
 
ΘΕΜΑΤΑ Β ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ (ΜΕ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ) 

 
1. Στα κάτω άκρα δύο κατακόρυφων ελατηρίων Α και Β ισορροπούν δύο σώματα με μάζες 

mA και mB αντίστοιχα (mA > mB) Στην κατάσταση αυτή τα δύο ελατήρια έχουν την ίδια 
επιμήκυνση. Απομακρύνουμε και τα δύο σώματα κατακόρυφα προς τα κάτω κατά d και τα 
αφήνουμε ελεύθερα, οπότε εκτελούν απλή αρμονική ταλάντωση. Το σύστημα A-mA έχει 
ενέργεια 

 α) ίση με την ενέργεια που έχει το σύστημα B-mB 

 β) μεγαλύτερη από την ενέργεια του συστήματος B-mB  
γ)         μικρότερη από την ενέργεια του συστήματος B-mB 

 
2. Το διαπασών παράγει αρμονικό ήχο που εξαναγκάζει το τύμπανο του αφτιού να κάνει 

ταλάντωση. Ένας παρατηρητής ακούει τον ήχο από δύο διαπασών, που λειτουργούν 
ταυτόχρονα και παράγουν ήχους με συχνότητες f1=2500 Hz και f2=2504 Hz. Ο 
παρατηρητής αντιλαμβάνεται έναν ήχο που άλλοτε «σβήνει» (το πλάτος της ταλάντωσης 
μηδενίζεται) και άλλοτε αποκτά μέγιστη ένταση (το πλάτος της ταλάντωσης γίνεται 
μέγιστο). Ανάμεσα σε δύο διαδοχικούς μηδενισμούς της έντασης του ήχου το τύμπανο του 
αυτιού θα εκτελέσει :   

 α) 5004 πλήρεις β) 2502 πλήρεις ταλαντώσεις γ)  625 πλήρεις ταλαντώσεις  

 

3. Κύκλωμα ηλεκτρικών ταλαντώσεων περιλαμβάνει πηνίο με συντελεστή αυτεπαγωγής L= 16 

mH και πυκνωτή χωρητικότητας C=4x10-5F. Κάποια στιγμή το φορτίο στον πυκνωτή είναι 

q=20 μC και η ένταση του ρεύματος στο κύκλωμα 25√3mA. Το μέγιστο φορτίο που αποκτά 

ο πυκνωτής κατά την ηλεκτρική ταλάντωση είναι:  

   α) 20 μC   β) 40 μC  γ) 60 μC  

 

4. Στο κύκλωμα του σχήματος δίνονται: E=12V, r=0, L=10mH, C=1μF, 

R=12Ω. Αρχικά ο μεταγωγός βρίσκεται στη θέση Α και το πηνίο 

διαρρέεται απ ό σταθερό ρεύμα. Τη χρονική στιγμή t = 0 ο 

μεταγωγός μεταφέρεται ακαριαία στη θέση Β.   
A) O οπλισμός που θα αποκτήσει πρώτος θετικό φορτίο είναι:   

α) ο πάνω  β) ο κάτω  

Β) Οι εξισώσεις που δίνουν την ένταση του ρεύματος και το 

φορτίο του πυκνωτή σε συνάρτηση με το χρόνο είναι  

α) i=-0,6ημ104t, q=6x10-5συν104t (SI)  
β) i=0,6συν104t, q=6x10-5ημ104t (SI) 

 

5. Κατά μήκος δύο ομοίων χορδών 1 και 2, διαδίδονται δύο εγκάρσια αρμονικά κύματα. Το 
κύμα στη χορδή 1 έχει διπλάσια συχνότητα και το μισό πλάτος από το κύμα στη χορδή 2. 
Ποιες από τις προτάσεις που ακολουθούν είναι σωστές;  

 α) Η ταχύτητα διάδοσης των δύο κυμάτων στις δύο χορδές είναι ίδια.   
 β) Το μήκος κύματος στη χορδή 2 είναι διπλάσιο από το μήκος κύματος στη χορδή 1.  
 γ) Η μέγιστη ταχύτητα ταλάντωσης είναι μεγαλύτερη στα σωματίδια της χορδής 1. 
  δ) Η μέγιστη επιτάχυνση ταλάντωσης είναι μεγαλύτερη στα σωματίδια της χορδής 1 

 

