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ΟΔΗΓΙΕΣ: 

1. Οη απαληήζεηο ζε όλα ηα εξσηήκαηα ζα πξέπεη λα αλαγξαθνύλ ζην Φύλλο Απαντήσεων πνπ ζα ζαο 
δνζεί καδί κε ηηο εθθσλήζεηο. 

2. Η επεμεξγαζία ησλ ζεκάησλ ζα γίλεη γξαπηώο ζε θύιια Α4 ή ζε ηεηξάδην πνπ ζα ζαο δνζεί. Τα πιηθά 
απηά ζα παξαδνζνύλ ζην ηέινο ηεο εμέηαζεο καδί κε ην Φύλλο Απαντήσεων. 

ΘΔΩΡΗΣΙΚΟ ΜΔΡΟ 
1Ο ΘΔΜΑ 
Α.1. Σηνλ πάγθν ελόο εξγαζηεξίνπ αξγπξνρξπζνρνΐαο ππάξρνπλ ηέζζεξηο θύβνη αθκήο α, 
ν έλαο θηηαγκέλνο από ραιθό (Cu,               ), ν δεύηεξνο από αζήκη (Ag,     

           ), ν ηξίηνο από ρξπζό (Au,                ) θαη ν ηειεπηαίνο από 

ιεπθόρξπζν (Pt,                ).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αλ ζπκβνιίζνπκε κε     ηελ πίεζε πνπ αζθεί ν ράιθηλνο θύβνο ζηνλ πάγθν ηνπ 
εξγαζηεξίνπ, κε     ηελ πίεζε ηνπ θύβνπ από αζήκη, κε     ηελ πίεζε ηνπ θύβνπ από 

ρξπζό θαη κε     ηελ πίεζε ηνπ θύβνπ από ιεπθόρξπζν, επίιεμε εθείλε από ηηο επόκελεο 
ζρέζεηο πνπ ζπγθξίλεη ζσζηά ηηο πηέζεηο απηέο. 
 

α.                   β.                   γ.                 

 
Να δηθαηνινγήζεηο ηελ απάληεζή ζνπ. 
 
A.2. Έλα θηλεηό Κ1 εθηειεί 

ηε δηαδξνκή 

              

Έλα δεύηεξν θηλεηό Κ2 

εθηειεί ηε δηαδξνκή 

                 

A.2.1. Πνην από ηα δύν θηλεηά έρεη κεγαιύηεξε κεηαηόπηζε; Να δηθαηνινγήζεηο ηελ 

απάληεζή ζνπ. 



Πανελλήνιοι Γιαγωνιζμοί Φςζικήρ “Απιζηοηέληρ” - Γιεθνείρ Ολςμπιάδερ Φςζικήρ 

 

Δθνικό και Καποδιζηπιακό Πανεπιζηήμιο Αθηνών / Σμήμα Φςζικήρ 

Δλληνική Δηαιπεία Φςζικήρ για ηην Δπιζηήμη και ηην Δκπαίδεςζη 

 

ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΙΚΗ Γςμναζίος "ΑΡΙΣΟΣΔΛΗ" 2019  -  Β’ Σάξη 

    13/04/2019 

Β΄ Γυμνασίου Σελ. 2 από 7 
 

A.2.2. Αλ είλαη γλσζηό όηη ηα δύν θηλεηά νινθιεξώλνπλ ηηο δηαδξνκέο ηνπο ζε ίζα ρξνληθά 

δηαζηήκαηα, πνην από ηα δύν έρεη κεγαιύηεξε κέζε ηαρύηεηα; Να δηθαηνινγήζεηο ηελ 

απάληεζή ζνπ. 

