ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 29 ΜΑÏΟΥ 2008
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ
ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
(ΚΑΙ ΤΩΝ ∆ΥΟ ΚΥΚΛΩΝ)
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΕΞΙ (6)

ΘΕΜΑ 1ο

Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις
παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράμμα που
αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
1. Τα δύο άκρα του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος, με βάση
τα μήκη κύματός των, είναι:
α. η ιώδης και η ερυθρή ακτινοβολία.
β. η υπεριώδης και η υπέρυθρη ακτινοβολία.
γ. οι ακτίνες x και οι ακτίνες γ.
δ. οι ακτίνες γ και τα ραδιοφωνικά κύματα.
Μονάδες 5
2. Η κρούση στην οποία διατηρείται η κινητική ενέργεια
του
συστήματος
των
συγκρουόμενων
σωμάτων,
ονομάζεται:
α. ελαστική
β. ανελαστική
γ. πλαστική
δ. έκκεντρη
Μονάδες 5
3. Ένας αρμονικός ταλαντωτής εκτελεί εξαναγκασμένη
ταλάντωση. Όταν η συχνότητα του διεγέρτη παίρνει τις
τιμές f 1 =5Hz και f 2 =10Hz, το πλάτος της ταλάντωσης
είναι το ίδιο. Θα έχουμε μεγαλύτερο πλάτος ταλάντωσης,
όταν η συχνότητα του διεγέρτη πάρει την τιμή:
α. 2Hz

β. 4Hz

γ. 8Hz

δ. 12Hz
Μονάδες 5

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

4. Στην απλή αρμονική ταλάντωση, το ταλαντούμενο σώμα
έχει μέγιστη ταχύτητα:
α. στις ακραίες θέσεις της τροχιάς του.
β. όταν η επιτάχυνση είναι μέγιστη.
γ. όταν η δύναμη επαναφοράς είναι μέγιστη.
δ. όταν η δυναμική του ενέργεια είναι μηδέν.
Μονάδες 5
5. 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. Ένα κατεργασμένο διαμάντι (με πολλές έδρες), που
περιβάλλεται από αέρα, λαμποκοπά στο φως επειδή
έχει μεγάλη κρίσιμη γωνία.
β. H ροπή αδράνειας ενός στερεού δεν εξαρτάται από
τη θέση του άξονα περιστροφής του.
⎞
⎛t
γ. Το διάγραμμα της συνάρτησης y=Aημ2π ⎜ − σταθ. ⎟
⎝Τ
⎠
είναι στιγμιότυπο κύματος.
δ. Ένα εγκάρσιο μηχανικό κύμα είναι αδύνατο να
διαδίδεται στα αέρια.
ε. Η Γη έχει στροφορμή λόγω της κίνησής της γύρω από
τον Ήλιο.
Μονάδες 5
ΘΕΜΑ 2ο
Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και
δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
1. Η εξίσωση που περιγράφει τo ηλεκτρικό πεδίο ενός
αρμονικού ηλεκτρομαγνητικού κύματος που διαδίδεται
σε υλικό μέσο με δείκτη διάθλασης n είναι:
Ε=100ημ2π(12·10 12 t−6·10 4 x) (όλα τα μεγέθη στο S.I.).

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

Aν η ταχύτητα του φωτός στο κενό είναι c = 3 ⋅ 108 m/s,
o δείκτης διάθλασης του υλικού είναι:
α. 1,2
β. 1,5
γ. 2
Μονάδες 3
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
Μονάδες 3
2. Σε

ιδανικό

κύκλωμα

ηλεκτρικών

ταλαντώσεων αν
Q
, όπου q το
κάποια χρονική στιγμή ισχύει q =
3
στιγμιαίο ηλεκτρικό φορτίο και Q η μέγιστη τιμή του
ηλεκτρικού φορτίου στον πυκνωτή, τότε ο λόγος της
ενέργειας ηλεκτρικού πεδίου προς την ενέργεια
⎛U ⎞
μαγνητικού πεδίου ⎜⎜ Ε ⎟⎟ είναι:
⎝ UB ⎠
1
1
α.
β.
γ. 3
8
3
Μονάδες 3
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 4

3. Ένα σώμα μετέχει σε δύο αρμονικές ταλαντώσεις ίδιας
διεύθυνσης που γίνονται γύρω από το ίδιο σημείο με το
ίδιο πλάτος και γωνιακές ταχύτητες, που διαφέρουν
πολύ λίγο.
Οι εξισώσεις των δύο ταλαντώσεων είναι:
x 1 =0,2ημ(998 πt), x 2 =0,2ημ(1002 πt) (όλα τα μεγέθη στο
S.I.). Ο χρόνος ανάμεσα σε δύο διαδοχικούς μηδενισμούς
του
πλάτους
της
ιδιόμορφης
ταλάντωσης
(διακροτήματος) του σώματος είναι:
α. 2s

