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Με  αυτό  το  μικρό  βιβλίο,  οι  κακθγθτζσ  του  φροντιςτθρίου,  κζλουμε  να  

βοθκιςουμε  τουσ  μακθτζσ  μασ  ςτα  πολφ  κρίςιμα,  τελευταία  βιματα  τθσ  
προετοιμαςίασ  τουσ  για  τισ  πανελλινιεσ  εξετάςεισ. 

Γνωρίηουμε  πολφ  καλά  για  τθ  μεγάλθ  τουσ  προςπάκεια.  Σϊρα  που  οι  
εξετάςεισ  πλθςιάηουν  απειλθτικά,  θ  πίεςθ  αυξάνεται.  Θζλουμε  να  αποκτι-
ςουν  τθν  απαραίτθτθ  εμπιςτοςφνθ  ςτον  εαυτό  τουσ  και  ςτισ  γνϊςεισ  που  
ζχουν  αποκτιςει.  Με  αυτά  τα  διαγωνίςματα  κα  τουσ  βοθκιςουμε  να  βρουν  
τισ  ελλείψεισ,  τα  τρωτά  ςθμεία  ι  τισ  παρανοιςεισ  που  δθμιουργικθκαν  ςτθ  
μακρά  αυτι  περίοδο  μελζτθσ  τουσ. 

 
Οι  κακθγθτζσ 

και  ςυγγραφείσ  του  βιβλίου 

Παναγιϊτθσ  Περδικοφρθσ 
Νεκτάριοσ  Σςιλιβίγκοσ 

Λζττα  Μποκα 
Αργυρϊ  Κοφινά 

Κατερίνα  Μαυράκθ 
Έλλθ  Βαςιλζρθ 

Έφθ  Παπαγεωργίου 
ταμάτθσ  Ριηογιάννθσ 

Νίκοσ  Βαςιλείου 

 
Για  διευκρινιςεισ,  απορίεσ  και  απαντιςεισ,  επικοινωνιςτε  με  τουσ  

ςυγγραφείσ  ςτο  e-mail  του  φροντιςτθρίου:  info@spoud.gr 

 
 
 
 
 
 
 

Η  επιμζλεια  του  βιβλίου  ζγινε  από  τον  Νίκο  Βαςιλείου  και  οποιοδι-
ποτε  λάκοσ  βαρφνει  αποκλειςτικά  αυτόν.  Κάκε  παρατιρθςθ  ι  υπόδειξθ  
που  κα  μποροφςε  να  ςυμβάλει  ςτθ  βελτίωςθ  του  βιβλίου,  κα  γίνει  
δεκτι  με  ιδιαίτερθ  χαρά. 

 
Επικοινωνία:   info@spoud.gr  
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Διαγωνίσματα 
Έκθεσης 

   Διαγώνιςμα  1ο                        . 
 
 
Η  Ευρώπη  δεν  ξέχασε  τους  νέους. 
 

Υπάρχουν  και  καλά  νζα:  το  πρόγραμμα  Erasmus  κα  χρθματοδοτθκεί  από  
τθν  Ευρωπαϊκι  Ζνωςθ  με  19  δισ.  ευρϊ  για  τθν  ερχόμενθ  επταετία,  ξεκινϊ-
ντασ  από  το  2014.  Λίγεσ  θμζρεσ  πριν  από  τθν  ψιωιςθ  του  ςυνολικοφ  προχ-
πολογιςμοφ  για  τθν  Ε.Ε  ςτισ  Βρυξζλλεσ,  θ  ανθςυχία  ιταν  μεγάλθ.  Ζξι  Ευρω-
παίοι  (Γάλλοι,  Γερμανοί  και  Ιταλοί  ευρωβουλευτζσ,  πρόεδροι  ι  γενικοί  γραμ-
ματείσ  οργανιςμϊν)  ςυνυπζγραψαν  ζνα  κείμενο  ςτθ  Le  Monde  εγκαλϊντασ  
τουσ  θγζτεσ  τθσ  Γθραιάσ  Ηπείρου  για  αδιαωορία  και  εςωαλμζνθ  ιεράρχθςθ  
προτεραιοτιτων.  Η  ωιμθ  ότι  το  Erasmus  κα  ςυρρικνωνόταν  μζχρισ  εξαωανί-
ςεωσ  ιταν  περιςςότερο  από  ζντονθ. 

Ευτυχϊσ  όμωσ  το  αρνθτικό  ςενάριο  διαψεφςτθκε.  Κι  ζτςι  το  εμβλθματικό  
αυτό  πρόγραμμα,  που  προωκεί  τθν  κινθτικότθτα  των  νζων  −μόνο  τθ  χρονιά  
2010−2011  περιςςότεροι  από  230.000  ωοιτθτζσ  ζκαναν  χριςθ  του−,  κα  ςυ-
νεχιςτεί.  Ο  Ουμπζρτο  Ζκο  είχε  δθλϊςει  ότι  το  Erasmus  δθμιοφργθςε  τθν  
πρϊτθ  γενιά  νζων  Ευρωπαίων.  Μζςα  ςε  25  χρόνια  μετακινικθκαν  2,5εκατ.  
Ευρωπαίοι  ωοιτθτζσ  κατά  τθ  διάρκεια  των  ςπουδϊν  τουσ,  για  ζξι  μινεσ  ι  
ζναν  χρόνο  ςε  πανεπιςτιμιο  άλλθσ  χϊρασ.  Επζςτρεψαν  ςτον  τόπο  τουσ  
ζχοντασ  ςτισ  αποςκευζσ  τουσ  μιαν  άλλθ  αντίλθψθ  του  κόςμου.  Ο  Ζκο  είχε  
απόλυτο  δίκιο.   

Δεν  ζχει  τόςθ  ςθμαςία  αν  διζπρεψαν  ι  όχι  ςτισ  ςπουδζσ  τουσ,  αν  πζρα-
ςαν  περιςςότερο  ι  λιγότερο  καλά,  αν  ςτριμϊχτθκαν  ψυχολογικά  ι  αν  καλ-
λιζργθςαν  τθν  περιζργεια  τουσ,  αν  διεφρυναν  ορίηοντεσ  και  γνϊςεισ.  Εγκατα-
ςτάκθκαν  για  λίγο  ςε  μια  άλλθ  κοινωνία,  αναγκάςτθκαν  να  εργαςτοφν  μακθ-
ςιακά  και  να  επικοινωνιςουν  ςε  μια  γλϊςςα  που  δεν  είναι  θ  μθτρικι  τουσ,  
ξεβολεφτθκαν  (ειδικά  τα  υπερπροςτατευμζνα  Ελλθνόπουλα),  λειτοφργθςαν  ωσ  
μζλθ  μιασ  ακαδθμαϊκισ  κοινότθτασ  με  όρουσ  και  απαιτιςεισ  περιςςότερο  
αυξθμζνεσ  από  αυτζσ  τθσ  χϊρασ  προζλευςθσ  τουσ  (όςον  αωορά  τουσ  Ζλλθ-
νεσ  ωοιτθτζσ  τουλάχιςτον). 

Υπιρξα  αυτόπτθσ  μάρτυσ  αυτοφ  του  «μεταςχθματιςμοφ».  Είδα  ζναν  
22χρονο  άνκρωπο  που  παρζπαιε  ςε  ζνα  πανεπιςτιμιο  χωρίσ  πυξίδα,  να  επι-
ςτρζωει  ζνασ  εξωςτρεωισ  και  ωιλομακισ  Ευρωπαίοσ  πολίτθσ,  με  μζκοδο  δια-
βάςματοσ  και  δουλειάσ  τθν  οποία  δεν  είχε  κατορκϊςει  να  αποκτιςει  ςτο  
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ελλθνικό  εκπαιδευτικό  ςφςτθμα.  Η  αλλαγι  δεν  ιταν  αιωνίδια.  Οφτε  επρόκει-
το  για  μεταμόρωωςθ.  Πμωσ  θ  ςφγκριςθ  είχε  λειτουργιςει,  το  «ςοκ»  τθσ  
προςαρμογισ  αποδείχτθκε  αποτελεςματικό  και  δθμιουργικό  ςε  βάκοσ  χρό-
νου. 

Επιπλζον,  όπωσ  ςθμειϊνουν  οι  πζντε  ςυνυπογράωοντεσ  ςτθ  Le  Monde:  
«Σε  μια  ςτιγμι  που  ο  πειραςμόσ  τοφ  να  κλειςτοφμε  ςτον  εαυτό  οξφνεται  
από  τθν  κρίςθ,  το  Erasmus  παραμζνει  περιςςότερο  από  ποτζ  ζνα  κλειδί  επι-
τυχίασ  για  τθν  ςυγκρότθςθ  μιασ  ευρωπαϊκισ  ςυνείδθςθσ,  αναγκαίασ  προχπό-
κεςθσ  για  τθν  προςχϊρθςθ  των  πολιτϊν  ςτο  ευρωπαϊκό  ςχζδιο  μιασ  πολυ-
εκνικισ  δθμοκρατίασ». 

Οι  παρατθριςεισ  και  οι  ενδείξεισ  δεν  αποτελοφν  κανόνα.  Πμωσ,  είναι  βζ-
βαιο  ότι  ζνα  ςθμαντικό  ποςοςτό  από  τουσ  43.662  ωοιτθτζσ  ελλθνικϊν  πανε-
πιςτθμίων  που  ςυμμετείχαν  ςτο  πρόγραμμα  από  το  1987-2011,  είτε  ςυνεχί-
ηουν  να  βρίςκονται  εδϊ  είτε  ζχουν  επιλζξει  άλλον  τόπο  διαμονισ,  είδαν  τθ  
ηωι  τουσ  από  διαωορετικι  ςκοπιά. 

Η  κρίςθ  ςτριμϊχνει,  ανατρζπει,  αναποδογυρίηει,  όχι  μόνο  ςτθν  Ελλάδα  
αλλά  και  ςε  άλλεσ  χϊρεσ  τθσ  Ευρωπαϊκισ  Ζνωςθσ.  Είναι  όμωσ  ελπιδοωόρο  
το  γεγονόσ  ότι  τθν  ερχόμενθ  επταετία  εκατοντάδεσ  χιλιάδεσ  ωοιτθτζσ  κα  δια-
τθριςουν  το  δικαίωμα  να  μετακινοφνται  για  εκπαιδευτικοφσ  λόγουσ.  Πτι  ςε  
μια  Ευρϊπθ  γεμάτθ  αντιωάςεισ,  ςυντθροφνται  κάποιεσ  ςτακερζσ.  Πτι  οι  νζοι,  
που  υωίςτανται  περιςςότερο  απ’  όλουσ  τισ  ςυνζπειεσ  τθσ  πρωτοωανοφσ  α-
νεργίασ,  μποροφν  να  προςβλζπουν  ςε  νζουσ  ορίηοντεσ  ςτθν  αγορά  εργαςίασ.  
Η  Ε.Ε.  δεν  τουσ  γφριςε,  αυτιν  τθν  ωορά,  τθν  πλάτθ. 
 

(Μαρία  Κατςουνάκθ,  εω.  Κακθμερινι,  17−02−2013) 
 
 

Θέμα  A 
 

 Να  γίνει  θ  περίλθψθ  του  κειμζνου  80−100  λζξεισ. Μον. 2,5 
 
 

Θέμα  B 
 

Β1 Να  γράψετε  ζνα  ςυνϊνυμο  για  κακεμιά  από  τισ  παρακάτω  λζξεισ.  Μον. 5 

 Εμβλθματικό 
 Προζλευςθσ 
 Αιφνίδια 
 Ελπιδοφόρο 
 Προςβλζπουν 
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Β2 «Σε  κηα  ζηηγκή  πνπ  ν  πεηξαζκόο  ηνύ  λα  θιεηζηνύκε  ζηνλ  εαπηό  νμύλεηαη  
από  ηελ  θξίζε,  ην  Erasmus  παξακέλεη  πεξηζζόηεξν  από  πνηέ  έλα  θιεηδί  
επηηπρίαο  γηα  ηελ  ζπγθξόηεζε  κηαο  επξωπαϊθήο  ζπλείδεζεο» 

 
 Να  εξθγιςετε  ςε  ζνα  κείμενο  80−100  λζξεισ  πωσ  μπορεί  το  πρόγραμμα  

Erasmus  παραμζνει  περιςςότερο  από  ποτζ  ζνα  κλειδί  επιτυχίασ  για  τθ  
ςυγκρότθςθ  μιασ  ευρωπαϊκισ  ςυνείδθςθσ» 

 Να  εξθγιςετε  ςε  ζνα  κείμενο  80-100  λζξεισ  πωσ  μπορεί  το  πρόγραμμα  
Erasmus  να  βοθκιςει  ςτθ  ςυγκρότθςθ  τθσ  ευρωπαϊκισ  ςυνείδθςθσ. Μον. 15 

 
Β3 Δπηπιένλ…κηαο  πνιπεζληθήο  δεκνθξαηίαο. 

 Ροιοσ  τρόποσ  πεικοφσ  εντοπίηεται  ςτο  απόςπαςμα; Μον. 5 
 
Β4 Ροια  ςυλλογιςτικι  πορεία  ακολουκεί  ο  ςυγγραωζασ  ςτο  κείμενο; Μον. 5 
 
Β5 Σε  ποιο  γραμματειακό  είδοσ  ανικει  το  κείμενο; 
 Να  παρακζςετε  3  ςτοιχεία  που  τεκμθριϊνουν  τθν  άποψθ  ςασ. Μον. 5 
 
 

ΚΑΛΗ  ΕΠΙΣΤΧΙΑ 
Λέττα  Μπόκα 
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   Διαγώνιςμα  2ο                        . 
 
 
Το  νόημα  του  σπιτιού. 
 

Η  πολυκατοικία,  αναωζρκθκα  ςε  τοφτο  το  κζμα  πολλζσ  ωορζσ,  είναι  ζνα  
από  τα  χαρακτθριςτικότερα  πρόςωπα  του  αιϊνα  μασ.  Σε  τελευταία  ταξίδια  
μου  διαπίςτωςα  πωσ  ο  κεςμόσ  τθσ  πολυκατοικίασ  επεκτείνεται  με  ραγδαίο  
ρυκμό  και  ςτα  επαρχιακά  κζντρα.  *…+  Ζτςι  ςιγά  ςιγά  το  νόθμα  του  ςπιτιοφ  
μεταβάλλεται.  *…+  Το  ςπίτι  είναι  το  αντιωζγγιςμα  του  εςωτερικοφ  ανκρϊπου.  
Το  ςπίτι  ζχει  ρίηεσ.  Μιλοφμε  για  ζνα  γερό,  καλοχτιςμζνο  ςπίτι,  όχι  για  τθν  
παράγκα,  που  επουλϊνει  τισ  ανοιχτζσ  πλθγζσ.  Το  ςπίτι  προςωζρει  το  αίςκθ-
μα  τθσ  βεβαιότθτασ,  τθσ  αςωάλειασ.  Είναι  ζνα  άςυλο,  ζνα  καταωφγιο  τθσ  
προςωπικισ  ηωισ.  Μζςα  ςτο  ςπίτι  κατοικοφν  οι  πρόγονοι,  διατθρείται  θ  
ςυνζχεια  τθσ  γενιάσ.  Η  πολυκατοικία  υπθρετεί  τθν  προχειρότθτα,  τθν  υλικι  
ανάγκθ,  ανικει  ςτον  καλπαςμό  του  καιροφ.  Δεν  ανταποκρίνεται  ςτα  βαςικά  
αιτιματα  τθσ  προςωπικισ  ηωισ.  Ρροςωζρει  μερικζσ  και  ςθμαντικότατεσ  βιο-
τικζσ  ανζςεισ  και  δυςκολεφει  από  τθν  άλλθ  πλευρά  τθν  ανάςα.  Ο  ζνοικοσ  
δεν  τθν  εξουςιάηει,  τθσ  παραδίνεται.  Γίνεται  ζνασ  δεςμϊτθσ.  Αιςκάνεται  πωσ  
είναι  υποχρεωμζνοσ  να  κυκλοωορεί  ςε  ζναν  απζραντο  κομματιαςμζνο  χϊρο,  
όπου  δεν  ζχει  το  δικαίωμα  να  υπάρξει  ζξω  από  μερικά  τετραγωνικά  μζτρα. 

Και  αν  αυτά  τα  παράδοξα  ςυμβαίνουν  ςτο  χϊρο  τθσ  κατοικίασ,  παραδο-
ξότερα  αρχίηουν  ςιγά  ςιγά  να  ςυμβαίνουν  και  ςτο  χϊρο  τθσ  εργαςίασ.  Αξιο-
καφμαςτεσ  είναι,  βζβαια,  οι  καταςκευζσ  από  κρφςταλλο,  ςίδερο,  αλουμίνιο,  
που  ολοζνα  και  πυκνότερεσ  γίνονται  τϊρα,  καταςτιματα  τραπεηϊν  ι  άλλων  
εταιριϊν.  Πταν  τα  προςπελάηω,  αιςκάνομαι  πωσ  δεν  βρίςκομαι  ςε  ζναν  τό-
πο  ςιωπθλισ  προςπάκειασ,  καλισ  ι  κακισ,  αυτό  είναι  άλλο  κζμα,  αλλά  ςε  
μια  καταςκινωςθ  γυμνιςτϊν.  Αυτοί  οι  υπάλλθλοι,  που  εργάηονται  περίπου  
ςτο  φπαικρο,  ανάμεςα  ςε  γυάλινεσ  πόρτεσ,  κεατοί  από  το  δρόμο,  από  τουσ  
περαςτικοφσ,  χάνουν  και  το  ζςχατο  ίχνοσ  προςωπικισ  ηωισ,  μεταμορωϊνο-
νται  ςε  εκκζματα.  Είναι  βορά  τθσ  κοινισ  περιζργειασ. 

Αν  το  μζτρο  αποτελεί  άμυνα  κατά  τθσ  ζμωυτθσ  οκνθρίασ  και  αμεριμνθ-
ςίασ  πολλϊν  υπαλλιλων,  κα  μποροφςε  κανείσ  να  το  προςυπογράψει.  Αλλά  
και  πάλι  δεν  μπορεί  να  αρνθκεί  τθ  ςκλθρότθτα  του.  Ραίρνεισ  ζναν  άνκρωπο  
με  κάποιεσ  ςπουδζσ,  με  κάποια  καλλιζργεια,  με  κάποιεσ  ωιλοδοξίεσ,  με  κά-
ποια  ιδανικά  και  τον  ςτινεισ,  εωτά  ι  οχτϊ  ϊρεσ  τθ  μζρα,  μζςα  ςτο  πλικοσ  
τθσ  αγοράσ,  αντικείμενο  τθσ  κοινισ  περιζργειασ.  Δεν  ξζρω,  αν  είμαι  αποωα-
ςιςτικά  μεμψίμοιροσ,  αλλά  πιςτεφω,  πωσ  θ  μζκοδοσ  αυτι  δεν  ζχει  άλλο  
αποτζλεςμα  από  τθν  τυποποίθςθ  και  τθ  μθχανοποίθςθ  τθσ  ατομικισ  ηωισ  
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και  από  τθν  καλλιζργεια  μιασ  ςτυγνισ  εξωςτρζωειασ.  Εκείνο  που  κυριότατα  
χάνεται  και  κατά  το  χρόνο  τθσ  υπθρεςιακισ  απαςχόλθςθσ  και  κατά  τον  υπό-
λοιπο  χρόνο  του  εικοςιτετράωρου,  όταν  αυτόσ  ο  υπόλοιποσ  χρόνοσ  ξοδεφε-
ται  ςε  ζνα  δθμόςιο  κζντρο  ι  ςε  ζνα  διαμζριςμα  πολυκατοικίασ,  είναι  θ  μυ-
ςτικι  ανκρϊπινθ  ϊρα,  θ  ϊρα  του  αςφλου,  θ  ϊρα  του  προςϊπου. 

Ζπειτα  μασ  ξαωνιάηει  θ  αυκάδεια,  θ  κυνικι  παρρθςία,  θ  αναλγθςία  του  
ςφγχρονου  βίου.  Αλλά  ζνασ  άνκρωποσ,  που  ηει  πάντα  ζξω,  είναι  δφςκολο  να  
μθν  αποκτιςει  το  ικοσ  του  ςκφλου.  Και  εκείνοσ  ηει  ι  κζλει  να  ηει  πάντα  
ζξω. 

Ι.  Μ.  Παναγιωτόπουλος 
[διασκευασμζνο] 

 
 

Θέμα  A 
 

 Να  γίνει  ςυντόμευςθ  του  κειμζνου  με  τθ  μορωι  άρκρου  για  τθ  ςχολικι  
εωθμερίδα. Μον. 25 

 
 

Θέμα  B 
 

Β1 Ροιζσ  είναι  οι  επιπτϊςεισ  τθσ  πολυκατοικίασ  ωσ  χϊρου  εργαςίασ  ςτθ  ηωι  
των  ανκρϊπων,  ςφμωωνα  με  το  ςυγγραωζα;  (80−100  λζξεισ) Μον. 10 

 
Β2 Σε  ποιό  κειμενικό  είδοσ  εντάςςεται  το  κείμενο  που  διαβάςατε; 
 Ραρουςιάςτε  3  ςτοιχεία,  που  να  τεκμθριϊνουν  τθν  άποψθ  ςασ.  Μον. 10 
 
Β3 Στθν  παράγραωο  ‘’ην  ζπίηη...ηεηξαγωληθά  κέηξα‘’  να  εντοπίςετε  τον  τρόπο  

ανάπτυξθσ  τθσ  παραγράωου. Μον. 10 
 
Β4 Να  δϊςετε  ζνα  ςυνϊνυμο  για  κάκε  μία  από  τισ  παρακάτω  λζξεισ:  Μον. 5 
 ίχνοσ,  ζμωυτθσ,  αςφλου,  αναλγθςία,  αυκάδεια 
 
 

Θέμα  Γ 
 

 Ο  τρόποσ  κατοίκθςθσ  των  αςτικϊν  κζντρων  επιδρά  αρνθτικά  ςτθ  ςυμπε-
ριωορά,  ςτο  ικοσ  και  ςτισ  ςχζςεισ  των  ανκρϊπων.  Σε  ζνα  άρκρο  [500− 
600  λζξεισ+  που  κα  γράψετε  για  τθ  ςχολικι  εωθμερίδα  να  αναωζρετε  τισ  
επιδράςεισ  αυτζσ.  Στθ  ςυνζχεια  να  προτείνετε  τρόπουσ  αντιμετϊπιςθσ. Μον. 40 

 
 

ΚΑΛΗ  ΕΠΙΣΤΧΙΑ 
Λέττα  Μπόκα 
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   Διαγώνιςμα  3ο                        . 
 
 
Η  μαζικοποίηση  υπονομεύει  τον  πολιτισμό. 
 

Στθν  εποχι  μασ  ζχει  διαμορωωκεί  ζνα  πολφπλευρο  μζτωπο  πολιτιςτικισ  
υπονόμευςθσ,  μια  απειλι  κατά  του  πολιτιςμοφ,  που  είναι  μακροπρόκεςμα  
πολφ  επικίνδυνθ,  διότι  από  το  ζνα  μζροσ  λειτουργεί  ςτο  πλαίςιο  των  «νόμι-
μων»  διαδικαςιϊν,  από  το  άλλο  χρθςιμοποιεί  ςτο  ζπακρο  και  με  μεγάλθ  
αποτελεςματικότθτα  τθν  τεχνολογία  προσ  τθν  κατεφκυνςθ  τθσ  μαηικοποίθςθσ  
του  μζςου  ανκρϊπου  και  τα  θλεκτρονικά  μζςα  μαηικισ  ενθμζρωςθσ  ωσ  
όπλο  ετεροκατεφκυνςθσ  και  ανεγκεωαλοποίθςθσ  τθσ  κοινωνίασ  ςτο  ςφνολο  
τθσ.  Οι  ναηιςτζσ,  που  χρθςιμοποίθςαν  πολφ  αποτελεςματικά  το  ραδιόωωνο  
για  να  αποπροςανατολίςουν  το  γερμανικό  λαό,  δε  κα  μποροφςαν  να  δια-
νοθκοφν  τισ  δυνατότθτεσ  επθρεαςμοφ  του  «πλικουσ»  που  κα  είχε  αργότερα  
θ  τθλεόραςθ. 

Ήδθ  ςτο  Μεςοπόλεμο  ο  Αμερικανόσ  κοινωνιολόγοσ  David  Riessman  ςτο  
διάςθμο  βιβλίο  του  «Η  μοναχικι  μάηα»  αναωζρεται  ςτθν  «ετεροκατεφκυνςθ»  
του  ςφγχρονου  ανκρϊπου.  Αυτόσ  όλο  και  ςε  μεγαλφτερο  βακμό  χάνει  τα  
εςωτερικά  ςθμεία  αναωοράσ  −πίςτεισ,  πεποικιςεισ,  ιδεολογίεσ−  και  ετερο-
προςδιορίηεται  περιςταςιακά  ι  μόνιμα  από  ζναν  καταιγιςμό  εξωτερικϊν  
επθρεαςμϊν.  Ο  άνκρωποσ  ζτςι  εφκολα  μεταβάλλεται  ςε  άβουλο  και  άκριτο  
ενεργοφμενο  των  Μζςων  Μαηικισ  Ενθμζρωςθσ. 