2Ο ΘΔΜΑ 
Σην πιαίζην κηαο δηαζηεκηθήο απνζηνιήο έλα 

εξεπλεηηθό όρεκα εθηνμεύηεθε από ηε Γε κε ηε 

βνήζεηα ελόο δηαζηεκηθνύ ζθάθνπο, πξνζέγγηζε 

ηνλ Άξε, απνθνιιήζεθε από ην ζθάθνο θαη ηειηθά 

πξνζεδαθίζηεθε ζηνλ πιαλήηε αθνινπζώληαο 

θαηαθόξπθε ηξνρηά. Γηα ηελ αζθαιή πξνζεδάθηζε 

ηνπ νρήκαηνο ηέζεθαλ ζε ιεηηνπξγία ηέζζεξηο 

παλνκνηόηππνη αλαζρεηηθνί πύξαπινη, κε 

απνηέιεζκα ην όρεκα λα πξνζεγγίζεη ηελ 

επηθάλεηα ηνπ Άξε κε ζηαζεξή ηαρύηεηα.  

Γλσξίδνπκε όηη ε ζπλνιηθή κάδα ηνπ εξεπλεηηθνύ νρήκαηνο θαη ησλ ππξαύισλ είλαη 

      , ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο ζηε Γε έρεη ηηκή         
 , ε επηηάρπλζε ηεο 

βαξύηεηαο ζηνλ Άξε έρεη ηηκή          
  θαη ε κείσζε ηεο κάδαο από ηε ιεηηνπξγία ησλ 

ππξαύισλ είλαη ακειεηέα. 

 

Β.1. Πνην είλαη ην βάξνο ηνπ νρήκαηνο    ζηελ επηθάλεηα ηεο Γεο; 

Β.2. Πνην είλαη ην βάξνο ηνπ νρήκαηνο    ζηελ επηθάλεηα ηνπ Άξε; 

Β.3. Καηά ηα ηειεπηαία κέηξα ηεο θίλεζεο πξνο ηελ επηθάλεηα ηνπ Άξε κε ζηαζεξή 

ηαρύηεηα, πόζε ζπλνιηθή δύλακε  Ππξαύισλ αζθνύζαλ νη πξνσζεηηθνί πύξαπινη ζην 

όρεκα;  

Β.4. Πνηα ήηαλ ε δύλακε  Ππξαύινπ πνπ αζθνύζε ζην όρεκα ν θαζέλαο από απηνύο;  

 
3Ο ΘΔΜΑ 
Έλα παιηό ηξεραληήξη έρεη ζην θάησ κέξνο 

ηνπ κηα νπή θπθιηθνύ ζρήκαηνο, εκβαδνύ 

      . Έλαο λαύηεο επηζθεύαζε ηε δεκηά 

ζηεξεώλνληαο έλα θνκκάηη μύινπ, ζην 

εζσηεξηθό κέξνο ηνπ ζθάθνπο, κε ηέζζεξα 

θαξθηά. Έλαο άιινο λαύηεο, πνπ ηνπ αξέζεη ε 

Φπζηθή, ζθέθηεθε λα δηεξεπλήζεη θαηά πόζν 

ε επηζθεπή ζα αληέμεη, πξηλ μαλαξίμνπλ ην 

ηξεραληήξη ζην λεξό. Γηαπίζησζε πεηξακαηηθά όηη θάζε θαξθί κπνξεί λα δερζεί κέγηζηε 

δύλακε           κε θνξά από ην αηρκεξό ηνπ άθξν πξνο ηελ θεθαιή ηνπ ρσξίο λα βγεη 

από ην μύιν. Γλσξίδεη επίζεο όηη ην ηξεραληήξη έρεη βύζηζκα πνπ κεηαβάιιεηαη αλάινγα κε 

ην θνξηίν πνπ κεηαθέξεη. Τν κέγηζην βύζηζκά ηνπ όκσο είλαη       . 
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Γ.1. Να ππνινγίζεηο ηελ πδξνζηαηηθή πίεζε      πνπ δέρεηαη ην 

μύιηλν θνκκάηη όηαλ ην ηξεραληήξη έρεη ην κέγηζην βύζηζκά ηνπ. 