β. 1s

γ. 0,5s
Μονάδες 6

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

Μονάδες 6

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΘΕΜΑ 3ο
Ομογενής και ισοπαχής ράβδος μήκους L=4m και μάζας
M=2kg ισορροπεί οριζόντια. Το άκρο Α της ράβδου
συνδέεται με άρθρωση σε κατακόρυφο τοίχο. Σε σημείο Κ
της ράβδου έχει προσδεθεί το ένα άκρο κατακόρυφου
αβαρούς νήματος σταθερού μήκους, με το επάνω άκρο του
συνδεδεμένο στην οροφή, όπως φαίνεται στο σχήμα.

Στο σημείο Γ ισορροπεί ομογενής σφαίρα μάζας m=2,5kg και
ακτίνας r=0,2m.
L
3L
, AΓ =
4
4
α. Να υπολογισθεί το μέτρο της δύναμης που ασκεί το
νήμα στη ράβδο.

∆ίνονται ΑΚ =

Μονάδες 6
Τη χρονική στιγμή t=0 ασκείται στο κέντρο μάζας της
σφαίρας με κατάλληλο τρόπο, σταθερή οριζόντια δύναμη
μέτρου F=7N, με φορά προς το άκρο Β. Η σφαίρα κυλίεται
χωρίς να ολισθαίνει.
β. Να υπολογισθεί το μέτρο της επιτάχυνσης του κέντρου
μάζας της σφαίρας κατά την κίνησή της.
Μονάδες 6
γ. Να υπολογισθεί το μέτρο της ταχύτητας του κέντρου
μάζας της σφαίρας όταν φθάσει στο άκρο Β.
Μονάδες 6
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

δ. Να υπολογισθεί το μέτρο της στροφορμής της σφαίρας
όταν φθάσει στο άκρο Β.
∆ίνονται: η ροπή αδράνειας της σφαίρας μάζας m ως
2
προς το κέντρο μάζας της I = mr 2 και g=10 m/s 2 .
5
Μονάδες 7
ΘΕΜΑ 4ο
Σώμα μάζας m 1 κινούμενο σε οριζόντιο επίπεδο συγκρούεται
με ταχύτητα μέτρου υ 1 =15m/s κεντρικά και ελαστικά με
ακίνητο σώμα μάζας m 2 . Η χρονική διάρκεια της κρούσης
θεωρείται αμελητέα.

Αμέσως μετά την κρούση, το σώμα μάζας m 1 κινείται
αντίρροπα με ταχύτητα μέτρου υ 1 ΄=9m/s.
α. Να προσδιορίσετε το λόγο των μαζών m 1 /m 2 .
Μονάδες 6
β. Να βρεθεί το μέτρο της ταχύτητας του σώματος μάζας m 2
αμέσως μετά την κρούση.
Μονάδες 6
γ. Να βρεθεί το ποσοστό της αρχικής κινητικής ενέργειας
του σώματος μάζας m 1 που μεταβιβάστηκε στο σώμα
μάζας m 2 λόγω της κρούσης.
Μονάδες 6
δ. Να υπολογισθεί πόσο θα απέχουν τα σώματα όταν
σταματήσουν.
Ο συντελεστής τριβής ολίσθησης μεταξύ του επιπέδου
και κάθε σώματος είναι μ=0,1. ∆ίνεται g=10m/s 2 .
Μονάδες 7
ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 6ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόμενους)
1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά
(ημερομηνία, κατεύθυνση, εξεταζόμενο μάθημα). Να μην
αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο.
2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των
φωτοαντιγράφων, αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Καμιά
άλλη σημείωση δεν επιτρέπεται να γράψετε.
Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το
τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.
3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα.
4. Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μόνο με
μαύρο στυλό. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μολύβι μόνο
για σχέδια, διαγράμματα και πίνακες.
5. Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι
αποδεκτή.
6. ∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των
φωτοαντιγράφων.
7. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: μετά τη 10.30΄ πρωινή.
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΤΕΛΟΣ 6ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆΄ ΤΑΞΗΣ
ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
∆ΕΥΤΕΡΑ 26 ΜΑΪΟΥ 2008
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ:
ΦΥΣΙΚΗ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΕΠΤΑ (7)
ΘΕΜΑ 1 ο
Για τις ημιτελείς προτάσεις 1.1 έως και 1.4 να γράψετε στο
τετράδιό σας τον αριθμό της φράσης και δίπλα το γράμμα
που αντιστοιχεί στο σωστό συμπλήρωμά της.
1.1

