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ΛΥΚΕΙΟ  ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 

 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2016-2017 

 

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  

ΜΑΪΟΥ – ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ 

Μάθημα: Φυσική            Τάξη: A΄ (ΟΜ. Π. 2) 

Χρόνος: 2,5 ώρες Ημερομηνία: 26/05/2017 

      Ώρα:   10:30 π.μ.       

Ονοματεπώνυμο: ____________________________   Τμήμα: ____  Αριθμός: ____ 

 

Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από τις σελίδες 2-16.  Το σύνολο των μονάδων του 

δοκιμίου είναι εκατό (100). 

Στη σελίδα 17 υπάρχει τυπολόγιο, το οποίο ΔΕΝ πρέπει να αφαιρεθεί από το δοκίμιο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Βαθμός ___/100 =____/20 

Ολογράφως  _______________ 

Υπογραφή  ________________ 

0 

ΟΔΗΓΙΕΣ 

Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από δύο μέρη, Α΄ και Β΄. 

 

ΜΕΡΟΣ Α΄: Αποτελείται από δέκα (10) θέματα. Να απαντήσετε σε ΟΛΑ τα 

θέματα. Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με πέντε (5) μονάδες. 

 

ΜΕΡΟΣ Β΄: Αποτελείται από πέντε (5) θέματα. Να απαντήσετε σε ΟΛΑ τα 

θέματα. Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με δέκα (10) μονάδες. 

 

• Να γράφετε μόνο με μπλε στυλό. 

• Δεν επιτρέπεται η χρήση διορθωτικού υλικού. 

• Επιτρέπεται η χρήση μη προγραμματιζόμενης υπολογιστικής μηχανής. 

• Να απαντήσετε τα θέματα στον κενό χώρο κάτω από το καθένα.  

• Τα σχήματα και οι γραφικές παραστάσεις μπορούν να γίνουν με μολύβι. 

• Κάθε επιστημονικά τεκμηριωμένη λύση είναι σωστή. 
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ΜΕΡΟΣ Α΄ 

Αποτελείται από δέκα (10) θέματα. Να απαντήσετε σε ΟΛΑ τα θέματα.  

Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με πέντε (5) μονάδες.  

1. Η διπλανή εικόνα παρουσιάζει ένα αναλογικό 

αμπερόμετρο. Λαμβάνοντας υπ΄όψη τις 

υποδιαιρέσεις του αμπερομέτρου, να απαντήσετε 

τις πιο κάτω ερωτήσεις. 

(α) Ποια είναι η διακριτική ικανότητα του 

αναλογικού αμπερομέτρου τις εικόνας; 

……………………………………………………

……….…………………………………………...                                         (2 μον.) 

(β) Ποια από τις επόμενες τριάδες μετρήσεων είναι εκφρασμένη με τη σωστή 

ακρίβεια; Να κυκλώσετε την ορθή απάντηση. 

(i) 30,02Α, 40,2Α, 100Α 

(ii) 1,1Α, 10,0Α, 21,2Α 

(iii) 76Α, 43Α, 51Α                                                                                         (3 μον.) 

2. Οι ακόλουθοι αριθμοί αντιπροσωπεύουν τις τιμές που προκύπτουν από τις 

μετρήσεις διαφόρων μεγεθών: Να προσδιορίσετε τα σημαντικά ψηφία κάθε τιμής. 

Τιμή Μέτρησης Αριθμός Σημαντικών Ψηφίων 

0,06925  

00,00581  

020  

4,2700  

300  

(5 μον.) 
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3. Ένας κατ΄ οίκον διανομέας φαγητού κινείται πάνω στην ευθεία  με σημείο αναφοράς το 

Ο όπως φαίνεται παρακάτω. 

 

 

               Γ                             Ο                     Α              Β                             Δ 

 
        

            -6       -5      -4      -3      -2       -1       0        1        2       3       4        5        6        7       8       9 km 

 

(α) Nα υπολογίσετε το διάστημα και τη μετατόπιση κατά τις διαδρομές: 

 

 
Διαδρομή Μετατόπιση Διάστημα 

Ο → Α → Δ → Γ       

Ο → Β → Γ → Δ   

 

( 4 μον.) 

(β) Να υπολογίσετε τη μέση διανυσματική ταχύτητα του διανομέα κατά την 

δεύτερη διαδρομή, αν αυτή διαρκεί 15min. Η απάντηση να δοθεί με μονάδες του 

S.I. 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

(1 μον.) 

4. Στο σχήμα που ακολουθεί, φαίνονται οι κηλίδες λαδιού που άφηναν στο δρόμο δυο 

οχήματα, τα οποία πέρασαν ταυτόχρονα από το σημείο Α και διένυσαν την ίδια 

διαδρομή ΑΒ. Οι σταγόνες λαδιού έπεφταν από τα αυτοκίνητα με το ίδιο ρυθμό, 

μια σταγόνα ανά 0,20s. 
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(α) Να ονομάσετε την κίνηση που εκτελούσε καθένα από τα δυο οχήματα και να 

δικαιολογήσετε την απάντησή σας.  