Γ.2. Να επαλαιάβεηο ηνπο ππνινγηζκνύο ηνπ δεύηεξνπ λαύηε θαη 

λα βξεηο ηε δύλακε    πνπ δέρεηαη θάζε θαξθί όηαλ ην ηξεραληήξη 

έρεη ην κέγηζην βύζηζκά ηνπ. 

Γ.3. Τα ηέζζεξα θαξθηά πνπ ρξεζηκνπνίεζε ν πξώηνο λαύηεο 

αξθνύλ γηα λα δηαηεξεζεί ην μύιηλν θνκκάηη ζηε ζέζε ηνπ; 

Γ.4. Υπνιόγηζε ην ειάρηζην πιήζνο   ησλ θαξθηώλ πνπ 

ρξεηάδνληαη γηα ηελ αζθαιή πιεύζε. 

 

Γηα ηνπο ππνινγηζκνύο ζνπ λα ζεσξήζεηο ακειεηέα ηε κάδα ηνπ 

μύιηλνπ θνκκαηηνύ.  

Γίλεηαη ε ηηκή ηεο επηηάρπλζεο ηεο βαξύηεηαο          θαη ε 

ππθλόηεηα ηνπ ζαιαζζηλνύ λεξνύ                
 . 

 

 

ΠΔΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΜΔΡΟ 
 

Σην ζρνιηθό εξγαζηήξην νη καζεηέο ηεο Β΄ Γπκλαζίνπ δηαζέηνπλ: κηα θσηνπύιε, 

ρξνλόκεηξν, ακαμίδηα, ηξνρηά ρακειώλ ηξηβώλ γηα ηελ θίλεζε ησλ ακαμηδίσλ θαη 

κεηξνηαηλία πξνζαξκνζκέλε θαηά κήθνο ηεο ηξνρηάο.  

 

Η φωτοπύλη, ζπλδεδεκέλε κε έλα 

ρξνλόκεηξν, είλαη κηα απιή πεηξακαηηθή 

δηάηαμε. Λεηηνπξγεί σο εμήο: από ην άθξν Α 

εθπέκπεηαη κηα αθηίλα θσηόο θαη θηάλεη ζην 

άθξν Β. Αλ γηα θάπνην ιόγν ε θσηεηλή δέζκε 

δελ θηάζεη ζην άθξν Β (επεηδή, γηα 

παξάδεηγκα, παξεκβιεζεί θάπνην εκπόδην 

κεηαμύ ησλ ζεκείσλ εθπνκπήο θαη ιήςεο) ηόηε 

ε θσηνπύιε ζηέιλεη έλα ειεθηξηθό ζήκα ζην 

ρξνλόκεηξν θαη απηό θαηαγξάθεη ηελ ρξνληθή ζηηγκή ηεο δηαθνπήο.  

 

Όηαλ ηώξα ζην άθξν Β θηάζεη μαλά ε θσηεηλή αθηίλα από ην Α, κε έλα δεύηεξν ειεθηξηθό 

ζήκα από ηε θσηνπύιε πξνο ην ρξνλόκεηξν, θαηαγξάθεηαη ε ρξνληθή ζηηγκή 

απνθαηάζηαζεο ηεο ιήςεο. 

Σα αμαξίδια ηνπ εξγαζηεξίνπ: 
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 θέξνπλ πξνζαξκνζκέλν, ζηε κηα πιεπξά ηνπο, 

ειαηήξην ακειεηέαο κάδαο, ζηαζεξάο          (  

είλαη ε ζηαζεξά αλαινγίαο ζην λόκν-δηαπίζησζε ηνπ 

Hook) ην κήθνο ηνπ νπνίνπ, όηαλ ζηα άθξα ηνπ 

ειαηεξίνπ δελ αζθείηαη θακηά δύλακε, είλαη       , 

 έρνπλ ηηο ίδηεο δηαζηάζεηο,  

 έρνπλ δηαθνξεηηθέο κάδεο, 

 ζην πάλσ κέξνο ηνπο έρνπλ πξνζαξκνζκέλν έλα κεηαιιηθό 

πέηαζκα κήθνπο        . 