Ένα αντικείμενο βυθισμένο μέσα στο νερό, φαίνεται
να βρίσκεται πιο κοντά στην επιφάνεια του νερού.
Αυτό οφείλεται στο φαινόμενο της
α. ανάκλασης.
β. διάθλασης.
γ. διάχυσης.
δ. συμβολής.
Μονάδες 5

1.2

Ένα σώμα εκτελεί ταυτόχρονα δύο αρμονικές
ταλαντώσεις ίδιας διεύθυνσης και ίδιου πλάτους Α,
που πραγματοποιούνται γύρω από το ίδιο σημείο. Αν
οι συχνότητες των δύο ταλαντώσεων f 1 και f 2
διαφέρουν λίγο μεταξύ τους, τότε
α. το σώμα εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση.
β. το πλάτος της ταλάντωσης παραμένει σταθερό.
γ. το μέγιστο πλάτος της ταλάντωσης είναι 2Α.
δ. η περίοδος του διακροτήματος είναι ανάλογη με
τη διαφορά συχνοτήτων f 1 – f 2 .
Μονάδες 5

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

1.3

Σε ένα ηλεκτρομαγνητικό κύμα που διαδίδεται στο
κενό, σε μεγάλη
απόσταση από την κεραία, τα
διανύσματα της έντασης (Ε) του ηλεκτρικού και της
έντασης (Β) του μαγνητικού πεδίου είναι σε κάθε
στιγμή
α. παράλληλα και ισχύει E = B ⋅ c.
β. κάθετα και ισχύει E = B ⋅ c.
γ. είναι παράλληλα και ισχύει Β = Ε ⋅ c.
δ. είναι κάθετα και ισχύει Β = Ε ⋅ c.

1.4

Μονάδες 5

Σε μια ελαστική κρούση δύο σωμάτων
α. ένα μέρος της κινητικής ενέργειας μετατρέπεται σε
θερμική.
β. η ορμή κάθε σώματος παραμένει σταθερή.
γ. η κινητική ενέργεια του συστήματος παραμένει
σταθερή.
δ. η κινητική ενέργεια του συστήματος ελαττώνεται.
Μονάδες 5

1.5

Να χαρακτηρίσετε καθεμιά από τις προτάσεις που
ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα από
τον αριθμό κάθε πρότασης το γράμμα Σ, αν η
πρόταση αυτή είναι Σωστή, ή το γράμμα Λ, αν είναι
Λανθασμένη.
α. Η μονοχρωματική ακτινοβολία με μήκος κύματος
500 nm στο κενό είναι ορατή.
β. Στα διαμήκη κύματα τα σημεία του ελαστικού
μέσου ταλαντώνονται κάθετα στη διεύθυνση
διάδοσης του κύματος.
γ. Όταν μια χορεύτρια καλλιτεχνικού πατινάζ, που
περιστρέφεται, θέλει να περιστραφεί γρηγορότερα
συμπτύσσει τα χέρια της.

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

δ. Σε μια εξαναγκασμένη ταλάντωση η συχνότητα
του ταλαντούμενου συστήματος είναι διαφορετική
από αυτή του διεγέρτη.
ε. Το όζον της ατμόσφαιρας απορροφά
επικίνδυνη υπεριώδη ακτινοβολία.

την

Μονάδες 5
ΘΕΜΑ 2 ο
Για τις ημιτελείς προτάσεις 2.1 έως και 2.3 να γράψετε στο
τετράδιό σας τον αριθμό της φράσης και δίπλα το γράμμα
που αντιστοιχεί στο σωστό συμπλήρωμά της.
2.1 Ένας κύβος και μία σφαίρα ίδιας μάζας αφήνονται να
κινηθούν από το ίδιο ύψος δύο διαφορετικών
κεκλιμένων επιπέδων. Ο κύβος ολισθαίνει χωρίς τριβές
στο ένα και η σφαίρα κυλίεται χωρίς ολίσθηση στο
άλλο. Για τις ταχύτητες του κύβου και του κέντρου
μάζας της σφαίρας στη βάση των κεκλιμένων επιπέδων
ισχύει ότι
α. μεγαλύτερη είναι η ταχύτητα του κύβου.
β. μεγαλύτερη είναι η ταχύτητα της σφαίρας.
γ. οι ταχύτητες είναι ίσες.
Μονάδες 3
Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
Μονάδες 5
2.2 Η ομογενής ράβδος AB του σχήματος μπορεί να
περιστρέφεται χωρίς τριβές γύρω από τον
άξονα
συμμετρίας (ξ) του σχήματος. Οι δύο σφαίρες Σ 1 , Σ 2
μάζας m καθεμιά μπορούν να μετακινούνται κατά μήκος
της ράβδου. Η ράβδος ξεκινά να περιστρέφεται

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

α. πιο εύκολα στη θέση 1.
β. πιο εύκολα στη θέση 2.
γ. το ίδιο εύκολα και στις δύο περιπτώσεις.
Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 3
Μονάδες 5

2.3 Θεωρούμε δύο κυκλώματα Α (L A , C) και Β (L B , C) που
εκτελούν ελεύθερες αμείωτες ηλεκτρικές ταλαντώσεις.
Οι πυκνωτές στα δύο κυκλώματα έχουν την ίδια
χωρητικότητα C.

