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ΦΥΣΙΚΗ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 
 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 1ου ΚΥΚΛΟΥ 2021 
 
ΘΕΜΑ Α 
 
Στις προτάσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και 
δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη φράση, η οποία τη συμπληρώνει σωστά. 
 

Α1. Για την παραγωγή εναλλασσόμενης τάσης πλάτους V, ένα πλαίσιο 
περιστρέφεται μέσα σε ομογενές μαγνητικό πεδίο έντασης Β. Αν διπλασιάσουμε 
την περίοδο περιστροφής του πλαισίου, διατηρώντας σταθερή την ένταση του  
μαγνητικού πεδίου Β, τότε το πλάτος της εναλλασσόμενης τάσης γίνεται ίσο με 
 
α.  V 
β. 2V 

γ.   

δ.   

 
  Μονάδες 5 

 
Α2. Όταν κατά μήκος μιας οριζόντιας φλέβας ενός ιδανικού ρευστού οι ρευματικές 
γραμμές πυκνώνουν, τότε η ταχύτητα ροής του ρευστού  
 
α. αυξάνεται και η πίεση μειώνεται.  
β. μειώνεται και η πίεση αυξάνεται.  
γ. και η πίεση μειώνονται.  
δ. και η πίεση αυξάνονται. 
 

 Μονάδες 5 

 
Α3. Εναλλασσόμενη τάση ονομάζουμε την τάση της οποίας μεταβάλλεται περιοδικά 
  
α. η στιγμιαία τιμή της.  
β. η φάση της.  
γ. η πολικότητά της.  
δ. το πλάτος της.  
    

 Μονάδες 5 

Α4. Για τις ρευματικές γραμμές γνωρίζουμε ότι : 
 
α. αποτελούν το σύνολο των θέσεων από τις οποίες διέρχονται τα μόρια του ρευστού 
    κατά τη διάρκεια της κίνησης τους.  
β. σε κάθε σημείο τους, το διάνυσμα της ταχύτητας των μορίων του ρευστού είναι  
    κάθετο σε αυτές. 



  Επιμέλεια: Μοσκόφογλου Λάζαρος 

2 
 

γ. μπορούν να τέμνονται. 
δ. η πυκνότητά τους δηλώνει την πίεση που επικρατεί στο ρευστό. 

Μονάδες 5 

 
Α5. 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.  
 
α. Σε ακίνητο αγωγό μέσα σε σταθερό μαγνητικό πεδίο δεν αναπτύσσεται  
ηλεκτρεγερτική δύναμη.  
 
β. Δύο ρευματικές γραμμές δεν μπορεί να τέμνονται γιατί στο σημείο τομής τους ένα 
μόριο του ρευστού θα είχε δύο ταχύτητες.  
 
γ. Η ενεργός τιμή του εναλλασσόμενου ρεύματος αποτελεί τη μέση τιμή της έντασης 
του.  
 
δ. Ο κανόνας του Lenz αποτελεί συνέπεια της αρχής διατήρησης της ενέργειας.   
 
ε. Η εξίσωση της συνέχειας είναι άμεση συνέπεια της αρχής διατήρησης της 
    ενέργειας στη ροή των ιδανικών ρευστών. 
  

Μονάδες 5 

 
          ΘΕΜΑ Β  

Β1. O οριζόντιος αγωγός του σχήματος με διατομή επιφάνειας Α1 σχηματίζει 
στένωση με διατομή επιφάνειας Α2 όπου Α1=2Α2. Δύο κατακόρυφοι λεπτοί σωλήνες 
που είναι ανοικτοί στο πάνω μέρος τους συνδέονται στον κύριο αγωγό και στο 
στένωμα. Ένα ιδανικό υγρό ρέει στον αγωγό από τα αριστερά προς τα δεξιά και οι 
δύο ελεύθερες επιφάνειες του υγρού στους δύο κατακόρυφους σωλήνες απέχουν 
μεταξύ τους Δh. To μέτρο της ταχύτητας του υγρού στην περιοχή διατομής εμβαδού 
Α1 είναι υ1 και η επιτάχυνση της βαρύτητας στην περιοχή είναι g. Η ταχύτητα υ1 και 
η κατακόρυφη απόσταση Δh συνδέονται με τη σχέση 
 

α. υ1  =  2g h             β. υ1  =  
2

3

g h
    γ. υ1  =  

3

g h
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Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 
 
                Μονάδες 2+7 
 

Β2. Στα άκρα αντιστάτη αντίστασης R εφαρμόζεται εναλλασσόμενη τάση της 
μορφής υ =Vημωt. Η στιγμιαία ισχύς στον αντιστάτη παίρνει τιμές από 0 έως 100W. 
Η μέση ισχύς της ηλεκτρικής ενέργειας που προσφέρεται στον αντιστάτη είναι  
           

α. Ρ = 200W    β. Ρ = 50W      γ. Ρ = 0 
 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 
 
                Μονάδες 2+6 
 
 
Β3. Οι παράλληλοι αγωγοί (A), (Γ) του σχήματος και το σημείο Δ βρίσκονται στο 
ίδιο επίπεδο. H απόσταση μεταξύ των αγωγών είναι r και διαρρέονται από ομόρροπα 
ρεύματα ίδιας έντασης, ΙΑ=ΙΓ.  
Το μέτρο της έντασης του μαγνητικού πεδίου που δημιουργεί ο αγωγός (Α), στο 
σημείο Δ που απέχει r από τον αγωγό (Γ), είναι Β.  
Το μέτρο της συνολικής έντασης του μαγνητικού πεδίου στο σημείο Δ είναι 
 
