
 

 

 
 
 
 

1ο ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

ΦΥΣΙΚΗ 

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

 

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 

 

ΘΕΜΑ 1ο  

Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τ ις παρακάτω ερωτήσεις 

1-4 και δ ίπλα το γράμμα που αντ ιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 

 
1)  Στην ομαλή κυκλική κ ίνηση παραμένει σταθερό το διάνυσμα: 

a) της γραμμικής ταχύτητας 

b) της κεντρομόλου επιτάχυνσης 

c) της κεντρομόλου δύναμης 

d) της γωνιακής ταχύτητας 

 
Μονάδες 5 

 
2)  Ένα σώμα κινείται με σταθερή ορμή 1p


 και ξαφνικά δέχεται τη δράση σταθερής 

συνισταμένης δύναμης F


 γ ια χρόνο Δt, οπότε αποκτά ορμή 2p


. Η συνισταμένη 

δύναμη F


 έχει την κατεύθυνση: 

a) της αρχικής ορμής 1p


 

b) της τελικής ορμής 2p


 

c) της μεταβολής της ορμής 2 1p p p  
  

 

d) της μετατόπισης 

 
Μονάδες 5 



 

 

 
3)  Ένα σημειακό θετ ικό φορτ ίο βρίσκεται στο σημείο Α. Το διάνυσμα που 

παριστά την ένταση του πεδίου στο σημείο Β είναι:  

 

 
 

a) το 1  

b) το 2 

c) το 3 

d) το 4 

Μονάδες 5 
 
 

4)  Ευθύγραμμος αγωγός μεγάλου μήκους διαρρέεται από ρεύμα Ι.  Αν τριπλασιά-

σουμε την ένταση του ρεύματος, τότε η ένταση Β του μαγνητικού πεδίου που 

δημιουργείται σε ορισμένη απόσταση r από τον αγωγό 

a) παραμένει σταθερή 

b) υποτριπλασιάζεται 

c) τριπλασιάζεται 

d) εννεαπλασιάζεται 

Μονάδες 5 
 

 
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.  

 
1. Ένα σώμα που εκτελεί ομαλή κυκλική κ ίνηση δεν έχει επιτάχυνση. 

2. Η συνολική ορμή ενός μονωμένου συστήματος σωμάτων διατηρείται.  

3. Ο νόμος του Coulomb ακολουθεί το νόμο του αντ ιστρόφου τετραγώνου. 

4. Το μαγνητικό πεδίο κυκλικού ρευματοφόρου αγωγού είναι ομογενές.  

5. Οι δυναμικές γραμμές του μαγνητ ικού πεδίου παραμορφώνονται από την 

παρουσία σιδήρου. 

 

Μονάδες 5 



 

 

ΘΕΜΑ 2ο  

Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δ ίπλα το γράμμα που 

αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.  

 
1)  Ο αγωγός του σχήματος διαρρέεται από ρεύμα Ι κινούμενος χωρίς τριβές σε 

επαφή με δύο κατακόρυφους στύλους, έχοντας επιτάχυνση 0,5g προς τα 

κάτω, όπου g η επιτάχυνση της βαρύτητας, ενώ στο χώρο υπάρχει οριζόντ ιο  

ομογενές μαγνητ ικό πεδίο, όπως φαίνεται στο σχήμα 

 

 

 
Αν ο αγωγός διαρρέεται από ένταση Ι’=3Ι και με αντ ίθετη φορά, τότε ο αγω-

γός θα αποκτήσει επιτάχυνση 

i. προς τα κάτω μέτρου 1,5g 

ii. προς τα κάτω μέτρου 2,5g 

iii. προς τα κάτω μέτρου 3,5g 

Μονάδες 2 
 

Να αιτ ιολογήσετε την απάντησή σας.  
Μονάδες 6 

 
 
2)  Το σώμα του σχήματος κινείται στο οριζόντ ιο επίπεδο με το οποίο 

παρουσιάζει συντελεστή τριβής μ υπό την επήρεια δύναμης F. Αν ισχύει ότ ι 

F=2mg, το μέτρο του ρυθμού μεταβολής της ορμής του σώματος (Δp/Δt) ε ίναι 

ίσο με:  

 F 

 
 

 

 



 

 

i. F∙(2-μ)/2 

ii. F∙(2-μ) 

iii. F∙(1-μ)/2 

Μονάδες 2 
 

Να αιτ ιολογήσετε την απάντησή σας.  
Μονάδες 6 

 
 
