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ΘΕΜΑ Α  

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

δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη φράση η οποία συμπληρώνει σωστά την 

ημιτελή πρόταση. 
 

Α1. Νερό ρέει στρωτά σε διάταξη τεσσάρων οριζόντιων 
αγωγών. Οι παροχές νερού στους αγωγούς που 
φαίνονται στο σχήμα είναι Π1 = α L/s, Π2 = 2α L/s, 
Π3 = 3α  L/s (όπου α θετικός αριθμός). Η παροχή 
του νερού Π4 θα ισούται : 
 

α) Π4=2α  L/s . 
β) Π4=α L/s . 
γ) Π4=3α L/s . 
δ) Π4=5α L/s . 

Μονάδες 5 
Α2. Το διπλανό σχήμα παριστάνει έναν 

κυλινδρικό σωλήνα μικρής διατομής 
που βρίσκεται σε κατακόρυφο 
επίπεδο. Ο σωλήνας έχει σταθερή 
διατομή και στο εσωτερικό του ρέει 
ιδανικό ρευστό με σταθερή παροχή 
από σημείο Α στο σημείο Β. 
Για τα σημεία Α και Β ισχύει:  
 

α) η κινητική ενέργεια ανά μονάδα όγκου είναι μεγαλύτερη στο σημείο Α. 
β) η δυναμική ενέργεια ανά μονάδα όγκου είναι μεγαλύτερη στο σημείο Α. 
γ) η μηχανική ενέργεια διατηρείται σταθερή. 
δ) η πίεση είναι μεγαλύτερη στο σημείο Α. 

Μονάδες 5 
Α3. Κατακόρυφος τροχός, ακτίνας R, κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει σε οριζόντιο 

επίπεδο με σταθερή γωνιακή ταχύτητα ω. Σε χρονικό διάστημα μιας περιόδου 
Τ το κέντρο μάζας του θα έχει μετακινηθεί: 

α) xcm = 
R∙ω·Τ

4
 

β) xcm = 
R∙ ω·Τ

2
 

γ) xcm = R ∙ ω · Τ 

δ) xcm = 2 · R ∙ ω · Τ 

Μονάδες 5 

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ  
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Α4. Η ροπή ζεύγους δυνάμεων που ασκείται σε ένα ακίνητο ελεύθερο στερεό: 
 

α) ισούται με το μηδέν, διότι οι δυνάμεις είναι αντίθετες. 
β) προκαλεί τη σύνθετη κίνηση του στερεού. 
γ) προκαλεί τη μεταφορική κίνηση του στερεού. 
δ) προκαλεί τη στροφική κίνηση του στερεού. 

Μονάδες 5 
Α5. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας στο τετράδιό 

σας, δίπλα στον αριθμό που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση ,τη λέξη Σωστό ,αν 
η πρόταση είναι σωστή , ή τη λέξη  Λάθος , αν η πρόταση είναι λανθασμένη . 

 
α) Στην κύλιση χωρίς ολίσθηση ενός τροχού η διαφορά των μέτρων των 

ταχυτήτων του ανώτερου σημείου και του κατώτερου σημείου του 
τροχού είναι 2ucm  όπου ucm το μέτρο της ταχύτητας του κέντρου μάζας 
του τροχού. 

β) Σε έναν οριζόντιο σωλήνα σε περιοχές όπου πυκνώνουν οι ρευματικές 

γραμμές η διατομή του σωλήνα αυξάνεται.  

γ) Αν σ’ ένα ελεύθερο σώμα ασκηθεί μόνο μία δύναμη που ο φορέας της 

διέρχεται από το κέντρο μάζας του, το σώμα μπορεί να εκτελέσει μόνο 

μεταφορική κίνηση. 

δ) Η διαφορά των ολικών πιέσεων ανάμεσα σε δύο διαφορετικά σημεία 
στην ίδια οριζόντια διεύθυνση ενός υγρού που ισορροπεί ισούται με 
μηδέν. 

ε) Η ροπή ενός ζεύγους δυνάμεων είναι ίδια ως προς οποιοδήποτε σημείο 

του επιπέδου που ορίζουν οι δυνάμεις αυτές. 