 
α.   Β    β. 2Β        γ. 3Β    

 
 
 

 
 
 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 
 
                Μονάδες 2+6 
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ΘΕΜΑ Γ 

Από μια βρύση σταθερής παροχής εξέρχεται νερό με ταχύτητα μέτρου υο = 0,5 m/s , 
το οποίο δημιουργεί κατακόρυφη φλέβα. Η φλέβα του νερού, τη χρονική στιγμή που 
εξέρχεται από το στόμιο της βρύσης, έχει εμβαδό διατομής Α = 10cm2.Η βρύση 
γεμίζει από μικρό ύψος ένα άδειο κυλινδρικό δοχείο εμβαδού διατομής Αδ = 600cm2, 
όγκου Vδ = 72 L και ανοικτό στο πάνω μέρος του. 
 
Γ1. Να υπολογίσετε το χρονικό διάστημα που απαιτείται για να γεμίσει η βρύση το  
δοχείο. 
           
          Μονάδες 6 

 

 Γ2. Να υπολογίσετε την κατακόρυφη απόσταση h1 από το στόμιο της βρύσης, όπου   
το εμβαδό διατομής της φλέβας του νερού υποτριπλασιάζεται.  

           Μονάδες 6 

 

 Τη χρονική στιγμή όπου το δοχείο γεμίζει με νερό, ανοίγουμε στο πλευρικό  

             τοίχωμα μία τρύπα εμβαδού διατομής  ΑΤ = 
2


. 

 
Γ3. Να βρείτε το μέτρο της ταχύτητας εκροής του νερού από την τρύπα όταν η  
ελεύθερη επιφάνειά του θα σταθεροποιηθεί. 

           Μονάδες 5 

 

Κάποια χρονική στιγμή κλείνουμε την τρύπα, με αποτέλεσμα το δοχείο που           
ακουμπά στο έδαφος να γεμίσει και ακολούθως κλείνουμε και τη βρύση. 

 

 Γ4. Να βρείτε σε ποιο ύψος από τη βάση του δοχείου πρέπει να ανοίξουμε μια οπή 
ώστε  η φλέβα του νερού να φτάνει στο δάπεδο στη μεγαλύτερη δυνατή απόσταση 
(μονάδες 5) και να υπολογίσετε την κινητική ενέργεια ανά μονάδα όγκου μιας 
στοιχειώδους μάζας νερού ελάχιστα πριν χτυπήσει στο έδαφος (μονάδες 3). 

 

           Μονάδες 8 

 

 Να θεωρήσετε ότι οι αντιστάσεις του αέρα είναι αμελητέες και το νερό είναι  
 ιδανικό ρευστό. 
 Δίνονται η πυκνότητα του νερού ρ = 103 kg/m3 και το μέτρο της επιτάχυνσης  
 της βαρύτητας g = 10m/s2. 
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          ΘΕΜΑ Δ 

Η οριζόντια μεταλλική ράβδος ΚΛ μήκους L=0,5 m, μάζας m=0,5kg, έχει ωμική 
αντίσταση R1=0,1Ω και συγκρατείται ακίνητη πάνω στους κατακόρυφους, αγώγιμους 
(αμελητέας αντίστασης) οδηγούς Αy1 και Γy2. Στο χώρο υπάρχει οριζόντιο ομογενές 
μαγνητικό πεδίο έντασης Β=2Τ, κάθετο στη ράβδο ΚΛ, όπως φαίνεται στο παρακάτω 
σχήμα. Τα άκρα Α, Γ συνδέονται με σύρμα αντίστασης R2=0,4Ω.  
Τη χρονική στιγμή t=0, εκτοξεύουμε τη ράβδο ΚΛ προς τα κάτω με αρχική ταχύτητα 
υο=2m/s, η οποία κινείται δεχόμενη από τους δύο οδηγούς συνολική τριβή μέτρου 
Τ=2Ν. Μετά από μετατόπιση y=2m, ο αγωγός αποκτά σταθερή ταχύτητα.  
 
Δ1. Να προσδιορίσετε τη φορά και την ένταση του επαγωγικού ρεύματος που 
διαρρέει το κύκλωμα αμέσως μετά την εκτόξευση της ράβδου. 
 

Μονάδες 5 
 

Δ2. Να προσδιορίσετε το είδος της κίνησης που θα εκτελέσει η ράβδος και να βρείτε 
τη σταθερή (οριακή) ταχύτητα υορ, που θα αποκτήσει η ράβδος.  
 

Μονάδες 5 
 

Δ3. Να υπολογίσετε τη θερμική ενέργεια που εκλύθηκε στους ωμικούς αντιστάτες 
μέχρι τη στιγμή που η ράβδος αποκτάει την οριακή ταχύτητα.  
 

Μονάδες 5
  
   

Δ4. Να υπολογίσετε το ρυθμό μεταβολής της δυναμικής ενέργειας της ράβδου τη 
χρονική στιγμή t1, που η δύναμη Laplace ισούται με 3,5Ν.  
 

Μονάδες 5  
 

Δ5. Να υπολογίσετε τη διαφορά δυναμικού στην αντίσταση R2, τη χρονική στιγμή t1.  
 

Μονάδες 5
   

Δίνεται η επιτάχυνση της βαρύτητας g= 10 m/s2. 
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        EYXOMAΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

 
 
 
 
 

 