6. Δύο σύγχρονες σημειακές πηγές 1 και 2 δημιουργούν στο ίδιο υλικό εγκάρσια κύματα με 
μήκος κύματος λ=3cm . Αν η απόσταση των πηγών είναι d=1cm τότε όλα τα σημεία που 
βρίσκονται στις προεκτάσεις του ευθύγραμμου τμήματος που συνδέει τις πηγές πάλλονται με 
πλάτος:  

α) 2 Α ,  β) 0    γ) Α  
 

 

 

 

 



 

 

7. Ένα στάσιμο κύμα περιγράφεται από την εξίσωση:  

  y = 0,5 συν(πχ/3)ημ40πt όπου τα x και y είναι σε cm και το t σε s. 
Τότε η ταχύτητα σε ένα σημείο του μέσου το οποίο απέχει 1cm από τη θέση x = 0 τη 
χρονική στιγμή t = 9/8s είναι: 

   α) -10π cm/s, β) +10π cm/s , γ) -5π cm/sec  
   

8. Διαπασών συχνότητας 340 Hz ηχεί μπροστά σε λείο κατακόρυφο τοίχο. Ανάμεσα στο 
διαπασών και στον τοίχο, στην ευθεία που είναι κάθετη στον τοίχο, μετακινείται 
ευαίσθητος δέκτης. Παρατηρούμε ότι σε δύο διαδοχικές θέσεις του δέκτη, που απέχουν 
μεταξύ τους 0,5 m, η ένδειξή του μηδενίζεται.  

α) H ταχύτητα διάδοσης του ήχου είναι: 

Ι) 330m/s,   II) 336 m/s,   III) 340 m/s  
β) Αντικαθιστούμε το διαπασών με άλλο άγνωστης συχνότητας και διαπιστώνουμε δύο  
διαδοχικά μέγιστα έντασης σε θέσεις που απέχουν μεταξύ τους 0,2 m. Η συχνότητα του 

δεύτερου διαπασών είναι: 
Ι) 340 Hz, II) 850Hz ,      III) 680Hz 

 
9. Μέσα σε υγρό με άγνωστο δείκτη διάθλασης βυθίζουμε μια γυάλινη πλάκα. Μια λεπτή 

μονοχρωματική δέσμη πέφτει στην πλάκα με γωνία πρόσπτωσης θα. Μεταβάλλοντας τη 
γωνία πρόσπτωσης παρατηρούμε ότι όταν είναι μεγαλύτερη των 60° η δέσμη παθαίνει 
ολική ανάκλαση στη γυάλινη πλάκα. Αν ο δείκτης διάθλασης του γυαλιού είναι nb = 1,5 
τότε ο δείκτης διάθλαση ε του υγρού είναι : 

   α) 1/2    β) √3 ,   γ) √2 
 
 

10. Μια σημειακή πηγή μονοχρωματικού φωτός βρίσκεται σε βάθος h, μέσα σε υγρό με 

δείκτη διάθλασης η=√5 για το φως που εκπέμπει η πηγή. Τότε η ακτίνα του φωτεινού 

δίσκου που βλέπει στην ελεύθερη επιφάνεια του υγρού ένας παρατηρητής που βρίσκεται 

έξω από το υγρό είναι: 

   α)  h/4, β) h/2 , γ) 2h/3 

  

 

11. Μια ακτίνα μονοχρωματικού φωτός πέφτει πάνω σε γυάλινη πλάκα 

πάχους d = √3m. Η γωνία πρόσπτωσης της ακτίνας είναι φ=π/3 και 

ο δείκτης διάθλασης του γυαλιού η =√3..  

α) Δείξτε ότι η ακτίνα που εξέρχεται από το γυαλί είναι παράλληλη 

στην αρχική.  

β) Η παράλληλη μετατόπιση που υφίσταται η ακτίνα από το γυαλί 

είναι.  

  Ι) 1m, II) 0,5m, III) 0,25m  

 

12. Πηγές κυμάτων Π1 και Π2 δημιουργούν στην επιφάνεια υγρού εγκάρσια κύματα.  

Α). Ένα σημείο Κ που απέχει r1 και r2 από τις πηγές έχει κάθε στιγμή απομάκρυνση 

 y1 = Aημ(2πt- πr1 + φο) (SI) εξαιτίας του κύματος που δημιουργεί η πηγή Π1 και  

y2 = Aημ(2πt- πr2) (SI) εξαιτίας του κύματος που δημιουργεί η πηγή Π2.  