Το  ωαινόμενο  γίνεται  ακόμα  οξφτερο,  δεδομζνθσ  τθσ  πρωτοωανοφσ  ςτθν  
ιςτορία  τθσ  ανκρωπότθτασ,  ςε  ζκταςθ  και  ταχφτθτα,  μεταβολισ  των  κοινωνι-
κϊν  περιβαλλοντολογικϊν  ςυνκθκϊν,  που  οωείλονται  ςτθν  τεχνολογικι  ζκρθ-
ξθ,  ςτθ  λεγόμενθ  επιςτθμονικό-τεχνικι  επανάςταςθ.  Η  ταχφτθτα  αυτι  των  
ρυκμϊν  μεταβολισ  δεν  αωινει  ςτο  ςφγχρονο  μζςο  άνκρωπο  πολλά  περικϊ-
ρια  αωομοίωςθσ  και  εςωτερικισ  επεξεργαςίασ  των  νζων  αυτϊν  ςυνκθκϊν,  
πολφ  περιςςότερο  ςυνειδθςιακισ  μεταποίθςθσ  και  πολιτιςτικισ  τουσ  αξιολο-
γικισ  κατάταξθσ,  με  αποτζλεςμα  να  αναγκάηεται  να  προςωεφγει  για  τθν  
«κατανόθςθ»  τουσ  ςε  ςκόπιμα  προκαταςκευαςμζνα  πρότυπα  αναωοράσ  που  
προςωζρουν  τα  Μζςα  Μαηικισ  Ενθμζρωςθσ.  Τα  τελευταία,  με  τον  τρόπο  
αυτό,  «δθμιουργοφν»  τον  τφπο  εκείνο  του  ανκρϊπου  που  ανταποκρίνεται  
ςτθ  λογικι  τθσ  εξυπθρζτθςθσ  των  υποκρυπτόμενων  πίςω  από  τα  ΜΜΕ  οικο-
νομικϊν  και  εξουςιαςτικϊν  ςυμωερόντων.  Ζναν  τφπο  διανοθτικά  υπολελλειμ-
μζνο,  μαηικοποιθμζνο  και  άκριτο,  ανεξάρτθτα  από  τθν  όποια  πικανά  τζλεια  
αλλά  μονομερι  επαγγελματικι  του  κατάρτιςθ  (οι  Γάλλοι  μιλάνε  για  Idiots  
savants,  ςοωοφσ  θλίκιουσ),  που  τον  προςδιορίηουν  τα  αντικείμενα  που  
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αποκτά  και  όχι  θ  ςυναίςκθςθ  τθσ  αξίασ  του  ωσ  προςωπικότθτασ  (το  ἔχειν,  
όχι  το  εῖναι,  όπωσ  καυμάςια  υπογράμμιηε  ο  Εrich  Fromm).  Η  καταναλωτικι  
ωρενίτιδα  τθσ  εποχισ  μασ  μόνο  ςτθ  βάςθ  αυτι  μπορεί  να  ερμθνευτεί,  που  
ςθμαίνει  ότι  είναι  καταςκευαςμζνθ  και  δεν  ανοίγεται  ςτθν  ανκρϊπινθ  «ωφ-
ςθ»,  όπωσ  οριςμζνοι  επιχειρθματολογοφν. 

Ο  ανκρϊπινοσ  αυτόσ  τφποσ  είναι  εφπλαςτοσ  και  ευκολομεταχείριςτοσ  και  
θ  πεικινια  προςαρμοςτικότθτά  τoυ  τοποκετείται  ωσ  αυταξία  ςτθ  βάςθ  μιασ  
λογικισ  που  ζχει  κεωρθτικοποιθκεί  από  τουσ  μφςτεσ  τθσ  λεγόμενθσ  «κοινω-
νικισ  μθχανικισ»  (social  adjusted),  που  βλζπουν  τον  άνκρωπο  ωσ  αντικείμε-
νο,  ωσ  μάηα,  απλό  γρανάηι  μιασ  πελϊριασ  κοινωνικισ  μθχανισ. 

Με  τα  δεδομζνα  αυτά  θ  «ποίθςθ»  με  τθν  αρχαιοελλθνικι  ζννοια  του  
όρου  εξαωανίηεται  από  τθ  ηωι  των  ανκρϊπων  και  ζνασ  ςυνκλιπτικόσ,  ιςοπε-
δωτικόσ  οδοςτρωτιρασ  όχι  μόνο  δεν  αωινει  περικϊρια  για  τθν  πραγμάτωςθ  
τθσ  διαωορετικότθτασ  μζςα  ςτθν  ενότθτα  –το  ἐν  διαωζρον  ἐαυτῷ  των  Ελλι-
νων-  αλλά  θ  διαωορετικότθτα  κεωρείται  ωσ  πακολογικι  αποκλειςτικότθτα. 

Μζςα  ς' αυτό  το  πλαίςιο  διαμορωϊνεται  και  θ  κολοςςιαία  αντίωαςθ  τθσ  
κοινωνίασ  τθσ  εποχισ  μασ:  από  το  ζνα  μζροσ  ο  άνκρωποσ  εξατομικευμζνοσ  
και  αποςυλλογικοποιθμζνοσ,  αποξενωμζνοσ  και  αντικειμενικοποιθμζνοσ  και  
από  το  άλλο  άκριτο,  ετεροπροςδίοριηόμενο  και  υποταγμζνο  μόριο  μιασ  μο-
ναχικισ  μάηασ,  που  τον  κονιορτοποιεί  και  τον  εξαωανίηει  ωσ  ατομικι  οντό-
τθτα  και  προςωπικότθτα.  Καταωφγιο  και  ςτζγθ  θ  μάηα  του  ανωνυμοποιθμζ-
νου  και  αποπροςωποποιθμζνου  ανκρϊπου,  που  χωρίσ  πυξίδα  και  προςανα-
τολιςμό  αναηθτά  αυτοεπιβεβαίωςθ  μζςα  ςτθ  δυναμικι  του  πλικουσ,  γεγονόσ  
που  ερμθνεφει  τθ  βιαιότθτα  και  τθν  επικετικότθτα  που  αναπτφςςεται  π.χ.  
ςτα  γιπεδα. 

Με  τα  δεδομζνα  αυτά  λοιπόν  διαμορωϊκθκε  ςτθν  εποχι  μασ  μια  αντι-
κουλτοφρα,  θ  οποία  από  άλλουσ  δρόμουσ  επιωζρει  μια  ευρφτατθ  απανκρω-
ποποίθςθ.  Ζνα  παγκόςμιο  ωαινόμενο  που  εκδθλϊνεται  ωσ  επίκεςθ  κατά  του  
πολιτιςμοφ  ςε  πολλά  μζτωπα  και  πάντοτε  με  άρμα  μάχθσ  και  αιχμι  του  δό-
ρατοσ  τα  ελεγχόμενα  και  κατευκυνόμενα  Μζςα  Μαηικισ  Ενθμζρωςθσ. 

 

Β. Φίλιασ, 
(Αναωορζσ  ςτθν  κοινωνικι  πραγματικότθτα  τον  τζλουσ  του  20οφ αι., 

εκδ. Ι. Σιδερισ ) 
 
 
 

Θέμα  A 
 

 Να  ενθμερϊςετε  τθν  τάξθ  ςασ  για  τα  περιεχόμενο  του  κειμζνου  ςε  100 − 
120  λζξεισ. Μον. 25 
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Θέμα  B 
 

Β1 Με  ποια  ςυλλογιςτικι  πορεία  αναπτφςςει  τθ  ςκζψθ  του  ο  ςυγγραωζασ  
ςτθ  δεφτερθ  παράγραωο;  Να  αιτιολογιςετε  τθν  απάντθςθ  ςασ. Μον. 5 

 
Β2 Ροιουσ  τρόπουσ  πεικοφσ  μετζρχεται  ο  ςυγγραωζασ  ςτθ  δεφτερθ  «Ήδε  

ζην  Μεζνπόιεκν  …ηωλ  Μέζωλ  Μαδηθήο  Δλεκέξωζεο»  και  ςτθν  ζκτθ  πα-
ράγραωο  «Μέζα  ζ'  απηό  ην  πιαίζην….  ζηα  γήπεδα.» ; 

 Να  τεκμθριϊςετε  τθν  απάντθςθ  ςασ. Μον. 5 
 
Β3 Να  δικαιολογιςετε  τα  ςθμεία  ςτίξεωσ  ςτισ  ωράςεισ  που  ζπονται: Μον. 4 
 (ην  έρεηλ,  όρη  ην  είλαη,  όπωο  ζαπκάζηα  ππνγξάκκηδε  ν  Δrich  Fromm)  (3§) 
 «θνηλωληθήο  κεραληθήο»  (4§) 
 –ην  ἐλ  δηαθέξνλ  ἐαπηῷ  ηωλ  Διιήλωλ−  (5§) 
 …ε  θνινζζηαία  αληίθαζε  ηεο  θνηλωλίαο  ηεο  επνρήο  καο:  από  ην  έλα  κέ-

ξνο  ν  άλζξωπνο  εμαηνκηθεπκέλνο...(6§) 
 
Β4 Να  γράψετε  ζνα  ςυνϊνυμο  για  κακεμία  από  τισ  λζξεισ  που  ζπονται: Μον. 5 
 ππνλόκεπζε,  πεηζήληα,  απηαμία,  θξελίηηδα,  θνληνξηνπνηεί 
 
Β5 Το  κείμενο  που  ςασ  δόκθκε,  ανικει  ςτο  γραμματειακό  είδοσ  τθσ  επιωυλ-

λίδασ.  Να  επιςθμάνετε  ςτοιχεία  που  πιςτοποιοφν  τθ  κζςθ  αυτι  εξετάηο-
ντασ  τθ  γλϊςςα,  το  φωοσ  και  το  ςκοπό  για  τον  οποίο  γράωτθκε. Μον. 6 

 
Β6 «Μέζα  ζ' απηό  ην  πιαίζην  δηακνξθώλεηαη…  από  ην  έλα  κέξνο  ν  άλζξωπνο  

εμαηνκηθεπκέλνο  θαη  απνζπιινγηθνπνηεκέλνο,  …θαη  από  ην  άιιν  άθξηην,  
εηεξνπξνζδίνξηδόκελν  θαη  ππνηαγκέλν  κόξην  κηαο  κνλαρηθήο  κάδαο,  πνπ  
ηνλ  θνληνξηνπνηεί  θαη  ηνλ  εμαθαλίδεη  ωο  αηνκηθή  νληόηεηα  θαη  πξνζωπη-
θόηεηα». 

 Να  ςχολιάςετε  το  νόθμα  αυτισ  τθσ  περιόδου  ςε  μια  παράγραωό  60−80  
λζξεων.  Μον. 10 

 
 

Θέμα  Γ 
 

 Σε  ομιλία  ςασ,  ςτθν  ολομζλεια  τθσ  «Bουλισ  των  εωιβων»  εξετάηετε  τουσ  
παράγοντεσ  που  οδθγοφν  ςταδιακά  το  ςφγχρονο  άνκρωπο  ςτθ  μαηοποίθ-
ςθ  και  ςτθ  ςυνζχεια  να  προτείνετε  τρόπουσ  προκειμζνου  να  αμυνκεί  ςε 
αυτι  τθν  αλλοτριωτικι  επίδραςθ  τθσ  μάηασ. Μον. 40 

 
 

ΚΑΛΗ  ΕΠΙΣΤΧΙΑ 
Κατερίνα  Μαυράκη 

  



Επαναληπτικά  Διαγωνίςματα 

14  

 
   Διαγώνιςμα  4ο                        . 
 
 
Η  βία  στη  σύγχρονη  κοινωνία. 

 

Το  κφμα  βίασ,  που  αναςτατωμζνθ  ηει  θ  ανκρωπότθτα  τα  τελευταία  ετοφ-
τα  χρόνια,  αποτελεί  το  γινόμενο  τθσ  κακουργίασ  του  αιϊνα  μασ,  τθ  ςκλθρι  
μακθτεία  του  ανκρϊπου  ςτο  ζγκλθμα,  τθν  κατάλυςθ  τθσ  ιερότθτασ  του  αν-
κρϊπου.  Εδϊ  πια  δεν  υπάρχουν  ακϊοι.  Πλοι,  οπουδιποτε  γθσ,  οποιαςδιπο-
τε  χϊρασ  κι  οποιαςδιποτε  θλικίασ,  μοιάηει  να  είναι  όλοι  ζνοχοι  και  επομζ-
νωσ  υποχρεωμζνοι  να  πλθρϊςουν.  Λθςτείεσ,  απαγωγζσ,  ανατινάξεισ,  ωόνοι,  
παίρνουν  και  ςθκϊνουν  ςε  κφμα  κολό,  αιματθρισ  οργισ  εκατοντάδεσ  άγνω-
ςτουσ  ανκρϊπουσ. 

Από  ποφ  ξεκινά  αυτι  θ  διεκνισ  τρομοκρατία,  που  πλιττει,  όχι  τισ  ανατο-
λικζσ  χϊρεσ − αυτζσ  είναι  προςτατευμζνεσ  κάτω  από  τον  μανδφα  του  πιο  
ςκλθροφ  κι  αδίςταχτου  ολοκλθρωτιςμοφ − αλλά  τισ  χϊρεσ  του  λεγόμενου  ε-
λεφκερου  κόςμου; 

Ξεκινά,  πρϊτα,  από  μια  αναρχικι  και  μανιαςμζνθ  επαναςτατικι  αντίλθ-
ψθ,  που,  χωρίσ  να  ζχει  ςυγκεκριμζνουσ  πάντα  ςτόχουσ,  καταλιγει  ςε  ζναν  
θδονιςμό  εξαιτίασ  τθσ  βίασ.  Ξεκινά,  κατόπιν,  από  τθν  αδίςταχτθ  εςωτερικι  
πεποίκθςθ  ότι  ο  άνκρωποσ  ωσ  θκικό  πρόςωπο,  επομζνωσ  ωσ  πρόςωπο  ιερό  
κι  αξιοςζβαςτο,  πζκανε.  Επομζνωσ,  κάκε  μορωι  βίασ  και  τρομοκρατίασ  ςε  
βάροσ  του  είναι  πια  ανεκτι  (κι  θ  διεκνισ  ςυμπεριωορά  απζναντι  ςτουσ  τρο-
μοκράτεσ  ωανερϊνει  πωσ  πραγματικά  είναι  ανεκτι).  Ξεκινά,  τρίτο,  από  μια  
αντίλθψθ  του  παραλόγου  τθσ  ηωισ,  μιασ  ηωισ  που  ζχαςε  τθσ  εςωτερικι  τθσ  
αιτία  κι  αποςτολι,  τθν  θκικι  τθσ  δικαίωςθ.  Ξεκινά,  τζλοσ  από  ςκοπιμότθτεσ  
τθσ  πολιτικισ  μάχθσ  και  τθσ  νζασ  «επαναςτατικισ»  τακτικισ. 

Σιμερα,  μια  βόμβα  ςτο  χζρι  κάποιου    είναι  ζνα  αναντίλεκτο  επιχείρθμα·  
το  δίκαιο  του  ακϊου  δεν  είναι  πια.  Δεν  υπάρχουν  ακϊοι,  αωοφ  τόςοι  ςωα-
γιάςτθκαν,  τόςοι  ςωαγιάηονται  ςχεδόν  επίςθμα,  αωοφ  θ  κάκε  μορωισ  αδικία  
κεριεφει  ςτθν  οικουμζνθ,  κι  ο  πολιτιςμόσ,  ξεπνοθμζνοσ,  δεν  ζχει  πια  δφναμθ  
με  τθν  παιδεία  να  μαλάξει,  να  καλλιεργιςει,  να  εξευγενίςει  τισ  εξαγριωμζνεσ  
καρδιζσ. 

Υπάρχουν,  βζβαια,  μεγάλεσ  περιοχζσ  τθσ  γθσ  που  ενκαρρφνουν  με  τον  
τρόπο  τουσ  αυτά  τα  «επαναςτατικά»  ιδεϊδθ,  ιδεϊδθ  αυτοκτονίασ  του  αν-
κρϊπου,  που  καταλιγουν  ςτθ  βία  και  ςτθν  τρομοκρατία.  Η  προπαγάνδα  εξι-
δανικεφει,  χρθςιμοποιϊντασ  μια  γλϊςςα  με  λζξεισ  διάτρθτεσ,  ωκαρμζνεσ,  τθν  
επαναςτατικι  αυτι  πρακτικι,  που  ςπάηει  το  θκικό  και  ωζρνει  ς’ απόγνωςθ  
τισ  κοινωνίεσ  του  Δυτικοφ  κόςμου.  Μια  μόνο  λφςθ  ωαίνεται  να  υπάρχει:  να  



Ζκθεςη 

  15 

δεχτεί  να  βουλιάξει  ολόκλθρθ  θ  οικουμζνθ  μζςα  ςτον  ολοκλθρωτιςμό,  ϊςτε  
θ  βία  κι  θ  τρομοκρατία  να  υιοκετθκοφν  ωσ  εκωράςεισ  του  επίςθμου  κρά-
τουσ  και  να  εκμθδενιςτεί  ο  πειραςμόσ  τθσ  ελευκερίασ,  που  αναςαλεφει  τα  
ωρζνα  του  ανκρϊπου.  Να  εξουκενωκεί  ο  άνκρωποσ  μια  για  πάντα. 

Οι  νζοι  που  γίνονται  το  χζρι  τθσ  βίασ  δε  βλζπουν  τον  καταχκόνιο  μοχλό  
που  τουσ  κάνει  να  δρουν  και  ποφ  λειτουργεί  ακζατα  πίςω  τουσ.  Ζχουν  ντφ-
ςει  τθ  βία  ρομαντικά,  αποκρίνονται  ςε  μια  κοινωνία  άδικθ  και  καταπιεςτικι,  
που  εωαρμόηει  ςυγκαλυμμζνα  τθ  βία,  με  μια  βία  γυμνι,  καρραλζα,  προκλθ-
τικι.  Η  πρόκλθςθ,  το  βίαιο  ξφπνθμα  κι  θ  τρομοκράτθςθ  του  αςτικοφ  κόςμου  
μοιάηει  να  είναι  ο  ςκοπόσ  τουσ.  Δεν  είναι  όμωσ  ζτςι.  Ζχουν  ωτάςει  να  πι-
ςτεφουν  πϊσ  θ  βία  κα  λφςει  όλα  τα  προβλιματα  τθσ  γθσ  και  δικά  τουσ  
προβλιματα,  πϊσ  είναι  θ  πανάκεια  του  κακοφ  που  μαςτίηει  τθν  οικουμζνθ.  
Και  μαηί  θ  βία  κι  θ  τρομοκρατία  είναι  θ  διαβολικι  ιδαλγία  των  καιρϊν  μασ,  
θ  αποτρόπαιθ  μορωι  του  θρωιςμοφ  τθσ,  όταν  κάκε  πνευματικόσ  θρωιςμόσ  
ζχει  εκμθδενιςτεί.  Κι  ζχει  εκμθδενιςτεί,  γιατί  τον  θρωιςμό  τον  γεννά  μια  πί-
ςτθ,  ζνασ  πολιτιςμόσ  ςε  οργαςμό,  τον  γεννά  ζνασ  άνκρωποσ  που  ζχει  λάβει  
ςυνείδθςθ  του  εαυτοφ  του. 

Κςωσ  είναι  περιττό  να  υπογραμμιςτεί  πόςο  και  θ  βία  και  θ  τρομοκρατία,  
διεκνισ  ι  επιχϊρια,  βρίςκεται  μζςα  ςτον  ποταμό  του  ψεφδουσ,  που  μου-
ςκεφει  και  ςαπίηει  τθ  ηωι  μασ.   
 

Κώστας  Ε.  ΣΙΡΟΠΟΤΛΟ   
 
 

Θέμα  A 
 

 Να  γράψετε  τθν  περίλθψθ  του  κειμζνου  με  τθν  οποία  κα  ενθμερϊςετε  
τουσ  ςυμμακθτζσ  ςασ  για  το  περιεχόμενό  του  (90 − 110  λζξεισ). Μον. 25 

 
 
 

Θέμα  B 
 

B1 Να  εντοπίςετε  τον  τρόπο  ανάπτυξθσ  ςτθν  τζταρτθ  παράγραωο  και  να  αι-
τιολογιςετε  τθν  απάντθςι  ςασ. Μον. 4 

 
Β2 Να  επιςθμάνετε  τον  τρόπο  πεικοφσ  ςτθν  πζμπτθ  παράγραωο  και  να  

αναωζρετε  και  τα  μζςα  πεικοφσ. Μον. 5 
 
Β3 Να  αξιολογιςετε  τον  παρακάτω  ςυλλογιςμό  ωσ  προσ  τθν  ορκότθτα.  Μον. 5 
 Οη  λένη  έρνπλ  ληύζεη  ηε  βία  ξνκαληηθά,  απνθξίλνληαη  ζε  κηα  θνηλωλία  

άδηθε  θαη  θαηαπηεζηηθή. 
 Έρνπλ  θηάζεη  λα  πηζηεύνπλ  πωο  ε  βία  ζα  ιύζεη  όια  ηα  πξνβιήκαηα  ηεο  

γεο  θαη  ηα  δηθά  ηνπο. 
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 Έηζη  γίλνληαη  ην  ρέξη  ηεο  βίαο,  δε  βιέπνπλ  ηνλ  θαηαρζόλην  κνριό  πνπ  
ηνπο  θάλεη  λα  δξνπλ  θαη  πνπ  ιεηηνπξγεί  αζέαηα  πίζω  ηνπο. 

 
Β4 Να  εντοπίςετε  το  γραμματειακό  είδοσ  του  κειμζνου  και  να  αιτιολογιςετε  

τθν  απάντθςι  ςασ. Μον. 6 
 
Β5 Να  αναλφςετε  ςε  μία  παράγραωο  70 − 90  λζξεισ  το  παρακάτω  χωρίο  του  

κειμζνου:  Μον. 8 
 «Καη  καδί  ε  βία  θαη  ε  ηξνκνθξαηία  είλαη  ε  δηαβνιηθή  ηδαιγία  ηωλ  θαηξώλ  

καο,  ε  απνηξόπαηε  κνξθή  ηνπ  εξωηζκνύ  ηεο,  όηαλ  θάζε  πλεπκαηηθόο  
εξωηζκόο  έρεη  εθκεδεληζηεί». 

 
Β6 Να  αντικαταςτιςετε  τισ  λζξεισ  που  ακολουκοφν  με  άλλεσ  ςυνϊνυμεσ,  χω-

ρίσ  να  αλλοιϊνεται  το  νόθμα: Μον. 7 
 κατάλυςθ 
 αναντίλεκτο 
 εξευγενίςει 
 εξιδανικεφει 
 αναςαλεφει 
 πανάκεια 
 αποτρόπαιθ 
 
 
 

Θέμα  Γ 
 

 Ζ  ηξνκνθξαηία  ζηηο  κέξεο  καο  είλαη  έλα  θαηλόκελν  πνπ  ζεωξείηαη  κείδνλ  
πξόβιεκα  γηα  ηηο  πεξηζζόηεξεο  ρώξεο  ηνπ  θόζκνπ  θαη  απηό  γηαηί  ζηηο  
πεξηζζόηεξεο  πεξηπηώζεηο  έρεη  ζύκαηά  ηεο  όρη  κόλν  δηαθεθξηκέλνπο  ζηό-
ρνπο  αιιά  θαη  αλύπνπηα  ζύκαηα  άκαρνπ  πιεζπζκνύ. 

 
 Σε  ζνα  άρκρο  500-600  λζξεων  να  επιςθμάνετε  τουσ  παράγοντεσ  που  ευ-

νοοφν  τθν  ανάπτυξθ  τθσ  τρομοκρατίασ  και  ποια  μζςα  πρόλθψθσ  κεωρείτε  
αποτελεςματικότερα  για  τθν  αντιμετϊπιςθ  τθσ. Μον. 40 

 
 

ΚΑΛΗ  ΕΠΙΣΤΧΙΑ 
Έλλη  Βαςιλέρη 
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Διαγωνίσματα 
Μαθηματικών 

 
 
   Διαγώνιςμα  1ο                        . 
 