3)  Ένας δίσκος περιστρέφεται γύρω από σταθερό άξονα που διέρχεται από το 

κέντρο του Ο και ε ίναι κάθετος σε αυτόν με φορά αντ ίθετη των δεικτών του 

ρολογιού και σταθερή συχνότητα f . Σε σημεία Α και Β της επιφάνειας του 

δίσκου στέκονται δύο έντομα όπως φαίνεται στο σχήμα και ισχύει:  

(ΑΒ)=2(ΟΑ). Τα Α και Β βρίσκονται κατά μήκος της ίδ ιας ακτ ίνας του κύκλου 

 

Για τ ις επιταχύνσεις των εντόμων θα ισχύει:  

i. αΒ = αΑ  

ii. αΒ = 2αΑ  

iii. αΒ = 3αΑ  

Μονάδες 2 
 

Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.  
Μονάδες 7 

 
 

 

ΘΕΜΑ 3ο 

a)  Δίνεται πυκνωτής με χωρητικότητα C=10 - 6  F και απόσταση οπλισμών ℓ=1cm ο 

οποίος είναι συνδεδεμένος με πηγή τάσης V=100 Volt. Οι οπλισμοί του 

πυκνωτή έχουν οριζόντ ιο προσανατολισμό. 

 



 

 

Αν αποσυνδέσουμε τον πυκνωτή από την πηγή και στη συνέχεια 

διπλασιάσουμε την απόσταση των οπλισμών του, να βρείτε την νέα ένταση 

του ηλεκτρικού του πεδίου.  

Μονάδες 8 
  

b)  Να βρείτε τη μεταβολή της ενέργειας του ηλεκτρικού πεδίου του πυκνωτή. Πως 

εξηγείται η αύξησή της;  

Μονάδες 7 
 

c)  Ένα φορτ ισμένο σωματίδ ιο Σ μάζας m=1,6mg αιωρείται μεταξύ των οπλισμών 

του πυκνωτή. Να βρείτε τo πλεόνασμα ή το έλλειμμα των ηλεκτρονίων του, 

αναλόγως αν είναι αρνητ ικά ή θετ ικά φορτ ισμένο 

Μονάδες 5 
 

d)  Να υπολογίσετε το έργο της δύναμης του πεδίου κατά τη μεταφορά του 

προηγούμενου σωματιδ ίου από το Κ στο Λ (να θεωρήσετε την τάση του 

πυκνωτή όπως στα δεδομένα V=100Volt). Ποιο είναι το φυσικό περιεχόμενο 

του έργου αυτού;  

Δίνεται: g=10m/s2 και e=1,6∙10 - 19C 

 
 

Μονάδες 5  
 

ΘΕΜΑ 4ο 

a)  Ένα σώμα με μάζα m=2kg αφήνεται ελεύθερο σε ένα σημείο Α ενός πλάγιου 

επιπέδου που βρίσκεται σε ύψος h=1,8m. Το σώμα αρχίζει να κ ινείται προς τα 

κάτω χωρίς τριβές ώσπου φτάνει στο σημείο Γ και συνεχίζει την κ ίνησή του 

στο λείο μεταλλικό αυλάκι,  σχήματος ημικυκλίου ακτ ίνας R=2m και το επίπεδο 

του οποίου είναι κατακόρυφο. Το σώμα κάποια στ ιγμή διέρχεται και από το 

σημείο Δ. Η ακτ ίνα που συνδέει το σημείο Δ με το κέντρο του κύκλου 

σχηματίζει γωνία φ=60ο με την κατακόρυφο. Να υπολογίσετε:  



 

 

τη 

δύναμη Ν που δέχεται το σώμα από το επίπεδο στο σημείο Γ (υπόδειξη: βρείτε 

πρώτα την ταχύτητα στο σημείο Γ)  

Μονάδες 7 
 

 
b)  τη στιγμιαία συχνότητα περιστροφής στο σημείο Δ 

Μονάδες 7 
 

 
c)  τη δύναμη που δέχεται από το μεταλλικό αυλάκι στο σημείο Δ 

Μονάδες 5 
 

 
d)  το μέτρο της μεταβολής της ταχύτητας από το σημείο Γ στο σημείο Δ 

 
Δίνεται: g=10m/s2, συν60ο=1/2, συν120ο= -1/2, √7≈2,6  

Μονάδες 6  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Επιμέλεια: Βελεντζάς Λάμπρος 
Φυσικός 

ΟΡΟΣΗΜΟ Αθήνας 


