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ΤΑΞΗ: Β΄ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙ∆ΕΙΑ & ΘΕΤΙΚΗ & 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ 

ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ 

Ηµεροµηνία: Κυριακή 27 Απριλίου 2014 

∆ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες 
 

 

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 
 

ΘΕΜΑ A 

Στις ηµιτελείς προτάσεις Α1 – Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της 
πρότασης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη φράση η οποία τη συµπληρώνει 

σωστά. 

Α1. Ένα θετικά φορτισµένο σωµατίδιο αφήνεται ελεύθερο να κινηθεί σε οµογενές 
ηλεκτροστατικό πεδίο. Το φορτίο θα κινηθεί: 

α. αντίρροπα των δυναµικών γραµµών.  
β. ευθύγραµµα οµαλά. 

γ. κάθετα στις δυναµικές γραµµές. 
δ. µε σταθερή επιτάχυνση. 

Μονάδες 5 

Α2. Ένα πηνίο µε συντελεστή αυτεπαγωγής L διαρρέεται από ρεύµα έντασης I. Αν 

διπλασιαστεί η ένταση του ρεύµατος, τότε η ενέργεια που είναι αποθηκευµένη 
στο πηνίο: 

α. τετραπλασιάζεται  
β. µένει σταθερή 
γ. υποδιπλασιάζεται 

δ. διπλασιάζεται 

Μονάδες 5 

Α3. Φορτισµένο σωµατίδιο βάλλεται µέσα σε οµογενές µαγνητικό πεδίο µε 

ταχύτητα κάθετη στις δυναµικές γραµµές του πεδίου και διαγράφει κυκλική 
τροχιά. Το µέτρο της γωνιακής ταχύτητας του σωµατιδίου διπλασιάζεται αν:  

α. διπλασιάσουµε τη µάζα του σωµατιδίου. 
β. διπλασιάσουµε την ένταση του µαγνητικού πεδίου. 
γ. υποδιπλασιάσουµε την ταχύτητά του σωµατιδίου. 
δ. διπλασιάσουµε την ταχύτητά του σωµατιδίου. 

Να θεωρήσετε τις βαρυτικές αλληλεπιδράσεις αµελητέες. 

Μονάδες 5 
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A4. ∆ύο σώµατα Α και Β εκτοξεύονται οριζόντια από ύψη h και 4h, αντίστοιχα, 

και από το ίδιο κατακόρυφο επίπεδο, µε οριζόντια ταχύτητα µέτρου υ0, ίδιας 
κατεύθυνσης και για τα δύο. Η µεταξύ τους κατακόρυφη απόσταση, τη στιγµή 
που το πρώτο από αυτά φτάνει στο έδαφος, ισούται µε  

α.  3h 
β.  h 
γ.  4h 

δ.  2h 
Η αντίσταση του αέρα να θεωρηθεί αµελητέα. 

Μονάδες 5 

Α5.  Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα κάθε πρότασης και δίπλα σε κάθε 
γράµµα τη λέξη Σωστό, για τη σωστή πρόταση, και τη λέξη Λάθος, για τη 
λανθασµένη. 

α. Ένα σύστηµα σωµάτων µπορεί να έχει µηδενική ορµή και ταυτόχρονα 
κινητική ενέργεια διάφορη του µηδενός.  

β. Ο κανόνας του Lenz αποτελεί συνέπεια της αρχής διατήρησης της 
ενέργειας. 

γ. Ένα νετρόνιο θα εκτελέσει ευθύγραµµη οµαλή κίνηση τόσο µέσα σε 
ηλεκτρικό όσο και µέσα σε µαγνητικό πεδίο, µε όποιο τρόπο και αν 

εισέλθει σε καθένα από αυτά. 
δ. Στην οµαλή κυκλική κίνηση η µεταβολή της ορµής ισούται συνεχώς µε 

µηδέν. 

ε. Τα όργανα που χρησιµοποιούµε για τη µέτρηση των εναλλασσόµενων 
τάσεων και ρευµάτων µετρούν ενεργές τιµές. 