 
Θέμα  A (25 Μονάδεσ) 
 
Α1 Να  αποδείξετε  ότι  αν  μια  ςυνάρτθςθ  f  είναι  παραγωγίςιμθ  ς' ζνα  ςθμείο  

x0,  τότε  είναι  και  ςυνεχισ  ςτο  ςθμείο  αυτό. Μον. 7 

 
Α2 Ρότε  δφο  ςυναρτιςεισ  f  και  g  λζγονται  ίςεσ; Μον. 4 
 
Α3 Θεωριςτε  τον  παρακάτω  ιςχυριςμό: 
 «Για  κάκε  ςυνάρτθςθ  f  οριςμζνθ  και  παραγωγίςιμθ  ςτο  ℝ,  αν  για  κάποιο  

ςθμείο  x0  ℝ  ιςχφει  f΄(x0) = 0  τότε  το  x0  είναι  υποχρεωτικά  κζςθ  τοπι-
κοφ  ακροτάτου  τθσ  f» 

 

α. Να  χαρακτθρίςετε  τον  ιςχυριςμό  ωσ  Αλθκι  (Α)  ι  Ψευδι  (Ψ). Μον. 1 
 

β. Να  αιτιολογιςετε  τθν  απάντθςι  ςασ  ςτο  ερϊτθμα  α.. Μον. 4 
 
Α4 Να  χαρακτθρίςετε  κάκε  μία  από  τισ  παρακάτω  προτάςεισ  ωσ  Σωςτι  (Σ)  ι  

Λανκαςμζνθ  (Λ). Μον. 10 
 

α. Αν  θ  ςυνάρτθςθ  f  δεν  είναι  παραγωγίςιμθ  ςτο  x0,  τότε  θ  f  δεν  είναι  
ςυνεχισ  ςτο  x0. 

 

β. Για  κάκε  ςυνεχι  ςυνάρτθςθ  f : [α , β]ℝ,  αν  G  είναι  μια  παράγουςα  

τθσ  f  ςτο  [α , β]  τότε    ( ) ( ) ( )f x dx G G



   . 

 

γ. Αν  δεν  υπάρχουν  τα  όρια  των  ςυναρτιςεων  f  και  g  ςτο  x0,  τότε  δεν  
μπορεί  να  υπάρχει  το  όριο  τθσ  ςυνάρτθςθσ  f + g  ςτο  x0. 

 

δ. Αν  f(x) = x
x  ,  x > 0  τότε  f 

'(x) = x∙x
x−1  ,  x > 0. 

 

ε. Αν  υπάρχουν  ςτο  ℝ  τα  όρια  
0

x x
im f(x)

   και   

0
x x

im f(x)+ g(x)

 ,  τότε   

 υπάρχει  και  το  όριο  
0

x x
im g(x)

 . 
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Θέμα  B (25 Μονάδεσ) 
 

Στο  παρακάτω  ςχιμα  δίνεται  θ  γραωικι  παράςταςθ  τθσ  παραγϊγου  μίασ  ςυ-
νάρτθςθσ  f  ςτο  διάςτθμα  [−1,10]. 
 

 

 10 

 8  7  6  5  4 

 2 

 1  x 

 y=f΄(x) 

 y 

 O  -1 

 
 

Δίνεται  επιπλζον  ότι  θ  γραωικι  παράςταςθ  τθσ  f 
'  διζρχεται  από  τα  ςθμεία  

(0,1)  και  (2,−1). 
 

B1 Να  προςδιορίςετε  τα  διαςτιματα  ςτα  οποία  θ  fείναι  γνθςίωσ  αφξουςα,  
γνθςίωσ  ωκίνουςα  και  τισ  κζςεισ  τοπικϊν  ακροτάτων. Μον. 6 

 

B2 Να  προςδιορίςετε  τα  διαςτιματα  ςτα  οποία  θ  f  είναι  κυρτι,  κοίλθ  κα-
κϊσ  και  τα  ςθμεία  καμπισ. Μον. 7 

 

B3 Αν  f (0) = 1,  να  αποδείξετε  ότι  f (x) ≥ x + 1,  για  κάκε  x  [−1,0]. Μον. 6 
 

B4 Αν  θ  f  είναι  δφο  ωορζσ  παραγωγίςιμθ  με  ςυνεχι  δεφτερθ  παράγωγο,  να  

υπολογίςετε  το  ολοκλιρωμα  
2

0
( )f x dx . Μον. 6 

 
 
 

Θέμα  Γ (25 Μονάδεσ) 
 

Υποκζτουμε  ότι  θ  ςυνάρτθςθ  f :ℝℝ  είναι  ςυνεχισ  και  ικανοποιεί  τθ  ςχζςθ   
 

|εκx − 2x∙f(x)| ≤ 2x
2 

 

για  κάκε  x ϵ ℝ. 
 

Γ1 Να  δείξετε  ότι  
1

(0)
2

f  . Μον. 7 

 

Γ2 Αν  ( ) ( )h x x f x  ,  x  ℝ  να  δείξετε  ότι  θ  ςυνάρτθςθ  h  είναι  παραγωγί-

ςιμθ  ςτο  0  και  να  βρείτε  τθν  h'(0). Μον. 7 
 

Γ3 Ορίηουμε  τθ  ςυνάρτθςθ  g (x) = 2f (x) − f
 2
(x),  x  ℝ.  Να  δείξετε  ότι  θ  

γραωικι  παράςταςθ  τθσ  ςυνάρτθςθσ  g  τζμνει  τθν  ευκεία  y = 2x  ςε  ζνα  
τουλάχιςτον  ςθμείο,  με  τετμθμζνθ  x0  [0,1]. Μον. 6 

 

Γ4 Υποκζτουμε  ότι  α < β  και  ότι  ( ) 0f x    για  κάκε  x  [α,β]. 

 Να  βρείτε  το  όριο  
5 3

2

( ) (2) (1)

( ) (4) (10)x

f x f x f
im

f x f x f





 

 
 . Μον. 5 

 
 
 



Μαθηματικά 

  19 

Θέμα  Δ (25 Μονάδεσ) 
 

Θεωροφμε  ςυνάρτθςθ  f  παραγωγίςιμθ  ςτο  ℝ,  για  τθν  οποία  ιςχφουν: 
  (0) 0f  . 

  ( ) 0f x    για  κάκε   1,1x  . 

   2( ) ( ) 4 1xf x f x x n x      ,  για  κάκε  0x  . 
 

Δ1 Να  αποδείξετε  ότι  (0) 0f   . Μον. 2 
 

Δ2 Να  αποδείξετε  ότι: 
 

α.   1x n x n x    ,  για  κάκε  0x  . Μον. 3 
 

β. 
24 , 0

( )
0 , 0

x n x x
f x

x

 
 




  Μον. 7 

 
Αν  θ  καμπφλθ  του  παρακάτω  ςχιματοσ  είναι  θ  γραωικι  παράςταςθ  τθσ  f  ςτο  
διάςτθμα  [−1,1],  τότε: 

 
 

Δ3 α. Να  βρείτε  τα  ακρότατα  τθσ  f  ςτο  διάςτθμα  [−1,1]. Μον. 4 
 

β. Για  τισ  διάωορεσ  τιμζσ  του  k ,  να  βρείτε  το  πλικοσ  των  ριηϊν  τθσ  

εξίςωςθσ  2

2
2 0

k
nx

x
    που  ανικουν  ςτο  διάςτθμα  [−1,1]. Μον. 3 

 

Δ4 α. Να  δικαιολογιςετε  ότι  θ  f  είναι  άρτια  και  να  αποδείξετε  ότι: 

              
0

( ) 2 ( )f x dx f x dx
 


     ,   α > 0  Μον. 3 

 

β. Να  αποδείξετε  ότι  αν  F  μια  παράγουςα  τθσ  f  ςτο   ,  τότε  για  κάκε  
β > 1  ιςχφει: 

             
1

0

( ) ( 1)
( )

2

F F
f x dx

  
   Μον. 3 

 
ΚΑΛΗ  ΕΠΙΣΤΧΙΑ 

Παναγιώτησ  Περδικούρησ 
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   Διαγώνιςμα 2ο                        . 
 
 
Θέμα  A (25 Μονάδεσ) 
 

Α1 Να  αποδείξετε  ότι  θ  ςυνάρτθςθ  ( )f x x   είναι  παραγωγίςιμθ  ςτο  

 0,   και  ιςχφει  
1

( )
2

f x
x

  . Μον. 5 

 
 

Α2 α. Ρότε  μια  ςυνάρτθςθ  f  δεν  είναι  ςυνεχισ  ςε  ζνα  ςθμείο  x0  του  πεδίου  
οριςμοφ  τθσ; Μον. 2 

 

β. Διατυπϊςτε  το  Θεϊρθμα  του  Bolzano  για  μια  ςυνάρτθςθ  f  θ  οποία  
είναι  οριςμζνθ  ςε  ζνα   κλειςτό  διάςτθμα  [α , β]. Μον. 4 

 
Α3 Θεωριςτε  τον  παρακάτω  ιςχυριςμό: 

 «Αν  
0

( ) 1
x x

im f x


 ,  τότε  
0

( ) 1
x x
im f x


   ι  
0

( ) 1
x x
im f x


  .» 

 

α. Να  χαρακτθρίςετε  τον  ιςχυριςμό  ωσ  Αλθκι  (Α)  ι  Ψευδι  (Ψ). Μον. 1 
 

β. Να  αιτιολογιςετε  τθν  απάντθςι  ςασ  ςτο  ερϊτθμα  α.  Μον. 4 
 
Α4 Να  χαρακτθρίςετε  κάκε  μία  από  τισ  παρακάτω  προτάςεισ  ωσ  Σωςτι  (Σ) 
 ι  Λανκαςμζνθ  (Λ). Μον. 10 
 

α. Αν  μια  ςυνάρτθςθ  f  ορίηεται  ςτο  ςθμείο  x0,  αλλά  δεν  είναι  ςυνεχισ  
ςτο  x0,  τότε  δεν  είναι  παραγωγίςιμθ  ςτο  x0. 

 

β. Αν  για  μια  ςυνάρτθςθ  f  ςυνεχι  ςτο  (a , β)  ιςχφουν   ( )
x

im f x


    

και  ( )
x

im f x


  ,  τότε  θ  f  ζχει  τουλάχιςτον  μια  ρίηα  ςτο  διάςτθμα  

(a , β). 
 

γ. Κάκε  πολυωνυμικι  ςυνάρτθςθ  τρίτου  βακμοφ  ζχει  οπωςδιποτε  ςθ-
μείο  καμπισ. 

 

δ. Αν  για  τθν  παραγωγίςιμθ  ςυνάρτθςθ  f :ℝℝ  ιςχφει  f ' (1) = 0,  τότε  το  
f (1) είναι  πάντα  τοπικό  ακρότατο. 

 

ε. Το  ολοκλιρωμα  
β

α
( )f x dx   είναι  ίςο  με  το  άκροιςμα  των  εμβαδϊν  

των  χωρίων  που  βρίςκονται  πάνω  από  τον  άξονα  x'x  μείον  το  
άκροιςμα  των  εμβαδϊν  των  χωρίων  που  βρίςκονται  κάτω  από  τον  
άξονα  x'x. 
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Θέμα  B (25 Μονάδεσ) 
 

Ζςτω  ςυνάρτθςθ  f  τθσ  οποίασ  θ  γραωικι  παράςταςθ  δίνεται  ςτο  ςχιμα. 

 
 

B1 Να  γράψετε  τα  διαςτιματα  μονοτονίασ  τθσ  f  και  να  εξετάςετε  αν  θ  f  
ζχει  ολικά  ακρότατα. Μον. 4 

 

B2 Να  εξετάςετε  τθ  ςυνζχεια  τθσ  f. Μον. 4 
 

B3 Να  βρείτε  το  πλικοσ  των  ριηϊν  τθσ  εξίςωςθσ  f (x) = α,  για  τισ  διάωορεσ  
τιμζσ  του  α ϵ ℝ. Μον. 7 

 

B4 Να  βρείτε  αν  υπάρχουν  τα  όρια  και  να  δικαιολογιςετε  τθν  απάντθςι  
ςασ. Μον. 10 

α. 
2

( )
x

im f x

   β. 

1
( )

x
im f x

   γ. 

1
( )

x
im f x

   

δ. 
2

1

( )x
im

f x
   ε. 

1

( )x
im

f x
   στ. 

1
( )

( )x
im f x

f x




 
 

 
  

ζ. 
0

( 1) 4

h

f h
im

h

 
   

 
 
 

Θέμα  Γ (25 Μονάδεσ) 
 

Δίνεται  ςυνάρτθςθ  f :[0,3]ℝ  με  ςυνεχι  παράγωγο  και  με  f (0) = 0,  f (3) = 6. 
 

Γ1 Να  δείξετε  ότι  υπάρχουν   1 2, 0,3x x    με  1 2x x   τζτοιοι  ϊςτε: 

 1 22 ( ) ( ) 6f x f x   . Μον. 7 
 

Γ2 Αν   1 2, 0,3x x    είναι  οι  αρικμοί  που  εμωανίηονται  ςτο  ερϊτθμα  Γ1,  να  

δείξετε  ότι  υπάρχει   1 2,x x    με  ( ) 0f   . Μον. 5 
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Γ3 Δίνεται  ςυνάρτθςθ  :g     δυο  ωορζσ  παραγωγίςιμθ  με  ( ) 0g x    για  

κάκε  x . 

 Να  δείξετε  ότι:  ( 1) ( 1) ( ) ( )g x g x g x g x      ,  για  κάκε  x . Μον. 6 
 

Γ4 Δίνεται  παραγωγίςιμθ  ςυνάρτθςθ  :h     που  ικανοποιεί  τισ  ςχζςεισ  

(0) 0h    και    ( ) ( )h x h x    για  κάκε  x . 

 Να  δείξε  ότι:  ( ) 0h x    για  κάκε  0x    και  ( ) 0h x    για  κάκε  0x  . Μον. 7 

 
 
 
Θέμα  Δ (25 Μονάδεσ) 
 

Ζςτω  ςυνάρτθςθ  f,  οριςμζνθ  και  παραγωγίςιμθ  ςτο  [0,3],  
για  τθν  οποία  γνωρίηετε  τα  εξισ: 
 

 Η  γραωικι  παράςταςθ  τθσ  f 
'  δίνεται  ςτο  διπλανό  ςχι-

μα. 
 

 f (0) = 2  και  f (1) = 0. 
 

 Το  εμβαδόν  του  χωρίου  που  περικλείεται  μεταξφ  τθσ  
γραωικισ  παράςταςθσ  τθσ  f 

'  και  των  ευκειϊν  x = 0  και  
x = 3  ιςοφται  με  8 τ.μ. . 

 

 Η  f  δεν  ικανοποιεί  τισ  υποκζςεισ  του  κεωριματοσ  
ενδιάμεςων  τιμϊν  ςτο  διάςτθμα  [0,3]. 

 

Δ1 Να  αποδείξετε  ότι  f (3) = 2  , f (2) = −2  και  να  βρείτε,  αν  υπάρχουν,  τα  

1

( )

x

f x
im

nx



  και  

1 ( ) 2x

x
im

f x 
 ,  δικαιολογϊντασ  τισ  απαντιςεισ  ςασ. Μον. 8 

 

Δ2 Να  προςδιορίςετε  τα  διαςτιματα  ςτα  οποία  θ  f  είναι  γνθςίωσ  αφξουςα,  
γνθςίωσ  ωκίνουςα,  κυρτι,  κοίλθ  και  τισ  κζςεισ  τοπικϊν  ακροτάτων  και  
ςθμείων  καμπισ  τθσ  f.  Μον. 8 

 

Δ3 Να  αποδείξετε  ότι  υπάρχει  μοναδικό  x0 ϵ (2,3)  για  το  οποίο  δεν  υπάρχει  

το  
0

1

( )x x
im

f x
 . Μον. 5 

 

Δ3 Να  ςχεδιάςετε  τθ  γραωικι  παράςταςθ  τθσ  f. Μον. 4 
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   Διαγώνιςμα 3ο                        . 
 
 
Θέμα  A (25 Μονάδεσ) 
 
Α1 Ζςτω  f  μια  ςυνεχισ  ςυνάρτθςθ  ς’ ζνα  διάςτθμα  [α,β].  Αν  θ  G  είναι  μια  

παράγουςα  τθσ  f  ςτο  [α,β],  να  αποδείξετε  ότι  ( ) ( ) ( )f t dt G G





   . Μον. 5 

 
A2 α. Ρότε  μια  ςυνάρτθςθ  με  πεδίο  οριςμοφ  A  παρουςιάηει  ςτο  x0  A  το-

πικό  μζγιςτο; Μον. 3 
 

β. Ροιζσ  είναι  οι  πικανζσ  κζςεισ  ςθμείων  καμπισ  μιασ  ςυνάρτθςθσ  f  ςε  
ζνα  διάςτθμα; Μον. 2 

 
Α3 Θεωριςτε  τον  παρακάτω  ιςχυριςμό: 
 «  Αν  θ  ςυνάρτθςθ  f  είναι  ςυνεχισ  ςε  ζνα  ςφνολο  A  που  είναι  ζνωςθ  

διαςτθμάτων  και  f
 
'(x) = 0  ςε  κάκε  εςωτερικό  ςθμείο  του  A,  τότε  θ  

ςυνάρτθςθ  f  είναι  ςτακερι  ςτο  A». 
 

α. Να  χαρακτθρίςετε  τον  ιςχυριςμό  ωσ  Αλθκι  (Α)  ι  Ψευδι  (Ψ). Μον. 1 
 

β. Να  αιτιολογιςετε  τθν  απάντθςι  ςασ  ςτο  ερϊτθμα  α.  Μον. 4 
 
Α4 Να  χαρακτθρίςετε  κάκε  μία  από  τισ  παρακάτω  προτάςεισ  ωσ  Σωςτι  (Σ)  ι  

Λανκαςμζνθ  (Λ). Μον. 10 
 

α. Αν  f,  g  είναι  δφο  ςυναρτιςεισ  με  πεδία  οριςμοφ  A  και  B  αντίςτοιχα,  
τότε  θ  go f   ορίηεται  αν  (A) Bf   . 

 

β. Κάκε  ςυνάρτθςθ  που  είναι  1−1  ςτο  πεδίο  οριςμοφ  τθσ  είναι  γνιςια  
μονότονθ. 

 

γ. Η  εικόνα  f (Γ)  ενόσ  διαςτιματοσ  Γ  μζςω  μιασ  ςυνεχοφσ  ςυνάρτθςθσ  f  
είναι  διάςτθμα. 

 

δ. Αν  θ  ςυνάρτθςθ  f  είναι  ςυνεχισ  ςτο  διάςτθμα  [α,β]  και  υπάρχει  x0 ϵ 

(α, β)  τζτοιο  ϊςτε  f (x0) = 0,  τότε  κατ’ ανάγκθ  κα  ιςχφει  f (α)∙f (β) < 0. 
 

ε. Για  κάκε  ςυνάρτθςθ  :f     που  είναι  παραγωγίςιμθ  και  δεν  

παρουςιάηει  ακρότατα,  ιςχφει  ( ) 0f x    για  κάκε  x . 
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Θέμα  B (25 Μονάδεσ) 
 

Στο  διπλανό  ςχιμα  είναι  ΑΒ = 1 cm,  ΑΓ = 3 cm  
και  ΓΓ = 2 cm. 
 
Το  ςθμείο  M  κινείται  διαγράωοντασ  το  ευκφ-
γραμμο  τμιμα  ΑΓ. 
 
Ζςτω  Δ(x)  το  εμβαδόν  του  τριγϊνου  AMN. 
 
 
B1 Να  αποδείξετε  ότι  (MN) = 2x,  0 < x ≤ 1. Μον. 4 
 

B2 Να  αποδείξετε  ότι  
2  , 0 1

( )
2 1 , 1 3

x x
E x

x x

  
 

  
. Μον. 5 

 

B3 Να  αποδείξετε  ότι  θ  ςυνάρτθςθ  E(x)  είναι  ςυνεχισ  και  παραγωγίςιμθ,  να  
ςχεδιάςετε  τθ  γραωικι  παράςταςθ  τθσ  E(x)  και  τθ  γραωικι  παράςταςθ  
τθσ  E−1

(x),  αν  ορίηεται. Μον. 10 
 

B4 Να  βρείτε  τθ  κζςθ  του  ςθμείου  M,  όταν  E(x) = 3. Μον. 6 

 
 
 

Θέμα  Γ (25 Μονάδεσ) 
 

Δίνεται  θ  ςυνάρτθςθ  ,   0( )

 0 ,   0

nx

xe xf x

x


  
 



αν

αν

  

 

Γ1 Να  εξετάςετε  αν  θ  ςυνάρτθςθ  f  είναι  ςυνεχισ  ςτο  ςθμείο  x0 = 0. Μον. 4 
 

Γ2 Να  βρείτε  το  ςφνολο  τιμϊν  τθσ  ςυνάρτθςθσ  f. Μον. 7 
 

Γ3 α. Να  αποδείξετε  ότι,  για  x > 0,  ιςχφει  θ  ιςοδυναμία: 
  f (x) = f (4)  ⟺  x

4
 = 4

x. Μον. 2 
 

β. Να  αποδείξετε  ότι  θ  εξίςωςθ  x4
 = 4

x,  x > 0  ζχει  ακριβϊσ  δφο  ρίηεσ,  τισ  
x1 = 2  και  x2 = 4. Μον. 6 

 

Γ4 Αν  θ  F  είναι  μια  παράγουςα  τθσ  f  ςτο  (0,+∞),  να  αποδείξετε  ότι  
υπάρχει  ζνα,  τουλάχιςτον  α ϵ (2,4)  τζτοιο,  ϊςτε: 

  ( ) ( ) ( ) 2 ( )f F f f        . Μον. 6 

 
  

 

   
 A 

 Ν 

 Δ  Γ 

 Γ  B  M  x 
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Θέμα  Δ (25 Μονάδεσ) 
 

Δίνεται  θ  ςυνάρτθςθ  
2 1 ,  αν 0

( )
   1     ,        αν 0

x x nx x x
f x

x

    
 




 

 

Δ1 Να  αποδείξετε  ότι  θ  ςυνάρτθςθ  f  είναι  ςυνεχισ  ςτο  [0,+∞). Μον. 3 
 

Δ2 Να  αποδείξετε  ότι  υπάρχουν  δυο  ακριβϊσ  ςθμεία  τθσ  γραωικισ  παράςτα-
ςθσ  τθσ  f,  ςτα  οποία  δζχεται  οριηόντια  εωαπτομζνθ. Μον. 7 

 

Δ3 Να  αποδείξετε  ότι  το  ςφνολο  τιμϊν  τθσ  f  είναι  το  [1,+∞). Μον. 6 
 

Δ4 Ζςτω  θ  ςυνάρτθςθ   
( )

( ) ( )
f x

g x f x ,   0,x  . 

 Να  αποδείξετε  ότι  υπάρχει   0 0,x     τζτοιο  ϊςτε  0( ) 0g x  . Μον. 4 
 

Δ5 Να  βρείτε  το  εμβαδόν  του  χωρίου  που  περικλείεται  από: 
 τθ  γραωικι  παράςταςθ  τθσ  f, 

 τθ  γραωικι  παράςταςθ  τθσ  ςυνάρτθςθσ  ( ) 1 xh x x n e   ,  με  x ≥ 1 

 και  των  ευκειϊν  x = 1  και  x = 4. Μον. 5 
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   Διαγώνιςμα 4ο                        . 
 
 
Θέμα  A (25 Μονάδεσ) 
 
Α1 Να  αποδειχκεί  ότι  θ  ςυνάρτθςθ  f (x) = ℓn|x|,  x  ℝ*  είναι  παραγωγίςιμθ  

ςτο  ℝ*  και  ιςχφει  ότι   
1

n x
x

  . Μον. 5 

 
A2 α. Ρότε  λζμε  ότι  μια  ςυνάρτθςθ  f  είναι  ςυνεχισ  ςτο  ςε  ζνα  κλειςτό  

διάςτθμα  [α , β]; Μον. 3 
 

β. Ζςτω  μια  ςυνάρτθςθ  f  με  πεδίο  οριςμοφ  το  A.  Ρότε  κα  λζμε  ότι  θ  f  
παρουςιάηει  ςτο  x0  A  (ολικό)  ελάχιςτο,  το  f (x0); Μον. 2 

 
Α3 Θεωριςτε  τον  παρακάτω  ιςχυριςμό: 
 « Ζςτω  ςυνάρτθςθ  f,  θ  οποία  είναι  ςυνεχισ  ςε  ζνα  διάςτθμα  Γ.  Αν  θ  f  

είναι  γνθςίωσ  ωκίνουςα  ςτο  διάςτθμα  Γ,  τότε  υποχρεωτικά  κα  ιςχφει   
f
 
' (x) < 0  ςε  κάκε  εςωτερικό  ςθμείο  του  Γ ». 

