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ΘΕΜΑ Α  

Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις και δίπλα το 

γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή έκφραση. 

 
A1. Σε ένα ομογενές μαγνητικό πεδίο οι δυναμικές γραμμές είναι: 

 
α) ανοικτές. 
β) ομόκεντροι κύκλοι. 
γ) ευθείες, με φορά από το νότιο μαγνητικό πόλο προς το βόρειο μαγνητικό πόλο. 
δ) ευθείες παράλληλες, ομόρροπες και ισαπέχουσες μεταξύ τους. 

Μονάδες 5 
A2. Αθλήτρια του καλλιτεχνικού πατινάζ εκτελεί περιστροφική κίνηση , χωρίς τριβές ,με τα 

χέρια μακριά από τον κορμό της γύρω από άξονα που διέρχεται από το κέντρο μάζας 
της και είναι  κάθετος στο επίπεδο του εδάφους. Αν κάποια στιγμή η αθλήτρια μαζέψει τα 
χέρια της στο σώμα της τότε: 

 
α) θα αυξηθεί η στροφορμή της , διότι θα αυξηθεί η γωνιακή ταχύτητα περιστροφής 

της. 

β) θα μειωθεί η κινητική της ενέργεια . 

γ) θα αυξηθεί η εξωτερική ροπή των δυνάμεων που της ασκούνται και θα αυξηθεί η 

γωνιακή ταχύτητα περιστροφής της  . 

δ) θα αυξηθεί η κινητική της ενέργεια χωρίς να μεταβληθεί η στροφορμή της. 

 

Μονάδες 5 
A3. Σε ένα στερεό σώμα που περιστρέφεται γύρω από σταθερό άξονα , ασκείται μία ροπή τ 

με αποτέλεσμα η μεταβολή της κινητικής του ενέργειας να ισούται με μηδέν .Το έργο της 
ροπής τ που προκάλεσε αυτή τη μεταβολή της κινητικής ενέργειας είναι  : 

α) θετικό. 

β) αρνητικό . 

γ) μηδέν. 

δ) διάφορο του μηδενός. 

Μονάδες 5 

A4. Οι τρεις παράλληλοι οριζόντιοι ευθύγραμμοι αγωγοί μεγάλου μήκους, που δείχνονται 
στο σχήμα, βρίσκονται πάνω σε λείο οριζόντιο 
επίπεδο και διαρρέονται από ρεύματα 
εντάσεων Ι1=2Ι, Ι2=Ι και Ι3=Ι αντίστοιχα. Οι 
αγωγοί (1) και (2) είναι ακλόνητοι, ενώ ο (3) 
μπορεί να κινείται ελεύθερα. Όταν αφήσουμε 
ελεύθερο τον αγωγό (3), αυτός θα: 
 

α) κινηθεί προς τα αριστερά. 

β) κινηθεί προς τα δεξιά. 

γ) παραμείνει ακίνητος. 

δ) εκτελέσει ταλάντωση. 

 
 Μονάδες 5 

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/02/2020 
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Α5.     Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας στο τεράδιό 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) Όλα τα σημεία ενός σώματος που εκτελεί μεταφορική κίνηση έχουν την ίδια 

επιτάχυνση. 

β) H ροπή αδράνειας ενός στερεού εξαρτάται από τη θέση του άξονα περιστροφής 

του. 

γ) Η στιγμιαία ισχύς P μιας δύναμης F, που ασκείται εφαπτομενικά σε ένα δίσκο, 

δίνεται από τη σχέση P = Fω, όπου ω το μέτρο της γωνιακής ταχύτητας του 

δίσκου. 

δ) Ένας τροχός κινείται κυλιόμενος  με κατεύθυνση βόρεια  και επιβραδύνεται. Η 

γωνιακή επιτάχυνση του τροχού είναι ένα διάνυσμα με κατεύθυνση ανατολικά .  

ε) Η στροφορμή ενός σώματος εξαρτάται από τη θέση του άξονα περιστροφής του. 