Οι καμπύλες Α και Β παριστάνουν τα ρεύματα στα δύο
πηνία σε συνάρτηση με τον χρόνο. Για τους συντελεστές
αυτεπαγωγής L A , L B των πηνίων στα δύο κυκλώματα
ισχύει ότι
α. L A =4 L Β .
β. L Β =4 L Α .
γ. L A =2 L Β .
Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

Μονάδες 3
Μονάδες 6

ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΘΕΜΑ 3 ο
To άκρο Ο γραμμικού ομογενούς ελαστικού μέσου, που
εκτείνεται κατά τη διεύθυνση του ημιάξονα Οx, αρχίζει να
ταλαντώνεται τη στιγμή t = 0, σύμφωνα με την εξίσωση
π
t (y σε cm, t σε s). Το εγκάρσιο κύμα, που
y = Aημ
2
δημιουργείται, διαδίδεται κατά μήκος του γραμμικού
ελαστικού μέσου. Κάποια χρονική στιγμή το στιγμιότυπο
του κύματος απεικονίζεται στο παρακάτω σχήμα.

Α. Να
βρείτε το μήκος κύματος και την περίοδο του
κύματος.
Μονάδες 6
Β. Να υπολογίσετε την ταχύτητα διάδοσης του κύματος.
Μονάδες 6
Γ. Να γράψετε την εξίσωση του κύματος.

Μονάδες 7

∆. Να βρείτε την ενέργεια ενός πολύ μικρού τμήματος του
ελαστικού μέσου μάζας ∆m = 8 · 10 − 3 kg.
Μονάδες 6
∆ίνεται: π 2 ≈ 10 .

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 6ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΘΕΜΑ 4 ο
Το σώμα Σ 1 μάζας m 1 = 1 kg του επόμενου σχήματος

αφήνεται να ολισθήσει από την κορυφή λείου κατακόρυφου
τεταρτοκυκλίου ακτίνας R = 1,8 m. Στη συνέχεια το σώμα Σ 1
κινείται πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο και συγκρούεται
κεντρικά και πλαστικά με ακίνητο σώμα Σ 2 μάζας m 2 = 2 kg.
Το σώμα Σ 2 είναι στερεωμένο στο ένα άκρο οριζόντιου
ελατηρίου σταθεράς k = 300 Ν/m, το άλλο άκρο του οποίου
είναι στερεωμένο σε ακλόνητο σημείο. Τη στιγμή της
κρούσης η ταχύτητα του Σ 1 είναι παράλληλη με τον άξονα
του ελατηρίου. Μετά την κρούση το συσσωμάτωμα εκτελεί
απλή αρμονική ταλάντωση.
Να βρείτε:
A. Την ταχύτητα του σώματος Σ 1 , στο οριζόντιο επίπεδο,
πριν συγκρουστεί με το Σ 2 .
Μονάδες 6
Β. Την ταχύτητα του συσσωματώματος, αμέσως μετά την
κρούση.
Μονάδες 6
Γ. Το διάστημα που διανύει το συσσωμάτωμα, μέχρι η
ταχύτητά του να μηδενιστεί για πρώτη φορά.
Μονάδες 6
∆. Το χρονικό διάστημα από τη στιγμή της κρούσης, μέχρι
τη στιγμή που η ταχύτητα του συσσωματώματος
μηδενίζεται για δεύτερη φορά.
Μονάδες 7
∆ίνεται η επιτάχυνση της βαρύτητας: g = 10 m/s 2 .
ΤΕΛΟΣ 6ΗΣ ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 7ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ
1.

Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά (ημερομηνία,
κατεύθυνση, εξεταζόμενο μάθημα). ∆εν θα αντιγράψετε τα
θέματα στο τετράδιο.

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των
φωτοαντιγράφων, αμέσως μόλις σας παραδοθούν. ∆εν
επιτρέπεται να γράψετε οποιαδήποτε άλλη σημείωση.

3.

Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο
και τα φωτοαντίγραφα.
Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα.

4.

Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μόνο με μαύρο
στυλό.

5.

Κάθε λύση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.

6.

∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των
φωτοαντιγράφων.

7.

