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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ  
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ : ΦΥΣΙΚΗ  
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ : ΕΞΙ (6) 

 
ΘΕΜΑ 1ο 

Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε  στο τετράδιό  σας τον αριθµό της 
ερώτησης  και δίπλα  το γράµµα που  αντιστοιχεί  στη σωστή  
απάντηση.  

1. Ένας ανεµιστήρας  έχει απόδοση  0,9 και τροφοδοτείται  µε ισχύ 
200 Watt. Αυτό  σηµαίνει  ότι : 
α)  η ωφέλιµη ισχύς είναι   180 Watt 
β)  οι απώλειες  είναι      90 Watt 
γ) η ωφέλιµη ισχύς είναι     20 Watt 
δ) οι απώλειες  είναι     10 Watt. 

Μονάδες  5 
2. Ένας αλεξιπτωτιστής  πέφτει  από  κάποιο  ύψος προς τη γη. 

Τι από  τα παρακάτω  ισχύει  για τον αλεξιπτωτιστή ; 
 α) η διατήρηση  της µηχανικής  ενέργειας  
 β) το  θεώρηµα µεταβολής  της κινητικής  ενέργειας  
 γ) η διατήρηση  της δυναµικής ενέργειας  
 δ) το  έργο  του  βάρους  είναι  ίσο  µε µηδέν . 

Μονάδες  5 
3.  Σε ιδανικό  ελατήριο προσφέρουµε ενέργεια  Ε και 

προκαλούµε συσπείρωση  του  φυσικού του  µήκους κατά ∆L. 
Για να επιτύχουµε συσπείρωση  του φυσικού  του  µήκους  
κατά 2∆L η ενέργεια  που  πρέπει  να προσφέρουµε είναι: 

 α)  Ε 
 β) 4Ε 
 γ) 2Ε 
 δ) Ε/2 

Μονάδες  5 
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4. Σε κάθε µετωπική  κρούση  διατηρείται : 
 α) η ορµή και η κινητική  ενέργεια  
 β) η ορµή 
 γ) η κινητική  ενέργεια  
 δ) η µηχανική  ενέργεια . 

Μονάδες  5 
5. Να γράψετε  στο τετράδιό  σας τα γράµµατα της στήλης  Α και  

δίπλα σε κάθε γράµµα τον  αριθµό της στήλης Β, που 
αντιστοιχεί  στο σωστό µέγεθος. 

Α B 
α. Ορµή 1. Watt / s 
β. Ισχύς 2. Joule 
γ. Ένταση  ηλεκτρικού  πεδίου  3. N/C 
δ . Ενέργεια  4. N 
ε. Ρυθµός µεταβολής  της ορµής 5. Watt 
 6. Kg ⋅ m/s 

Μονάδες  5 
 
ΘΕΜΑ 2ο  
1.  Με βάση   τους  ορισµούς της ορµής και της κινητικής 

ενέργειας  να βρείτε τη µεταξύ τους σχέση . 
Μονάδες  9 

2. Στο σχήµα σηµειώνονται  οι διαδροµές  ΣΓΑ και Σ∆Α των  
µαζών m1 και m2 αντίστοιχα , µέσα στο   

 
 
βαρυτικό  πεδίο  της Γης. 
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Αν m1 > m2  σε ποιά  από  τις δύο  διαδροµές το  έργο  της 
βαρυτικής  δύναµης είναι  µεγαλύτερο ; 

 Μονάδες  3 
 ∆ικαιολογήστε  την απάντησή  σας. 

Μονάδες  5  
3. Ραδιενεργός  πυρήνας  που  ηρεµεί στιγµιαία  στη θέση  Ο 

διασπάται  σε τρία σωµατίδια . Τα δύο   από αυτά έχουν  
ορµές  P X  και  P Y αµέσως µετά τη διάσπαση , όπως 
δείχνει  το  σχήµα. 