 

Μονάδες 5 
ΘΕΜΑ Β 

 
Β1. Μια βρύση Α σταθερής παροχής γεμίζει δεξαμενή σε 

χρόνο tA = 6h. Μια βρύση Β σταθερής παροχής 
γεμίζει την ίδια δεξαμενή σε χρόνο tΒ . Αν 
λειτουργούν ταυτόχρονα και οι δύο βρύσες, η 
δεξαμενή  γεμίζει σε χρόνο t=2h .Ο χρόνος tΒ ισούται 
με:  

  
α) t = 3 h             β) t = 5 h               γ) t = 4 h 
 
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση 

Μονάδες 2 
Να δικαιολογήσετε την απάντηση σας 

Μονάδες 6 
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Β2. Οι δύο  λεπτές ομογενείς ισοπαχείς 
ράβδοι (1),(2) του σχήματος έχουν 
μήκος L1 και L2 αντίστοιχα. Η 
ράβδος (1)  έχει βάρος w1=w ενώ η 
(2) έχει βάρος w2=2w .Οι ράβδοι 
είναι συγκολλημένες στο άκρο  Κ 
σχηματίζοντας ορθή γωνία. Το 
σύστημα  μπορεί να περιστρέφεται 
χωρίς τριβές σε κατακόρυφο 
επίπεδο γύρω από ακλόνητο οριζόντιο άξονα ,κάθετο στο επίπεδο που ορίζουν 
οι δύο ράβδοι, ο οποίος διέρχεται από το άκρο Κ .Το σύστημα ισορροπεί ακίνητο 
με τη βοήθεια νήματος στο άκρο Λ όπως φαίνεται στο σχήμα ,με τη ράβδο (2) 
να  είναι οριζόντια και τη γωνία θ που σχηματίζει το νήμα με τον ορίζοντα να 

ισούται με 300.(δίνονται ημ300=
1

2
 και συν300=

√3

2
 ) .H δύναμη που δέχεται το 

σύστημα των δύο ράβδων από τον άξονα περιστροφής έχει μέτρο ίσο με: 

α).F=√7w                            β). F= √5w                        γ). √3w                                                                       
 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση 
Μονάδες 2 

Να δικαιολογήσετε την απάντηση σας 
Μονάδες 6 

Β3. Το βεντουρίμετρο του σχήματος 
διαρρέεται από ιδανικό ρευστό 
πυκνότητας ρ1 που διέρχεται από 
το σημείο Α με ταχύτητα υΑ. Στην 
περιοχή του σημείου Α το εμβαδόν 
του σωλήνα του βεντουρίμετρου 
είναι Α1 ,στην περιοχή του σημείου 
Β είναι Α2 ,ενώ ο λόγος τους είναι  
𝛢1

𝛢2
= √3 . Στο σωληνάκι σχήματος U υπάρχει ιδανικό υγρό πυκνότητας ρ2 ,που 

ισορροπεί έχοντας η στάθμη του υψομετρική διαφορά h .Ο σωλήνας στην 
περιοχή Β κάμπτεται και το νερό που εξέρχεται από αυτό φτάνει σε ύψος 
h’=h.Τα δύο υγρά δεν αναμειγνύονται. Η σχέση που συνδέει τις δύο πυκνότητες 
είναι η :  

 
α). ρ1=3ρ2                             β). ρ2=3ρ1                         γ). ρ1=0,6ρ2 

 
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Μονάδες 2 
Να αιτιολογήσετε την απάντηση σας. 

    Μονάδες 7 
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ΘΕΜΑ Γ 

Σωλήνας σταθερής διατομής 

αντλεί νερό με σταθερό ρυθμό 

από ανοιχτό πηγάδι. Η επιφάνεια 

του νερού μέσα στο πηγάδι 

βρίσκεται σε βάθος h=1,8m από 

το έδαφος. Το νερό με τη 

βοήθεια της αντλίας ανυψώνεται 

σε ύψος Η=8m. Στο τέλος του 

σωλήνα υπάρχει ανοιχτή βρύση 

σταθερής παροχής Π=0,2L/s , με 

αποτέλεσμα να γεμίζει δεξαμενή 

εμβαδού διατομής Α=0,2m2 και ύψους h1=5m . Το νερό εκρέει από τo στόμιο της 

βρύσης με ταχύτητα υ =2m/s. Η δεξαμενή βρίσκεται πάνω σε ειδική κατασκευή 

ύψους h’=2m. Στη βάση της δεξαμενής είναι προσαρμοσμένος οριζόντιος 

σωλήνας μεταβλητής διατομής ο οποίος επικοινωνεί με  τη δεξαμενή μέσω 

αρχικά κλειστής στρόφιγγας . Κατακόρυφος λεπτός σωλήνας ανοιχτός στην 

κορυφή του, είναι συνδεδεμένος με τον οριζόντιο σωλήνα.  

Γ1. το χρόνο που χρειάζεται για να γεμίσει η δεξαμενή. 
Μονάδες 5 

Γ2. την ισχύ της αντλίας. 
Μονάδες 6 

Κάποια στιγμή ανοίγουμε τη στρόφιγγα και ρυθμίζουμε κατάλληλα την παροχή 
της βρύσης με αποτέλεσμα μετά από κάποιο χρονικό διάστημα η ελεύθερη 
στάθμη της δεξαμενής να σταθεροποιηθεί .Το μέτρο της  ταχύτητας του ρευστού 
στο φαρδύ τμήμα του οριζόντιου σωλήνα ισούται με υ1=4m/s. 
Να υπολογίσετε : 
Γ3. το νέο ύψος της στάθμης του νερού της δεξαμενής μετά την αποκατάσταση 
της ροής αν γνωρίζεται ότι η υψομετρική διαφορά h2 ισούται με h2=1m. 