Ώρα δυνατής αποχώρησης η 8.30΄ απογευματινή.
ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΤΕΛΟΣ 7ΗΣ ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
∆ΕΥΤΕΡΑ 7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2008
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ
ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
(ΚΑΙ ΤΩΝ ∆ΥΟ ΚΥΚΛΩΝ)
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΕΞΙ (6)

ΘΕΜΑ 1ο

Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις
ακόλουθες ημιτελείς προτάσεις 1-4 και, δίπλα του, το
γράμμα που αντιστοιχεί στο σωστό συμπλήρωμά της.
1. Στη στροφική κίνηση το αλγεβρικό άθροισμα των έργων
των ροπών των δυνάμεων, που ασκούνται στο σώμα
είναι
α. ίσο με τη μεταβολή της
περιστροφής του σώματος.

κινητικής

ενέργειας

β. ίσο με τη μεταβολή της στροφορμής του σώματος.
γ. πάντα θετικό.
δ. αντιστρόφως ανάλογο της συνολικής δύναμης που
ασκείται στο σώμα.
Μονάδες 5
2. Τα ραντάρ χρησιμοποιούν
α. υπεριώδη ακτινοβολία.
β. μικροκύματα.
γ. ακτίνες Χ.
δ. ακτίνες γ.
Μονάδες 5
3. Η κίνηση που προκύπτει από τη σύνθεση δύο απλών
αρμονικών ταλαντώσεων
α. είναι ανεξάρτητη από τις συχνότητες των επιμέρους
αρμονικών ταλαντώσεων.
β. είναι ανεξάρτητη από τη διαφορά φάσης των δύο
ταλαντώσεων.
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

γ. είναι ανεξάρτητη από τις
αρμονικών ταλαντώσεων.

διευθύνσεις

δ. εξαρτάται από
ταλαντώσεων.

των

τα

πλάτη

δύο

των

δύο

αρμονικών
Μονάδες 5

4. Σε κάθε κρούση
α. η συνολική ορμή του συστήματος των συγκρουόμενων
σωμάτων διατηρείται.
β. η συνολική κινητική
παραμένει σταθερή.

ενέργεια

γ. η μηχανική
σταθερή.

κάθε

ενέργεια

του

συστήματος

σώματος

παραμένει

δ. η ορμή κάθε σώματος διατηρείται σταθερή.
Μονάδες 5
5. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν,
γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα που
αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η
πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι
λανθασμένη.
α. Κατά την ανάκλαση η προσπίπτουσα ακτίνα, η
ανακλώμενη και η κάθετη στην επιφάνεια στο σημείο
πρόσπτωσης βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο.
β. H ροπή αδράνειας εκφράζει στη μεταφορική κίνηση
ό,τι εκφράζει η μάζα στη στροφική κίνηση.
γ. Η συχνότητα του ήχου της σειρήνας του τρένου, την
οποία αντιλαμβάνεται ο μηχανοδηγός, είναι σε όλη
τη διάρκεια της κίνησης σταθερή.
δ. Κατά τη διάδοση ενός κύματος μεταφέρεται ενέργεια
από το ένα σημείο του μέσου στο άλλο, όχι όμως
ορμή και ύλη.
ε. Σε ένα κύκλωμα LC η συχνότητα των ηλεκτρικών
ταλαντώσεών του είναι ανάλογη της χωρητικότητας
C του πυκνωτή.
Μονάδες 5
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΘΕΜΑ 2ο
1. Πηγή

ηχητικών

κυμάτων

κινείται ευθύγραμμα με
υ
σταθερή ταχύτητα μέτρου υs = , όπου υ το μέτρο της
10
ταχύτητας του ήχου στον αέρα. Ακίνητος παρατηρητής
βρίσκεται στην ευθεία κίνησης της πηγής. Όταν η πηγή
πλησιάζει τον παρατηρητή, αυτός αντιλαμβάνεται ήχο
συχνότητας f 1 , και όταν η πηγή απομακρύνεται απ’
αυτόν, ο παρατηρητής αντιλαμβάνεται ήχο συχνότητας f 2 .
f
Ο λόγος 1 ισούται με
f2
9
11
11
.
β.
.
γ.
.
α.
11
10
9
Να επιλέξετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή
απάντηση.
Μονάδες 3
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
Μονάδες 5

2. Σε ένα ακίνητο ρολόι που βρίσκεται σε κανονική
λειτουργία, ο λόγος της στροφορμής του λεπτοδείκτη
(L 1 ) προς την στροφορμή του ωροδείκτη (L 2 ), ως προς
L
τον κοινό άξονα περιστροφής τους, είναι 1 = λ, όπου λ
L2
θετική σταθερά.
Κ1
Ο λόγος των κινητικών ενεργειών τους
αντίστοιχα
Κ2
είναι
α. 6λ.
β. 12λ.
γ. 24λ .
Να επιλέξετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή
απάντηση.
Μονάδες 3
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