 

α. Να  χαρακτθρίςετε  τον  ιςχυριςμό  ωσ  Αλθκι  (Α)  ι  Ψευδι  (Ψ). Μον. 1 
 

β. Να  αιτιολογιςετε  τθν  απάντθςι  ςασ  ςτο  ερϊτθμα  α.. Μον. 4 
 
Α4 Να  χαρακτθρίςετε  κάκε  μία  από  τισ  παρακάτω  προτάςεισ  ωσ  Σωςτι  (Σ)  ι  

Λανκαςμζνθ  (Λ). Μον. 10 
 

α. Αν  μια  ςυνάρτθςθ  f  είναι  γνθςίωσ  μονότονθ,  τότε  θ  εξίςωςθ  f (x) = 0  
ζχει  πάντοτε  ακριβϊσ  μια  λφςθ. 

 

β. Αν  θ  f  είναι  ςυνεχισ  ςτο  [α , β),  τότε  θ  f  παίρνει  πάντα  ςτο  [α , β)  
μια  ελάχιςτθ  τιμι  m  και  μια  μζγιςτθ  τιμι  M. 

 

γ. Ιςχφει  ότι  1
x

x
im

x




  

 

δ. Ζςτω  μια  ςυνάρτθςθ  f  θ  οποία  είναι  ςυνεχισ  ςε  ζνα  διάςτθμα  Γ  και  
παραγωγίςιμθ  ςε  κάκε  εςωτερικό  ςθμείο  x  του  Γ. 

 Αν  θ  f  είναι  γνθςίωσ  αφξουςα  ςτο  Γ  τότε  f '(x) > 0  ςε  κάκε  εςωτερικό  
ςθμείο  x  του  Γ. 

 

ε. Αν  θ  f  είναι  ςυνεχισ  ςε  ζνα  διάςτθμα  Γ  και  α, β, γ  Γ,  τότε  ιςχφει: 
β γ β

α α γ
( ) ( ) ( )f x dx f x dx f x dx     
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Θέμα  B (25 Μονάδεσ) 
 

Δίνονται  οι  ςυναρτιςεισ  , :f g     με  ( ) (1 )xf x n e    και  
1

( )
1

x

x

e
g x

e





. 

 
B1 Να  δείξετε  ότι  θ  f  αντιςτρζωεται. Μον. 4 
 

B2 Να  δείξετε  ότι  θ  g  είναι  περιττι. Μον. 5 
 

B3 Δίνεται  επιπλζον  ςυνάρτθςθ   : 0,h     τζτοια,  ϊςτε  να  ιςχφει  

ho f g .  Να  βρείτε  τον  τφπο  τθσ  ςυνάρτθςθσ  h. Μον. 6 
 

B4 Να  μελετιςετε  τθ  ςυνάρτθςθ  g  ωσ  προσ  τθ  μονοτονία,  ακρότατα,  κυρτό-
τθτα,  ςθμεία  καμπισ.  Να  βρείτε  τισ  αςφμπτωτεσ  τθσ  g  και  να  ςχεδιάςετε  
μια  πρόχειρθ  γραωικι  παράςταςθ  τθσ  g. Μον. 10 

 
 
 

Θέμα  Γ (25 Μονάδεσ) 
 

Δίνεται  θ  ςυνεχισ  και  γνιςια  μονότονθ  ςυνάρτθςθ  :f     για  τθν  οποία  

ιςχφουν:     (0) (1) 0f f        και        ( ) 2 3 0
x

im f x x


    

 

Γ1 Να  βρείτε  τα  όρια: Μον. 6 
 

α. 
( )

x

f x
im

x
 . 

β. 
2( )

x

f x
im

x x 
 . 

 

Γ2 Να  βρείτε  το  είδοσ  μονοτονίασ  τθσ  ςυνάρτθςθσ  f. Μον. 6 
 

Γ3 Να  λφςετε  τθν  εξίςωςθ  2( ) ( )f x f x nx   ,  με  x > 0. Μον. 6 
 

Γ4 Θεωροφμε  τθ  ςυνάρτθςθ  2( ) ( )g x f x ,  με  x . Μον. 7 
 

α. Να  δείξετε  ότι  θ  g  ζχει  ελάχιςτθ  τιμι. 
 

β. Να  βρείτε  το  πλικοσ  των  ριηϊν  τθσ  εξίςωςθσ  ( ) 1g x n    ,  για  

τισ  διάωορεσ  τιμζσ  του    0,1  . 
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Θέμα  Δ (25 Μονάδεσ) 
 

Δίνεται  θ  ςυνάρτθςθ  :f     θ  οποία  είναι  γνθςίωσ  αφξουςα  και  παρα-

γωγίςιμθ  ςτο   ,  για  τθν  ιςχφει  ότι:  ( ) ( )f x f y x y x y      ,  για  κάκε  

,x y ,  με  x y   και  (1) 1f  . 
 

Θεωροφμε  και  τθ  ςυνάρτθςθ  

( ) 1
     , 1

( ) 1

(1)       , 1

f x
x

g x x

f x




 
  

 

 

Δ1 Να  αποδείξετε  ότι  θ  f  είναι  κυρτι  ςτο   . Μον. 5 
 

Δ2 Να  αποδείξετε  ότι  θ  g  είναι  γνθςίωσ  αφξουςα  ςτο   . Μον. 6 
 

Δ3 Να  λυκεί  ςτο     θ  εξίςωςθ  3 2 2( ) ( 1) ( )f x x x x x f x     . Μον. 8 
 

Δ4 Να  αποδείξετε  ότι  για  κάκε   , 1,    με      ιςχφει  ότι: 

 
2

( ) 1 1

1( ) 1

f x
dx n

f x









  
  

 
  . Μον. 6 
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   Διαγώνιςμα 5ο                        . 
 
 
Θέμα  A (25 Μονάδεσ) 
 
Α1 Ζςτω  μια  ςυνάρτθςθ  f  θ  οποία  είναι  οριςμζνθ  ςε  ζνα  κλειςτό  διάςτθμα  

[α , β].  Αν: 

 θ  f  είναι  ςυνεχισ  ςτο  [α , β]  και 
 θ  f (α) = f (β)  τότε, 

 να  αποδείξετε  ότι  για  κάκε  αρικμό  ε  μεταξφ  των  f (α)  και  f (β)  υπάρχει  
ζνασ  τουλάχιςτον  x0  (α , β)  τζτοιοσ,  ϊςτε  f (x0) = ε. Μον. 7 

 
A2 α. Ρότε  μια  ςυνάρτθςθ  λζγεται  κυρτι  και  πότε  κοίλθ  ςε  ζνα  διάςτθμα  

Γ; Μον. 2 
 

β. Διατυπϊςτε  το  κεϊρθμα  που  αναωζρεται  ςτο  κριτιριο  παρεμβολισ. Μον. 2 
 
Α3 Θεωριςτε  τον  παρακάτω  ιςχυριςμό: 
 «Αν  θ  ςυνάρτθςθ  f :[α , β]  [α , β]  είναι  παραγωγίςιμθ  ςτο  [α , β],  με   

f (α) = f (β),  τότε  θ  ςυνάρτθςθ  ( f o f )  ικανοποιεί  τισ  υποκζςεισ  του  κεω-
ριματοσ  του  Rolle  ςτο  διάςτθμα  [α , β]». 

 

α. Να  χαρακτθρίςετε  τον  ιςχυριςμό  ωσ  Αλθκι  (Α)  ι  Ψευδι  (Ψ). Μον. 1 
 

β. Να  αιτιολογιςετε  τθν  απάντθςι  ςασ  ςτο  ερϊτθμα  α.. Μον. 3 
 
Α4 Να  χαρακτθρίςετε  κάκε  μία  από  τισ  παρακάτω  προτάςεισ  ωσ  Σωςτι  (Σ)  ι  

Λανκαςμζνθ  (Λ). Μον. 10 
 

α. Μια  ςυνάρτθςθ  f  λζγεται  γνθςίωσ  αφξουςα  ςε  ζνα  διάςτθμα  Γ  του  
πεδίου  οριςμοφ  τθσ,  αν  υπάρχουν  x1, x2  Γ  με  x1 < x2  τζτοια,  ϊςτε   

f (x1) < f (x2). 
 

β. Μια  ςυνάρτθςθ  f : Αℝ  είναι  1−1,  αν  και  μόνον  αν  για  κάκε  ςτοι-
χείο  y  του  ςυνόλου  τιμϊν  τθσ  θ  εξίςωςθ  f (x) = y  ζχει  τουλάχιςτον  
μια  λφςθ  ωσ  προσ  x. 

 

γ. Αν  υπάρχει  το   
0

( ) ( )
x x
im f x g x


 ,  τότε  κατϋ ανάγκθ  υπάρχουν  και  τα  

0

( )
x x

im f x

   και

0

( )
x x

im g x

 . 

 

δ. Ζςτω  μια  ςυνάρτθςθ  f  παραγωγίςιμθ  ςε  ζνα  διάςτθμα  (α , β),  με  
εξαίρεςθ  ίςωσ  ζνα  ςθμείο  του  x0.  Αν  θ  f  είναι  κυρτι  ςτο  (α , x0)  και  
κοίλθ  ςτο  (x0 , β)  ι  αντιςτρόωωσ,  τότε  το  ςθμείο  Α (x0 , f (x0))  είναι  
υποχρεωτικά  ςθμείο  καμπισ  τθσ  γραωικισ  παράςταςθσ  τθσ  f. 

 

ε. Αν  
β

α
( ) 0f x dx  ,  τότε  κατ’ ανάγκθ  κα  είναι  f (x)  0  για  κάκε  

 x  [α , β]. 
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Θέμα  B (25 Μονάδεσ) 
 

Δίνεται  θ  ςυνάρτθςθ  ( )
nx

f x
x




. 

 

B1 Να  μελετιςετε  τθ  ςυνάρτθςθ  f  ωσ  προσ  τθ  μονοτονία,  τα  ακρότατα,  τθν  
κυρτότθτα  και  τα  ςθμεία  καμπισ. Μον. 7 

 

B2 Να  βρείτε  τισ  αςφμπτωτεσ  τθσ  γραωικισ  παράςταςθσ  τθσ  f  και  να  τθ  ςχε-
διάςετε. Μον. 5 

 

B3 Να  αποδείξετε  ότι  αα+1
 > (α+1)

α  για  κάκε  α > e. Μον. 5 
 

B4 Να  αποδείξετε  ότι  για  x > 0  ιςχφει  2x
 = x

2     f (x) = f (2)  και  ςτθ  ςυνζ-
χεια  να  αποδείξετε  ότι  θ  εξίςωςθ  2x

 = x
2  ζχει  δφο  ακριβϊσ  λφςεισ, 

 τισ  x1 = 2  και  x2 = 4. Μον. 8 

 
 
 

Θέμα  Γ (25 Μονάδεσ) 
 

Δίνεται  θ  ςυνάρτθςθ  f  παραγωγίςιμθ  ςτο  ℝ  με  f (1) = e − 1,  για  τθν  οποία  

υποκζτουμε  ότι:  
2( )

( )
1 1

x f x x
f x

x x


 

 
,  για  κάκε  x ≠ −1  και  x ≠ 0. 

 

Γ1 Να  βρείτε  τον  τφπο  τθσ  ςυνάρτθςθσ  f. Μον. 7 
 

Γ2 Να  εξετάςετε  τθν  f  ωσ  προσ  τθ  μονοτονία  και  τα  ακρότατα. Μον. 6 
 

Γ3 Να  μελετιςετε  τθν  κυρτότθτα  τθσ  f  και  να  βρείτε  τα  ςθμεία  καμπισ. Μον. 6 
 

Γ4 Να  υπολογίςετε  το  εμβαδόν  του  χωρίου  που  περικλείεται  από  τισ  γρα-
ωικζσ  παραςτάςεισ  των  ςυναρτιςεων  f ,  f '  και  τισ  ευκείεσ  με  εξιςϊςεισ    
x = −1  και  x = 1. Μον. 6 

 
 
 
Θέμα  Δ (25 Μονάδεσ) 
 

Δίνονται  οι  ςυναρτιςεισ  f,  g  για  τισ  οποίεσ  γνωρίηετε  ότι: 
 

 Η  f  είναι  οριςμζνθ  και  δφο  ωορζσ  παραγωγίςιμθ  ςτο  [0 , 4]  με  f (1) = 1  και  
f
 
''(x) > 0  για  κάκε  x  [0 , 4]. 

 Η  g  είναι  οριςμζνθ  και  ςυνεχισ  ςτο  ℝ  με  g (x) ≠ 0,  για  κάκε  x  ℝ  και
(2) (3)

9 (4)
( ) 0

f f

f
g x dx




 . 

 

Δ1 α. Να  δείξετε  ότι  θ  εξίςωςθ  f (x) = x  ζχει  τουλάχιςτον  μία  λφςθ  ςτο  
(2,4). Μον. 6 

 

 β. Να  αποδείξετε  ότι  από  τθν  αρχι  των  αξόνων  άγεται  μοναδικι  
εωαπτομζνθ  τθσ  Cf . Μον. 6 
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Δ2 Αν  επιπλζον  ιςχφει  ότι  
2 1 16

1 1
3 13h

h h
im f

h h

    
           

 ,  τότε  να  αποδεί-

ξετε  ότι: 
 

 α. 
16

(1)
13

f   . Μον. 4 

 β. 
1

0

5
( )

13
f x dx  . Μον. 4 

 γ. 
2

1

24
( 1)

13
x f x dx   . Μον. 5 

 
 
 

ΚΑΛΗ  ΕΠΙΣΤΧΙΑ 
Παναγιώτησ  Περδικούρησ 
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   Διαγώνιςμα  6ο                        . 
 
 
Θέμα  A (25 Μονάδεσ) 
 
Α1 Ζςτω  μία  ςυνάρτθςθ  f  παραγωγίςιμθ  ςε  ζνα  διάςτθμα  (α , β),  με  εξαίρε-

ςθ  ίςωσ  ζνα  ςθμείο  του  x0,  ςτο  οποίο  όμωσ  θ  f  είναι  ςυνεχισ. 
 Αν  f 

'(x) > 0  ςτο  (α , x0)  και  f 
'(x) < 0  ςτο  (x0 , β),  να  αποδείξετε  ότι  το 

 f (x0)  είναι  τοπικό  μζγιςτο  τθσ  f. Μον. 7 
 
A2 α. Να  διατυπϊςετε  το  κεϊρθμα  Rolle  και  να  γράψετε  τθ  γεωμετρικι  

του  ερμθνεία. Μον. 2 
 

β. Ρότε  θ  ευκεία  x = x0  λζγεται  κατακόρυωθ  αςφμπτωτθ  τθσ  γραωικισ  
παράςταςθσ  τθσ  f; Μον. 2 

 
Α3 Θεωριςτε  τον  παρακάτω  ιςχυριςμό: 
 «Αν  θ  ςυνάρτθςθ  f  ορίηεται  ςτο  x0  τότε  δεν  μπορεί  να  ζχει  κατακόρυωθ  

αςφμπτωτθ  τθν  ευκεία  x = x0». 
 

α. Να  χαρακτθρίςετε  τον  ιςχυριςμό  ωσ  Αλθκι  (Α)  ι  Ψευδι  (Ψ). Μον. 1 
 

β. Γράψτε  ζνα  παράδειγμα  ςχετικό  με  τθν  απάντθςι  ςασ,  ςτο  ερ. α.. Μον. 3 
 
Α4 Να  χαρακτθρίςετε  κάκε  μία  από  τισ  παρακάτω  προτάςεισ  ωσ  Σωςτι  (Σ)  ι  

Λανκαςμζνθ  (Λ). Μον. 10 
 

α. Αν  f  ςυνεχισ  ςτο  [α , β]  και  2 ( ) 0f x dx



 ,  τότε  f (x) = 0  για  κάκε  

x  [α , β]. 
 

β. Ζνα  τοπικό  μζγιςτο  μίασ  ςυνάρτθςθσ  f,  μπορεί  να  είναι  μικρότερο  από  
ζνα  τοπικό  ελάχιςτο  τθσ  f. 

 

γ. Αν  f,  g  ςυνεχείσ  ςτο  [α , β]  και  ( ) ( )f x dx g x dx
 

 
  ,  τότε 

 f (x) > g (x)  για  κάκε  x  [α , β]. 
 

δ. Αν  για  τθν  παραγωγίςιμθ  ςυνάρτθςθ  f  ιςχφει  f '(x0) = 0,  x0  εςωτερικό  
ςθμείο  του  Γ  τότε  ιςχφει  πάντα  ότι  θ  f  ζχει  ακρότατο  ςτο  x0  Γ. 

 

ε. Αν  
0

( )
x x

im f x


  ,  τότε  f (x) > 0  για  κάκε  x  Df. 
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Θέμα  B (25 Μονάδεσ) 
 

Δίνεται  θ  ςυνάρτθςθ  ( )f x x  ,  x ≤ 0  και  το  ςθμείο  
9

A ,0
2

 
 
 

. 

 

B1 Να  βρεκεί  ςθμείο  Μ  ςτθ  γραωικι  παράςταςθ  τθσ  f  που  απζχει  τθ  μικρό-
τερθ  απόςταςθ  από  το  A. Μον. 6 

 

B2 Δείξτε  ότι  θ  εωαπτομζνθ  (ε)  τθσ  γραωικισ  παράςταςθσ  τθσ  f  ςτο  ςθμείο  
Μ  είναι  κάκετθ  ςτθν  ΑΜ. Μον. 5 

 

B3 Να  βρείτε  το  εμβαδόν  του  χωρίου  που  περικλείεται  από  τθν  Cf,  τθν  
εωαπτομζνθ  (ε)  και  τον  οριηόντια  άξονα  x'x. Μον. 8 

 

B4 Να  βρείτε  ευκεία  x = α ,  α  ℝ  που  να  χωρίηει  το  εμβαδόν  ςε  δφο  
ιςεμβαδικά  χωρία. Μον. 6 

 
 
 

Θέμα  Γ (25 Μονάδεσ) 
 

Ζςτω  θ  παραγωγίςιμθ  ςτο  [α , β]  ςυνάρτθςθ  f  με f (β) = 2 f (α)  και 
2( ) 2 ( ) 4 ( ) 4f x f x f x      για  κάκε  x  [α , β]. 

Να  αποδείξετε  ότι: 
 

Γ1 Η  ςυνάρτθςθ  f  είναι  γνθςίωσ  αφξουςα  και  ότι  f (α) > 0. Μον. 4 
 

Γ2 f (x) > 0  και  f 
'
 
(x)  f 

2
(x)  για  κάκε  x  [α , β]. Μον. 5 

 

Γ3 ( ) 2f x dx n



  . Μον. 5 

 

Γ4 Αν  f (α) > 1,  τότε: Μον. 5 
 

 α. Η  f  είναι  κυρτι. Μον. 5 
 

 β. Να  βρείτε  μ  [α , β]  ϊςτε  το  εμβαδόν  που  ορίηεται  από  τθν  Cf , 
  τισ  ευκείεσ  x = α,  x = β  και  τθν  εωαπτομζνθ  τθσ  Cf  ςτο  ςθμείο   
  M (μ , f (μ))  να  γίνεται  ελάχιςτο. Μον. 6 
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Θέμα  Δ (25 Μονάδεσ) 
 

Ζςτω  θ  παραγωγίςιμθ  ςυνάρτθςθ  f :(0,+)ℝ,  για  τθν  οποία  ιςχφουν: 
 

 Η  f ' είναι  γνθςίωσ  αφξουςα  ςτο  (0,+). 
 

 f (2) = 2. 
 

 
0

(2 2018 ) (2 2017 )
0

h

f h f h
im

h

  
 . 

 

Θεωροφμε  επίςθσ  τθσ  ςυνάρτθςθ  G :(2,+)ℝ  που  είναι  μία  παράγουςα  τθσ  

ςυνάρτθςθσ  
( ) 2

( )
2

f x
g x

x





,  x > 2. 

Να  αποδείξετε  ότι: 
 

Δ1 α. f 
'(2) = 0. Μον. 4 

 

 β. Η  ςυνάρτθςθ  f  παρουςιάηει  ελάχιςτο  ςτο  x0 = 2. Μον. 3 
 

Δ2 Η  ςυνάρτθςθ  G  είναι  γνθςίωσ  αφξουςα  ςτο  (2,+). Μον. 3 
 

Δ3 Να  λφςετε  τθν  εξίςωςθ: 

        3 2 2 2 2 2018 2x x x xG G G e G       . Μον. 5 

 

Δ4 Η  ςυνάρτθςθ  G  είναι  κυρτι. Μον. 6 
 

Δ5 Υπάρχει  μ  [3 , 4]  τζτοιο  ϊςτε: 

     2 22 11 14 ( ) 7 12 2 ( )G f           : Μον. 4 

 
 
 

ΚΑΛΗ  ΕΠΙΣΤΧΙΑ 
Παναγιώτησ  Περδικούρησ 
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Διαγωνίσματα 
Φυσικής 

 
   Διαγώνιςμα  1ο                        . 
 
 
Θέμα  A (25 Μονάδεσ) 
 

τα  κζματα  Α1 – Α4  να  επιλζξετε  τθ  ςωςτι  απάντθςθ. 
 

Α1 Δφο  υλικά  ςθμεία  κινοφμενα  ςτθν  ίδια  ευκεία  ςυγκροφονται  μεταξφ  τουσ.  
Η  κροφςθ  τουσ  είναι: Μον. 5 

 i. κεντρικι. ii. ζκκεντρθ. iii. ελαςτικι. iv. πλάγια. 
 
Α2 Κατά  τθν  πτϊςθ  του  καταδφτθ  από  τον  βατιρα,  παρατθροφμε  ότι  ο  

ακλθτισ  κακϊσ  πζωτει  ευκυγραμμίηει  το  ςϊμα  του.  Άρα: Μον. 5 
i. Η  ςτροωορμι  του  ωσ  προσ  το  κζντρο  μάηασ  του  αυξάνεται. 
ii. Η  ςτροωορμι  του  ωσ  το  κζντρο  μάηασ  του  μειϊνεται. 
iii. Η  ροπι  αδράνειασ  του  αυξάνεται. 
iv. Η  κινθτικι  του  ενζργεια  λόγω  περιςτροωισ  αυξάνεται. 

 
Α3 Υλικό  ςθμείο  m  εκτελεί  απλι  αρμονικι  ταλάντωςθ  κυκλικισ  ςυχνότθτασ  

ω,  πλάτουσ  Α,  μζγιςτθσ  ταχφτθτασ  υmax  και  μζγιςτθσ  επιτάχυνςθσ  αmax. 
 Ροια  από  τισ  παρακάτω  ςχζςεισ  είναι  ςωςτι; Μον. 5 
 i. αmax = ω∙x    iii. πmax = ω∙αmax 
 ii. πmax = ω

2
∙A   iv. αmax = ω∙πmax 

 
Α4 Ρθγι  (S)  εκπζμπει  κφμα  με  ςυχνότθτα  fS  και  ταχφτθτα  διάδοςθσ  υ.  Αν  θ  

πθγι  κινείται  με  ταχφτθτα  υS,  τότε  θ  ςυχνότθτα  που  αντιλαμβάνεται  πα-

ρατθρθτισ  (Α)  κινοφμενοσ  με  ταχφτθτα  υA  είναι:  A
A s

s

υ υ
f f

υ υ




  

 
(πθγι  και  παρατθρθτισ  κινοφνται  ςυνεχϊσ  ςτθ  ίδια  διεφκυνςθ). 

 Άρα: Μον. 5 

i. Ρθγι  και  παρατθρθτισ  κινοφνται  με  ομόρροπεσ  ταχφτθτεσ  με  τθν  πθ-
γι  να  προθγείται. 

ii. Ρθγι  και  παρατθρθτισ  κινοφνται  με  ομόρροπεσ  ταχφτθτεσ  με  τον  πα-
ρατθρθτι  να  προθγείται. 

iii. Ρθγι  και  παρατθρθτισ  κινοφνται  ο  ζνασ  προσ  τον  άλλο. 
iv. Ρθγι  και  παρατθρθτισ  κινοφνται  με  αντίρροπεσ  ταχφτθτεσ  αποκρινόμε-

νοι  ο  ζνασ  ςε  ςχζςθ  με  τον  άλλο. 
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Α5 Ροιεσ  από  τισ  παρακάτω  προτάςεισ  είναι  ςωςτζσ; Μον. 5 

i. Η  παλίρροια  ςτον  κόλπο  Fundi  του  Καναδά  οωείλεται  ςτο  ωαινόμενο  
τθσ  ςυμβολισ  κυμάτων. 

ii. Το  ωαινόμενο  Dopper  ιςχφει  και  ςτα  θλεκτρομαγνθτικά  κφματα. 
iii. Σε  ζνα  ελαςτικό  μζςο  που  ζχει  ςχθματιςτεί  ςτάςιμο  κφμα,  όλα  τα  μό-

ρια  ζχουν  το  ίδιο  πλάτοσ,  δεν  ωτάνουν  όμωσ  ταυτόχρονα  ςτισ  ακραίεσ  
τουσ  κζςεισ. 

iv. Η  ροπι  αδράνειασ  ενόσ  ςτερεοφ  ωσ  προσ  άξονα  κάκετο  ς' αυτό  
παίρνει  τθν  ελάχιςτθ  τιμισ  τθσ  όταν  ο  άξονασ  περνά  από  το  κζντρο  
μάηασ  του. 

v. Σε  κάκε  περίπτωςθ  το  κζντρο  μάηασ  και  το  κζντρο  βάρουσ  ενόσ  ςτε-
ρεοφ  ταυτίηονται. 

