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Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΦΥΣΙΚΗ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 
 

 
 

 
ΘΕΜΑ 1ο 

Στι̋ ερωτήσει̋  1 - 4  να γράψετε στο τετράδιό σα̋ τον αριθµό των ερώτηση̋ και 

δίπλα σε κάθε αριθµό το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.  

1. Τροχό̋ κυλίεται πάνω σε οριζόντιο επίπεδο χωρί̋ να ολισθαίνει. Αν η 

ταχύτητα του κέντρου µάζα̋ του τροχού έχει µέτρο υcm, η ταχύτητα του 

κατώτερου σηµείου τη̋ περιφέρεια̋ έχει µέτρο: 

α. υcm 

β. υcm/2 

γ. 0 

δ. 2 υcm 
Μονάδε̋ 5 

2. Ακίνητο̋ παρατηρητή̋ αρχίζει, τη χρονική 

στιγµή to=0, αρχίζει να κινείται ω̋ προ̋ 

ακίνητη πηγή, η οποία εκπέµπει ήχο 

συχνότητα̋ fs. Αν ο παρατηρητή̋ κινείται επί 

τη̋ ευθεία̋ που τον συνδέει µε την πηγή και η 

σχέση τη̋ συχνότητα̋ fΑ του ήχου που 

αντιλαµβάνεται αυτό̋ σε συνάρτηση µε το χρόνο t, δίνεται από το διπλανό 

διάγραµµα, τότε ο παρατηρητή̋: 

  α.πλησιάζει προ̋ την πηγή κινούµενο̋ µε σταθερή ταχύτητα, 

β.αποµακρύνεται από την πηγή κινούµενο̋ µε σταθερή ταχύτητα, 

γ.πλησιάζει προ̋ την πηγή κινούµενο̋ µε σταθερή επιτάχυνση, 

δ.αποµακρύνεται από την πηγή κινούµενο̋ µε σταθερή επιτάχυνση. 
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3. Στα σηµεία Α και Β τη̋ επιφάνεια̋ µια̋ 

ήρεµη̋ λίµνη̋ βρίσκονται δύο 

σύγχρονε̋ πηγέ̋ Π1 και Π2, που 

ταλαντώνονται χωρί̋ αρχική φάση και 

δηµιουργούν επιφανειακά κύµατα ίδιου 

πλάτου̋ Α. Σηµείο Σ τη̋ επιφάνεια̋ τη̋ 

λίµνη̋ του οποίου η θέση φαίνεται στο διπλανό σχήµα, εκτελεί ταλάντωση 

µε πλάτο̋ 2Α. Αν (ΑΒ)=3m, (ΒΣ)=4m και )ΣΒ̂Α( =90ο , τότε το µήκο̋ κύµατο̋ 

των κυµάτων που δηµιουργούν οι πηγέ̋ Π1 και Π2 µπορεί να ισούται µε: 

α. 0,3m β. 0,4m γ. 0,5m δ. 0,6m 
 Μονάδε̋ 5 

 

 

4. Για κάποιο χρονικό διάστηµα ∆t, η πολικότητα του 

πυκνωτή και η φορά του ρεύµατο̋ σε ένα ιδανικό 

κύκλωµα LC, που εκτελεί αµείωτε̋ ηλεκτρικέ̋ 

ταλαντώσει̋, φαίνονται στο επόµενο σχήµα.  

 

Στο χρονικό διάστηµα ∆t: 

α. Η απόλυτη τιµή τη̋ ένταση̋ του ηλεκτρικού ρεύµατο̋ αυξάνεται, το 

ίδιο και η ενέργεια του ηλεκτρικού πεδίου. 

β. Η απόλυτη τιµή τη̋ ένταση̋ του ηλεκτρικού ρεύµατο̋ µειώνεται και 

η ενέργεια του ηλεκτρικού πεδίου αυξάνεται. 

γ. Η απόλυτη τιµή τη̋ ένταση̋ του ηλεκτρικού ρεύµατο̋ αυξάνεται και 

η ενέργεια του ηλεκτρικού πεδίου µειώνεται. 

δ. Η απόλυτη τιµή τη̋ ένταση̋ του ηλεκτρικού ρεύµατο̋ µειώνεται, το 

ίδιο και η ενέργεια του ηλεκτρικού πεδίου. 

Να χαρακτηρίσετε στο τετράδιό σα̋ τι̋ προτάσει̋ που ακολουθούν, µε το 

γράµµα  Σ  αν είναι σωστέ̋ και µε το γράµµα  Λ, αν είναι λανθασµένε̋. 

Μονάδε̋ 5 
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5. Στο σχήµα που ακολουθεί απεικονίζεται η πορεία 

µια̋ µονοχρωµατική̋ ακτινοβολία̋ η οποία 

προσπίπτει υπό γωνία φ=30ο στη διαχωριστική 

επιφάνεια δύο οπτικών µέσων. 

Ποιε̋ από τι̋ προτάσει̋ που ακολουθούν είναι 

σωστέ̋ και ποιε̋ λανθασµένε̋; 

 α. Το µέσο (2) είναι οπτικά πυκνότερο από το  µέσο (1). 