Μονάδες 8 
Γ4. Τη μηχανική ενέργεια ανά μονάδα όγκου μιας στοιχειώδους μάζας του 
ρευστού κάποια χρονική στιγμή που βρίσκεται στον αέρα. 

Μονάδες 6 
δίνονται: 

• η πυκνότητα του νερού ρ= 1g/cm3. 
• ως επίπεδο μηδενικής δυναμικής ενέργειας να θεωρήσετε το έδαφος. 

• η επιτάχυνση της βαρύτητας g=10m/s2. 
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ΘΕΜΑ Δ 
Στο διπλανό σχήμα ο λεπτός 
ομογενής δακτύλιος ακτίνας 
Rδ , κέντρου Κ και μάζας 
mδ=0,5Kg, μπορεί να 
στρέφεται χωρίς τριβές σε 
κατακόρυφο επίπεδο γύρω 
από  οριζόντιο άξονα κάθετο 
στο επιπεδό του, που 
διέρχεται από σημείο Λ της 
περιφερειάς του. Αρχικά, ο 
δακτύλιος  ισορροπεί με τη 
βοήθεια αβαρούς και μη 
εκτατού νήματος (1) του 
οποίου το ένα άκρο έχει 
προσδεθεί σε σημείο Μ της 
περιφέρειάς του 
σχηματίζοντας γωνία φ με την 
οριζόντια διεύθυνση,  όπως φαίνεται στο σχήμα.Το ευθύγραμμο τμήμα ΛΚ είναι 
οριζόντιο. Το άλλο άκρο του νήματος είναι τυλιγμένο στο αυλάκι του μέγαλου 
δίσκου της διπλής τροχαλίας του σχήματος. Η διπλή τροχαλία αποτελείται από 
δύο ομόκεντρους και ομογενείς δίσκους, συγκολημένους μεταξύ τους οι οποίοι 
μπορούν να περιστρέφονται χωρίς τριβές σαν ένα σώμα γύρω από οριζόντιο 
άξονα, ο οποίος διέρχεται από το κέντρο της Ο και είναι κάθετος στο επίπεδό 
της. Ο μεγάλος δίσκος έχει μάζα m1=1Κg και ακτίνα R ενώ ο μικρός έχει μάζα 
m2 = 2Kg και ακτίνα r για την οποία ισχύει R = 2r. Στο αυλάκι του μικρού δίσκου 
της τροχαλίας έχουμε τυλίξει αβαρές και μη εκτακτό νήμα (2),στο ελεύθερο άκρο 
του οποίου έχουμε δέσει σώμα αμελητέων διαστάσεων Σ μάζας m3 = 2Kg.Το 
σύστημα δακτύλιος-τροχαλία-σώμα Σ αρχικά ισορροπεί με το νήμα (2) να είναι 
κατακόρυφο.Το σώμα m3 απέχει από το έδαφος απόσταση h=3m. 
Δ1. Να υπολογίσετε τη γωνία φ. 

Μονάδες 6 
Τη χρονική στιγμή t=0s κόβουμε το νήμα (1) που συνδέει τον δακτύλιο με τη 
τροχαλία με αποτέλεσμα ο δακτύλιος και η τροχαλία να περιστρέφονται γύρω 
από τους άξονές τους  και το σώμα m3 να κατεβαίνει . 
Αμέσως μετά το κόψιμο του νήματος να υπολογίσετε : 
 
Δ2. την επιτάχυνση του κέντρου μάζας του δακτυλίου . 

Μονάδες 6 
Δ3. τη δύναμη του άξονα της διπλής τροχαλίας . 

Μονάδες 6 
Τη χρονική στιγμή t=1s κόβουμε και το νήμα (2) . 
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Δ4. Να υπολογίσετε την ακτίνα r του δίσκου αν η διπλή τροχαλία από τη χρονική 
στιγμή t=0 s έως τη χρονική στιγμή που το σώμα μάζας m3 χτυπήσει στο 

έδαφος εκτελεί 
2,8

𝜋
 περιστροφές. 

Μονάδες 7 
Δίνονται: 

• Οι αντιστάσεις του αέρα αμελητέες. 
• η επιτάχυνση της βαρύτητας g=10m/s2. 
• Οι ροπές αδράνειας των δίσκων ως προς τον άξονα περιστροφής τους 

υπολογίζονται από τις σχέσεις Ι1 =
1

2
m1R2 και Ι2 =

1

2
m2r2. 

• Τα νήματα δεν ολισθαίνουν στην τροχαλία. 

• ημ300 =
1

2
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 