Μονάδες 5 

 

 

ΘΕΜΑ Β 

Β1. Όταν στα άκρα ενός αντιστάτη εφαρµόζεται εναλλασσόµενη τάση v 20 t= ηµω  

(SI), τότε η ένταση του ρεύµατος που διαρρέει τον αντιστάτη δίνεται από την 
εξίσωση i 2 t= ηµω  (SI). Η µέση ισχύς που καταναλώνει ο αντιστάτης είναι:  
 

α. 40W   β. 10W   γ. 20W 
 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. Μονάδες 2 
 

Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 5 
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Β2. ∆ύο σφαιρίδια Α και Β µε 
µάζες mA = m και mB = m 
αντίστοιχα, βρίσκονται πάνω 

σε λείο οριζόντιο δάπεδο 
δεµένα στα δύο άκρα 
νήµατος µήκους ℓ. ∆ένουµε 
το σώµα µάζας mA στο ένα 

άκρο νήµατος µήκους ℓ το άλλο άκρο του οποίου έχει στερεωθεί σε ακλόνητο 
σηµείο Ο, όπως φαίνεται στο σχήµα. Το σύστηµα εκτελεί οµαλή κυκλική 

κίνηση γύρω από το σηµείο Ο µε γωνιακή ταχύτητα ω
�

 τέτοια ώστε τα νήµατα 
να είναι διαρκώς τεντωµένα και στην ίδια ευθεία. Αν τα νήµατα είναι αβαρή 

και µη ελαστικά και οι τριβές αµελητέες, τότε: 
 

Β2.1 Ο λόγος των µέτρων των γραµµικών ταχυτήτων Α

Β

υ

υ

των σωµάτων κάθε 

χρονική στιγµή είναι: 
 

α. 2    β. 
2

1
    γ. 1 

 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. Μονάδες 1 

Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 3 

 

Β2.2 Ο λόγος των µέτρων των τάσεων των νηµάτων στο σώµα Β και στο 

σηµείο στήριξης B

O

T
Ο

T

 
 
 

, είναι ίσος µε: 

α. 
3

2
    β. 

2

3
    γ. 

2

1
 

 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.  Μονάδες 1 

Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.  Μονάδες 4 
 

B3. Σωµατίδιο µάζας m και θετικού φορτίου q που είναι αρχικά ακίνητο 
επιταχύνεται υπό τάση V σε οµογενές ηλεκτρικό πεδίο και στη συνέχεια 
εισέρχεται µέσω µικρής οπής σε οµογενές µαγνητικό πεδίο έντασης µέτρου Β, 

κάθετα στις δυναµικές γραµµές του πεδίου. Στο µαγνητικό πεδίο το σωµατίδιο 
διαγράφει ηµικύκλιο και εξέρχεται από αυτό.  
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B3.1 Το µέτρο της ταχύτητας εισόδου του σωµατιδίου στο µαγνητικό πεδίο 
ισούται µε 
 

α. 
2qV

υ
m

=    β. 
qV

2m
υ =    γ. 

qV
υ 2

m
=  

 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.  Μονάδες 1 

Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.  Μονάδες 4 

 
Β3.2 Το µέτρο της µεταβολής της ορµής του 

σωµατιδίου κατά την κίνησή του µέσα 

στο οµογενές µαγνητικό πεδίο ισούται 
µε: 

α. p 2mqV∆ =  

β.
 
∆p 2 2mqV=  

γ. 
mqV

∆p
2

=  

δ. ∆p 0=  

 
 
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.  Μονάδες 1 

Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.  Μονάδες 3 

Οι βαρυτικές αλληλεπιδράσεις να θεωρηθούν αµελητέες. 

 

 

ΘΕΜΑ Γ 

∆ύο χάλκινα οριζόντια σύρµατα Αx και Γx΄ έχουν 

µεγάλο µήκος, αµελητέα ωµική αντίσταση, είναι 
παράλληλα και απέχουν µεταξύ τους απόσταση 