Μονάδες 5 
 
ΘΕΜΑ Β 
 
 
Β1. Το σωληνοειδές της εικόνας έχει αριθμό  

σπειρών N1, μήκος L και διαρρέεται από 
ρεύμα έντασης I1. Το κυκλικό πλαίσιο έχει 
αριθμό σπειρών N2, διαρρέεται από ρεύμα 
έντασης I2 = 2I1, έχει κέντρο τον άξονα του 

σωληνοειδούς, ακτίνα r =
𝐿

100
 και είναι 

παράλληλο με τις σπείρες του 
σωληνοειδούς.  
Ο λόγος του αριθμού των σπειρών N1 του 
σωληνοειδούς, προς τον αριθμό Ν2 των 
σπειρών του κυκλικού πλαισίου, ώστε στο κέντρο του κυκλικού πλαισίου η ένταση του 
μαγνητικού πεδίου να είναι μηδέν είναι: 
 

i) 
𝛮1

𝛮2
=100                                            ii) 

𝛮1

𝛮2
=

1

100
                                      iii) 

𝛮1

𝛮2
=10  

 
α). Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση 

Μονάδες 2 
β). Να δικαιολογήσετε την απάντηση σας 

Μονάδες 6 
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Β2.    Ο ευθύγραμμος ομογενής ρευματοφόρος 
αγωγός του σχήματος, έχει μήκος L, 
βάρος �⃗⃗⃗�  και διαρρέεται από ρεύμα 
έντασης Ι. Ο αγωγός ισορροπεί εντός 
ομογενούς μαγνητικού πεδίου έντασης 

 �⃗� , με μέτρο έντασης Β=5w, (w το μέτρο 
του βάρους) που είναι κάθετο στο 
επίπεδο της σελίδας, σχηματίζοντας 
γωνία φ με το οριζόντιο δάπεδο, με τη 
βοήθεια άρθρωσης  στο άκρο του Κ. Αν 
η φορά του ρεύματος είναι αυτή που 
δίνεται στο σχήμα: 

 
 

Α) Να σχεδιάσετε αιτιολογώντας, την κατεύθυνση της έντασης του μαγνητικού πεδίου  
                                 

 Μονάδες 1+3 
Β) Η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος έχει τιμή 

i) Ι =
𝜎𝜐𝜈𝜑

5𝐿
                                 ii) Ι =

5𝜂𝜇𝜑

𝐿
                             iii) Ι = 5𝐿 

 
α). Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση 

Μονάδες 1 
β). Να δικαιολογήσετε την απάντηση σας 

Μονάδες 4 
 
Β3.   Ο ομογενής τροχός του επόμενου σχήματος έχει ροπή 

αδράνειας ως προς τον άξονά του ίση με Ι. Ο τροχός 
αυτός περιστρέφεται γύρω από τον αρχικά οριζόντιο 
άξονα στη θέση 1, ο οποίος διέρχεται από το κέντρο 
του και είναι κάθετος στο επίπεδο του, με γωνιακή 
ταχύτητα μέτρου ω και με κατεύθυνση που φαίνεται 
στο σχήμα. Μετακινούμε τον τροχό από την αρχική 
του θέση σε νέα θέση 2, στρέφοντας τον άξονα 
περιστροφής του κατά γωνία 60°, χωρίς ν' αλλάξουμε 
το μέτρο της γωνιακής ταχύτητας του τροχού. Το 
μέτρο ΔL, της μεταβολής της στροφορμής του τροχού 
είναι: 

 
i) μηδέν                    ii) Ιω                         iii) 0,5 Iω      
 
α). Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση 

Μονάδες 2 
β). Να δικαιολογήσετε την απάντηση σας 

Μονάδες 6 
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ΘΕΜΑ Γ 
 
Το σωληνοειδές του διπλανού σχήματος 
έχει μήκος 100cm ,αποτελείται από 200 
σπείρες και στο εσωτερικό του υπάρχει 
πυρήνας μαλακού σιδήρου. Τα άκρα Α 
και Γ του σωληνοειδούς είναι 
συνδεδεμένα μέσω διακόπτη με 

ηλεκτρική πηγή που έχει ΗΕΔ ε =30V 

και εσωτερική αντίσταση r=1Ω 
.Κλείνοντας το διακόπτη η ένταση του 
ρεύματος Ι σταθεροποιείται στην τιμή  
Ι=2Α. 
 

Γ1. Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας το σχήμα και να σχεδιάσετε την πηγή έτσι ώστε το 
μαγνητικό πεδίο που δημιουργείται από το σωληνοειδές να έχει τη φορά που 
απεικονίζεται στο σχήμα.  

