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ΘΕΜΑ Α 
 
Να γράψετε τον αριθμό κάθε μιας από τις παρακάτω ερωτήσεις και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη 
σωστή απάντηση. 
 
Α.1. Για την παραγωγή εναλλασσόμενης τάσης πλάτους V, ένα πλαίσιο περιστρέφεται μέσα σε 
ομογενές μαγνητικό πεδίο έντασης B. Αν διπλασιάσουμε την περίοδο περιστροφής του πλαισίου, 
διατηρώντας σταθερή την ένταση B του μαγνητικού πεδίου, τότε το πλάτος της εναλλασσόμενης 
τάσης γίνεται ίσο με  
α. V    β. 2V    γ. V/ 2    δ. 

2
V   
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Α.2. Σφαίρα Α κινούμενη με ταχύτητα 1υ

   
συγκρούεται κεντρικά με άλλη σφαίρα Β. Στο 
επόμενο διάγραμμα φαίνεται η γραφική παράσταση 
των ταχυτήτων, πριν και μετά την κρούση, των δύο 
σφαιρών.  
Αν 1m  και 2m  είναι οι μάζες των σφαιρών Α και Β 

αντίστοιχα, τότε ο λόγος 2

1

m
m

 έχει τιμή ίση με: 

α. 5/3                 β. 3/2                   γ.2                   δ.2/3 
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Α.3. Αντιστάτης R συνδέεται με πηγή εναλλασσόμενης τάσης της μορφής υ=Vημωt. Η σχέση 
μεταξύ της μέγιστης τιμής της στιγμιαίας ισχύος Pmax και της μέσης ισχύος P  που καταναλώνει ο 
αντιστάτης είναι: 
 
α. maxP P=    β. max 2

PP =   γ. max 2P P=   δ. max 2
PP =  
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Α.4. Σώμα Α μάζας m1 κινούμενο με ταχύτητα μέτρου υ1 συγκρούεται με ακίνητη σφαίρα Β μάζας 
m2. Η διάρκεια της κρούσης είναι αμελητέα. Η κρούση είναι ελαστική αν: 

α. το σώμα Β μετά την κρούση έχει ταχύτητα 1 1
2

1 2

2m
m m

υυ ′ =
+

      

β. Α Β∆Κ = −∆Κ   
γ. p pΑ Β∆ = −∆

             
δ.  Α Β∆Κ ≠ −∆Κ  
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Α.5. Στις ερωτήσεις 1-5 που ακολουθούν να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα τη 
λέξη Σωστό αν η πρόταση είναι σωστή ή τη λέξη Λάθος αν η πρόταση είναι λανθασμένη. 
 
Α.5.1. Σε κάθε ελαστική κρούση δύο σωμάτων με ίσες μάζες τα σώματα ανταλλάσσουν ταχύτητες. 
Α.5.2. Σώμα μάζας m, το οποίο έχει κινητική ενέργεια Κ0, συγκρούεται κεντρικά και πλαστικά με 
σώμα μάζας 4m. Μετά την κρούση το συσσωμάτωμα μένει ακίνητο. Η μηχανική ενέργεια που 
χάθηκε κατά την κρούση, είναι Κ0 
Α.5.3. Κύκλωμα αποτελείται από αντιστάτη και πηγή εναλλασσόμενης τάσης. Τις χρονικές στιγμές 
στις οποίες η ένταση του ρεύματος που διαρρέει τον αντιστάτη είναι μέγιστη, η διαφορά δυναμικού 
στα άκρα του είναι μηδέν. 
Α.5.4. Ένα αμπερόμετρο συνδεδεμένο σε κύκλωμα εναλλασσόμενης τάσης μετρά τη μέγιστη τιμή 
της έντασης του ρεύματος στο κύκλωμα. 
Α.5.5. Το πλάτος της τάσης του δικτύου του σπιτιού σας είναι 220V. 
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ΘΕΜΑ Β 
 
Β.1. Στο διπλανό σχήμα φαίνεται η γραφική παράσταση 
δύο εναλλασσόμενων ρευμάτων σε συνάρτηση με τον 
χρόνο. Όταν αντιστάτης αντίστασης R διαρρέεται από το 
ρεύμα (1), τότε σε χρόνο ίσο με την περίοδό του, 
εκλύεται θερμότητα ίση με Q1. Όταν ο ίδιος αντιστάτης 
διαρρέεται από το ρεύμα (2), τότε σε χρόνο ίσο με την 
περίοδό του εκλύεται θερμότητα Q2. Ο λόγος των 
θερμοτήτων Q1/Q2 είναι ίσος με: 
 