Αν φο= π/2 τότε η μικρότερη διαφορά των αποστάσεων του σημείου Κ από τις ώστε το Κ 

να ταλαντώνεται με μέγιστο πλάτος είναι:  

   Ι) 0,5 m,  II) 1,5m ,  III) 2,5m  

Β) Ένα σημείο Μ της επιφάνειας του υγρού που βρίσκεται σε απόσταση r1 = 12m από την 

Π1 και r1=10m από την Π2 παραμένει διαρκώς ακίνητο  Ποια πρέπει να είναι η τιμή της 

φo;  

   Ι) π/4   ΙΙ) π/2,  ΙΙΙ) π 



 

 

 

 
13. Σε γραμμικό ελαστικό μέσον που εκτείνεται κατά μήκος του άξονα x'x έχει δημιουργηθεί 

στάσιμο κύμα που περιγράφεται από την εξίσωση y=8συν(πχ/2)ημ10πt. (τα x, y σε cm το t σε s)   
  Τότε μεταξύ των σημείων Α και Β του υλικού που βρίσκονται στις θέσεις xA=-4cm και xB=10cm 

υπάρχουν :  
    α) 5 δεσμοί ,  β) 7 δεσμοί,   γ) 9 δεσμοί  
   
 

14. Στο σχήμα βλέπουμε την τομή μιας πόρτας με το οριζόντιο επίπεδο. Η πόρτα αποτελείται από 

δύο διαφορετικά υλικά. Το υλικό 1 έχει μεγαλύτερη πυκνότητα από το υλικό 2. Τα δύο υλικά 

καταλαμβάνουν τον ίδιο χώρο. Από ποια μεριά 

πρέπει να τοποθετηθούν οι μεντεσέδες ώστε η 

πόρτα να ανοίγει και να κλείνει πιο εύκολα; 

Δικαιολογήστε την απάντησή σας.  
 

16. Ένας κύβος από πάγο και μία σφαίρα αφήνονται από το ίδιο ύψος σε πλάγιο επίπεδο. Η σφαίρα 
κυλίεται κατά μήκος του πλάγιου επιπέδου ενώ ο κύβος ολισθαίνει χωρίς τριβή. Οι μάζες των 
δύο σωμάτων είναι ίσες και οι διαστάσεις τους μικρές σε σχέση με το ύψος από το οποίο 
αφέθηκαν να κινηθούν . Να συγκρίνετε  

 Α) Το έργο του βάρους κατά την κίνηση των δύο σωμάτων.  

 Β) Την ταχύτητα με την οποία τα σώματα φτάνουν στη βάση του πλαγίου επιπέδου.  
 

 
17. Η ράβδος του σχήματος που έχει μήκος L και μάζα Μ είναι οριζόντια και στρέφεται γύρω από 

σταθερό κατακόρυφο άξονα που διέρχεται από το άκρο της Ο. Στο άλλο άκρο Α της ράβδου 
ασκείται οριζόντια δύναμη μέτρου που είναι διαρκώς κάθετη στη διεύθυνση της ράβδου. Η ράβδος 
αρχικά ήταν ακίνητη και με την επίδραση της δύναμης F= 2Μg/π αρχίζει να στρέφεται.   
Έστω ω η γωνιακή ταχύτητα που θα έχει αποκτήσει η ράβδος 
τη στιγμή κατά την οποία θα έχει ολοκληρώσει μισή 
περιστροφή.   

 Επαναλαμβάνουμε την προηγούμενη διαδικασία αλλά πλέον η 
ράβδος είναι ακίνητη σε κατακόρυφη θέση, ο άξονας που 
περνά από το Ο είναι οριζόντιος, η δύναμη F ασκείται στο 
κάτω άκρο Α ( συνεχώς κάθετη στην ράβδο) και η περιστροφή 
γίνεται σε κατακόρυφο επίπεδο. Αν μετά την μισή περιστροφή η ράβδος έχει γωνιακή ταχύτητα ω΄ 
θα ισχύει:  

   Α) ω=ω΄, B) ω=  ω′√2 , Γ ) ω= 2ω΄ 

 

 

 
18. Αν έλιωναν οι πολικοί πάγοι, θα ανέβαινε λίγο η στάθμη της θάλασσας. Τότε η συχνότητα 