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

(2 μον.) 

(β) Να υπολογίσετε τη διαφορά στο χρόνο άφιξης των δυο οχημάτων στο σημείο 

Β. Θεωρείστε το σημείο Α ως χρονική στιγμή t=0s. 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

(3 μον.) 

 

5. Μια ομάδα μαθητών ετοίμασε μια πειραματική διάταξη, για να μελετήσει την 

κίνηση ενός εργαστηριακού αμαξιού. Στην εικόνα φαίνεται η θέση του 

εργαστηριακού αμαξιού σε δυο διαφορετικές χρονικές στιγμές καθώς κατέρχεται 

από ένα κεκλιμένο επίπεδο στο οποίο δεν υπάρχουν τριβές. Το αμαξάκι είναι 

αρχικά ακίνητο. 

 

(α) Να σχεδιάσετε πάνω στο σχήμα τα διανύσματα της ταχύτητας 𝜐1 και 𝜐2 τη 

χρονική στιγμή t1 και χρονική στιγμή t2 αντίστοιχα, το διάνυσμα της μεταβολής 

της ταχύτητας 𝛥𝜐⃗⃗ ⃗⃗⃗ και το διάνυσμα της μέσης επιτάχυνσης �⃗�μ. 

(4 μον.) 
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(β) Να σχεδιάσετε ποιοτικά τη γραφική παράσταση της θέσης σε συνάρτηση με το 

χρόνο x=f(t) για τη κίνηση του εργαστηριακού αμαξιού καθώς κατέρχεται το 

κεκλιμένο επίπεδο. 

 

(1 μον.) 

6. Ένα παιδί βρίσκεται στην κορυφή ενός πύργου ύψους h και ρίχνει κατακόρυφα 

προς τα πάνω μια μπάλα με ταχύτητα |𝜐𝑜|. Η αντίσταση του αέρα θεωρείται 

αμελητέα. 

Θεωρείστε θετική κατεύθυνση προς τα πάνω και σημείο αναφοράς το έδαφος. 

(α) Να γράψετε τις δυο εξισώσεις κίνησης της θέσης και της ταχύτητας. 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

(2 μον.) 

(β) Να βρείτε μια σχέση που να δίνει το χρόνο ανόδου σε σχέση με την αρχική 

ταχύτητα της μπάλας και την επιτάχυνση της βαρύτητας. 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

(1 μον.) 
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(γ) Να βρέιτε μια σχέση που να δίνει το μέγιστο ύψος στο οποίο φτάνει η μπάλα. 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

(2 μον.) 

 

7. (α) Να διατυπώσετε τον τρίτο νόμο του Νεύτωνα. 

…................................................................................................................................

.............................…...................................................................................................

.................................................................................................................................... 

(1 μον.) 

(β) Στο σχήμα φαίνεται ένα σύστημα σωμάτων που                                                 

ισορροπεί σε μια οριζόντια επιφάνεια. Να σημειώσετε                                                     

τις δυνάμεις που ασκούνται σε κάθε σώμα και να                                                       

αναφέρετε αν κάποιες από αυτές τις δυνάμεις                                                               

αποτελούν ζεύγος δράσης – αντίδρασης. 

....................................................................................................................................

.......................….........................................................................................................

.................................................................................................................................... 

(4 μον.)    

 

8.  Στην κορυφή A ενός λείου κεκλιμένου επιπέδου ύψους h = 5m και γωνίας θ = 30o, 

αφήνουμε ένα σώμα μάζας m = 1kg. 

 

 

(α) Να σημειώσετε τις δυνάμεις που ασκούνται στο σώμα. 

(2 μον.) 

 

 



7 

 

(β) Να δείξετε ότι η επιτάχυνση με την οποία κατέρχεται το σώμα είναι 

ανεξάρτητη της μάζας του. 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

(2 μον.) 

(γ) Να υπολογίσετε την επιτάχυνση του σώματος. 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

(1 μον.) 

9. (α)  Να διατυπώσετε το θεώρημα έργου – κινητικής ενέργειας.       

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

(2 μον.) 

                                                                                             

(β) Ένα βλήμα μάζας m=20g διαπερνά κορμό 

δέντρου πάχους d=50 cm, όπως φαίνεται στο διπλανό 

σχήμα. Το βλήμα εισέρχεται στον κορμό με ταχύτητα 

μέτρου |𝜐1|=200 m∕s και εξέρχεται απ΄ αυτόν με 

ταχύτητα |𝜐2| =10 m∕s. Η αντίσταση που συναντά το 

βλήμα κατά την κίνησή του θεωρείται σταθερή.  Να 

υπολογίσετε την αντίσταση που προβάλλει ο κορμός 

στο βλήμα.                                           

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

(3 μον.) 