Μονάδες 5

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

3. Στην κάτω άκρη κατακόρυφου ιδανικού ελατηρίου
σταθεράς Κ, η πάνω άκρη του οποίου είναι στερεωμένη
σε ακλόνητο σημείο, σώμα μάζας m εκτελεί απλή
d
αρμονική ταλάντωση πλάτους
, όπως φαίνεται στο
2
σχήμα.
K

K

K

(Θέση φυσικού μήκους
ελατηρίου)

d
m

(Θέση ισορροπίας)

d/2

(Ακραία θ έση)
m

Όταν το σώμα διέρχεται από τη θέση ισορροπίας, η
επιμήκυνση του ελατηρίου είναι d. Στην κατώτερη θέση
της ταλάντωσης του σώματος, ο λόγος της δύναμης του
ελατηρίου προς τη δύναμη επαναφοράς είναι
Fελ
Fελ
Fελ
1
= .
β.
=3 .
γ.
=2 .
Fεπαν
3
Fεπαν
Fεπαν
Να επιλέξετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή
απάντηση.

α.

Μονάδες 3
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 6

ΘΕΜΑ 3ο
Ιδανικό κύκλωμα LC εκτελεί αμείωτη ηλεκτρική ταλάντωση
με περίοδο Τ = 4π⋅10 −3 s. Τη χρονική στιγμή t = 0, o πυκνωτής
έχει το μέγιστο ηλεκτρικό φορτίο. Ο πυκνωτής έχει
χωρητικότητα C = 10μF και η μέγιστη τιμή της έντασης του
ρεύματος, το οποίο διαρρέει το πηνίο, είναι 2⋅10 −3 Α.

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

α. Να υπολογισθεί ο συντελεστής αυτεπαγωγής L του
πηνίου.
Μονάδες 6
β. Ποια χρονική στιγμή η ενέργεια του μαγνητικού πεδίου
του πηνίου γίνεται μέγιστη για πρώτη φορά.
Μονάδες 6
γ. Να υπολογισθεί η μέγιστη τάση στους οπλισμούς του
πυκνωτή.
Μονάδες 6
δ. Να υπολογισθεί η ένταση του ρεύματος, το οποίο
διαρρέει το πηνίο, τις χρονικές στιγμές κατά τις οποίες η
ενέργεια του ηλεκτρικού πεδίου στον πυκνωτή είναι
τριπλάσια της ενέργειας του μαγνητικού πεδίου στο
πηνίο.
∆ίνονται: 1μF =10 −6 F,

π =3,14.
Μονάδες 7

ΘΕΜΑ 4ο
∆ύο σύγχρονες πηγές Π 1 , Π 2 δημιουργούν στην επιφάνεια
υγρού εγκάρσια αρμονικά κύματα. Η εξίσωση της
ταλάντωσης κάθε πηγής είναι y = 0,01⋅ημ(10πt) (SI) και η
ταχύτητα διάδοσης των εγκαρσίων κυμάτων στην επιφάνεια
του υγρού είναι ίση με 1,5 m/s.
Ένα σημείο Λ της επιφάνειας του υγρού απέχει από την
πηγή Π 1 απόσταση 0,6 m και από την πηγή Π 2 απόσταση
1 m, όπως δείχνει το σχήμα.
Λ

0,6m

1m

Π1

Π2

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 6ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

Οι πηγές Π 1 , Π 2 αρχίζουν να ταλαντώνονται τη χρονική
στιγμή t = 0.
α. Να υπολογισθεί το μήκος κύματος των κυμάτων που
δημιουργούν οι πηγές.
Μονάδες 5
β. Πόση είναι η συχνότητα της ταλάντωσης του σημείου Λ
μετά την έναρξη της συμβολής;
Μονάδες 6
γ. Να υπολογισθεί το πλάτος της ταλάντωσης του σημείου
Λ μετά την έναρξη της συμβολής.
Μονάδες 7
δ. Να προσδιορισθεί η απομάκρυνση του σημείου Λ από τη
4
θέση ισορροπίας του, τη χρονική στιγμή t = s.
3
4π
1
∆ίνεται συν
=− .
3
2
Μονάδες 7
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά (ημερομηνία,
κατεύθυνση, εξεταζόμενο μάθημα). Να μην αντιγράψετε τα
θέματα στο τετράδιο.
Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των
φωτοαντιγράφων, αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Καμιά άλλη
σημείωση δεν επιτρέπεται να γράψετε.
Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο
και τα φωτοαντίγραφα.
Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα.
Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μόνο με μαύρο
στυλό. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μολύβι μόνο για σχέδια,
διαγράμματα και πίνακες.
Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.
∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των
φωτοαντιγράφων.
Χρόνος δυνατής αποχώρησης: μετά τη 10.00΄ πρωινή.
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
ΤΕΛΟΣ 6ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
ΠΕΜΠΤΗ 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2008
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ:
ΦΥΣΙΚΗ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΕΞΙ (6)