περιστροφής της Γης γύρω από τον άξονά της 
Α. Θα μικρύνει   
Β. Θα μεγαλώσει   
Γ. Θα παραμείνει σταθερή  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
19. Το σφαιρίδιο Σ του έχει μάζα M και διαγράφει κύκλο ακτίνας R με 

γωνιακή ταχύτητα ω Το σκοινί στο οποίο είναι δεμένο το σφαιρίδιο 
περνάει από κατακόρυφο σωλήνα ΚΑ. Το έργο της δύναμης F που 
πρέπει να ασκήσουμε στην ελεύθερη άκρη του σκοινιού μέχρις ότου 
η ακτίνα περιστροφής του σφαιριδίου Σ γίνει R/2 έχει μέτρο:  

  Α) ΜR2ω2 

  Β) 0,5 ΜR2ω2 

  Γ) 1,5 ΜR2ω2 
  Θα θεωρήσετε ότι σ’ όλη τη διάρκεια του φαινομένου το σκοινί είναι οριζόντιο και ότι δεν 

υπάρχουν τριβές μεταξύ του σκοινιού και του σωλήνα). 
 
 

20. Το σχήμα δείχνει ένα συμπαγή κυκλικό δίσκο και ένα 
κυκλικό δακτύλιο που έχουν την ίδια ακτίνα και την ίδια 
μάζα και μπορούν να στρέφονται γύρω από οριζόντιο άξονα  

  Τη στιγμή μηδέν, που τα δύο σώματα είναι ακίνητα, 

ασκούνται σ’ αυτά δυνάμεις του ίδιου μέτρου, εφαπτόμενες 

στην περιφέρειά τους. Για τις στροφορμές τους τη χρονική 

στιγμή t ισχύει: 

   Α) μεγαλύτερη είναι η στροφορμή του δακτύλιου 

   Β) μεγαλύτερη είναι η στροφορμή του δίσκου 

   Γ) οι στροφορμές είναι ίσες 

 Για τις κινητικές ενέργειες την ίδια στιγμή: 

   Α) μεγαλύτερη είναι του δακτύλιου 

   Β) μεγαλύτερη είναι του δίσκου 

   Γ)  είναι ίσες 

 

 
21. Το εμπόδιο στο σχήμα έχει ύψος h και ο τροχός ακτίνα R και μάζα Μ. 

Να  αποδείξετε ότι ο τροχός θα υπερπηδήσει το εμπόδιο για τιμές της 

οριζόντιας δύναμης F μεγαλύτερες από Mg
√ℎ(2𝑅−ℎ)

𝑅−ℎ
 

 

 

 

 

 

 
22. Ο τροχός του σχήματος έχει ροπή αδράνειας, ως προς τον άξονά του, Ι και 

στρέφεται με γωνιακή ταχύτητα ω γύρω από οριζόντιο άξονα που 
διέρχεται από το κέντρο του. Ασκώντας στο σημείο Α του άξονα 
περιστροφής την κατάλληλη δύναμη τον μετακινούμε ώστε να γίνει 
κατακόρυφος.  

Το μέτρο της μεταβολής της στροφορμής του τροχού είναι:  
  Α) μηδέν Β)    Iω√2   Γ) Ιω/√2 

 

 
 
 
23. Ένας τροχός αφήνεται να κινηθεί σε πλάγιο επίπεδο που σχηματίζει με το οριζόντιο γωνία φ. Για 

να γίνεται η κίνησή του χωρίς ολίσθηση οι τιμές του συντελεστή οριακής στατικής τριβής πρέπει 
να είναι: α) για μs > 3 εφφ, β) μs >εφφ/3 , γ) μs >εφφ  

 Δίνεται η ροπή αδράνειας του τροχού ως προς τον άξονα γύρω από τον οποίο στρέφεται I = ½ mR2.  
 

 

 

 

 



 

 

 

 
24. Μια μικρή σφαίρα μάζας m και ακτίνας r αφήνεται από το 

σημείο Α, πάνω σε οδηγό, όπως φαίνεται στο σχήμα. Αν η 
κίνηση της σφαίρας γίνεται χωρίς ολίσθηση, ποιο είναι το 
μικρότερο ύψος h από το οποίο πρέπει να αφεθεί η σφαίρα 
για να κάνει ανακύκλωση;   

  α) 2R,  β) 2,7 R,  γ) 1,5 R   
 Η ροπή αδράνειας της σφαίρας ως προς άξονα που 

διέρχεται από το κέντρο της είναι I = ½ mr2.  
 Η ακτίνα της σφαίρας είναι πολύ μικρή σε σχέση με την ακτίνα R.  
 