 
 

Θέμα  B (25 Μονάδεσ) 
 

B1 Υλικό  ςθμείο  εκτελεί  ταυτόχρονα  2  αρμονικζσ  ταλαντϊςεισ  ίδιασ  διεφ-
κυνςθσ  γφρω  από  το  ίδιο  ςθμείο  ιςορροπίασ  και  με  περιόδουσ  ταλά-
ντωςθσ  Τ1  και  Τ2  (Τ1 > Τ2)  που  διαωζρουν  πολφ  λίγο  μεταξφ  τουσ  (δια-
κρότθμα). 

 

 Η. Ο  αρικμόσ  των  ταλαντϊςεων  που  πραγματοποιεί  ςε  χρόνο  ίςο  με  το  
χρονικό  διάςτθμα  που  μεςολαβεί  ανάμεςα  ςε  δφο  διαδοχικά  μζγιςτα  
του  πλάτουσ  ταλάντωςισ  του,  είναι  ίςοσ  με: 

 α. 
1 2

1 2

T T

2(T T )




 β. 1 2T T

2


 γ. 

1 2

1 2

T T

T T
 Μον. 2 

 ΗΗ. Να  δικαιολογιςετε  τθν  απάντθςι  ςασ. Μον. 7 
 
B2 Ιδανικό  ρευςτό  πυκνότθτασ  ρ,  ρζει  κατά  μικοσ  ςωλινα  

ςτακερισ  διατομισ. 
 

 Η. Αν  2  ςθμεία  του  ςωλινα  (1)  και  (2)  απζχουν  υψο-
μετρικά  κατά  Η,  θ  διαωορά  πιζςεων  ανάμεςά  τουσ   

  |P1 − P2|  είναι:  (g:  θ  επιτάχυνςθ  τθσ  βαρφτθτασ) 
 

 α. Κςθ  με  ξgΖ. 
 β. Μεγαλφτερθ  από  ξgΖ. 
 γ. Μικρότερθ  από  ξgΖ.     Μον. 2 
 

 ΗΗ. Να  δικαιολογιςετε  τθν  απάντθςι  ςασ. Μον. 6 
 
B3 Δυο  ςϊματα  μαηϊν  m1 = m2  κινοφμενα  ομόρροπα  με  ταχφτθτεσ  υ1  και  υ2  

(υ1 > υ2)  ςυγκροφονται  κεντρικά  και  πλαςτικά  με  αποτζλεςμα  να  εκλυκεί  
κερμότθτα  ίςθ  με  το  20%  τθσ  αρχικισ  κινθτικισ  τουσ  ενζργειασ. 

 

 Η. Το  αντίςτοιχο  ποςοςτό  κερμότθτασ  αν  τα  2  ςϊματα  κινοφνταν  αντίρ-
ροπα  είναι: 

 

 α. 20% β. 50% γ. 80% Μον. 2 
 

 ΗΗ. Να  δικαιολογιςετε  τθν  απάντθςι  ςασ. Μον. 6 

H 

(1) 

(2) 

υ1 

υ2 
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Θέμα  Γ (25 Μονάδεσ) 
 

Το  δοχείο  του  ςχιματοσ  περιζχει  ιδανικό  ρευςτό  
ςε  φψοσ  H = 0,432 m  από  τον  πυκμζνα  του.  Το  
εμβαδόν  διατομισ  του  είναι  Α1 = 10 cm

2. 
Τθ  ςτιγμι  t = 0,  ανοίγουμε  ακαριαία  μια  οπι  
εμβαδοφ  Α2 = 2 cm

2  με  αποτζλεςμα  το  ρευςτό  
να  εξζρχεται  όπωσ  ωαίνεται  ςτο  ςχιμα.  Το  φψοσ  
τθσ  μεταλλικισ  βάςθσ  πάνω  ςτθν  οποία  ζχουμε  
ςτερεϊςει  το  δοχείο  είναι  h1 = 0,3 m.  Το  δοχείο  
είναι  ανοιχτό  ςτο  πάνω  μζροσ  του,  και  εκτεκειμζνο  ςτθν  ατμοςωαιρικι  πίεςθ. 
 

Γ1 Υπολογίςτε  τθν  ταχφτθτα  με  τθν  οποία  εξζρχεται  το  νερό  από  τθν  οπι  
τθ  χρονικι  ςτιγμι  t = 0. Μον. 5 

 

Γ2 Υπολογίςτε  το  εμβαδόν  τθσ  ωλζβασ  τθσ  πρϊτθσ  ποςότθτασ  του  ρευςτοφ  
που  εξιλκε  από  το  δοχείο,  τθ  χρονικι  ςτιγμι  t = 0,2 sec. Μον. 5 

 

Γ3 Εξθγιςτε  το  γεγονόσ  ότι  τα  μόρια  τθσ  ελεφκερθσ  επιωάνειασ  του  υγροφ  
κατζρχονται  εκτελϊντασ  επιβραδυνόμενθ  κίνθςθ. Μον. 5 

 

Γ4 Σε  πόςο  χρόνο  κα  αδειάςει  το  δοχείο; Μον. 5 
 

Γ5 Ρου  κα  ζπρεπε  να  ανοίξουμε  τθν  οπι  ϊςτε  να  μεγιςτοποιθκεί  θ  ορι-
ηόντια  απόςταςθ  S  του  ςθμείου  πρόςπτωςθσ  των  μορίων  του  υγροφ  από  
τθ  μεταλλικι  βάςθ; Μον. 5 

 

Δίνεται  g = 10 m/s
2. 

 
 
 
Θέμα  Δ (25 Μονάδεσ) 
 

Οριηόντια  ράβδοσ  μικουσ  L = 1 m,  ιςορρο-
πεί  οριηόντια  πάνω  ςτουσ  δείκτεσ  του  αρι-
ςτεροφ  και  του  δεξιοφ  χεριοφ  ενόσ  ανκρϊ-
που.  Το  βάροσ  τθσ  ράβδου  είναι  ίςο  με  
200 Ν.  Ο  άνκρωποσ  προςπακεί  να  μετα-
κινιςει  ιςοταχϊσ  τα  δφο  δάκτυλα  του  ϊςτε  
να  ςυναντθκοφν  ςτο  μζςο  τθσ  ράβδου.  
Ραρατθροφμε  ότι  ςτθν  αρχι  μετακινείται  
μόνο  το  αριςτερό  δάκτυλο  προσ  τα  δεξιά,  
ςτθ  ςυνζχεια  το  δεξί  δάκτυλο  προσ  τ’ αριςτερά,  και  αυτό  επαναλαμβάνεται  
μζχρι  τα  2  δάκτυλα  να  ςυναντθκοφν. 
Η  αρχικι  κζςθ  των  2  δακτφλων  είναι  ςτα  άκρα  Α  και  Β  τθσ  ράβδου. 
 

Δ1 Να  υπολογιςτοφν  οι  δυνάμεισ  ΝΑ  και  ΝΒ  που  αςκοφν  ςτθ  ράβδο. Μον. 8 
 

Δ2 Να  υπολογιςτεί  θ  απόςταςθ  x,  που  κινικθκε  αρχικά  το  αριςτερό  δάκτυλο  
μζχρι  να  αρχίςει  να  κινείται  το  δεξί. Μον. 9 

 

H 

υ 

h1 

S 
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Ζςτω  ότι  ςε  μια  μετακίνθςθ,  το  δάκτυλο  που  κινείται  ςταματά  ςε  απόςταςθ  x  
από  το  μζςο  τθσ  Μ  τθσ  ράβδου,  ενϊ  το  ακίνθτο  βρίςκεται  ιδθ  ςε  απόςταςθ  
y  από  το  μζςο  Μ. 
 

Δ3 Να  αποδείξετε  ότι  ο  λόγοσ  x/y  είναι  ςτακερόσ  και  να  τον  υπολογίςετε. Μον. 8 
 

Δίνονται  ο  ςυντελεςτισ  ςτατικισ  τριβισ  ανάμεςα  ςτα  δάκτυλα  και  τθ  ράβδο  
μζ = 0,8  και  ο  ςυντελεςτισ  τριβισ  ολίςκθςθσ  μ = 0,6. 

 
 
 
 

ΚΑΛΗ  ΕΠΙΣΤΧΙΑ 
Νεκτάριοσ  Σςιλιβίγκοσ 

  



Φυςική 

  39 

 
   Διαγώνιςμα  2ο                        . 
 
 
Θέμα  A (25 Μονάδεσ) 
 

τα  κζματα  Α1 – Α4  να  επιλζξετε  τθ  ςωςτι  απάντθςθ. 
 

Α1 Σϊμα  μάηασ  m1  κινοφμενο  με  ταχφτθτα  υ  ςυγκροφεται  κεντρικά  και  ελα-
ςτικά  με  ακίνθτο  ςϊμα  ίδιασ  μάηασ. 

 Αμζςωσ  μετά  τθν  κροφςθ  το  m1: Μον. 5 

i. Θα  διατθριςει  τθν  ωορά  κίνθςισ  του  με  μικρότερθ  όμωσ  ταχφτθτα. 
ii. Θα  ακινθτοποιθκεί. 
iii. Θα  αποκτιςει  κοινι  ταχφτθτα  με  το  άλλο  ςϊμα. 
iv. Θα  αντιςτρζψει  τθν  ωορά  τθσ  κίνθςισ  του. 

 
Α2 Πταν  ς’ ζνα  υλικό  μζςο  διαδίδονται  2  κφματα: Μον. 5 

i. Τα  κφματα  αλλθλεπιδροφν  μεταξφ  τουσ. 
ii. Εωόςον  δεν  είναι  πολφ  ιςχυρι  θ  διαταραχι,  θ  απομάκρυνςθ  ενόσ  ςθ-

μείου  του  υλικοφ  μζςου  είναι  ίςθ  με  ςυνιςταμζνθ  των  απομακρφνςε-
ων  των  2  κυμάτων. 

iii. Ιςχφει  θ  αρχι  τθσ  επαλλθλίασ  μόνο  ςτθν  περίπτωςθ  που  τα  κφματα  
ζχουν  το  ίδιο  πλάτοσ. 

iv. Ιςχφει  θ  αρχι  τθσ  επαλλθλίασ  ανεξάρτθτα  από  το  πόςο  ιςχυρι  είναι  θ  
διαταραχι. 

 
Α3 Σε  μια  απλι  αρμονικι  ταλάντωςθ,  ςτισ  ακραίεσ  κζςεισ: Μον. 5 

i. Το  μζτρο  τθσ  ταχφτθτασ  γίνεται  μζγιςτο. 
ii. Η  κινθτικι  ενζργεια  γίνεται  μζγιςτθ. 
iii. Η  ςυνιςταμζνθ  δφναμθ  μθδενίηεται. 
iv. Η  δυναμικι  ενζργεια  γίνεται  μζγιςτθ. 

 
Α4 Σε  ζνα  ςτερεό  ςϊμα  αςκείται  ηεφγοσ  δυνάμεων.  Άρα  το  ςϊμα: Μον. 5 

i. Θα  παραμείνει  ακίνθτο. 
ii. Θα  εκτελζςει  μόνο  μεταωορικι  κίνθςθ. 
iii. Θα  εκτελζςει  μόνο  ςτροωικι  κίνθςθ. 
iv. Θα  εκτελζςει  ςφνκετθ  κίνθςθ. 

 
Α5 Ροιεσ  από  τισ  παρακάτω  προτάςεισ  είναι  ςωςτζσ; Μον. 5 

i. Το  ςτιγμιότυπο  του  κφματοσ  είναι  θ  γραωικι  παράςταςθ  τθσ  απομά-
κρυνςθσ  ενόσ  μορίου  ελαςτικοφ  μζςου  ςε  ςυνάρτθςθ  με  τον  χρόνο. 

ii. Η  ςυνιςταμζνθ  ροπι  που  αςκείται  ς’ ζνα  ςϊμα  και  θ  γωνιακι  του  
ταχφτθτα  ζχουν  πάντοτε  τθν  ίδια  κατεφκυνςθ. 

iii. Στα  κουρδιςτά  ρολόγια  ζχουμε  το  ωαινόμενο  τθσ  εξαναγκαςμζνθσ  τα-
λάντωςθσ. 
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iv. Η  υδροςτατικι  πίεςθ  που  αςκείται  ς’ ζνα  ςθμείο  ςτο  εςωτερικό  ενόσ  
δοχείου,  είναι  ανάλογθ  τθσ  απόςταςθσ  του  ςθμείου  αυτοφ  από  τον  
πυκμζνα  του  δοχείου. 

v. Κατά  τθν  κφλιςθ  ενόσ  κυλίνδρου  ςε  κεκλιμζνο  επίπεδο,  θ  μόνθ  ροπι  
που  του  αςκείται  είναι  αυτι  του  βάρουσ  του. 

 
 
Θέμα  B (25 Μονάδεσ) 
 
B1 Τα  δφο  ςϊματα  m1 = m  και  m2 = 3m  

θρεμοφν  το  ζνα  δίπλα  ςτο  άλλο  χωρίσ  
να  είναι  ενωμζνα  μεταξφ  τουσ.  Το  m1  
είναι  ςτερεωμζνο  ςτο  δεξί  άκρο  ιδανι-
κοφ  οριηόντιου  και  ακλόνθτα  ςτερεω-
μζνου  ελατθρίου.  Συμπιζηουμε  το  ελα-
τιριο  κατά  Α  μετακινϊντασ  τα  2  ςϊ-
ματα  προσ  τα  αριςτερά,  και  τα  αωινουμε  ελεφκερα  να  κινθκοφν.  Τριβζσ  
δεν  υπάρχουν.  Κάποια  ςτιγμι  το  m2  αποχωρίηεται  από  το  m1,  με  απο-
τζλεςμα  το  m1  να  εκτελζςει  ορμονικι  ταλάντωςθ  πλάτουσ  Α΄. 

 

 Η. Ροια  από  τισ  παρακάτω  ςχζςεισ  είναι  ςωςτι; 
 

 α. Α΄ = 2Α β. Α΄ = Α γ. Α΄ = Α/2 Μον. 2 
 

 ΗΗ. Να  δικαιολογιςετε  τθν  απάντθςι  ςασ. Μον. 6 
 
B2 Το  δοχείο  του  ςχιματοσ  περιζχει  ιδανικό  ρευςτό.  

Σε  βάκοσ  h  από  τθν  ελεφκερθ  επιωάνεια  του,  
ζχουμε  ανοίξει  2  οπζσ  εμβαδοφ  Α  από  τισ  οποίεσ  
εξζρχεται  το  ρευςτό.  Ρροκειμζνου  να  παραμείνει  θ  
ςτάκμθ  του  δοχείου  ςτακερι  ρίχνουμε  ρευςτό  ςτο  
δοχείο  με  κατακόρυωο  ςωλινα  εμβαδοφ  διατομισ  
2Α.  Η  επιτάχυνςθ  τθσ  βαρφτθτασ  είναι  g. 

 

 Η. Η  ταχφτθτα  με  τθν  οποία  εξζρχεται  το  ρευςτό  από  το  ςωλινα  είναι: 

 α. 2gh  β. 2 2gh  γ. 4 2gh  Μον. 2 
 

 ΗΗ. Να  δικαιολογιςετε  τθν  απάντθςι  ςασ. Μον. 7 
 
B3 Ο  δίςκοσ  του  ςχιματοσ  εκτελεί  κφλιςθ  χωρίσ  ολί-

ςκθςθ.  Δφο  ςθμεία  του  Α  και  Β  ςτο  εςωτερικό  του  
τθ  χρονικι  ςτιγμι  t1  βρίςκονται  ςτθν  κατακόρυωο  
και  απζχουν  από  το  κζντρο  ΟΑ = ΟΒ = R/2. 

 

 Η. Αν  θ  διαωορά  των  ταχυτιτων  τουσ  είναι  υA − υΒ = υ,  τότε  θ  μεταωο-
ρικι  ταχφτθτα  του  δίςκου  ζχει  μζτρο: 

 α. π β. 
υ

2
 γ. 

3υ

2
 Μον. 2 

 ΗΗ. Να  δικαιολογιςετε  τθν  απάντθςι  ςασ. Μον. 6 
 

υ1 υ2 A A 

2A 

h 

m1 m2 

A 

Φ.Μ. 

R 
Β 

Ο 

υcm 

A 
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Θέμα  Γ (25 Μονάδεσ) 
 

Δυο  αρμονικά  κφματα  πλάτουσ  Α = 0,2 m,  μικουσ  κφματοσ  λ = 0,4 m  και  πε-
ριόδου  Τ = 0,2 s,  διαδίδονται  κατά  μικοσ  οριηόντιου  νιματοσ  ςε  αντίκετεσ  
κατευκφνςεισ. 
 

Γ1 Υπολογίςτε  τθν  ταχφτθτα  διάδοςθσ  των  κυμάτων. Μον. 5 
 

Τθ  χρονικι  ςτιγμι  t = 0  κεωροφμε  ότι  τα  2  κφματα  ςυναντϊνται  ςε  μια  κζςθ  
του  νιματοσ  όπου  αυκαίρετα  κεωροφμε  ωσ  x = 0,  με  αποτζλεςμα  ςτθ  ςυ-
νζχεια  να  δθμιουργθκεί  ςτάςιμο  κφμα.  Θεωροφμε  ότι  ςτθ  κζςθ  x = 0  δθ-
μιουργείται  κοιλία  και  για  t = 0,  το  ςυγκεκριμζνο  μόριο  του  νιματοσ  βρίςκε-
ται  ςτθ  κζςθ  ιςορροπίασ  y = 0  κινοφμενο  προσ  τθ  κετικι  κατεφκυνςθ. 
 

Γ2 Να  γράψετε  τθν  εξίςωςθ  του  ςτάςιμου  κφματοσ  που  δθμιουργείται.  Σε  
ποια  περιοχι  του  νιματοσ  ζχει  διαδοκεί  τθ  χρονικι  ςτιγμι  t = 0,25 s; Μον. 5 

 

Γ3 Ρόςοι  δεςμοί  ζχουν  αναπτυχκεί  ςτο  νιμα  τθ  χρονικι  ςτιγμι  t = 0,25 s  
και  ςε  ποιεσ  κζςεισ; Μον. 5 

 

Γ4 Σχεδιάςτε  το  ςτιγμιότυπο  του  κφματοσ  τθν  παραπάνω  χρονικι  ςτιγμι. Μον. 5 
 

Γ5 Υπολογίςτε  τθ  διαωορά  ωάςθσ  ανάμεςα  ςτα  μόρια  του  νιματοσ  ςτισ  κζ-
ςεισ  x = 0  και  x = 0,2 m  τθν  παραπάνω  χρονικι  ςτιγμι. Μον. 5 

 
 
Θέμα  Δ (25 Μονάδεσ) 
 

Ζνα  μικρό  ποντίκι  τοποκετείται  ςτο  εςωτερικό  ενόσ  κατα-
κόρυωου  δακτυλίου,  πάνω  ςε  μια  οριηόντια  δοκό.  Το  ορι-
ηόντιο  επίπεδο  πάνω  ςτο  οποίο  τοποκετοφμε  τον  δακτφ-
λιο  είναι  λείο.  Το  ποντίκι  αρχίηει  να  κινείται  αριςτερά – 
δεξιά  κατά  μικοσ  τθσ  οριηόντιασ  δοκοφ. 
 

Δ1 Απόδειξε  ότι  για  να  παραμείνουν  ςυνεχϊσ  ακίνθτα  ο  τροχόσ  και  θ  δοκόσ,  
το  ποντίκι  κα  πρζπει  να  εκτελεί  αρμονικι  ταλάντωςθ  κατά  μικοσ  τθσ  
δοκοφ. Μον. 7 

 

Δ2 Αν  h = 0,4 m,  υπολόγιςε  τθν  περίοδο  ταλάντωςθσ  του  ποντικιοφ. Μον. 6 
 

Δ3 Αν  τα  άκρα  τθσ  δοκοφ  είναι  τα  ακραία  ςθμεία  ταλάντωςθσ  του  ποντικοφ  
και  θ  ακτίνα  του  δακτυλίου  ίςθ  με  R = 0,5 m,  να  γράψετε  τθν  εξίςωςθ  
απομάκρυνςθσ  αν  δεχτοφμε  ότι  δεν  υπάρχει  αρχικι  ωάςθ. Μον. 6 

 

Δεχόμαςτε  ότι  το  ποντίκι  μάηασ  m = 100 gr  κινείται  υπό  τθν  επίδραςθ  δφνα-
μθσ  F = αr  με  ωορά  προσ  το  κζντρο  του  δακτυλίου,  όπου  α  ςτακερά,  και  r  θ  
απόςταςθ  του  ποντικοφ  από  το  κζντρο  του  δακτυλίου. 
 

Δ4 Υπολογίςτε  τθ  ςτακερά  α. Μον. 6 
 

Δίνεται  g = 10 m/s
2. 

 
ΚΑΛΗ  ΕΠΙΣΤΧΙΑ 

Νεκτάριοσ  Σςιλιβίγκοσ
 

 

h 
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   Διαγώνιςμα  3ο                        . 
 
 
Θέμα  A (25 Μονάδεσ) 
 

τα  κζματα  Α1 – Α4  να  επιλζξετε  τθ  ςωςτι  απάντθςθ. 
 

Α1 Η  δυναμικι  ενζργεια  ενόσ  ςϊματοσ  που  εκτελεί  γ.α.τ.  γίνεται  ίςθ  με  τθν  
κινθτικι  του  12  ωορζσ  ςε  3 s.  Η  περίοδοσ  ταλάντωςθσ  του  είναι: Μον. 5 

 i. 0,5 s.  ii. 1 s. iii. 2 s. iv. 3 s. 
 
Α2 Πταν  αυξάνεται  το  πλάτοσ  ενόσ  κφματοσ  που  διαδίδεται  ςε  ομογενζσ  

ελαςτικό  μζςο: Μον. 5 
i. Αυξάνεται  θ  ταχφτθτα  διάδοςθσ  του. 
ii. Αυξάνεται  θ  μζγιςτθ  ταχφτθτα  ταλάντωςθσ  των  μορίων  του. 
iii. Μειϊνεται  θ  ςυχνότθτα  του. 
iv. Αυξάνεται  το  μικοσ  κφματοσ  του. 

 
Α3 Η  αρχι  τθσ  ςυνζχειασ  εκωράηει  τθν  αρχι  διατιρθςθσ: Μον. 5 

 i. τθσ  ενζργειασ   iii. τθσ  ςτροωορμισ 

 ii. τθσ  ορμισ   iv. τθσ  φλθσ 
 
Α4 Η  ροπι  αδράνειασ  ενόσ  ςτερεοφ  ςϊματοσ  δεν  εξαρτάται  από: Μον. 5 

i. τισ  ροπζσ  που  αςκοφνται  ςτο  ςϊμα. 
ii. τθ  μάηα  του  ςϊματοσ. 
iii. τισ  διαςτάςεισ  του  ςϊματοσ. 
iv. τθ  κζςθ  του  άξονα  περιςτροωισ  ωσ  προσ  τον  οποίο  περιςτρζωεται. 