υ1 υ2 

d = 50cm 
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10 (α) Να διατυπώσετε τους δύο νόμους της διάθλασης.    

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

(2 μον.) 

(β) Μονοχρωματική ακτίνα φωτός προσπίπτει  

πλάγια σε ορθογώνιο πρίσμα, όπως φαίνεται                                                                  

στο σχήμα. Θεωρείστε ότι n2 > n1. 

ι. Να σχηματίσετε την πορεία της                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ανακλώμενης και της διαθλώμενης ακτίνας                                                                   

κατά την πρόσπτωσή της στο γυάλινο πρίσμα          

                                                           (1. μον.) 

 

 

 

ιι. Να σχηματίσετε την πορεία της διαθλώμενης ακτίνας μέχρι και την έξοδο της 

από το ορθογώνιο πρίσμα.      

                                                                                  (2 μον.)                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ακολουθεί το Μέρος Β΄ στην επόμενη σελίδα 
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ΜΕΡΟΣ Β´: 

Αποτελείται από πέντε (5) θέματα. Να απαντήσετε σε ΟΛΑ τα θέματα. Κάθε ορθή 

απάντηση βαθμολογείται με δέκα (10) μονάδες.  

11. Από σημείο Ο του εδάφους βάλλεται κατακόρυφα 

προς τα πάνω βλήμα με αρχική ταχύτητα |𝜐𝜊1⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ |= 100m/s. 

Ταυτόχρονα από σημείο Μ της κατακόρυφου που περνά 

από το Ο βάλλεται κατακόρυφα προς τα πάνω δεύτερο 

βλήμα με αρχική ταχύτητα μέτρου |𝜐𝜊2⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ |=60m/s. Η 

απόσταση ΟΜ είναι 120m. Θεωρώντας αμελητέα την 

αντίσταση του αέρα, να απαντήσετε τα πιο κάτω 

ερωτήματα. 

(α) Να επιλέξετε το σημείο αναφοράς και τη θετική κατεύθυνση και να γράψετε 

τις εξισώσεις κίνησης για τα δυο βλήματα. 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

(2 μον.) 

(β) Σε πόσο χρόνο θα συναντηθούν;    

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………..…………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

(2 μον.) 

(γ) Σε ποια απόσταση από το έδαφος θα συναντηθούν;    

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………..…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………… 

(2 μον.) 

 

 

 

 

 

                Μ 

 

 

 

 

 

                 Ο 
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(δ) Ποια η ταχύτητα του κάθε βλήματος στο σημείο συνάντησης; 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………..…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………… 

(2 μον.) 

(ε) Τη συνολική Μηχανική Ενέργεια και των δυο σωμάτων τη στιγμή της 

συνάντησής τους. Τα βλήματα έχουν μάζα 2kg.  

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………..…………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

(2 μον.) 

12. Ομάδα μαθητών συναρμολόγησε μια πειραματική διάταξη, για να μελετήσει την 

κίνηση ενός αυτοκινήτου ταχύτητας. Θεωρείστε θετική φορά κίνησης την κίνηση 

προς τα δεξιά. 

 

Οι μαθητές πήραν μετρήσεις για την θέση x του κινητού σε σχέση με τον χρόνο t 

και σχημάτισαν την πιο κάτω γραφική παράσταση.  

 

 
Το κινητό εκτελεί ομαλές και ομαλά μεταβαλλόμενες κινήσεις. Από τη χρονική 

στιγμή t=0s και κάθε 5s αλλάζει το είδος της κίνησης του εκτελώντας συνολικά 

έξι  διαφορετικές κινήσεις. 
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(α) Να χαρακτηρίσετε τα είδη των κινήσεων που εκτελεί το κινητό κατά τα 

χρονικά διαστήματα: 

0 – 5s:………..…………………………………………………………………… 

5s – 10s:…………………………………………………………………………… 

10s – 15s:………………………………………………………………………….. 

15s – 20s:………………………………………………………………………….. 

20s – 25s:………………………………………………………………………….. 

25s – 30s:…………………………………………………………………………..  

(3 μον.) 

 (β) Να υπολογίσετε τη ταχύτητα του σώματος τις χρονικές στιγμές: 

t1=5s:………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 

t2=10s:………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………

t2=15s:………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

t2=20s:………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………  

t2=25s:………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………

t2=30s:………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………  

(6 μον.) 
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 (γ) Να χαράξετε τη γραφική παράσταση ταχύτητας – χρόνου του πιο πάνω 

κινητού. 

 

(1 μον.) 