ΘΕΜΑ 1ο
Στις ημιτελείς προτάσεις 1 έως και 4 που ακολουθούν, να
γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της βασικής φράσης
και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στο σωστό
συμπλήρωμά της.
1. Τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα:
α. δεν υπακούουν στην αρχή της επαλληλίας.
β. είναι διαμήκη.
γ. δεν διαδίδονται στο κενό.
δ. παράγονται από την επιτάχυνση ηλεκτρικών φορτίων.
Μονάδες 5
2. Παρατηρητής Α κινείται με σταθερή ταχύτητα υ A προς
ακίνητη πηγή ήχου S, όπως φαίνεται στο σχήμα, αρχικά
πλησιάζοντας και στη συνέχεια απομακρυνόμενος απ’
αυτή.

A υ
Α

S

υΑ

Ο παρατηρητής αντιλαμβάνεται ήχο με συχνότητα που είναι:
α. συνεχώς μεγαλύτερη από τη συχνότητα της πηγής.
β. συνεχώς μικρότερη από τη συχνότητα της πηγής.
γ. αρχικά μεγαλύτερη και στη συνέχεια μικρότερη από
τη συχνότητα της πηγής.
δ. αρχικά μικρότερη και στη συνέχεια μεγαλύτερη από
τη συχνότητα της πηγής.
Μονάδες 5
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

3. Σε μια απλή αρμονική ταλάντωση έχουν πάντα την ίδια
φορά:
α. η ταχύτητα και η επιτάχυνση.
β. η ταχύτητα και η απομάκρυνση.
γ. η δύναμη επαναφοράς και η απομάκρυνση.
δ. η δύναμη επαναφοράς και η επιτάχυνση.
Μονάδες 5
4. Από τις ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες: μικροκύματα,
ορατό φως, υπεριώδης ακτινοβολία και ακτίνες Χ
μεγαλύτερο μήκος κύματος:
α. έχουν τα μικροκύματα.
β. έχει το ορατό φως.
γ. έχει η υπεριώδης ακτινοβολία.
δ. έχουν οι ακτίνες Χ.
5.

Μονάδες 5

Να χαρακτηρίσετε αν το περιεχόμενο των ακόλουθων
προτάσεων είναι Σωστό ή Λανθασμένο, γράφοντας στο
τετράδιό σας την ένδειξη (Σ) ή (Λ) δίπλα στο γράμμα
που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση.
α. Η απλή αρμονική ταλάντωση είναι ευθύγραμμη
ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση.
β. Ο δείκτης διάθλασης n ενός οπτικού υλικού είναι
μεγαλύτερος της μονάδας.
γ. Η ροπή αδράνειας είναι μονόμετρο μέγεθος και έχει
μονάδα μέτρησης στο S.I. το 1 kg⋅m.
δ. Στη διεύθυνση διάδοσης ενός αρμονικού κύματος
κάποια σημεία του ελαστικού μέσου παραμένουν
συνεχώς ακίνητα.
ε. Μία ειδική περίπτωση ανελαστικής κρούσης είναι η
πλαστική κρούση.
Μονάδες 5

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΘΕΜΑ 2ο
2.1. Το σώμα Σ 1 του παρακάτω σχήματος είναι δεμένο στο
ελεύθερο άκρο οριζόντιου ιδανικού ελατηρίου του
οποίου το άλλο άκρο είναι ακλόνητο. Το σώμα Σ 1
εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση πλάτους Α σε λείο
οριζόντιο δάπεδο.

Σ1

Το μέτρο της μέγιστης επιτάχυνσης του Σ 1 είναι α 1max .
Το σώμα Σ 1 αντικαθίσταται από άλλο σώμα Σ 2
διπλάσιας μάζας, το οποίο εκτελεί απλή αρμονική
ταλάντωση ίδιου πλάτους Α.
Για το μέτρο α 2max της μέγιστης επιτάχυνσης του Σ 2 ,
ισχύει:
α
α. α 2max = 1max
β. α 2max = α 1max γ. α 2max = 2 ⋅ α 1max .
2
Να επιλέξετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή σχέση.
Μονάδες 2
Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 6
2.2. Ένα στάσιμο κύμα περιγράφεται από την εξίσωση
⎛ πx ⎞
y = 10 ⋅ συν ⎜ ⎟ ⋅ ημ (2π t ) , όπου τα x, y είναι σε cm και
⎝ 4 ⎠
το t σε s. Το μήκος κύματος των δύο κυμάτων που
συμβάλλουν για να δημιουργήσουν το στάσιμο κύμα
είναι:
α. 2 cm

β. 4 cm

γ. 8 cm .