 
Α5 Ροιεσ  από  τισ  παρακάτω  προτάςεισ  είναι  ςωςτζσ;  Μον. 5 

i. Κακϊσ  τα  αυτοκίνθτα  παλιϊνουν,  θ  ςτακερά  απόςβεςθσ  τουσ  b  ςτα  
αμορτιςζρ  μικραίνει. 

ii. Δφο  διαδοχικοφ  δεςμοί  ςτάςιμου  κφματοσ  απζχουν  μεταξφ  τουσ  από-
ςταςθ  λ/4,  όπου  λ  το  μικοσ  του  ςτάςιμου  κφματοσ. 

iii. Στθν  αρμονικι  ταλάντωςθ  θ  επιτάχυνςθ  του  ςϊματοσ  που  ταλαντϊνε-
ται  προθγείται  τθσ  απομάκρυνςθσ  κατά  π. 

iv. Η  ςτακερι  περίοδοσ  περιςτροωισ  τθσ  Γθσ  γφρω  από  τον  εαυτό  τθσ  
εξθγείται  με  τθν  διατιρθςθ  τθσ  ςτροωορμισ. 

v. Ανάμεςα  ςε  2  μόρια  του  υλικοφ  μζςου  όπου  ζχει  διαδοκεί  ορμονικό  
κφμα,  μεγαλφτερθ  ωάςθ  ζχει  το  μόριο  που  βρίςκεται  πιο  κοντά  ςτθν  
πθγι. 
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Θέμα  B (25 Μονάδεσ) 
 
B1 Σϊμα  αμελθτζων  διαςτάςεων  μάηασ  m1 = m  εκπζμπει  κφμα,  με  ςυχνότθτα  

fS  και  ταχφτθτα  διάδοςθσ  υ.  Κατά  τθ  διάρκεια  τθσ  κίνθςθσ  του  ςυγκροφε-
ται  κεντρικά  και  ελαςτικά  με  ακίνθτο  ςϊμα  μάηασ  m2 = 3m,  με  ταχφτθτα  
υ1 = υ/5.  Αμζςωσ  μετά  τθν  κροφςθ  το  ςϊμα  μάηασ  m2,  ωσ  παρατθρθτισ  
(Α)  αντιλαμβάνεται  το  κφμα  που  εκπζμπει  το  πρϊτο  ςϊμα  με  ςυχνότθτα  
fA. 

 

 Η. Ροια  από  τισ  παρακάτω  ςχζςεισ  είναι  ςωςτι; 

 α. 
A Sf f  β. 

A S

11
f f

9
  γ. 

A S

9
f f

11
  Μον. 2 

 ΗΗ. Να  δικαιολογιςετε  τθν  απάντθςι  ςασ. Μον. 7 
 
 
B2 Κατά  μικοσ  του  ελαςτικοφ  μζςου  του  ςχιματοσ  ζχει  

ςχθματιςτεί  ςτάςιμο  κφμα  με  το  ελεφκερο  άκρο  τθσ  
να  είναι  κοιλία.  Δεχόμαςτε  ότι  το  ελεφκερο  άκρο  
βρίςκεται  ςτθ  κζςθ  x = 0,  και  για  t = 0  είναι  ςτθ  
κζςθ  ιςορροπίασ  του,  κινοφμενο  προσ  τθ  κετικι  κατεφκυνςθ. 

 

 Η. Αν  Α  είναι  το  πλάτοσ  των  κυμάτων  που  ςυμβάλλουν,  τότε  το  μζτρο  
τθσ  μζγιςτθσ  ταχφτθτασ  που  αποκτά  ςθμείο  Γ  αριςτερά  του  δεφτερου  
δεςμοφ  και  ςε  απόςταςθ  λ/6  από  αυτόν  είναι: 

 α. 
2πΑ 3

Τ
 β. 

πΑ 3

Τ
 γ. 

2πΑ

Τ
 Μον. 2 

 ΗΗ. Να  δικαιολογιςετε  τθν  απάντθςι  ςασ. Μον. 6 
 
 
B3 Σϊμα  μάηασ  m  ςτερεϊνεται  ςτο  κάτω  άκρο  κατακόρυωου  

ελατθρίου  του  οποίου  το  άνω  άκρο  είναι  ςτερεωμζνο  ςτθν  
οροωι.  Ανυψϊνουμε  το  ςϊμα  μζχρι  που  το  ελατιριο  να  
αποκτιςει  το  ωυςικό  του  μικοσ  και  το  αωινουμε  ελεφκερο  
να  εκτελζςει  αρμονικι  ταλάντωςθ. 

 Για  τθν  ανφψωςθ  δαπανιςαμε  ενζργεια  Δ. 
 

 Η. Η  μζγιςτθ  ενζργεια  του  ελατθρίου  κατά  τθν  διάρκεια  τθσ  
ταλάντωςθσ  του  ςϊματοσ  είναι: 

 

 α. E β. 2E γ. 4E Μον. 2 
 

 ΗΗ. Να  δικαιολογιςετε  τθν  απάντθςι  ςασ. Μον. 6 
 
  

Φ.Μ. 

m 
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Θέμα  Γ (25 Μονάδεσ) 
 

Στθν  διάταξθ  του  ςχιματοσ  περιζχεται  ιδανικό  υγρό  πυκνότθτασ  ρ =10
3
 kg/m

3  
το  οποίο  εξζρχεται  από  τθν  διάταξθ  με  ταχφτθτα  υ2  ςτον  ατμοςωαιρικό  αζρα..  
Σϊμα  Μ  ζχει  ακινθτοποιθκεί  ςτα  πλευρικά  τοιχϊματα  του  κάτω  οριηόντιου  
ςωλινα  διατομισ  Α = 10

−4
 m

2  με  αποτζλεςμα  το  υγρό  να  μθν  μπορεί  να  μετα-
κινθκεί  κατά  μικοσ  του  ςωλινα. 

 
Το  φψοσ  τθσ  αριςτερισ  δεξαμενισ  είναι  h = 0,2 m  και  το  εμβαδόν  διατομισ  
τθσ  κεωρείται  πολφ  μεγάλο  ςε  ςχζςθ  με  το  εμβαδόν  διατομισ  των  υπολοίπων  
ςωλινων  του  ςχιματοσ. 
 

Γ1 Υπολογίςτε  τθν  ταχφτθτα  π2  με  τθν  οποία  εξζρχεται  το  υγρό  από  τον  ςω-
λινα  (2). Μον. 6 

 

Γ2 Υπολογίςτε  τθ  διαωορά  πίεςθσ  ανάμεςα  ςτα  ςθμεία  (1)  και  (2). Μον. 6 
 

Γ3 Υπολογίςτε  το  μζτρο  τθσ  δφναμθσ  που  αςκείται  ςτο  ςϊμα  Μ  από  το  
υγρό. Μον. 6 

 

Το  υγρό  κακϊσ  εξζρχεται  ςτον  ατμοςωαιρικό  αζρα  ςτθ  κζςθ  (2),  κινείται  μόνο  
υπό  τθν  επίδραςθ  του  βάρουσ  του. 
 

Γ4 Να  υπολογίςετε  τον  λόγο  Α΄/Α2  όπου  Α2  θ  διατομι  του  ςωλινα  ςτθ  
κζςθ  (2)  και  Α΄  θ  διατομι  τθσ  ωλζβασ  του  υγροφ  κακϊσ  ζχει  πζςει  κα-
τακόρυωα  κατά  h΄ = 0,6 m   ςε  ςχζςθ  με  τθ  κζςθ  (2). Μον. 7 

 

Δίνεται  ο  λόγοσ  του  εμβαδοφ  διατομισ  των  ςωλινων  ςτισ  κζςεισ  (1)  και  (2)  
Α1/Α2 = 1/2,  κακϊσ  και  g = 10 m/s

2. 
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Θέμα  Δ (25 Μονάδεσ) 
 

Η  ομογενισ  και  ιςοπαχισ  ράβδοσ  ΑΓ  μάηασ  Μρ = 2 kg  του  ςχιματοσ,  ιςορ-
ροπεί  με  τθ  βοικεια  άρκρωςθσ  και  κατακόρυωου  νιματοσ  το  οποίο  είναι  
ακλόνθτα  ςτερεωμζνο  ς’ αυτιν  ςτο  Γ. 
Η  τροχαλία  μάηασ  Μ = 2 kg  ακτίνασ  R1 = 0,3 m  και  ροπισ  αδράνειασ  Icm = 

1
/2 

MR
2  ζχει  κυκλικι  προεξοχι  με  κζντρο  το  κζντρο  βάρουσ  τθσ,  γφρω  από  τθν  

οποία  ζχουμε  τυλίξει  νιμα  το  οποίο  ςυνδζεται  με  υλικό  ςθμείο  m = M/2. 

 
Το  υλικό  ςθμείο  m  είναι  ακλόνθτα  ςτερεωμζνο  ςτο  άνω  άκρο  κατακόρυωου  
ιδανικοφ  ελατθρίου  ςτακεράσ  k.  Η  προεξοχι  ζχει  ακτίνα  R2 = R1/2,  ενϊ  τα  2  
νιματα  είναι  μθ  εκτατά  και  κατακόρυωα.  Η  τροχαλία  και  το  ςϊμα  Μ  είναι  
ακίνθτα. 
 

Δ1 Υπολογίςτε  τθ  δφναμθ  που  αςκεί  το  νιμα  ςτθν  ράβδο  ςτο  ςθμείο  Γ. Μον. 7 
 

Κάποια  χρονικι  ςτιγμι  κόβουμε  το  νιμα  ςτο  ςθμείο  Γ,  με  αποτζλεςμα  θ  τρο-
χαλία  να  αρχίηει  να  ςτρζωεται  και  το  ςϊμα  m  να  κινείται  κατακόρυωα  προσ  
τα  κάτω. 
 

Δ2 Να  υπολογίςετε  τθν  επιτάχυνςθ  α  που  αποκτά  το  ςϊμα  m  αμζςωσ  μετά  
το  κόψιμο  του  νιματοσ.  Δεχόμαςτε  ότι  το  νιμα  που  ςυνδζει  το  m  και  
τθν  τροχαλία  δεν  γλιςτρά  ς’ αυτιν. Μον. 6 

 

Δ3 Να  υπολογίςετε  τθν  ταχφτθτα  του  ςϊματοσ  m  τθ  ςτιγμι  που  περνά  από  
το  ωυςικό  μικοσ  του  ελατθρίου. Μον. 6 

 

Δ4 Κακϊσ  το  m  κατζρχεται,  να  υπολογίςετε  τον  ρυκμό  μεταβολισ  τθσ  ςτρο-
ωορμισ  του  ςυςτιματοσ  (τροχαλία−ςϊμα  m)  ωσ  προσ  το  ςθμείο  περι-
ςτροωισ  τθσ  τροχαλίασ  τθ  ςτιγμι  που  αρχίηει  να  κατζρχεται. Μον. 6 

 

Δίνονται  θ  ςτακερά  του  ελατθρίου  k = 240 Ν/m  και  θ  επιτάχυνςθ  τθσ  βαρφτθ-
τασ  g = 10 m/s

2. 

 
ΚΑΛΗ  ΕΠΙΣΤΧΙΑ 

Νεκτάριοσ  Σςιλιβίγκοσ  

m 

Α 

T1 

θ 

Φ.Μ. 

Γ 

R1 
R2 
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   Διαγώνιςμα  4ο                        . 
 
 
Θέμα  A (25 Μονάδεσ) 
 

τα  κζματα  Α1 – Α4  να  επιλζξετε  τθ  ςωςτι  απάντθςθ. 
 

Α1 Σφςτθμα  ςϊματοσ  m – ελατθρίου  εκτελεί  εξαναγκαςμζνθ  ταλάντωςθ  με  
ςυχνότθτα  f = fo,  όπου  fo  θ  ιδιοςυχνότθτα  του  ςυςτιματοσ. 

 Τετραπλαςιάηουμε  τθ  μάηα  του  ςϊματοσ  χωρίσ  ν' αλλάξουμε  τθ  ςυχνότθ-
τα  του  διεγζρτθ: Μον. 5 

i. Η  ςυχνότθτα  ταλάντωςθσ  του  ςϊματοσ  διπλαςιάηεται. 
ii. Η  ιδιοςυχνότθτα  του  ςυςτιματοσ  διπλαςιάηεται. 
iii. Η  ιδιοςυχνότθτα  του  ςυςτιματοσ  υποδιπλαςιάηεται. 
iv. Η  ςυχνότθτα  ταλάντωςθσ  του  ςϊματοσ  υποδιπλάςιάηεται. 

 
Α2 Στάςιμο  κφμα  δθμιουργείται  ςε  χορδι  τθσ  οποίασ  τα  2  άκρα  είναι  ακλό-

νθτα  ςτερεωμζνα.  Αν  λ  είναι  το  μικοσ  των  κυμάτων  που  ςυμβάλλουν  για  
να  δθμιουργθκεί  το  ςτάςιμο  κφμα: Μον. 5 
i. Το  μικοσ  τθσ  χορδισ  είναι  ακζραιο  πολλαπλάςιο  του  ι/2. 
ii. Το  μικοσ  τθσ  χορδισ  είναι  ακζραιο  πολλαπλάςιο  του  ι. 
iii. Πλα  τα  ςθμεία  τθσ  χορδισ  ζχουν  τθν  ίδια  ωάςθ. 
iv. Πλα  τα  ςθμεία  τθσ  χορδισ  ζχουν  το  ίδιο  μζτρο  μζγιςτθσ  ταχφτθτασ. 

 
Α3 Σϊμα  εκτελεί  ταυτόχρονα  δφο  απλζσ  αρμονικζσ  ταλαντϊςεισ,  τθσ  ίδιασ  

διεφκυνςθσ,  ίδιου  ςθμείου  ιςορροπίασ  και  με  εξιςϊςεισ  απομάκρυνςθσ: 
x1 = Α1ημωt  και  x2 = Α2ημ(ωt+θ)  (θ ≠ 0) 

 Άρα  το  ςϊμα  εκτελεί  τελικά: Μον. 5 

i. Απλι  αρμονικι  ταλάντωςθ  με  πλάτοσ  που  εξαρτάται  από  τθ  διαωορά  
ωάςθσ  των  δφο  εξιςϊςεων  θ. 

ii. Απλι  αρμονικι  ταλάντωςθ  με  ςυχνότθτα  2ω. 
iii. Απλι  αρμονικι  ταλάντωςθ  με  πλάτοσ  Α = Α1 + Α2. 
iv. Ταλάντωςθ  με  μεταβαλλόμενο  πλάτοσ  (διακρότθμα). 

 
Α4 Συμπαγισ  κφλινδροσ  ακτίνασ  R  και  φψουσ  H  ζχει  ροπι  αδράνειασ  ωσ  

προσ  άξονα  κάκετο  ςτο  επίπεδο  περιςτροωισ  που  περνά  από  το  κζντρο  
του  Ι = ΜR

2
/2. 

 Η  αντίςτοιχθ  ροπι  αδράνειασ  ενόσ  δεφτερου  κυλίνδρου  του  ίδιου  υλικοφ  
ακτίνασ  R΄ = 2R  και  φψουσ  H΄ = H/2  είναι  ίςθ  με: Μον. 5 

 i. Η ii. 2Η iii. 4Η iv. 8Η 
 
Α5 Ροιεσ  από  τισ  παρακάτω  προτάςεισ  είναι  ςωςτζσ; Μον. 5 

i. Η  διατιρθςθ  τθσ  ορμισ  ιςχφει  μόνο  ςτισ  κεντρικζσ  κροφςεισ. 
ii. Η  ταχφτθτα  διάδοςθσ  του  κφματοσ  εξαρτάται  από  το  υλικό  ςτο  οποίο  

διαδίδεται  κακϊσ  και  από  τθν  ςυχνότθτα  με  τθν  οποία  εκπζμπει  ενζρ-
γεια  θ  πθγι  του. 
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iii. Είναι  δυνατόν  για  δφο  δυνάμεισ  να  ζχουν  ςυνιςταμζνθ  δφναμθ  ίςθ  με  
το  μθδζν,  αλλά  ςυνιςταμζνθ  ροπι  διαωορετικι  του  μθδενόσ. 

iv. Η  μονάδα  μζτρθςθσ  του  ςυντελεςτι  ιξϊδουσ  ςτο  S.I.  είναι  το  1 p. 
v. Η  ςτροωορμι  τθσ  Γθσ  κακϊσ  ςτρζωεται  γφρω  από  τον  Ήλιο  ονομάηε-

ται  και  spin. 
 
 
 

Θέμα  B (25 Μονάδεσ) 
 

B1 Δφο  ςφγχρονεσ  πθγζσ  Π1  και  Π2  δθμιουργοφν  κφματα  με  μικοσ  κφματοσ  
λ  τα  οποία  ςυμβάλλουν  κατά  μικοσ  του  ευκφγραμμου  τμιματοσ  ΑΒ. 

 

 Η. Αν  ΑΒ = 5λ,  ο  αρικμόσ  των  ςθμείων  που  τζμνονται  με  μζγιςτο  πλά-
τοσ  ςτθν  ευκεία  y΄y  που  τζμνει  κάκετα  το  ΑΒ  και  περνά  από  το  Β  
είναι: 

 

 α. μθδζν β. δφο γ. τζςςερα Μον. 2 
 

 ΗΗ. Να  δικαιολογιςετε  τθν  απάντθςι  ςασ. Μον. 7 
 
 
B2 Η  ροπι  αδράνειασ  ομογενοφσ  και  ιςοπα-

χοφσ  ςωλινα  ΑΒ,  μάηασ  Μ  και  μικουσ  L  
ωσ  προσ  άξονα  κάκετο  ςε  αυτόν  που  περνά  
από  το  κζντρο  του  Ο,  είναι  ΙΟ = 1/12 ML

2.  
Διπλϊνουμε  το  δεξί  κομμάτι  του  ςωλινα,  
όπωσ  ωαίνεται  ςτο  ςχιμα. 

 

 Η. Η  νζα  ροπι  αδράνειασ  του  ςτερεοφ  που  ςχθματίςαμε  ωσ  προσ  το  Ο,  
είναι  ίςθ  με: 

 α. 21
ML

12
 β. 22

ML
3

 γ. 25
ML

96
 Μον. 2 

 ΗΗ. Να  δικαιολογιςετε  τθν  απάντθςι  ςασ. Μον. 6 
 
 
B3 Τα  δφο  υλικά  ςθμεία  του  ςχιματοσ  μαηϊν  

m1  και  m2  αντίςτοιχα  ςυγκροφονται  κεντρικά  
και  πλαςτικά  και  ακινθτοποιοφνται. 

 Η  κινθτικι  ενζργεια  του  πρϊτου  ςϊματοσ  πριν  τθν  κροφςθ  είναι  Κ,  και  
θ  κερμότθτα  που  αναπτφχκθκε  λόγω  κροφςθσ  είναι  4Κ. 

 

 Η. Ο  λόγοσ  των  μαηϊν  m1/m2  είναι  ίςοσ  με: 
 

 α. 1/3 β. 3 γ. 9 Μον. 2 
 

 ΗΗ. Να  δικαιολογιςετε  τθν  απάντθςι  ςασ. Μον. 6 
  

L/2 
A Β 

A 

Ο 

L/2 

m1 m2 
υ1 υ2 
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Θέμα  Γ (25 Μονάδεσ) 
 

Σϊμα  μάηασ  Μ = 8 kg  και  μικουσ  l  θρεμεί  ςε  λείο  οριηόντιο  επίπεδο  ςτερεω-
μζνο  ακλόνθτα  ςτο  αριςτερό  του  άκρο  ςε  οριηόντιο  ιδανικό  ελατιριο  ςτακε-
ράσ  k = 90 Ν/m  όπωσ  ωαίνεται  ςτο  ςχιμα. 

 
Το  αριςτερό  άκρο  του  ελατθρίου  είναι  ακλόνθτα  ςτερεωμζνο.  Τοποκετοφμε  
ακίνθτο  ςϊμα  μάηασ  m = 2 kg  και  αμελθτζων  διαςτάςεων  ςτο  αριςτερό  άκρο  
του  ςϊματοσ  Μ.  Ανάμεςα  ςτισ  επιωάνειεσ  των  m  και  Μ  υπάρχει  τριβι  με  
ςυντελεςτι  τριβισ  ολίςκθςθσ  μ = 0,45  και  ςυντελεςτι  ςτατικισ  τριβισ  μζ = 0,6.  
Αςκοφμε  ςτο  ςϊμα  μάηασ  m  οριηόντια  δφναμθ  μζτρου  F = 20 Ν  προσ  τα  δεξιά  
και  το  κζτουμε  ςε  κίνθςθ  μζχρι  που  να  πζςει  από  το  δεξί  του  άκρο,  και  ςτθ  
ςυνζχεια  το  απομακρφνουμε  ακαριαία.  Ραρατθροφμε  ότι  κατά  τθ  ςτιγμι  που  
το  ςϊμα  m  αποχωρίηεται  τθν  επιωάνεια  του  M  το  ελατιριο  ζχει  επιμθκυνκεί  
κατά  x = 0,2 m. 
 

Γ1 Υπολογίςτε  τθν  ταχφτθτα  του  ςϊματοσ  Μ  τθ  ςτιγμι  που  το  m  πζωτει  
από  τθν  επιωάνεια  του. Μον. 6 

 

Γ2 Υπολογίςτε  το  μζτρο  τθσ  οριηόντιασ  ταχφτθτασ  του  m  εκείνθ  τθ  ςτιγμι,  
ςε  ςυνάρτθςθ  με  το  μικοσ  l. Μον. 5 

 

Γ3 Υπολογίςτε  τθν  εξίςωςθ  απομάκρυνςθσ  τθσ  ταλάντωςθσ  που  κα  εκτελζςει  
ςτθ  ςυνζχεια  το Μ. 

 Θεωριςτε  ωσ  κετικι  τθν  ωορά  κίνθςθσ  προσ  τα  δεξιά. Μον. 7 
 

Τθ  ςτιγμι  που  το  Μ  βρίςκεται  ςε  ζνα  ακραίο  ςθμείο  ταλάντωςθσ  τοποκετϊ  
πάνω  του  αρχικά  ακίνθτο  ςϊμα  μάηασ  m΄ = 2 kg  και  αμελθτζων  διαςτάςεων. 
 

Γ4 Αποδείξτε  ότι  αν  ο  ςυντελεςτισ  ςτατικισ  τριβισ  ανάμεςα  ςτισ  επιωάνειεσ  
των  δφο  ςωμάτων  είναι  κζ = 0,6,  το  m ΄  δεν  κα  ολιςκιςει  ςτθν  επιωά-
νεια  του  Μ; Μον. 7 

 

Δίνεται  g = 10 m/s
2. 

 
  

l 

M 

m 
F 
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Θέμα  Δ (25 Μονάδεσ) 
 

Μικρι  ςωαίρα  μάηασ  m = 1 kg  και  αμελθτζων  διαςτάςεων  
εκτελεί  ομαλι  κυκλικι  κίνθςθ  ακτίνασ  R = 0,3 m  ςε  λείο  
οριηόντιο  τραπζηι  μεγάλθσ  επιωάνειασ  με  τθ  βοικεια  κυ-
κλικοφ  οδθγοφ  όπωσ  ωαίνεται  ςτο  ςχιμα. 
 
 
 
 
Η  ςωαίρα  ςυγκροφεται  με  το  ςθμείο  Γ  ράβδου  ΑΓ  μάηασ  
Μ = 3 kg  μικουσ  L = 4R = 0,6 m  και  ροπισ  αδράνειασ  ωσ  
προσ  άξονα  κάκετο  ς’ αυτιν  που  περνά  από  το  μζςο  τθσ  
Ιcm = 1/12 ML

2. 
 
 
 
 
Ρριν  τθν  κροφςθ  θ  ράβδοσ  θρεμεί  ςτο  οριηόντιο  επίπεδο. 
 
 
Δ1 Αν  θ  ταχφτθτα  τθσ  ςωαίρασ  πριν  τθν  κροφςθ  είναι  π = 6 m/s  κάκετθ  ςτθ  

ράβδο  ΑΓ,  και  μετά  τθν  κροφςθ  θ  ςωαίρα  θρεμεί,  υπολογίςτε  τθν  τα-
χφτθτα  πcm  του  κζντρου  μάηασ  τθσ  ράβδου  αμζςωσ  μετά  τθν  κροφςθ. Μον. 6 

 

Δ2 Υπολογίςτε  τθν  κινθτικι  ενζργεια  που  απζκτθςε  θ  ράβδοσ  αμζςωσ  μετά  
τθν  κροφςθ. Μον. 7 

 

Δ3 Υπολογίςτε  τθν  ταχφτθτα  που  απζκτθςε  το  ςθμείο  Γ  τθσ  ράβδου  αμζςωσ  
μετά  τθν  κροφςθ. Μον. 6 

 

Η  ράβδοσ  μετά  τθν  κροφςθ  εκτελεί  ςφνκετθ  κίνθςθ  ςτο  οριηόντιο  τραπζηι. 
 

Δ4 Να  αποδείξετε  ότι  θ  οριηόντια  μετατόπιςθ  του  κζντρου  μάηασ  τθσ  κατά  
τθ  διάρκεια  μιασ  περιςτροωισ  τθσ  εξαρτάται  μόνο  από  το  μικοσ  L. Μον. 6 

 
 

ΚΑΛΗ  ΕΠΙΣΤΧΙΑ 
Νεκτάριοσ  Σςιλιβίγκοσ  

cm 

Γ 

Α 

d = L/4 

υ 

R 

Γ 



Επαναληπτικά  Διαγωνίςματα 

50  

 
   Διαγώνιςμα  5ο                        . 
 
 
Θέμα  A (25 Μονάδεσ) 
 

τα  κζματα  Α1 – Α4  να  επιλζξετε  τθ  ςωςτι  απάντθςθ. 
 