α. 8  β. 0,5  γ. 0,25 
 
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση  
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Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. 
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Β.2. Τα σφαιρίδια ΣΑ, μάζας 
mA και ΣΒ, μάζας mB, του 
σχήματος, είναι δεμένα στις 
άκρες μη ελαστικών νημάτων 
ίδιου μήκους. Τα σφαιρίδια 
ελευθερώνονται ταυτόχρονα με 
τα νήματα τεντωμένα από 
θέσεις συμμετρικές ως προς 
την κατακόρυφο που διέρχεται 
από τη θέση ισορροπίας τους (βλέπε σχήμα) και συγκρούονται μετωπικά και ελαστικά στη θέση 
ισορροπίας τους. Μετά την κρούση, το σφαιρίδιο Α επιστρέφει πίσω και εκτελώντας κυκλική τροχιά 
φτάνει σε μέγιστο ύψος 4h.  O λόγος των μαζών mA/mB είναι: 
α. 1/2.    β. 1/3.    γ. 1/4. 
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.  
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Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. 
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Β.3. Σώμα Α μάζας m συγκρούεται έκκεντρα με αρχικά ακίνητο σώμα Β ίσης μάζας. Μετά την 
κρούση τα σώματα κινούνται σε κάθετες μεταξύ τους διευθύνσεις. Η κρούση είναι: 
 
α. ελαστική   β. ανελαστική   γ. πλαστική 
 
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.  
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Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. 
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ΘΕΜΑ Γ 
 
Αγώγιμο τετράγωνο πλαίσιο αμελητέας αντίστασης και πλευράς α=0,1m, αποτελείται από N=100 
σπείρες και βρίσκεται ολόκληρο σε ομογενές μαγνητικό πεδίο έντασης μέτρου Β=2/π Τ. Το πλαίσιο 
περιστρέφεται με σταθερή γωνιακή ταχύτητα ω=100π rad/s, γύρω από άξονα που διέρχεται από τα 
μέσα δύο απέναντι πλευρών του και είναι κάθετος στις δυναμικές γραμμές του πεδίου. Τα άκρα του 
πλαισίου συνδέονται με αντιστάτη αντίστασης R=50Ω. Να υπολογίσετε: 
 
Γ.1. το πλάτος της παραγόμενης εναλλασσόμενης τάσης στα άκρα του αντιστάτη 
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Γ.2. την ενεργό ένταση του εναλλασσόμενου ρεύματος 
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Γ.3. το ποσό της θερμότητας που αποδίδει ο αντιστάτης στο περιβάλλον σε χρόνο t=2min 
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Γ.4. τη μεταβολή της μέσης ισχύος που προσφέρεται στον αντιστάτη, αν διπλασιαστεί το μέτρο της 
έντασης του μαγνητικού πεδίου. 
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ΘΕΜΑ Δ 
 
Σε ένα οριζόντιο επίπεδο ηρεμούν δύο σώματα A 
και Β, με μάζες m1=0,95kg και m2=2kg αντίστοιχα. 
Το σώμα Β είναι δεμένο στο άκρο ελατηρίου 
σταθεράς k=10N/m , το οποίο έχει το φυσικό του 
μήκος. Τα σώματα παρουσιάζουν τριβή με το 
επίπεδο με συντελεστή μ=0,5 και η μεταξύ τους απόσταση είναι d=2m.  Κάποια στιγμή ένα βλήμα μάζας 
m=50g που κινείται οριζόντια και στη διεύθυνση του άξονα του ελατηρίου  με ταχύτητα υ=120m/s, 
σφηνώνεται ακαριαία στο σώμα Α. 
 
α. Να υπολογίσετε την ταχύτητα του σώματος Α αμέσως μετά την κρούση του με το βλήμα. 
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β. Με ποια ταχύτητα φτάνει το σώμα Α στο σώμα Β; 
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γ. Αν τελικά το σώμα Α μετά την κρούση με το Β, σταματάει αφού μετακινηθεί 10cm προς τα δεξιά, να 
εξετάσετε αν η αμελητέας διάρκειας κρούση μεταξύ των σωμάτων Α και Β είναι ελαστική ή όχι. 
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δ. Να υπολογίσετε την τελική απόσταση μεταξύ των σωμάτων Α και Β, μετά την ακινητοποίησή τους. 
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