Να επιλέξετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή
απάντηση.
Μονάδες 2
Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 6
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

2.3. Ακίνητο σώμα Σ μάζας Μ βρίσκεται πάνω σε λείο
οριζόντιο επίπεδο.
Βλήμα μάζας m κινείται οριζόντια με ταχύτητα
υ = 100 m/s σε διεύθυνση που διέρχεται από το κέντρο
μάζας του σώματος Σ και σφηνώνεται σ’ αυτό.
Αν η ταχύτητα του συσσωματώματος αμέσως μετά την
Μ
κρούση είναι V = 2 m/s, τότε ο λόγος των μαζών
m
είναι ίσος με:
1
α. 50
β.
γ. 49 .
25
Να επιλέξετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
Μονάδες 2
Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 7
ΘΕΜΑ 3ο
Πυκνωτής χωρητικότητας 2⋅10 −6 F φορτίζεται σε τάση 50V.
Τη χρονική στιγμή t = 0 οι οπλισμοί του πυκνωτή
συνδέονται στα άκρα ιδανικού πηνίου με συντελεστή
αυτεπαγωγής 2⋅10 −2 H και το κύκλωμα εκτελεί αμείωτη
ηλεκτρική ταλάντωση.
α. Να υπολογίσετε την περίοδο της ηλεκτρικής ταλάντωσης.
Μονάδες 7
β. Να γράψετε την εξίσωση η οποία δίνει την ένταση του
ρεύματος που διαρρέει το πηνίο σε συνάρτηση με το
χρόνο.
Μονάδες 8
γ. Να υπολογίσετε το λόγο της ενέργειας του ηλεκτρικού
πεδίου του πυκνωτή προς την ενέργεια του μαγνητικού
πεδίου του πηνίου, όταν το πηνίο διαρρέεται από ρεύμα
έντασης i = 0,1 A.
∆ίνεται: π = 3,14.

Μονάδες 10

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ∆ΕΣ
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ΘΕΜΑ 4ο
Η ομογενής τροχαλία του σχήματος έχει
μάζα M = 6 kg και ακτίνα R = 0,3 m. Τα
σώματα Σ 1 και Σ 2 έχουν αντίστοιχα μάζες
m 1 = 5 kg και m 2 = 2 kg.
H τροχαλία και τα σώματα Σ 1 , Σ 2 είναι
αρχικά ακίνητα και τα κέντρα μάζας των
Σ 1 , Σ 2 βρίσκονται στο ίδιο οριζόντιο
επίπεδο.
Τη χρονική στιγμή t = 0 το σύστημα
αφήνεται ελεύθερο να κινηθεί.

O

Σ1

R

Σ2

Να υπολογίσετε:
α. το μέτρο της επιτάχυνσης με την οποία θα κινηθούν τα
σώματα Σ 1 και Σ 2 .
Μονάδες 6
β.

το μέτρο της γωνιακής επιτάχυνσης της τροχαλίας.

γ.

Μονάδες 6
το μέτρο της στροφορμής της τροχαλίας, ως προς τον
άξονα περιστροφής της, τη χρονική στιγμή t 1 = 2 s.

δ.

Μονάδες 6
τη χρονική στιγμή t 2 κατά την οποία η κατακόρυφη
απόσταση των κέντρων μάζας των Σ 1 , Σ 2 θα είναι
h = 3 m.
Μονάδες 7

∆ίνoνται: Η ροπή αδράνειας της τροχαλίας ως προς τον
1
άξονα περιστροφής της I = MR 2 και η επιτάχυνση της
2
2
βαρύτητας g = 10 m/s .
Σημείωση: Η τριβή ανάμεσα στην τροχαλία και στο νήμα
είναι αρκετά μεγάλη, ώστε να μην παρατηρείται ολίσθηση.
Να θεωρήσετε ότι τα σώματα Σ 1 και Σ 2 δεν φτάνουν στο
έδαφος ούτε συγκρούονται με την τροχαλία.

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 6ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ
1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά (ημερομηνία,
κατεύθυνση, εξεταζόμενο μάθημα). Να μην αντιγράψετε τα
θέματα στο τετράδιό σας.
2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο επάνω μέρος των
∆εν
φωτοαντιγράφων
αμέσως
μόλις
σας
παραδοθούν.
επιτρέπεται να γράψετε οποιαδήποτε άλλη σημείωση. Κατά την
αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα
φωτοαντίγραφα.
3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα.
4. Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.
5. ∆ιάρκεια εξέτασης:
φωτοαντιγράφων.

Τρεις

(3)

ώρες

μετά

τη

διανομή

των

6. Για την κατασκευή των σχημάτων σε θέματα που απαιτείται,
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μολύβι.
7. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: Μία (1) ώρα μετά τη διανομή των
φωτοαντιγράφων και όχι πριν την 17:00.
ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΤΕΛΟΣ 6ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

