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Θέμα A :     

Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης 
και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 

Α1. Σε ένα συρμάτινο πλαίσιο μεταβάλλουμε την ροή κατά ΔΦ, οπότε το ρεύμα που 
διαρρέει τον αγωγό είναι I και το φορτίο που περνά από μια διατομή είναι q. Αν 
προκαλέσουμε τη ίδια μεταβολή ΔΦ της μαγνητικής ροής σε διπλάσιο χρόνο, τότε το 
ρεύμα και το φορτίο θα είναι αντίστοιχα: 
α)   2I, 2q         
β)   I/2, q/2          
γ)   I, q/2         
δ)  I/2, q  

Μονάδες 5 
 

Α2. Δυο σωληνοειδή (1) και (2), έχουν μήκη ℓ1 και ℓ2 αντίστοιχα με ℓ2 =3ℓ1/2 και ίδιο 

αριθμό σπειρών ανά μονάδα μήκους. Τα σωληνοειδή διαρρέονται από ρεύματα ίσης 

έντασης. Τα μέτρα των εντάσεων των μαγνητικών πεδίων στα κέντρα των δυο 

σωληνοειδών έχουν λόγο Β1/Β2: 

α)  2              

β)  3/2                

γ)  2/3               

δ)  1 

Μονάδες 5 
 

Α3. Σε µία οριζόντια (προστέθηκε µε διευκρίνιση) φλέβα ρέει ιδανικό ρευστό. Όταν σε 

µια περιοχή του υγρού οι ρευµατικές γραµµές πυκνώνουν, τότε:  

α) η ταχύτητα ροής αυξάνεται και η πίεση ελαττώνεται  

β) η παροχή της φλέβας αυξάνεται και η πίεση αυξάνεται  

γ) η παροχή της φλέβας ελαττώνεται και η πίεση ελαττώνεται  

δ) η ταχύτητα ροής αυξάνεται και η πίεση αυξάνεται. 

Μονάδες 5 
 

 

Α4. Αν το αλγεβρικό άθροισμα των ροπών που δρουν πάνω σ' ένα στερεό σώμα, το 

οποίο περιστρέφεται γύρω από σταθερό άξονα, είναι μηδέν, τότε  

α. η γωνιακή του ταχύτητα μεταβάλλεται.  

β. η γωνιακή του ταχύτητα είναι σταθερή.  

γ. η γωνιακή του επιτάχυνση μεταβάλλεται.  



δ. η ροπή αδράνειας ως προς τον άξονα περιστροφής του μεταβάλλεται. 

Μονάδες 5 
 

Α5. Σε μια ελαστική κρούση δεν διατηρείται  

α) η ολική κινητική ενέργεια του συστήματος.  
β) η ορμή του συστήματος.                                                                                                        
γ) η μηχανική ενέργεια του συστήματος.                                                                                           
δ) η κινητική ενέργεια κάθε σώματος 
 

Μονάδες 5 
Θέμα B  

 

Β1. Δυο παράλληλοι αγωγοί βρισκονται σε απόσταση d και διαρρέονται από ομόρροπα 
ρεύματα έντασης I, 3I αντίστοιχα. Το μαγνητικό πεδίο έχει ενταση μηδέν, σε σημείο που 
απέχει από τον αγωγό που διαρρέεται από ρεύμα I, απόσταση: 
α)     d/2                  
β)     d/3               γ)    d/4 
  
Δικαιολογήστε την απάντησή σας. 
 
β) Στο ίδιο σημείο τοποθετούμε τρίτο, παράλληλο στους δυο πρώτους, αγωγό που 
διαρρέεται από ομόρροπο ρεύμα έντασης 2I. Ποια δύναμη θα δεχτεί από τους άλλους 
δυο.  

Μονάδες 6 
 

Β2.   

Στη διπλανή διάταξη ο αγωγός ΚΛ εκτοξεύεται με ταχύτητα u0.  

α) Να εξηγήσετε το είδος της κίνησης. 

β) Με δεδομένα την αρχική ταχύτητα u0, και τη μάζα m του 

αγωγού, πόση θερμότητα εκλύεται από τις δυο    

                                   αντιστάσεις; 

 

Μονάδες 6 
 

Β3. Ένα σώμα  μάζας , το οποίο έχει κινητική ενέργεια , 

συγκρούεται πλαστικά με σώμα  μάζας . Μετά την κρούση, το 

συσσωμάτωμα μένει ακίνητο. Η μηχανική ενέργεια που μετατράπηκε σε θερμότητα κατά 

τη διάρκεια της κρούσης, είναι ίση με 

 

α)  β)  γ)  

 

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

 



Μονάδες 6 
 

 

B4. Στο δοχείο του σχήματος που έχει μεγάλο εμβαδόν 
διατομής, πέφτει νερό από μια βρύση η οποία έχει σταθερή 
παροχή, Π1. Στο πλευρικό τοίχωμα του δοχείου και κοντά 
στον πυθμένα υπάρχει μικρή οπή εμβαδού Α από την 
οποία εξέρχεται το νερό, με αποτέλεσμα η στάθμη του 
νερού στο δοχείο να σταθεροποιηθεί σε ύψος h. Αν το 
εμβαδόν της οπής διπλασιαστεί, η στάθμη του νερού θα 

σταθεροποιηθεί σε ύψος  για το οποίο ισχύει  
 

α. . 
 