 

 

13.  Η σφαίρα του πιο κάτω σχήματος έχει μάζα 3Kg και ισορροπεί σε οριζόντιο 

επίπεδο με τη βοήθεια δύο νημάτων S1 και S2. Η δύναμη που ασκείται στο νήμα 

S2 ισούται με 30Ν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(α) Να σχεδιάσετε όλες τις δυνάμεις που ασκούνται στη σφαίρα. 

(2 μον.) 

(β) Ποιες από αυτές είναι δυνάμεις επαφής και ποιες πεδίου;  

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

    ( 2 μον.) 

 

 

                                  

       

 

 

φ=30° 

S1 

S2 
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(γ) Να γράψετε τις εξισώσεις ισορροπίας στους άξονες x και ψ. 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

(2 μον.) 

 

(δ) Να υπολογίσετε το μέτρο όλων των δυνάμεων που ασκούνται στη σφαίρα. 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

(4 μον.) 

 

14. Κατά την πειραματική μελέτη κίνησης αμαξιδίου με χρήση της διάταξης που φαίνεται 

πιο κάτω, μια ομάδα μαθητών έλαβε μετρήσεις της ταχύτητας του αμαξιδίου, καθώς 

αυτό περνούσε από τα σημεία Α και Β που βρίσκονται στο ίδιο οριζόντιο ύψος. 

 

 

 

 

 

 

 

          Α                                             Β 

(α) Πως ονομάζεται ο αισθητήρας με τις οποίες λήφθηκε η μέτρηση της ταχύτητας; 

………………………………………………………………………………………… 

(1 μον.) 
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(β) Αν  |𝜐𝛢⃗⃗⃗⃗⃗|=6m/s , |𝜐𝛣⃗⃗⃗⃗⃗|=4m/s, η απόσταση μεταξύ των σημείων Α και Β είναι 2,0m και 

η μάζα του αμαξιδίου είναι 200g να υπολογίσετε: 

     (ι) Το έργο της δύναμης τριβής. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

(2 μον.) 

      (ιι) Τη δύναμη τριβής. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

(2 μον.) 

     (ιιι) Το συντελεστή τριβής ολίσθησης της διαδρομής ΑΒ. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 (2 μον.) 

 

     (ιιι) Πόση θα έπρεπε να είναι η διαδρομή ΑΒ, ώστε το αμαξίδιο να σταματήσει. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

(2 μον.) 
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     (ιv) Από ποιο ύψος αφέθηκε το αυτοκινητάκι να κυλήσει αν δεν υπάρχουν απώλειες 

ενέργειας κατά την κίνηση του μέχρι το σημείο Α; 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

(1 μον.) 

 

15. Το  καβούρι του σχήματος λειτουργεί ως σημειακή πηγή                                    

μονοχρωματικού φωτός Κ. Βρίσκεται σε βάθος Η=5m κάτω                                                   

από την επιφάνεια του υγρού, το οποίο για αυτήν την                                                     

ακτινοβολία έχει δείκτη διάθλασης n= 2. Η πηγή εκπέμπει μια                                                                 

ακτίνα φωτός που κατευθύνεται σε σημείο Α της επιφάνεια του                                                               

υγρού. Το σημείο Α απέχει απόσταση d=2m από το σημείο Ο, στο οποίο η κατακόρυφη 

που διέρχεται από το Κ τέμνει την επιφάνεια του υγρού. 

(α) Υπό ποια γωνία παρατηρεί ο παρατηρητής το καβούρι; 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

(3 μον.) 

(β) Σε ποιο βάθος φαίνεται να είναι το καβούρι για τον παρατηρητή; 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

(3 μον.) 
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(γ) Πόση είναι η μέγιστη γωνία θ για την οποία κάποιος στην επιφάνεια του υγρού 

μπορεί να παρατηρεί τον κάβουρα;  

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

(3 μον.) 

(δ) Γιατί δεν θα είναι ορατός ο κάβουρας μετά; 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

(1 μον.) 

 

 

 

 

ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ 

 

 

        Η Διευθύντρια                             Συντονιστής                         Εισηγητές 

____________________              ___________________               _________________ 

      Μαρία Θεοφάνους                Αποστολίδης Θέμης  Β. Δ.            Πάρης Χριστοφόρου 

                                                                                                           _________________ 

                                                                                                               Ασίκης Άγγελος 
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(γ) Πόση είναι η μέγιστη γωνία θ για την οποία κάποιος στην επιφάνεια του υγρού 

μπορεί να παρατηρεί τον κάβουρα; 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

(3 μον.) 

(δ) Γιατί δεν θα είναι ορατός ο κάβουρας μετά; 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

(1 μον.) 

 

 

 

ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ 

 

                                                                                                                      Η Διευθύντρια                            

                                                                                                              ____________________           

                                                                                                                    Μαρία Θεοφάνους                 
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