β. Η ταχύτητα διάδοση̋ τη̋ ακτινοβολία̋ στο µέσο (2) είναι µεγαλύτερη 

από τη ταχύτητα διάδοση̋ τη̋ ακτινοβολία̋ στο µέσο (1). 

γ. Η γωνία εκτροπή̋ τη̋ ακτινοβολία̋ από την αρχική τη̋ κατεύθυνση 

είναι 60ο. 

δ. Αν ο δείκτη̋ διάθλαση̋ του µέσου (1) είναι n1= 2 , τότε ο δείκτη̋ 

διάθλαση̋ του µέσου (2) είναι n2= 2
1
. 

ε. Αν η γωνία πρόσπτωση̋ τη̋ ακτινοβολία̋ στη διαχωριστική 

επιφάνεια των δύο µέσων είναι µεγαλύτερη από 30ο, η ακτινοβολία 

θα υποστεί ολική ανάκλαση . 

Μονάδε̋ 5 

ΘΕΜΑ 2ο 

Α. Από τη συµβολή δύο εγκάρσιων κυµάτων, ίδια̋ συχνότητα̋  και πλάτου̋ 

A,  έχει δηµιουργηθεί σε χορδή µήκου̋ L στάσιµο κύµα. Στο στιγµιότυπο 

που ακολουθεί όλα τα µόρια του ελαστικού µέσου έχουν τη µέγιστη 

αποµάκρυνση από τη θέση ισορροπία̋ του̋. 

 

x = L x = 0 

 

α. Να σχεδιάσετε το στιγµιότυπο του στάσιµου κύµατο̋ µετά χρόνο 

∆t=
2
Τ
. 

Μονάδε̋ 4  
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β. ∆ύο σηµεία Κ, Λ του ελαστικού µέσου βρίσκονται αριστερά και δεξιά 

του πρώτου δεσµού, σε αποστάσει̋ 8
λ
 και 12

λ
 αντίστοιχα. Ο λόγο̋ των 

µέγιστων επιταχύνσεων των σηµείων Κ, Λ είναι: 

α. 2   β. 2
1
   γ. 1 

Μονάδε̋  4 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να δικαιολογήσετε την επιλογή σα̋. 
 

Β. Σε κύκλωµα LC που εκτελεί αµείωτε̋ ηλεκτρικέ̋ ταλαντώσει̋ η ενέργεια 

του ηλεκτρικού πεδίου του πυκνωτή γίνεται διπλάσια από την ενέργεια του 

µαγνητικού πεδίου του πηνίου όταν η ένταση του ρεύµατο̋ είναι: 

α. 9
Ι

±   β. µηδέν  γ. 
3
3Ι

±   δ. 
3
Ι

±  

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να δικαιολογήσετε την επιλογή σα̋. 
Μονάδε̋ 9 

Γ. Ένα̋ ταλαντωτή̋ εκτελεί φθίνουσα ταλάντωση µε πλάτο̋ που µειώνεται 

εκθετικά µε το χρόνο σύµφωνα µε τη σχέση Α=Α0e
-Λt, όπου Λ µία θετική 

σταθερά. 

α. Στο τέλο̋ των 10 πρώτων ταλαντώσεων το πλάτο̋ τη̋ ταλάντωση̋ 

έχει µειωθεί στο 4
1
 του αρχικού. Μετά από ακόµα 10 ταλαντώσει̋ το 

πλάτο̋ τη̋ ταλάντωση̋ θα ισούται µε: 

 1. 8
Α0    2. 16

Α0    3. 32
Α0  

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να δικαιολογήσετε την επιλογή σα̋. 
Μονάδε̋ 4 

β. Αν Ε0 είναι η αρχική ενέργεια τη̋ ταλάντωση̋, τότε µετά από τι̋ 10 

πρώτε̋ ταλαντώσει̋ το έργο τη̋ δύναµη̋ που αντιστέκεται στην 

κίνηση του ταλαντωτή ισούται µε: 

  1.   -
8
Ε0   2.  +

16
Ε0   3.   -

16
Ε15 0  

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να δικαιολογήσετε την επιλογή σα̋. 
Μονάδε̋ 4 
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5

ΘΕΜΑ 3ο 

Σώµα Σ, µάζα̋ Μ=3kg εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση µε συχνότητα f= π
5
Hz σε 

λείο οριζόντιο επίπεδο και η απόσταση των ακραίων θέσεων τη̋ τροχιά̋ του 

είναι 0,2m. Πάνω στο σώµα Σ βρίσκεται προσαρµοσµένη ηχητική πηγή αµελητέα̋ 

µάζα̋, που εκπέµπει ήχο µε συχνότητα fs= 676 Hz. 

