνειας της ράβδου ως προς το κέντρο μάζας της Icm= 
1

12
 ML2.  

Η επιτάχυνση της βαρύτητας g=10m/s2 . 

ΤΕΛΟΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

 

Επιμέλεια Θεμάτων :  
Πάνος Αποστολόπουλος 
Δημήτρης Δασκαρόλης 
από την ομάδα Φυσικών του Ομίλου Πρότυπων Φροντιστηρίων ΝΟΥΣ  

 
 
 

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. 

 

 