Η πεηξακαηηθή δηάηαμε θαη ε πνξεία ησλ πεηξακάησλ απεηθνλίδνληαη ζην παξαθάησ ζρήκα. 

Οη καζεηέο ηνπνζεηνύλ ην ακαμίδην ζηελ ηξνρηά θαη κε ην ρέξη ηνπο ην ζπξώρλνπλ πξνο ηα 

δεμηά, ζπζπεηξώλνληαο ηαπηόρξνλα ην ειαηήξην. Σηε ζπλέρεηα αθήλνπλ ην ακαμίδην λα 

θηλεζεί. Απηό, κεηά από θάπνην ρξνληθό δηάζηεκα, πεξλά από ηε θσηνπύιε πνπ βξίζθεηαη 

ζην αξηζηεξό άθξν ηεο ηξνρηάο ρακειώλ ηξηβώλ θαη ε θσηεηλή αθηίλα δηαθόπηεηαη από ην 

πέηαζκα. 

Γ.1. Η νδεγία ηνπ θαζεγεηή πξνο ηνπο καζεηέο ήηαλ πσο ε δύλακε πνπ ζα αζθεζεί ζην 

ακαμίδην από ην ειαηήξην, όηαλ απηό αθνπκπά ην δεμί θάζεην άθξν ηεο ηξνρηάο, πξέπεη λα 

κελ μεπεξάζεη ζε κέηξν ηα 24Ν. 

Πόζε είλαη ε ειάρηζηε δπλαηή απόζηαζε      πνπ πξέπεη λα απέρεη ε πιεπξά ηνπ 

ακαμηδίνπ πνπ θέξεη ην ειαηήξην από ηε δεμηά θάζεηε επηθάλεηα ηεο ηξνρηάο, ώζηε λα κελ 

αγλνεζεί ε νδεγία ηνπ θαζεγεηή;  



Πανελλήνιοι Γιαγωνιζμοί Φςζικήρ “Απιζηοηέληρ” - Γιεθνείρ Ολςμπιάδερ Φςζικήρ 

 

Δθνικό και Καποδιζηπιακό Πανεπιζηήμιο Αθηνών / Σμήμα Φςζικήρ 

Δλληνική Δηαιπεία Φςζικήρ για ηην Δπιζηήμη και ηην Δκπαίδεςζη 

 

ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΙΚΗ Γςμναζίος "ΑΡΙΣΟΣΔΛΗ" 2019  -  Β’ Σάξη 

    13/04/2019 

Β΄ Γυμνασίου Σελ. 5 από 7 
 

Γ.2. Οη καζεηέο ηνπνζεηνύλ έλα από ηα ακαμίδηα (ακαμίδην 1) ζηε δηάηαμε θαη ην θέξλνπλ 

ζηελ ειάρηζηε δπλαηή απόζηαζε από ην δεμί άθξν ηεο ηξνρηάο, αθήλνπλ ην ακαμίδην λα 

θηλεζεί θαη ιακβάλνπλ ηηο ελδείμεηο από ην ρξνλόκεηξν. Δπαλαιακβάλνπλ ην πείξακα 

ηέζζεξεηο θνξέο θαη θαηαγξάθνπλ ηηο κεηξήζεηο.  

Με βάζε ηηο κεηξήζεηο ησλ καζεηώλ γηα ηνπο ρξόλνπο δηαθνπήο (  ) θαη απνθαηάζηαζεο 

(  ) ηεο ιήςεο ηεο θσηεηλήο αθηίλαο από ηε θσηνπύιε, ηηο νπνίεο ζα βξεηο ζην θύιιν 

απαληήζεσλ, ζπκπιήξσζε ζηνλ πίλαθα ηηο ηηκέο ηεο κέζεο ηαρύηεηαο    ηνπ ακαμηδίνπ 1.   