 

 

25.Κύλινδρος που αφήνεται από το σημείο Α πλάγιου επιπέδου κυλίεται μέχρι το σημείο Γ, που   
βρίσκεται στη βάση του πλάγιου επιπέδου. Το σημείο Β είναι ένα ενδιάμεσο σημείο της διαδρομής 

του σώματος. Να συμπληρωθεί ο πίνακας αν δίνεται ότι Ι = ½ MR2.  
 

 
ΘΕΣΗ 

 

 
U(J) 

 
Kμετ(J) 

 
Kπερ(J) 

 
A 
 

 
120 

  

 
B 
 

   
20 

 
Γ 
 

 
0 

  

 
 

 

 
26. Ένα βλήμα με μάζα m= Μ /50 κινείται οριζόντια και σφηνώνεται σε κομμάτι ξύλου με μάζα Μ το 

οποίο είναι δεμένο σε κατακόρυφο σκοινί μήκους 1 m. Μετά τη σύγκρουση το νήμα εκτρέπεται 
από την κατακόρυφο κατά γωνία θ = 60°. 

 
 Η μηχανική ενέργεια που χάθηκε κατά την κρούση είναι:  
  Α) 125 J   B) 255J   Γ) 275 J  
  ( Δίνεται g = 10 m/s2   και συνθ =0,5 ) 

 

 

27. Ένα κινούμενο νετρόνιο συγκρουεται μετωπικά και ελαστικά με ακίνητο πυρήνα. Τι ποσοστό της 

κινητικής του ενέργειας χάνει το νετρόνιο αν συγκρουστεί α) με πυρήνα πρωτίου (1
1H) β) με 

πυρήνα δευτερίου (2
1H) και γ) με πυρήνα ηλίου (4

2H) .  

 

 
28. Σώμα μάζας m κινείται με ταχύτητα υ. Στην πορεία του συγκρούεται ελαστικά με κατακόρυφο 

τοίχο με γωνία πρόσπτωσης 600. Η μεταβολή στην ορμή του σώματος έχει μέτρο: 
   α) 0;   β) mυ/2;   γ) mυ;   δ) 2mυ; 

 

 

29. Μια σφαίρα συγκρούεται ελαστικά με άλλη όμοια σφαίρα που αρχικά ηρεμεί. Δείξτε ότι αν η 

κρούση δεν είναι κεντρική, μετά την κρούση οι σφαίρες θα κινηθούν σε διευθύνσεις κάθετες 

μεταξύ τους 

 
 



 
 
 
 

30. Δύο σφαίρες με μάζες m1 = 6kg και m2 = 4kg κινούνται στο οριζόντιο επίπεδο, με ταχύτητες υ1 = 
8m/s και υ2 = 9m/s κάθετες μεταξύ τους, και συγκρούονται πλαστικά. Η  μεταβολή της κινητικής 
ενέργειας του συστήματος είναι  

    α. 354j    β. 174j   γ. 337,8j 
 

31. Το σώμα Σ2 του σχήματος έχει μάζα m2 = 4kg και βρίσκεται πάνω σε λείο οριζόντιο δάπεδο. Πάνω 

στο Σ2 βρίσκεται δεύτερο σώμα Σ1 που έχει μάζα m1=950g. Το επίπεδο επαφής των σωμάτων Σ1, 

Σ2 είναι οριζόντιο και  ο συντελεστής τριβής μεταξύ τους είναι μ=0,5.  
Στο Σ1 σφηνώνεται ένα βλήμα, μάζας mB = 50g που 
κινείται με οριζόντια ταχύτητα υB = 100m/s. Η χρονική 
διάρκεια της κρούσης του βλήματος με το σώμα Σ1 
θεωρείται αμελητέα.  

 α) Η κοινή ταχύτητα που αποκτούν τα σώματα είναι:  
  Ι) 3m/s     II) 2 m/s      III) 1 m/s  
 β) H θερμότητα που μεταφέρεται στο περιβάλλον είναι: Ι) 250J II) 12,5 J III) 247,5 J  
  Θεωρήστε ότι η πλάκα αρχίζει να κινείται όταν την έχει διαπεράσει το βλήμα  

   Δίνεται g = 10 





 