 

Ποιό  από  τα διανύσµατα  P A ,  P B ,  P Γ  του  σχήµατος  
αντιστοιχεί  στην  ορµή του  τρίτου  σωµατιδίου ;  

Μονάδες  3 
∆ικαιολογήστε  την απάντησή  σας. 
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Μονάδες  5 
 

ΘΕΜΑ 3ο  
Στα άκρα  Α, Γ της διαγωνίου  ΑΓ τετραγώνου  ΑΒΓ∆ , πλευράς 
0,1 m, βρίσκονται  ακλόνητα   τα φορτία  qΑ = +1 ⋅10 -9  C  και qΓ  
= - 2 ⋅10 -9  C.  
Να υπολογιστούν : 

α)  το  µέτρο  της έντασης  του  ηλεκτρικού  πεδίου  στο  κέντρο  του 
τετραγώνου  

Μονάδες  7  
β)  το  δυναµικό  του  ηλεκτρικού  πεδίου  στη  κορυφή  Β 

Μονάδες  7  
γ)  η  δυναµ ική  ενέργεια  του  συστήµατος  των  δύο  φορτίων  

Μονάδες  6 
δ) η  ελάχιστη  ενέργεια  που  πρέπει  να  προσφερθεί  για  την  

µετακίνηση  του  ενός  από  τα  δύο  φορτία  σε  άπειρη  
απόσταση .  

Μονάδες  5 
  

ΘΕΜΑ 4ο  
Το   ένα  άκρο  οριζόντιου   ελατηρίου ,  σταθεράς    Κ= 100 Ν/m 
είναι  ακλόνητα  στερεωµένο  όπως δείχνει  το  σχήµα.  
 
 
 

Στο  ελεύθερο  άκρο  του  ελατηρίου  τοποθετείται  σώµα Σ1, 
µάζας m1 = 1 Kg, χωρίς να είναι  συνδεδεµένο  µε το  ελατήριο , 

Σ 2 Σ 1

∆x

(Γ)
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και προκαλείται   συσπείρωση  του ελατηρίου  κατά ∆x. Το  
σώµα Σ1 αφήνεται  ελεύθερο , οπότε αυτό  κινείται κατά  
µήκος του  λείου  οριζοντίου  επιπέδου. Στο  σηµείο  Γ, το  σώµα  
Σ1  έχει ταχύτητα  υ1 = 8m/s και συγκρούεται µε σώµα Σ2, 
µάζας m2 = 3 Kg, που ισορροπεί  κατακόρυφα , δεµένο  στην 
άκρη  αβαρούς    και    µη    εκτατού    νήµατος   µήκους   L = 
0,35 m, του οποίου  το  άλλο  άκρο  είναι  σταθερά   
προσαρµοσµένο  σε ακλόνητο  σηµείο . Η κρούση  των 
σωµάτων  είναι  µετωπική  και ελαστική. 
Να υπολογιστούν : 

α)  η παραµόρφωση  του  ελατηρίου  
Μονάδες  5  

β)  οι  ταχύτητες  των  σωµάτων  Σ1  και  Σ2  αµέσως  µετά  την  
κρούση  

Μονάδες  7  
γ) η ταχύτητα  του σώµατος Σ2, όταν  το  νήµα σχηµατίζει  γωνία 

90ο µε την κατακόρυφο  
Μονάδες  6 

 
 δ) το  µέτρο  της συνολικής  ώθησης που δέχεται  το  σώµα Σ2 

αµέσως µετά την κρούση  και µέχρι  το  νήµα να σχηµατίζει  
µε την κατακόρυφο  γωνία  90ο . 

Μονάδες  7 
 

 
Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόµενους) 

1. Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά 

(ηµεροµηνία , κατεύθυνση , εξεταζόµενο µάθηµα). Τα θέµατα  

δε  θα τα αντιγράψετε στο τετράδιο .  

2. Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω µέρος των 

φωτοαντιγράφων  αµέσως µόλις σας παραδοθούν .  Καµιά άλλη 

σηµείωση δεν επιτρέπεται να γράψετε .  
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Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε µαζί µε το τετράδιο 

και τα φωτοαντίγραφα , τα οποία και θα καταστραφούν  

µετά το πέρας της εξέτασης   

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέµατα .  

4. Κάθε λύση επιστηµονικά τεκµηριωµένη είναι αποδεκτή .  

5. Αν κατά την ανάπτυξη των θεµάτων χρησιµοποιήσετε 

σχήµατα, αυτά µπορούν να γίνουν  και µε µολύβι .  

6. ∆ιάρκεια  εξέτασης  : Τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή των 

φωτοαντιγράφων .  

7. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : Μιάµιση ώρα (1  1/2) µετά τη 

διανοµή των φωτοαντιγράφων .  

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ! 