Από ηηο πξνεγνύκελεο κεηξήζεηο, ππνιόγηζε ηε κέζε ηηκή      ηεο κέζεο ηαρύηεηαο πνπ 

είρε ην ακαμίδην 1 ζε (   ) θαη ζε (    ), ηε ζηηγκή πνπ πεξλνύζε από ηε θσηνπύιε. 

 

Γ.3. Οη καζεηέο επαλαιακβάλνπλ ην πείξακα γηα έλα δεύηεξν ακαμίδην (ακαμίδην 2), κόλν 

πνπ απηό έρεη δηαθνξεηηθή κάδα από ην πξνεγνύκελν (όια ηα ππόινηπα θαηαζθεπαζηηθά 

ηνπ ραξαθηεξηζηηθά ηνπ είλαη αθξηβώο ηα ίδηα).  

Η πεηξακαηηθή δηαδηθαζία είλαη αθξηβώο ε ίδηα κε ην πξνεγνύκελν εξώηεκα (Γ.2.). 

Οη κεηξήζεηο ησλ καζεηώλ, γηα ηνπο ρξόλνπο δηαθνπήο (  ) θαη απνθαηάζηαζεο (  ) ηεο 

ιήςεο ηεο θσηεηλήο αθηίλαο από ηε θσηνπύιε, ππάξρνπλ ζην θύιιν απαληήζεσλ. Με 

βάζε απηέο ππνιόγηζε ηηο ηηκέο ηεο κέζεο ηαρύηεηαο ηνπ ακαμηδίνπ 2 θαη γξάςε ηα 

απνηειέζκαηα ζηελ ηξίηε ζηήιε ηνπ πίλαθα. 

Από ηα απνηειέζκαηα απηά ππνιόγηζε ηε κέζε ηηκή      ηεο κέζεο ηαρύηεηαο πνπ είρε ην 

ακαμίδην 2 ζε (   ) θαη ζε (    ), ηε ζηηγκή πνπ πεξλνύζε από ηε θσηνπύιε. 

 

Γ.4.  Με βάζε ηα παξαπάλσ πεηξακαηηθά δεδνκέλα πνηα ζρέζε κπνξεί λα εθθξάδεη ηηο 

κάδεο ησλ δπν ακαμηδίσλ; 

α. mαμαξιδίου 1 > mαμαξιδίου 2 

β. mαμαξιδίου 1 < mαμαξιδίου 2 

γ. mαμαξιδίου 1 = mαμαξιδίου 2 

Αηηηνιόγεζε ηελ απάληεζή ζνπ. 

 

Καλή Επιτυχία 
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2Ο ΘΔΜΑ 

B.1.    ……………….. B.2.    ……………….. 

B.3.   υπα λ ν  ……………….. B.4.   υπα λου ……………….. 

3Ο ΘΔΜΑ 

 

Γ.1.      ……………... Γ.2.    ……………... Γ.3. ΝΑΙ  ΟΦΙ  

Γ.4. Γηα ηελ αζθαιή πιεύζε ρξεηάδνληαη ηνπιάρηζηνλ  = …………... θαξθηά. 

 

ΠΔΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΜΔΡΟ 

Γ.1.       …………...   
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Β΄ Γυμνασίου Σελ. 7 από 7 
 

Γ.2.  

αμαξίδιο 1 

t1 (s) t2 (s) Uμ (m/s) 

1,36 1,52  

1,37 1,52  

1,37 1,53  

1,36 1,51  

 

Μέζε ηηκή ηεο      …………..     ή …………..      

Γ.3.  

αμαξίδιο 2 

t1 (s) t2 (s) Uμ (m/s) 

3,00 3,33  

2,98 3,32  

2,98 3,31  

2,99 3,32  

 

Μέζε ηηκή ηεο      …………..     ή …………..      

Γ.4.  Η ζρέζε ………………. κπνξεί λα εθθξάδεη ηηο κάδεο ησλ δπν ακαμηδίσλ. 

Γηαηί …………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 