Μονάδες 5 
Γ2. Να υπολογίσετε την ωμική αντίσταση του σωληνοειδούς . 

Μονάδες 5 
Γ3. Αν η μαγνητική διαπερατότητα του μαλακού σιδήρου ισούται με μ=1000 να υπολογίσετε 

την ένταση του μαγνητικού πεδίου στα άκρα του σωληνοειδούς. 
Μονάδες 7 

Γ4. Κόβουμε το σωληνοειδές στη μέση και αφαιρούμε από το εσωτερικό του τον πυρήνα 
μαλακού σιδήρου. Αν τοποθετήσουμε το ένα από τα δύο κομμάτια στη θέση του αρχικού 
να υπολογίσετε το μέτρο της έντασης του μαγνητικού πεδίου στο κέντρο του σωληνοειδούς 
του νέου κυκλώματος. 

Μονάδες 8 

Δίνονται η μαγνητική σταθερά Κμ=10−7Ν/Α2 

 
 
 
ΘΕΜΑ Δ 
Η λεπτή ομογενής ράβδος του σχήματος έχει μήκος L=0,3m και μάζα M=3kg. Η ράβδος μπορεί 
να περιστρέφεται χωρίς τριβές 
γύρω από οριζόντιο σταθερό 
άξονα ο οποίος διέρχεται από το 
άκρο της Ο και είναι κάθετος σε 
αυτή. Η ράβδος ισορροπεί 
αρχικά σε οριζόντια θέση με τη 
βοήθεια αβαρούς μη εκτατού 
νήματος που σχηματίζει με τη 
ράβδο γωνία φ=30ο. Το ένα άκρο 
του νήματος είναι δεμένο στο 
άκρο Γ της ράβδου, ενώ το άλλο 
είναι στερεωμένο σε οροφή. 
Πάνω στο λείο δάπεδο βρίσκεται 
ακίνητο σώμα Σ, μάζας m=3kg 
στην κατακόρυφο που περνά 
από το Ο και σε απόσταση L=0,3m από αυτό. Το σώμα Σ είναι δεμένο στο ένα άκρο οριζόντιου 
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ιδανικού ελατηρίου σταθεράς  k=300 N/m, το άλλο άκρο του οποίου είναι στερεωμένο σε 
ακλόνητο σημείο Ζ. 
 

Δ1. Να βρεθεί το μέτρο της τάσης του νήματος. 
Μονάδες 5 

Κάποια στιγμή κόβουμε το νήμα και η ράβδος αρχίζει να περιστρέφεται . Όταν φτάνει στην 
κατακόρυφη θέση συγκρούεται με το σώμα Σ στο άκρο Γ. 

 
Δ2. Να βρεθεί η συνάρτηση της γωνιακής επιτάχυνσης της ράβδου με τη γωνία θ που 

σχηματίζει κάθε στιγμή με την αρχική της οριζόντια θέση, από τη στιγμή που κόψαμε το 
νήμα και μέχρι την κατακόρυφη θέση, ελάχιστα πριν την κρούση . 

Μονάδες 5 
Δ3. Να υπολογίσετε την ταχύτητα που θα αποκτήσει το  σώμα Σ ,αν η ράβδος αμέσως μετά 

την κρούση ακινητοποιείται ακαριαία. 
Μονάδες 5 

Δ4. Να υπολογιστεί η μέγιστη δυναμική ενέργεια του ελατηρίου κατά την ταλάντωση του 
σώματος Σ, καθώς και τη χρονική διάρκεια που απαιτείται μετά την στιγμή της κρούσης 
ώστε να συμβεί αυτό. 

Μονάδες 5 
Δ5. Να βρεθεί η δύναμη που δέχεται η ράβδος από τον άξονα περιστροφής της ελάχιστα 

πριν τη κρούση  θεωρώντας τη ράβδο σε κατακόρυφη θέση. 
Μονάδες 5 

Δίνονται g=10 m/s2, η ροπή αδράνειας της ράβδου ως προς άξονα που περνά από το 

μέσο της και είναι κάθετος σε αυτή    ICM =
𝑀𝐿2

12
. 

Να θεωρήσετε αμελητέα την αντίσταση του αέρα καθώς και τη χρονική διάρκεια της 
κρούσης.  
Το σώμα Σ θεωρείται σημειακό. 
Το Σ μετά την κρούση εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωσης σταθεράς D=K. 

 