∆εύτερο σώµα, µάζα̋ m = 1kg, που κινείται µε ταχύτητα µέτρου υ=2 3m/s, 

συγκρούεται µετωπικά και ελαστικά µε το σώµα Σ, τη στιγµή που αυτό βρίσκεται 

στη µέγιστη αποµάκρυνση από τη θέση ισορροπία̋ του, όπω̋ φαίνεται στο 

παρακάτω σχήµα : 

 

 

 

 

Α. Να βρεθούν οι ταχύτητε̋ των δύο σωµάτων αµέσω̋ µετά την κρούση. 

Μονάδε̋ 6 

Β. Να γράψετε την εξίσωση αποµάκρυνση̋ του σώµατο̋ Σ από την θέση 

ισορροπία̋ του σε συνάρτηση µε το χρόνο, για την ταλάντωση που ξεκινά 

αµέσω̋ µετά την κρούση.  

Να θεωρήσετε ω̋ χρονική στιγµή tο=0 τη στιγµή τη̋ κρούση̋ και ω̋ θετική 

φορά τη θετική φορά τη̋ ταλάντωση̋ του σώµατο̋ Σ πριν την κρούση. 

Μονάδε̋ 8 

Γ. Ακίνητο̋ δέκτη̋ ηχητικών κυµάτων βρίσκεται στη διεύθυνση τη̋ 

ταλάντωση̋ του σώµατο̋ Σ. 

α. Να βρεθεί η µέγιστη συχνότητα του ήχου που καταγράφει ο δέκτη̋ 

µετά την κρούση. 

Μονάδε̋ 6 

β. Να βρεθεί το µέτρο τη̋ δύναµη̋ επαναφορά̋ που δέχεται το σώµα Σ 

τη στιγµή που ο δέκτη̋ καταγράφει την πραγµατική συχνότητα που 

εκπέµπει η πηγή µετά την κρούση. 

Μονάδε̋ 5 
∆ίνεται η ταχύτητα διάδοση̋ του ήχου στον αέρα : υηχ =340m/s 

          
                 
     
 - Α x=0 +A 

Μ mυ
�  



Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 2006 6
ΘΕΜΑ 4ο 

Η οµογενή̋ ράβδο̋ ΟΑ του σχήµατο̋ που ακολουθεί έχει µήκο̋ L=1m, µάζα 

m=3kg και µπορεί να περιστρέφεται σε κατακόρυφο επίπεδο, χωρί̋ τριβέ̋, γύρω 

από οριζόντιο ακλόνητο άξονα που περνά από το άκρο τη̋ Ο και είναι κάθετο̋ 

σε αυτή.  

 

Α. Η ράβδο̋ ισορροπεί σε οριζόντια θέση µε τη βοήθεια δύναµη̋ µέτρου F1, 

που ασκείται στο άκρο Α, κάθετα στη ράβδο. 

 

 

 

 

Να υπολογίσετε το µέτρο τη̋ δύναµη̋ F1 και το µέτρο τη̋ δύναµη̋ που 

δέχεται η ράβδο̋ από τον άξονα περιστροφή̋. 

Μονάδε̋ 6 

 

Β. Ασκώντα̋ στο άκρο Α, αντί τη̋ F1 µια δύναµη F2, σταθερού µέτρου και 

διαρκώ̋ κάθετη στη ράβδο, η ράβδο̋ ανέρχεται  και περνά από την 

ανώτερη θέση τη̋ µε γωνιακή ταχύτητα ω= 30 rad/s. Τη στιγµή αυτή η F2 

παύει να ασκείται στη ράβδο. Να υπολογίσετε το µέτρο τη̋ δύναµη̋ F2. 

Μονάδε̋ 6 

 

Γ. Τη χρονική στιγµή κατά την οποία η ράβδο̋ διέρχεται από την οριζόντια 

θέση στη διάρκεια τη̋ καθόδου τη̋, να υπολογίσετε: 

α. το ρυθµό µεταβολή̋ τη̋ στροφορµή̋ τη̋ ράβδου ω̋ προ̋ τον άξονα 

περιστροφή̋ τη̋. 

Μονάδε̋ 3 

 β. το ρυθµό µεταβολή̋ τη̋ κινητική̋ ενέργεια̋ τη̋ ράβδου. 

Μονάδε̋ 3 
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∆. Σηµειακή µάζα m1=0,1kg, κινούµενη οριζόντια µε ταχύτητα µέτρου 

υ1=100m/s, συγκρούεται πλαστικά µε τη ράβδο, τη στιγµή που η ράβδο̋ 

διέρχεται από το κατώτερο σηµείο τη̋ τροχιά̋ τη̋. Πόσο πρέπει να απέχει 

το σηµείο τη̋ σύγκρουση̋ από τον άξονα περιστροφή̋ τη̋ ράβδου, ώστε η 

ράβδο̋ µετά τη σύγκρουση να ακινητοποιηθεί; 

Μονάδε̋ 7 

 ∆ίνονται η επιτάχυνση τη̋ βαρύτητα̋ g=10m/s2 και η ροπή αδράνεια̋ τη̋ 

ράβδου ω̋ προ̋ άξονα περιστροφή̋ κάθετο σε αυτή και διερχόµενο από το 

κέντρο µάζα̋ τη̋ Icm= 12
1
ML2. 

 