β. . 
 

γ. . 
 
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να δικαιολογήσετε 
την επιλογή σας 

 
 

Μονάδες 7 
 

 

Θέμα Γ  

 

Ο αγωγός ΚΛ στη διάταξη του διπλανού σχήματος, έχει μάζα m = 2 Kg, μήκος 
ΚΛ = L = 1 m, αντίσταση RΚΛ = R2 = 8 Ω και ολισθαίνει 
χωρίς τριβές με τα άκρα του πάνω στα παράλληλα 
οριζόντια σύρματα Αx, Γy. Το κατακόρυφο ομογενές 
μαγνητικό πεδίο έχει ένταση μέτρου Β = 2 Τ. Τα άκρα Α 
και Γ συνδέονται με αντιστάτη αντίστασης R1 = 12 Ω. 
Ο αγωγός ξεκινώντας από την ηρεμία κινείται με σταθερή 
επιτάχυνση α = 2 m/s2. Να υπολογίσετε: 

α) Την Η.Ε.Δ. από επαγωγή και το επαγωγικό ρεύμα σε συνάρτηση με τον 
χρόνο. 
β) Τη διαφορά δυναμικού την στιγμή t1 =2 s και το φορτίο που πέρασε από 
μια διατομή του αγωγού ΚΛ στα πρώτα 2 s της κίνησής του. 
γ) Την εξωτερική δύναμη που ασκείται στον αγωγό σε συνάρτηση με τον 
χρόνο και να υπολογίσετε το μέτρο της συνισταμένης δύναμης την t2 = 3 s. 
δ) Τον ρυθμό με τον οποίο η εξωτερική δύναμη παρέχει ενέργεια στον αγωγό 
ΚΛ, τη στιγμή που ο ρυθμός μεταβολής της κινητικής ενέργειας είναι 40 j/s. 
 



                                                                                       ( μονάδες  6+6+6+7 ) 
ΘΕΜΑ Δ 

Το ανοικτό κυλινδρικό δοχείο του παρακάτω 

σχήματος έχει εμβαδόν βάσης Α=10-2m2 και 

βρίσκεται πάνω σε οριζόντιο δάπεδο. Το δοχείο 

είναι αρχικά άδειο και στο πλευρικό του 

τοίχωμα υπάρχουν δύο τρύπες (1) και (2) με 

διατομές Α1=10-4m2 και Α2=2*10-4m2  

αντίστοιχα. Το ύψος πάνω από τη βάση του 

δοχείου στο οποίο βρίσκεται η τρύπα (1) είναι: 

h1=0,1m. Αρχίζουμε να γεμίζουμε το δοχείο με 

τη βοήθεια βρύσης σταθερής παροχής μέχρι να 

σταθεροποιηθεί η ελεύθερη επιφάνεια του νερού στο δοχείο σε ύψος h=0,9m πάνω από τη 

βάση του. Το ύψος h2 πάνω από τη βάση του δοχείου στο οποίο βρίσκεται η τρύπα (2) 

είναι τέτοιο, ώστε όταν σταθεροποιηθεί η ελεύθερη επιφάνεια του νερού στο δοχείο το 

βεληνεκές της φλέβας του νερού που εξέρχεται από την τρύπα αυτή να είναι το μέγιστο 

δυνατό. 

Να υπολογίσετε:  

Γ1. το βεληνεκές της φλέβας του νερού που εξέρχεται από την τρύπα (1), μετά την 

σταθεροποίηση της ελεύθερης επιφάνειας του νερού στο δοχείο.  

Μονάδες 6  

Γ2. το εμβαδόν διατομής της φλέβας του νερού που εξέρχεται από την τρύπα (1), κατά την 

πρόσπτωση της στο οριζόντιο δάπεδο, μετά την σταθεροποίηση της ελεύθερης επιφάνειας 

του νερού στο δοχείο.  

Μονάδες 5  

Γ3. το ύψος πάνω από τον πυθμένα του δοχείου, στο οποίο βρίσκεται η τρύπα (2).  

Μονάδες 7  

Γ4. την παροχή της βρύσης.  

Μονάδες 4  

Γ5. το μέτρο της ταχύτητας με την οποία εξέρχεται το νερό από την τρύπα (1) τη χρονική 

στιγμή κατά την οποία η ελεύθερη στάθμη του νερού στο δοχείο βρίσκεται ανάμεσα στην 

τρύπα (1) και την τρύπα (2) και ανεβαίνει με ταχύτητα μέτρου .  

Μονάδες 3  

Να θεωρήσετε ότι το νερό συμπεριφέρεται ως ιδανικό ρευστό και ότι η ατμοσφαιρική πίεση 

παραμένει σταθερή. 



Δίνεται: η επιτάχυνση της βαρύτητας g=10m/s2 