Α1 Σφςτθμα  ςϊμα  m−ελατιριο,  εκτελεί  εξαναγκαςμζνθ  ταλάντωςθ  με  ςυχνό-
τθτα  f = fo,  όπου  fo  θ  ιδιοςυχνότθτα  του  ςυςτιματοσ. 

 Διατθρϊντασ  ςτακερι  τθν  εξωτερικι  επίδραςθ,  τετραπλαςιάηουμε  τθ  μάηα  
του  ςϊματοσ. Μον. 5 

i. Η  ςυχνότθτα  ταλάντωςθσ  και  το  πλάτοσ  ταλάντωςθσ  μειϊνονται. 
ii. Η  ςυχνότθτα  ταλάντωςθσ  μειϊνεται  ενϊ  το  πλάτοσ  ταλάντωςθσ  αυξά-

νεται. 
iii. Η  ςυχνότθτα  ταλάντωςθσ  παραμζνει  ςτακερι  ενϊ  το  πλάτοσ  ταλάντω-

ςθσ  αυξάνεται. 
iv. Η  ςυχνότθτα  ταλάντωςθσ  παραμζνει  ςτακερι  ενϊ  το  πλάτοσ  μειϊνε-

ται. 
 
Α2 Σϊμα  εκτελεί  ωκίνουςα  ταλάντωςθ  υπό  τθν  επίδραςθ  δφναμθσ  αντίςτα-

ςθσ  Fανη = −bυ  όπου  b  ςτακερά  και  υ  θ  ταχφτθτα  του  ςϊματοσ.  Ροια  
από  τα  παρακάτω  μεγζκθ  που  περιγράωουν  τθν  ταλάντωςθ  του  παρα-
μζνει  ςτακερό  με  τθν  πάροδο  του  χρόνου; Μον. 5 

 i. Το  πλάτοσ  ταλάντωςθσ. iii. θ  μζγιςτθ  ταχφτθτα  ταλάντωςθσ. 
 ii. Η  ενζργεια  ταλάντωςθσ. iv. θ  περίοδοσ  ταλάντωςθσ. 
 
Α3 Σωαίρα  Α  μάηασ  m1  κινείται  με  ταχφτθτα  υ1  και  ςυγκροφεται  κεντρικά  και  

ελαςτικά  με  ακίνθτθ  ςωαίρα  μάηασ  m2.  Μετά  τθν  κροφςθ  θ  ςωαίρα  Α  
αντιςτρζωει  τθ  ωορά  κίνθςθσ  τθσ,  ενϊ  το  μζτρο  τθσ  ταχφτθτασ  τθσ  είναι  
ίςο  με  υ1/2.  Ο  λόγοσ  των  μαηϊν  m1/m2  είναι  ίςοσ  με: Μον. 5 

 i. 3 ii. 1 iii. 
1

2
 iv. 

1

3
 

 
Α4 Αρμονικό  κφμα  ςυχνότθτασ  200 Ηz  διαδίδεται  ςε  ομογενζσ  ελαςτικό  μζςο  

με  ταχφτθτα  υ = 300 m/s.  Η  διαωορά  ωάςθσ  μεταξφ  δφο  ςθμείων  του  
μζςου  που  απζχουν  μεταξφ  τουσ  οριηόντια  Γx = 0,75 m  είναι  ίςθ  με: Μον. 5 

 i. 0 ii. 
π

2
 iii. π iv. 

3π

2
 

 
Α5 Ροιεσ  από  τισ  παρακάτω  προτάςεισ  είναι  ςωςτζσ; Μον. 5 

i. Ο  νόμοσ  του  Νεφτωνα  Ση = Ιαγ  ιςχφει  ςε  όλεσ  τισ  ςφνκετεσ  κινιςεισ  
ενόσ  ςτερεοφ. 

ii. Η  περίοδοσ  ταλάντωςθσ  ενόσ  ςϊματοσ  που  εκτελεί  γραμμικι  αρμονικι  
ταλάντωςθ  είναι  ανεξάρτθτθ  του  πλάτουσ  του. 
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iii. Η  ςτροωορμι  ενόσ  ςτερεοφ  ςϊματοσ  που  ςτρζωεται  ωσ  προσ  ςτακερό  
άξονα  περιςτροωισ  και  θ  γωνιακι  του  ταχφτθτα  ζχουν  πάντοτε  τθν  
ίδια  κατεφκυνςθ. 

iv. Κακϊσ  μια  ωλζβα  νεροφ  κατζρχεται  υπό  τθν  επίδραςθ  του  βάρουσ  
τθσ,  ςτενεφει.  Το  γεγονόσ  αυτό  οωείλεται  ςτθν  αρχι  τθσ  ςυνζχειασ. 

v. Στα  νευτϊνεια  ρευςτά  δεν  αναπτφςςονται  τριβζσ. 
 
 

Θέμα  B (25 Μονάδεσ) 
 

B1 Σϊμα  αμελθτζων  διαςτάςεων  και  βάρουσ  w  ιςορροπεί  ακλόνθ-
τα  ςτερεωμζνο  ςτο  κάτω  άκρο  κατακόρυωου  ιδανικοφ  ελατθ-
ρίου  ςτακεράσ  k,  το  άλλο  άκρο  του  οποίου  είναι  ςτερεωμζνο  
ςτθν  οροωι.  Στο  ςϊμα  είναι  ςτερεωμζνο  τεντωμζνο  νιμα,  το  
κάτω  άκρο  του  οποίου  είναι  δεμζνο  ςτο  ζδαωοσ.  Η  δφναμθ  
που  αςκεί  το  νιμα  ςτο  ςϊμα  είναι  διπλάςια  του  βάρουσ  του. 

 Κόβουμε  το  νιμα,  με  αποτζλεςμα  το  ςϊμα  να  εκτελεί  αρμο-
νικι  ταλάντωςθ. 

 

 Η. Το  πλάτοσ  ταλάντωςθσ  του  Α  είναι  ίςο  με: 

 α. 
w

k
 β. 

2w

k
 γ. 

3w

k
 Μον. 2 

 ΗΗ. Να  δικαιολογιςετε  τθν  απάντθςι  ςασ. Μον. 7 
 
 
B2 Αρμονικό  κφμα  διαδίδεται  προσ  τα  δεξιά  κατά  μικοσ  οριηόντιου  ελαςτι-

κοφ  μζςου  ςτον  άξονα  x΄x.  Τθ  χρονικι  ςτιγμι  tA  θ  ωάςθ  του  κφματοσ  
είναι  μθδζν  ςτο  xΑ = 0,2 m  ενϊ  τθ  χρονικι  ςτιγμι  tB  ςτο  xΒ = 0,3 m. 

 

 Η. Αν  Γt = tB − tA = 5T  όπου  Τ  θ  περίοδοσ  του  κφματοσ,  το  μικοσ  κφμα-
τοσ  λ  είναι  ίςο  με: 

 

 α. 0,02 m β. 1 m γ. 50 m Μον. 2 
 

 ΗΗ. Να  δικαιολογιςετε  τθν  απάντθςι  ςασ. Μον. 6 
 
B3 Στο  κάτω  άκρο  ιδανικοφ  κατακόρυωο  ελατθρίου  του  οποίου  το  άνω  άκρο  

είναι  ςτερεωμζνο  ακλόνθτα,  δζνουμε  ςϊμα  μάηασ  m,  με  αποτζλεςμα  το  
ελατιριο  να  παραμορωωκεί  κατά  Γℓ.  Εκτρζπουμε  το  ςϊμα  προσ  τα  κάτω  
κατά  2Γℓ,  και  το  αωινουμε  ελεφκερο  να  εκτελζςει  ελεφκερθ  και  αμείω-
τθ  ταλάντωςθ. 

 

 Η. Αν  ςτθ  διάρκεια  μιασ  περιόδου  Τ,  ο  χρόνοσ  που  το  ελατιριο  είναι  
επιμθκυμζνο  είναι  tε  και  ο  χρόνοσ  που  είναι  ςυμπιεςμζνο  tζ,  o  λόγοσ  
tζ /tε  είναι  ίςοσ  με: 

 α. 
1

2
 β. 

1

4
 γ. 1  Μον. 2 

 ΗΗ. Να  δικαιολογιςετε  τθν  απάντθςι  ςασ. Μον. 6 
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Θέμα  Γ (25 Μονάδεσ) 
 

Δφο  ιδανικά  ελατιριο  (1)  και  (2)  ςτακερϊν  k1 = 100 N/m  και  k2 = 300 N/m  
θρεμοφν  ςε  κατακόρυωθ  κζςθ  όπωσ  ωαίνεται  ςτο  ςχιμα  (α).  Η  απόςταςθ  των  
ελεφκερων  άκρων  τουσ  είναι  Γl = 0,4 m.  Στερεϊνουμε  και  ςτα  2  άκρα  ςϊμα  
μάηασ  m1 = 2 kg  με  αποτζλεςμα  να  ιςορροπεί  παραμορωϊνοντασ  τα  2  ελατι-
ρια  κατά  x1  και  x2  αντίςτοιχα. 

 
 

Γ1 Υπολογίςτε  τισ  παραμορωϊςεισ  των  2  ελατθρίων  x1  και  x2. Μον. 5 
 

Γ2 Αποδείξτε  ότι  αν  εκτρζψουμε  το  m1  κατακόρυωα  κατά  τυχαίο  x  αυτό  κα  
εκτελζςει  αρμονικι  ταλάντωςθ  ςτακεράσ  D = k1 + k2. Μον. 5 

 

Τοποκετοφμε  ςτο  m1,  ςτθ  κζςθ  που  αυτό  ιςορροπεί,  ακίνθτο  ςϊμα  m2 = 2 kg  
και  με  κατάλλθλθ  ϊκθςθ  δίνουμε  ακαριαία  ςτο  ηεφγοσ  ςωμάτων  m1  και  m2  
κατακόρυωθ  ταχφτθτα  μζτρου  υ = √2 m/s  και  ωοράσ  προσ  τα  κάτω. 
 

Γ3 Υπολογίςτε  το  πλάτοσ  τθσ  ταλάντωςθσ  που  κα  εκτελζςουν. Μον. 5 
 

Γ4 Αποδείξτε  ότι  κακϊσ  το  ηεφγοσ  ςωμάτων  m1  και  m2  ανζρχεται,  κάποια  
χρονικι  ςτιγμι  το  m2  κα  αποςπαςτεί  από  το  m1. Μον. 5 

 

Γ5 Ροια  μζγιςτθ  ταχφτθτα  πmax  κα  ζπρεπε  να  προςωζρουμε  ςτο  ηεφγοσ  ςω-
μάτων  ϊςτε  το  m2  να  μιν  αποςπαςτεί  από  το  m1  ςε  όλθ  τθν  διάρκεια  
τθσ  ταλάντωςθσ  τουσ; Μον. 5 

 

Δίνεται  g = 10 m/s
2. 

  

Γl 

x1 

x2 

(α) 

m1 

k1 

k2 
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Θέμα  Δ (25 Μονάδεσ) 
 

Σϊμα  μάηασ  m1 = 3,8 kg  και  μεγάλου  μικουσ  θρεμεί  ςε  λείο  οριηόντιο  επίπε-
δο.  Στο  δεξί  άκρο  του  m1,  τοποκετοφμε,  αρχικά  ακίνθτο,  ςϊμα  μικρϊν  διαςτά-
ςεων  και  μάηασ  m2.  Δεξιά  του  m1  και  ςε  μεγάλθ  οριηόντια  απόςταςθ  θρεμεί  
πθγι  S  εκπομπισ  κφματοσ  ςυχνότθτασ  fS = 680 Hz  το  οποίο  διαδίδεται  με  
ταχφτθτα  υ = 340 m/s. 
Στα  2  ςϊματα  m1  και  m2  ςτερεϊνουμε  δζκτεσ  Γ1  και  Γ2  αμελθτζων  διαςτά-
ςεων  για  τθν  ανίχνευςθ  τθσ  ςυχνότθτασ  του  παραπάνω  κφματοσ.  Βλιμα  μάηασ  
m = 0,2 kg  κινοφμενο  οριηόντια  με  ταχφτθτα  υo = 200 m/s  ςωθνϊνεται  ςτο  αρι-
ςτερό  άκρο  του  ςϊματοσ  m1,  τθ  χρονικι  ςτιγμι  t = 0. 

 
 

Δ1 Υπολογίςτε  τισ  ςυχνότθτεσ  f1  και  f2  των  2  κυμάτων  που  αντιλαμβάνονται  
οι  δζκτεσ  Γ1  και  Γ2  αμζςωσ  μετά  τθν  ολοκλιρωςθ  τθσ  παραπάνω  κροφ-
ςθσ. Μον. 6 

 

Δ2 Ραρατθροφμε  ότι  μετά  από  Γt = 1 sec  οι  δζκτεσ  καταγράωουν  κοινι  και  
ςτακερι  ςυχνότθτα  κφματοσ  f1΄ = f2΄ = 688 Hz.  Υπολογίςτε  τθ  μάηα  m2. Μον. 7 

 

Δ3 Υπολογίςτε  τον  ςυντελεςτι  τριβισ  ολίςκθςθσ  ανάμεςα  ςτισ  δφο  επιωά-
νειεσ. Μον. 6 

 

Δ4 Ροιο  πρζπει  να  είναι  το  ελάχιςτο  οριηόντιο  μικοσ  του  m1,  ϊςτε  το  m2  να  
μθν  πζςει  ςτο  ζδαωοσ. Μον. 6 

 

Δίνεται  g = 10 m/s
2. 

 
ΚΑΛΗ  ΕΠΙΣΤΧΙΑ 

Νεκτάριοσ  Σςιλιβίγκοσ 
 
 
 
 
 
  

S 

m2 

υo m m1 
Γ1 
Γ2 
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   Διαγώνιςμα  6ο                        . 
 
 
Θέμα  A (25 Μονάδεσ) 
 

τα  κζματα  Α1 – Α4  να  επιλζξετε  τθ  ςωςτι  απάντθςθ. 
 

Α1 Σε  μια  ωκίνουςα  ταλάντωςθ  όπου  οι  δυνάμεισ  που  αντιςτζκονται  ςτθν  
κίνθςθ  είναι  τθσ  μορωισ  F΄ = −bυ  θ  ενζργεια  τθσ  ταλάντωςθσ: Μον. 5 

i. αυξάνεται. 
ii. παραμζνει  ςτακερι. 
iii. μειϊνεται  με  ςτακερό  ρυκμό,  δθλαδι  ςε  κάκε  περίοδο  χάνεται  το 
 ίδιο  ποςό  κερμότθτασ. 
iv. μειϊνεται  εκκετικά  με  το  χρόνο,  δθλαδι  ςε  κάκε  περίοδο  χάνεται  το  

ίδιο  ποςοςτό  τθσ  ενζργειασ  που  είχε  ςτθν  αρχι  αυτισ  τθσ  περιόδου. 
 
Α2 Αν  θ  εξίςωςθ  ενόσ  αρμονικοφ  κφματοσ  είναι  y = 10ημ(6πt − 2πx)  ςτο  S.I.,  

τότε  θ  ταχφτθτα  διάδοςθσ  του  κφματοσ  είναι  ίςθ  με: 
 

 i. 10 m/s ii. 10 m/s iii. 10 m/s iv. 10 m/s 
 
Α3 Η  ροπι  αδράνειασ  ενόσ  ςτερεοφ  ςϊματοσ  ωσ  προσ  κάποιο  άξονα  περι-

ςτροωισ  εξαρτάται  από: Μον. 5 

i. Το  βάροσ  του  ςϊματοσ. 
ii. Τθ  γωνιακι  επιτάχυνςθ  περιςτροωισ  του  ςϊματοσ. 
iii. Τθ  γωνιακι  ταχφτθτα  περιςτροωισ  του  ςϊματοσ. 
iv. Τθ  κζςθ  του  άξονα  περιςτροωισ  του  ςϊματοσ. 

 
Α4 Η  υδροςτατική  πίεςη  ςτο  ςημείο  Κ  είναι: Μον. 5 
 

i. Pπδξ = Patm + ξgh 
ii. Pπδξ = ξgh 
iii. Pπδξ = Patm − ξgh 
iv. Pπδξ = Patm + ξgh + F/A 

 
Α5 Ροιεσ  από  τισ  παρακάτω  προτάςεισ  είναι  ςωςτζσ; Μον. 5 

i. Πταν  θ  ορμι  ενόσ  ςυςτιματοσ  δφο  ςωμάτων  είναι  μθδενικι,  τότε  μθ-
δενικι  κα  είναι  και  θ  κινθτικι  ενζργεια  του  ςυςτιματοσ. 

ii. Η  ροπι  αδράνειασ  ενόσ  ςτερεοφ  ωσ  προσ  άξονα  που  περνά  από  το  
κζντρο  μάηασ  του,  είναι  πάντα  μικρότερθ  από  τθ  ροπι  αδράνειασ  ωσ  
προσ  παράλλθλο  άξονα  που  δεν  περνά. 

iii. Η  ςυχνότθτα  τθσ  εξαναγκαςμζνθσ  ταλάντωςθσ  του  αρμονικοφ  ταλαντω-
τι  είναι  πάντα  ίςθ  με  τθν  ιδιοςυχνότθτά  του. 

iv. 2  ιχοι  παράγουν  διακρότθμα  αρκεί  να  διαωζρουν  οι  ςυχνότθτζσ  τουσ. 
v. Στο  ςτάςιμο  κφμα  όλα  τα  ςθμεία  του  γραμμικοφ  μεςου  ςτο  οποίο  

εκτείνεται  το  κφμα,  διζρχονται  ταυτόχρονα  από  τθ  κζςθ  ιςορροπίασ  
τουσ. 

K 

h 

F 
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Θέμα  B (25 Μονάδεσ) 
 

B1 Η  διάμετροσ  του  μεγάλου  εμβόλου  του  
υδραυλικοφ  πιεςτθρίου  είναι  δ1  ενϊ  του  
μικροφ  δ2 = δ1 / 4. 

 Κάκε  δοκόσ  του  ςχιματοσ  είναι  αβαρισ  
ενϊ  οι  αποςτάςεισ  είναι  l = 3l1. 

 
 Η. Ροιο  είναι  το  μζγιςτο  βάροσ  του  ςϊματοσ  Σ  που  μποροφμε  να  

ανυψϊςουμε  αςκϊντασ  ςτθ  δοκό  δφναμθ  F; 
 

 α. w = 12∙F β. w = 16∙F γ. w = 48∙F Μον. 2 
 

 ΗΗ. Να  δικαιολογιςετε  τθν  απάντθςι  ςασ. Μον. 6 
 
B2 Μικρό  ςϊμα  εκτελεί  ςφνκετθ  ταλάντωςθ  θ  οποία  εμωανίηει  διακρότθμα. 
 Οι  αρχικζσ  ταλαντϊςεισ  περιγράωονται  από  τισ  x1 = 0,05ημ998πt  (SI)  και  

x2 = 0,05ημ1002πt  (SI). 
 

 Η. Ο  αρικμόσ  των  ταλαντϊςεων  που  πραγματοποιοφνται  ςτθ  διάρκεια  
μιασ  περιόδου  διακροτιματοσ  είναι: 

 

 α. 250 β. 500 γ. 1000 Μον. 2 
 

 ΗΗ. Να  δικαιολογιςετε  τθν  απάντθςι  ςασ. Μον. 6 
 
B3 Απλό  αρμονικό  κφμα  ζχει  εξίςωςθ  y = 0,2ημ(10πt − 20πx)  (SI).  Ζνα  ςθμείο  

Κ  απζχει  από  ζνα  άλλο  Λ  οριηόντια  απόςταςθ  d = 35 cm.  Μια  χρονικι  
ςτιγμι  t1,  όπου  το  κφμα  ζχει  ωτάςει  και  ςτα  δφο  ςθμεία,  το  Κ  βρίςκεται  
ςε  απομάκρυνςθ  yΚ1 = +0,1 m  από  τθ  κζςθ  ιςορροπίασ  του. 

 

 Η. Τθν  ίδια  χρονικι  ςτιγμι  το  Λ  βρίςκεται  ςε  απομάκρυνςθ: 
 

 α. yΛ1 = −0,1 m β. yΛ1 = +0,2 m γ. yΛ1 = +0,1 m Μον. 2 
 

 ΗΗ. Να  δικαιολογιςετε  τθν  απάντθςι  ςασ. Μον. 7 
 
 
 

Θέμα  Γ (25 Μονάδεσ) 
 

Ζνα  ςϊμα  Σ  μάηασ  m1 = 2 kg  θρεμεί  ςτο  πάνω  άκρο  ενόσ  κατακόρυωου  ελα-
τθρίου  προκαλϊντασ  του  ςυςπείρωςθ  κατά  25 cm.  Σε  φψοσ  h  πάνω  από  το  
ςϊμα  Σ  ςυγκρατείται  μια  ςωαίρα  Β  μάηασ  m2 = 0,5 kg.  Αςκϊντασ  μια  κατακό-
ρυωθ  δφναμθ  ςτο  Σ  το  κατεβάηουμε  κατά  d = 0,4 m  και  ςε  μια  ςτιγμι,  όπου  
κεωροφμε  t = 0,  το  αωινουμε  να  κινθκεί,  ενϊ  ταυτόχρονα  αωινεται  και  θ  
ςωαίρα  Β  να  πζςει  ελεφκερα. 
 

Γ1 Να  αποδείξτε  ότι  το  ςϊμα  Σ  κα  εκτελζςει  απλι  αρμονικι  ταλάντωςθ  και  
να  βρείτε  τθν  περίοδο  και  τθν  ενζργεια  τθσ  ταλάντωςθσ. Μον. 6 

 
 
 

δ1 
F 

l1 
δ2 

l 

w 
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Μετά  από  χρόνο  t1 = 0,5 s  τα  δφο  ςϊματα  ςυγκροφονται. 
Μετά  τθν  κροφςθ  θ  ςωαίρα  αποκτά  ταχφτθτα  μζτρου  3 m/s  με  ωορά  προσ  τα  
πάνω. 

 

Γ2 Ροιο  το  αρχικό  φψοσ  h; Μον. 9 
 

Γ3 Ρόςθ  είναι  θ  ενζργεια  ταλάντωςθσ  του  ςϊματοσ  Σ  μετά  τθ  κροφςθ; Μον. 10 
 

Δίνονται  g = 10 m/s
2,  π2

 ≈ 10  και  π∙√10 ≈ 10. 

 
 
 
Θέμα  Δ (25 Μονάδεσ) 
 

Το  ςϊμα  μάηασ  m1 = 2 kg  θρεμεί  πάνω  ςτο  ορι-
ηόντιο  επίπεδο,  με  το  οποίο  παρουςιάηει  ςυντελε-
ςτι  τριβισ  ολίςκθςθσ  μ = 0,5.  Το  ςϊμα  αυτό  
είναι  δεμζνο  με  αβαρζσ  νιμα  που  περνά  από  μια  
τρο-χαλία  ακτίνασ  R = 10 cm  και  μάηασ  m = 2 kg. 
Στο  άλλο  άκρο  τον  νιματοσ  είναι  δεμζνο  ςϊμα  μάηασ  m2 = 3 kg. 
Αν  αωιςουμε  το  ςϊμα  μάηασ  m2  ελεφκερο,  να  βρείτε: 
 

Δ1 τθν  επιτάχυνςθ  κάκε  ςϊματοσ. Μον. 6 
 

Δ2 τθ  γωνιακι  επιτάχυνςθ  τθσ  τροχαλίασ. Μον. 5 
 

Δ3 τισ  τάςεισ  του  νιματοσ. Μον. 6 
 

Δ4 τθν  ενζργεια  που  ζχει  μετατραπεί  ςε  κερμότθτα  ςε  χρονικό  διάςτθμα 
 t = 2 s. Μον. 8 
 

Δίνονται  θ  ροπι  αδράνειασ  τθσ  τροχαλίασ  ωσ  προσ  τον  άξονα  περιςτροωισ  τθσ  
Ι = ½mR

2  και  g = 10 m/s
2.  Το  νιμα  δεν  ολιςκαίνει  ςτο  αυλάκι  τθσ  τροχαλίασ. 

 
 
 

ΚΑΛΗ  ΕΠΙΣΤΧΙΑ 
Νίκοσ  Βαςιλείου 

 
 
 
 
 
 
 
 

m2 

m1 
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Διαγωνίσματα 
Χημείας 

 
   Διαγώνιςμα  1ο                        . 
 