0,5m=ℓ . Τα άκρα τους Α, Γ συνδέονται µέσω 

αντιστάτη αντίστασης R=7Ω. Αγωγός ΚΛ, µήκους 

0,5m=ℓ  και ωµικής αντίστασης R1 = 3Ω 

τοποθετείται µε τον άξονά του κάθετο στα 

σύρµατα και κινείται µε σταθερή ταχύτητα µέτρου u = 10m/s υπό την επίδραση 
σταθερής δύναµης µέτρου F = 6N, παράλληλη προς τους αγωγούς Αx και Γx΄. Η 
διάταξη βρίσκεται σε περιοχή που επικρατεί οµογενές µαγνητικό πεδίο, το οποίο έχει 

ένταση µέτρου Β 4Τ=  και είναι κάθετο στο επίπεδο των αγωγών Αx και Γx΄. 
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Γ1. Να υπολογίσετε τη διαφορά δυναµικού VΚΛ στα άκρα του αγωγού. 

Μονάδες 6 

Γ2. Να βρεθούν τα µέτρα όλων των οριζόντιων δυνάµεων που ασκούνται στον 

αγωγό ΚΛ και να σχεδιαστούν. 

Μονάδες 7 

Γ3. Να υπολογίσετε το ρυθµό µε τον οποίο προσφέρεται ενέργεια στον αγωγό ΚΛ 
µέσω του έργου της δύναµης F και το ρυθµό µε τον οποίο αναπτύσσεται 

θερµότητα Joule στις αντιστάσεις. 

Μονάδες 7 

Γ4. Να αιτιολογήσετε τη διαφορά που παρουσιάζουν οι ρυθµοί ενέργειας του 

προηγούµενου ερωτήµατος. 

Μονάδες 5 

 

 

ΘΕΜΑ ∆ 

Σηµειακό φορτίο 
5

Q 10 C
−

=  βρίσκεται ακλόνητα στερεωµένο σε µονωµένο οριζόντιο 

επίπεδο. Σε απόσταση r 1,8m= από αυτό βρίσκεται φορτισµένο σωµατίδιο Σ1µάζας 

m1 = 2g και φορτίου 
6

q 2 10 C
−

= ⋅ . Το φορτίο q αφήνεται να κινηθεί χωρίς τριβές στο 

οριζόντιο δάπεδο και σε πολύ µεγάλη απόσταση από την αρχική του θέση 
συγκρούεται µε ακίνητο, µονωµένο και αφόρτιστο σωµατίδιο Σ2 µάζας m2 = 2g. 
Μετά την κρούση το σωµατίδιο Σ1 ακινητοποιείται, ενώ το αφόρτιστο σωµατίδιο 
αρχίζει να κινείται στο οριζόντιο επίπεδο, µε το οποίο παρουσιάζει συντελεστή τριβής 

ολίσθησης µ 0,5= , φτάνοντας στη βάση λείας ηµικυκλικής διαδροµής ακτίνας 

R 0,4m=  µε ταχύτητα µέτρουυ 5m / s= , όπως φαίνεται στο σχήµα. 

 

 
 
∆1. Να υπολογίσετε την ταχύτητα του φορτισµένου σωµατιδίου Σ1 ακριβώς πριν 

αυτό συγκρουστεί µε το αφόρτιστο σωµατίδιο Σ2. 

Μονάδες 6 

∆2. Να υπολογίσετε το διάστηµα που διανύει το σωµατίδιο Σ2 µέχρι να φτάσει στη 
βάση της ηµικυκλικής διαδροµής. 

Μονάδες 6 
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∆3. Να υπολογίσετε τη δύναµη επαφής που δέχεται το σωµατίδιο Σ2 στο ανώτερο 

σηµείο της ηµικυκλικής διαδροµής.  

Μονάδες 7 

∆4. Σε πόση απόσταση από το ακίνητο σωµατίδιο Σ1 θα έρθει ξανά σε επαφή µε το 
οριζόντιο επίπεδο το σωµατίδιο Σ2. 

Μονάδες 6 

∆ίνονται η ηλεκτρική σταθερά 
2

9

c 2

N m
K 9 10

C

⋅

= ⋅ και η επιτάχυνση της βαρύτητας 

2g 10m / s= . 

 
 
 

 
 
 
«Ν' αγαπάς την ευθύνη. Να λές: εγώ µονάχος µου έχω χρέος να σώσω τη γη. Αν δε 

σωθεί, εγώ φταίω.»  
Ν. Καζαντζάκης 