 
Θέμα  A (25 Μονάδεσ) 
 
Α1 Ρεριγράψτε  το  μθχανιςμό  τθσ  παρακάτω  αντίδραςθσ: Μον. 7 

MgCl2     Mg(H2O)x
2+

  +  2Cl(H2O)y
− 

 
Α2 Χαρακτθρίςτε  τισ  παρακάτω  προτάςεισ  ωσ  ςωςτζσ  ι  λανκαςμζνεσ: 

 C  +  4HNO3     CO2  +  4NO2  +  2H2O; Μον. 18 
 

i. Πταν  ζνα  πρωτόνιο  και  ζνα  θλεκτρόνιο  κινοφνται  με  τθν  ίδια  ταχφτθ-
τα  θ  ςχζςθ  των  μθκϊν  κφματοσ  είναι:  ιe = 1836/ιp 

 

ii. Σε  κάκε  υβριδικό  τροχιακό  μπορεί  να  τοποκετθκεί  το  πολφ  ζνα  θλεκ-
τρόνιο. 

 

iii. Οι  όξινεσ  ιδιότθτεσ  των  οργανικϊν  ενϊςεων  οωείλονται  ςτθν  ικανότθ-
τά  τουσ  να  δζχονται  πρωτόνιο. 

 

iv. Κατά  τθ  διάρκεια  μιασ  μονόδρομθσ  αντίδραςθσ  θ  ταχφτθτα  μειϊνεται. 
 

v. Οξείδωςθ  ονομάηεται  θ  αφξθςθ  τθσ  θλεκτρονιακισ  πυκνότθτασ  του  C. 
 

vi. Aν  ςτθν  παρακάτω  αντίδραςθ  αυξιςουμε  τον  όγκο  και  ταυτόχρονα  
μειϊςουμε  τθ  κερμοκραςία  και  παρατθριςουμε  ότι  δεν  μετατοπίηεται  
θ  ιςορροπία  τότε  ςυμπεραίνουμε  ότι  θ  αντίδραςθ  είναι  ενδόκερμθ. 

Α(g)  +  B(s)  ⇄  2Γ(g) 
 

vii. H  παρακάτω  αντίδραςθ  είναι  απόςπαςθσ  κακϊσ  αποςπάται  Ζ+  από  το  
οξφ  και  ΟΖ

−  από  τθν  αλκοόλθ. 
CH3COOH  +  CH3OH   ⇄   CH3COOCH3  +  H2O 

 
 

Θέμα  B (25 Μονάδεσ) 
 
B1 Χάλκινο  αντικείμενο  βυκίηεται  ςε  διάλυμα  AgNO3  οπότε  μετά  από  χρόνο  

t  αυξικθκε  θ  μάηα  του  κατά  30,5 g.  Να  βρείτε  πόςα  g  χαλκοφ  διαλφ-
κθκαν  ςε  χρόνο  t.  (Αr(Cu) = 63,5,  Ar(Ag) = 108): Μον. 5 

 
B2 Διακζτουμε  τα  ςτοιχεία  Σ1,  Σ2  ,Σ3  και  Σ4  που  ζχουν  αντίςτοιχα  ατομικοφσ  

αρικμοφσ  38,  11,  13  και  34. 
α. Να  ςυγκρίνετε  τισ  ατομικζσ  ακτίνεσ  τουσ. Μον. 5 

β. Να  προςδιορίςετε  τθ  κζςθ  τουσ  ςτον  περιοδικό  πίνακα. Μον. 5 
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γ. Να  γράψετε  τον  μοριακό  τφπο  του  οξειδίου  που  ςχθματίηει  το  κάκε  
ςτοιχείο  με  το  οξυγόνο  και  να  κάνετε  όπου  είναι  δυνατό  τισ  αντιδρά-
ςεισ  τουσ  με: Μον. 5 
i.  NaOH. ii.  HCl.  iii.  H2O. 

 
B3 Να  εξθγιςετε  πωσ  κα  μεταβλθκεί  το  pH  ενόσ  ρυκμιςτικοφ  διαλφματοσ  

ΝΖ3 − ΝΖ4Cl  όταν  προςκζςουμε  ςε  αυτό  οριςμζνθ  ποςότθτα: Μον. 5 
α. NaOH. 
β. HCl. 

 
 
 

Θέμα  Γ (25 Μονάδεσ) 
 

Γ1 Να  γίνουν  οι  αντιδράςεισ: 
 

α. HCOOH  +  CH3NH2      Μον. 2 
 

β. CH3C≡CMgBr  +  H2O      Μον. 2 
 

γ. CH3NHCH2CH3  +  HCOOH      Μον. 2 
 

δ. CH3COCH3  +  Cl2      Μον. 2 
 

ε. CBr3CH=O  +  KOH      Μον. 2 
 
 
 
 
 
 
 
 

ζη.      Μον. 2 
 
 
 
 
 
 
 

 
Γ2 Ρεριγράψτε  τθν  πειραματικι  διαδικαςία  με  τθν  οποία  μποροφμε  να  δια-

κρίνουμε  τισ  παρακάτω  ενϊςεισ:  μεκανόλθ,  μυρμθγκικό  οξφ,  ακεταλδευδθ  
οξικό  μεκυλεςτζρα,  οξικό  οξφ,  ακετόνθ. Μον. 5 

 
Γ3 Ρροςδιορίςτε  τουσ  ςυντακτικοφσ  τφπουσ  των  χθμικϊν  ενϊςεων  Α,  Β,  Γ,  

Γ,  Δ,  Ε,  Ζ  και  Θ. Μον. 8 

 

+Mg 

+KMnO4/H
+ 

(B) 

(A) 

Αζριο  που  κολϊνει  
Ca(OH)2 

Ζκλυςθ  
αερίου 

+K +SOCl2 

(Γ) 

+  ΝaΟΖ 

CΖ2ΟΖ 

ΟΖ 

CΟΟΖ 
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Θέμα  Δ (25 Μονάδεσ) 
 

Δ1 Ρραγματοποιείται  θ  αντίδραςθ  μυρμθγκικοφ  οξζοσ  με  αικυλικι  αλκοόλθ  
ςε  οργανικό  διαλφτθ  παρουςία  ιςχυροφ  οξζοσ  ςε  οριςμζνθ  κερμοκραςία  
ζ.  Η  ςτακερά  χθμικισ  ιςορροπίασ  αυτισ  τθσ  αντίδραςθσ  ςε  κερμοκραςία  
ζ  είναι  4.  Να  υπολογίςετε  τα  mol  αλκοόλθσ  που  πρζπει  να  αντιδράςουν  
με  0,1 mol  οξζοσ  ϊςτε  θ  αντίδραςθ  να  ζχει  απόδοςθ  80 %. Μον. 8 

 
Δ2 Σε  4,5 g  πρωτοταγοφσ  αμίνθσ  προςκζτουμε  νερό  οπότε  προκφπτει  διάλυ-

μα  Γ1  όγκου  1 L  και  pH = 11. 
 Ραίρνουμε  150 mL  από  το  Γ1  και  το  ογκομετροφμε  με  πρότυπο  διάλυμα  

ΖΒr  0,1 Μ.  Για  το  ιςοδφναμο  ςθμείο  καταναλϊκθκαν  150 mL  πρότυπου  
διαλφματοσ  και  λίγεσ  ςταγόνεσ  δείκτθ  ΖΓ. 
α. Να  βρεκεί  ο  ςυντακτικόσ  τφποσ  τθσ  αμίνθσ  κακϊσ  και  θ  ςτακερά  τθσ  

Κb. Μον. 3 

β. Να  βρεκεί  θ  Κa  του  δείκτθ  αν  γνωρίηετε  ότι  ςτο  ιςοδφναμο  ςθμείο  ο  
λόγοσ  [Γ−

]/[ΖΓ]  είναι  0,01. Μον. 3 

γ. Ρόςα  mol  αμίνθσ  κα  προςκζςουμε  ςε  100 mL  του  Γ1  ϊςτε  το  pH  να  
μεταβλθκεί  κατά  μίςθ  μονάδα. Μον. 4 

δ. Με  ποια  αναλογία  όγκων  πρζπει  να  αναμείξουμε  οριςμζνθ  ποςότθτα  
Γ1  με  διάλυμα  Γ2  Mg(OH)2  0,4 M  ϊςτε  να  προκφψει  διάλυμα  Γ3  
όπου  [ΟΖ

−
] = 0,1 Μ.  Ροιεσ  είναι  οι  ςυγκεντρϊςεισ  όλων  των  ςωματι-

δίων  ςτο  Γ3. Μον. 3 

ε. Με  ποια  αναλογία  όγκων  αναμιγνφουμε  μζροσ  του  Γ2  με  διάλυμα  
CH3COOH  0,2 M  ϊςτε  να  προκφψει  διάλυμα  με  pH = 6; Μον. 4 

 
 Δίνονται: 
 0,5

1/2
 = 0,7,  Ar:  C = 12,  H = 1,  N = 14,  KaCH3COOH = 10

−5  και  Kw = 10
−14. 

 
ΚΑΛΗ  ΕΠΙΣΤΧΙΑ 
Αργυρώ  Κοφινά 

  

+H2 / Ni +H2O / H+ 

(Z) (E) 
+H2O 

(Γ)  (CνΖ2νΟ)  +  (Γ) 

(Θ) (H)  (C5Ζ8) (Z) 
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   Διαγώνιςμα  2ο                        . 
 
 
Θέμα  A (25 Μονάδεσ) 
 

τα  κζματα  Α1 – Α4  να  επιλζξετε  τθ  ςωςτι  απάντθςθ. 
 

Α1 Σε  ποιον  από  τουσ  τφπουσ  αντιςτοιχοφν  ενϊςεισ  με  το  μεγαλφτερο  πλι-
κοσ  ζ  και  π  δεςμϊν  μεταξφ  C: Μον. 3 

 

 i.  C5H8 ii.  C5H10
 

iii.  C5H12 iv.  C5H10O 
 
Α2 Mε  ποιον  τρόπο  μποροφμε  να  αυξιςουμε  το  βακμό  ιοντιςμοφ  ενόσ  υδα-

τικοφ  διαλφματοσ  ΖClO3  ςε  ςτακερι  κερμοκραςία; Μον. 3 
 

 i. Ρροςκικθ  ποςότθτασ  NaClO3  χωρίσ  αλλαγι  όγκου. 
 ii. Ρροςκικθ  ποςότθτασ  ΖClO3. 
 iii. Ρροςκικθ  αερίου  HCl. 
 iv. Ρροςκικθ  αερίου  νεροφ. 
 
Α3 Ροια  μεταβολι  δεν  επθρεάηει  τθν  απόδοςθ  τθσ  ακόλουκθσ  αντίδραςθσ;  Μον. 3 

3Al(s)  +  4H2O(g)       Al2O3(s)  +  4H2(g)    ,      ΓH < 0 

 i. Mείωςθ  κερμοκραςίασ. 
 ii. Ρροςκικθ  Ζ2. 
 iii. Ρροςκικθ  αωυδατικοφ  μζςου. 
 iv. Αφξθςθ  όγκου  δοχείου. 
 
Α4 Ροια  από  τισ  ακόλουκεσ  ενϊςεισ  του  S  κα  μποροφςε  να  δράςει  ωσ  ανα-

γωγικι  ουςία; Μον. 3 
 

 i.  NaHSO3 ii.  CaS
 

iii.  S iv.  KHSO4 
 
Α5 Διατυπϊςτε  τθ  μθχανικι  ςυνκικθ  του  Bohr  κακϊσ  και  μια  κεωρία  θ  ο-

ποία  ουςιαςτικά  αργότερα  κατζρριψε  τθ  κεωρία  του  Bohr. Μον. 13 

 
 
Θέμα  B (25 Μονάδεσ) 
 
B2 Για  το  ςτοιχείο  Φ  γνωρίηουμε  ότι  ανικει  ςτθν  3

θ
  περίοδο  του  περιοδικοφ  

πίνακα  και  ότι  ζχει  τισ  εξισ  ενζργειεσ  ιοντιςμοφ: 
 Δi1 = 620 kJ/mol ,  Δi2 = 1980 kJ/mol  και  Δi3 = 2900 kJ/mol. 
 

α. Βρείτε  τον  ατομικό  αρικμό  και  γράψτε  τισ  εξιςϊςεισ  ιοντιςμοφ  του. Μον. 9 
 

β. Ρόςθ  ενζργεια  απαιτείται  για  τθν  απομάκρυνςθ  2  θλεκτρονίων  από  το  
άτομο  Φ  ςτθ  κεμελιϊδθ  κατάςταςθ  και  ςε  αζρια  ωάςθ; 

 (ΝΑ = 6,02∙10
23

  ζωκαηίδηα/mol) Μον. 6 
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B2 Σε  150 mL  διαλφματοσ  HCl  2 M  προςκζτουμε  0,4 g  Na  χωρίσ  μεταβολι  
του  όγκου  του  διαλφματοσ. 

 

α. Να  γίνει  θ  παραπάνω  οξειδοαναγωγικι  αντίδραςθ. Μον. 2 
 

β. Να  υπολογίςετε  τθ  μζςθ  ταχφτθτα  αντίδραςθσ  για  τα  πρωτα  10 s  τθσ  
αντίδραςθσ. Μον. 2 

 

γ. Να  γράψετε  τθν  ζκωραςθ  τθσ  ςτιγμιαίασ  ταχφτθτασ. Μον. 2 
 

δ. Να  ςχεδιάςετε  τισ  καμπφλεσ  αντίδραςθσ  για  το  διάλυμα  HCl  κακϊσ  
και  για  το  διάλυμα  τθσ  ουςίασ  που  παράγεται. Μον. 2 

 

ε. Ρεριγράψτε  2  πειραματικζσ  διαδικαςίεσ  με  τισ  οποίεσ  κα  μποροφςαμε  
να  προςδιορίςουμε  τθν  ταχφτθτα  τθσ  αντίδραςθσ. Μον. 2 

 
 

Θέμα  Γ (25 Μονάδεσ) 
 

Γ1 Ρροςδιορίςτε  τουσ  ςυντακτικοφσ  τφπουσ  των  χθμικϊν  ενϊςεων  Α,  Β,  Γ,  
Γ,  Δ,  Ε  και  Ζ. Μον. 14 

 

 
 

 Στθν  ζνωςθ  Ε  να  περιγράψετε  τον  τρόπο  με  τον  οποίο  ςχθματίηονται  οι  
ομοιοπολικοί  δεςμοί  ςφμωωνα  με  τθ  κεωρία  δεςμοφ  ςκζνουσ:  Μον. 6 

 (ΕC = 6,  ΕΖ = 1,  ΕΟ = 8) 
 
Γ2 Διακζτουμε  8  δοχεία  με  νερό  ςτα  οποία  προςκζςαμε  ςε  κακζνα  μία  από  

τισ  παρακάτω  ουςίεσ: 
 

 i. CH3COOH   v. KOH 
 

 ii. CH3COONa   vi. N2O5 
 

 iii. NH3   vii. NaNO2 
 

 iv. NH4Cl   viii. H2SO4 
 

 Πλα  τα  διαλφματα  που  προκφπτουν  ζχουν  ίδιο  όγκο,  ςτο  κακαρό  νερό  
εκτόσ  από  το  οξείδιο  που  προζκυψε  από  προςκικθ  0,5 mol. 

 Aντιςτοιχίςετε  τα  διαλφματα  με  τα  δοχεία. Μον. 5 
 

δοχείο 1 2 3 4 5 6 7 8 

pH 0,95 1 3 5 8,5 9 11 13 

ουςία         
 

 Δίνεται  KaCH3COOH = KbNH3 < 10
−5.  

+ Η2 / ΝaOH 

+ Mg + HCl 

(Ζ) 
+H2O 

C3Ζ7CΟΟΝa +  Κηθμα 

(B) (H)  (CνΖ2ν) (Γ) 

+ Ζ2Ο / Ζ+ + ΚΟΖ / αλκοόλ. 
(Δ) (Γ) (Ε) 
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Θέμα  Δ (25 Μονάδεσ) 
 
Δ1 α. Διακζτουμε  υδατικό  διάλυμα  ΝΖ3  όγκου  200 mL  και  ςυγκζντρωςθσ  

0,2 Μ.  Στο  διάλυμα  αυτό  προςκζτουμε  1,6 g  NaOH  χωρίσ  μεταβολι  
του  όγκου  με  αποτζλεςμα  να  ςχθματίηεται  διάλυμα  Γ1. 

 

i. Να  βρείτε  τον  βακμό  ιοντιςμοφ  τθσ  ΝΖ3  ςτο  Γ1. Μον. 8 
 

ii. Το  Γ1  αναμιγνφεται  με  0,3 L  διαλφματοσ  ΖΒr  0,2 Μ  με  αποτζ-
λεςμα  να  ςχθματιςτεί  διάλυμα  Γ2. 

 Να  υπολογίςετε  το  pH  του  Γ2. Μον. 7 
 

β. Αναμιγνφουμε  100 mL  διαλφματοσ  NH3  0,4 Μ  και  μια  δεφτερθ  ιςχυρό-
τερθ  μονοπρωτικι  βάςθ  Β  0,4 Μ,  με  200 mL  διαλφματοσ  HCl  0,1 Μ  
οπότε  προκφπτει  διάλυμα  Γ3  με  pH = 11. 

 Να  βρεκεί  θ  Κb  τθσ  Β  κακϊσ  και  θ  ςυγκζντρωςθ  ΝΖ4
+  ςτο  Γ3. Μον. 10 

 

 Δίνονται  ΚbNH3 = 10
−5  και  Kw = 10

−14. 
 

ΚΑΛΗ  ΕΠΙΣΤΧΙΑ 
Αργυρώ  Κοφινά 
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   Διαγώνιςμα  3ο                        . 
 
 
Θέμα  A (25 Μονάδεσ) 
 

τα  κζματα  Α1 – Α4  να  επιλζξετε  τθ  ςωςτι  απάντθςθ. 
 

Α1 Το  ςυηυγζσ  οξφ  τθσ  βάςθσ  HPO4
2−  είναι: Μον. 5 

 

 i.  H3PO4 ii.  H2PO4
−
 iii.  PO4

3−
 iv.  HPO3

2−
 

 
Α2 Ροια  πρόταςθ  ιςχφει  για  τθν  χθμικι  αντίδραςθ:   

 C  +  4HNO3     CO2  +  4NO2  +  2H2O; Μον. 5 
 

 i. ο  C  ανάγεται. 
 ii. ο  C  είναι  το  οξειδωτικό. 
 iii. το  HNO3  είναι  το  οξειδωτικό. 
 iv. το  HNO3  οξειδϊνεται. 
 
Α3 Ο  χθμικόσ  δεςμόσ  μεταξφ  των  ατόμων  C  και  O  ςτο  μόριο  τθσ  ωορμαλ-

δεψδθσ  (HCH=O)  ζχει  προκφψει  με  επικάλυψθ: Μον. 5 
 

 i. τροχιακϊν  sp
2
 − sp

2  και  px − px. 
 ii. τροχιακϊν  sp

3
 − p  και  px − px. 

 iii. τροχιακϊν  sp
2
 − p  και  px − pz. 

 iv. τροχιακϊν  sp
2
 − p  και  pz − pz. 

 
Α4 Σε  δοχείο  όγκου  V  λαμβάνει  χϊρα  θ  χθμικι  αντίδραςθ: 

 Na2CO3(s) + 2HCl(aq)     2NaCl(aq)  +  CO2(g)  +  H2O(l) 

 Ροια  από  τισ  παρακάτω  μεταβολζσ  οδθγεί  ςε  αφξθςθ  τθσ  ταχφτθτασ  τθσ  
αντίδραςθσ; Μον. 5 

 

i. προςκικθ  Na2CO3  υπό  τθ  μορωι  μικρότερων  κόκκων. 
ii. προςκικθ  νεροφ. 
iii. μείωςθ  του  όγκου  του  δοχείου. 
iv. μείωςθ  τθσ  κερμοκραςίασ. 

 
Α5 Ζνα  θλεκτρόνιο  που  ανικει  ςε  τροχιακό  2pz  μπορεί  να  ζχει  τθν  τετράδα  

κβαντικϊν  αρικμϊν: Μον. 5 

 i. (2,  1,  0,  +
1
/2)   iii. (2,  0,  0,  +

1
/2) 

 ii.  (2,  2,  0,  +
1
/2)   iv. (2,  1,  +1,  +

1
/2) 
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Θέμα  B (25 Μονάδεσ) 
 
B1 Να  ςυμπλθρϊςετε  τισ  χθμικζσ  εξιςϊςεισ  των  παρακάτω  οξειδοαναγωγικϊν  

αντιδράςεων: Μον. 5 

 Η. CH3CH=O  +  AgNO3  +  NH3    

 ΗΗ. CH3OH  +  KMnO4  +  H2SO4    

 
B2 Σε  δοχείο  ςτακεροφ  όγκου  V  ειςάγουμε  ιςομοριακζσ  ποςότθτεσ  των  αε-

ρίων  Α  και  Β,  τα  οποία  αντιδροφν  ςφμωωνα  με  τθ  χθμικι  εξίςωςθ: 

3Α(g)  +  Β(g)     2Γ(g) 

 Το  διάγραμμα  παριςτάνει  τθν  καμπφλθ  αντίδραςθσ  για  μια  από  τισ  τρεισ  
ουςίεσ  που  μετζχουν  ςτθν  αντίδραςθ. 

 
 Η. Σε  ποια  ουςία  αντιςτοιχεί  θ  καμπφλθ; Μον. 1 
  Να  αιτιολογιςετε  τθν  απάντθςθ  ςασ. Μον. 2 
 

 ΗΗ. Να  υπολογίςετε  τθ  μζςθ  ταχφτθτα  τθσ  αντίδραςθσ  για  το  χρονικό  
διάςτθμα  0 − 8 min. Μον. 2 

 
B3 Δίνονται  τα  χθμικά  ςτοιχεία  12Mg  και  38Ba. 
 

 Η. Να  βρείτε  ςε  ποια  ομάδα,  τομζα  και  περίοδο  του  Ρεριοδικοφ  Ρίνακα  
ανικουν  τα  ςτοιχεία. Μον. 3 

 

 ΗΗ. Ροιο  ζχει  τθν  μεγαλφτερθ  ατομικι  ακτίνα; Μον. 1 
  Να  αιτιολογιςετε  τθν  απάντθςθ  ςασ.  Μον. 2 
 
B4 Σε  κλειςτό  δοχείου  όγκου  V,  ςτουσ  ζo

C,  ειςάγουμε  ιςομοριακζσ  ποςότθ-
τεσ  αερίων  N2  και  H2,  οπότε  αποκακίςταται  θ  χθμικι  ιςορροπία: 

N2(g)  +  3H2(g)     2NH3(g)      ,      ΓH < 0 

 Η. Χαρακτθρίςτε  τισ  ακόλουκεσ  προτάςεισ  ωσ  ςωςτζσ  ι  λανκαςμζνεσ. Μον. 3 
 

α. Αν  ςτθν  κατάςταςθ  χθμικισ  ιςορροπίασ  μειϊςουμε  τον  όγκο  του  
δοχείου,  διατθρϊντασ  ςτακερι  τθ  κερμοκραςία,  τότε  αυξάνεται  θ  
απόδοςθ  τθσ  αντίδραςθσ. 

β. Αν  ςτθν  κατάςταςθ  χθμικισ  ιςορροπίασ  κερμάνουμε  το  δοχείο,  
τότε  αυξάνεται  θ  τιμι  τθσ  ςτακεράσ  Kc  τθσ  αντίδραςθσ. 
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γ. Αν  ςτο  αρχικό  μείγμα  αερίων  N2  και  H2  προςκζςουμε  καταλφτθ,  
τότε  κα  αποκαταςτακεί  γρθγορότερα  θ  χθμικι  ιςορροπία,  ενϊ  θ  
απόδοςθ  τθσ  αντίδραςθσ  δεν  κα  μεταβλθκεί. 

 

 ΗΗ. Να  αιτιολογιςετε  τισ  απαντιςεισ  ςασ. Μον. 6 
 
 
 

Θέμα  Γ (25 Μονάδεσ) 
 

Γ1 Κορεςμζνθ  μονοςκενισ  αλκοόλθ  ζχει  ςχετικι  μοριακι  μάηα  (Mr)  74. 
 Η  αλκοόλθ  αντιδρά  με  υδατικό  διάλυμα  I2,  παρουςία  NaOH,  οπότε  κα-

ταβυκίηεται  κίτρινο  ίηθμα. 
 Να  βρείτε  τον  ςυντακτικό  τφπο  τθσ  αλκοόλθσ ,  Μον. 2 

 και  να  γράψετε  τθ  χθμικι  εξίςωςθ  τθσ  αντίδραςθσ  που  πραγματοποιείται. Μον. 2 
 

Δίνεται  ότι:  Ar(H) = 1,  Ar(C) = 12,  Ar(O) = 16. 
 
Γ2 Κορεςμζνθ  οργανικι  ζνωςθ  ζχει  μοριακό  τφπο  C2HxO.  Ρωσ  κα  ταυτο-

ποιιςετε  πειραματικά  τθν  ζνωςθ  αυτι;  Να  γράψετε  τα  χθμικά  αντιδρα-
ςτιρια  που  κα  χρθςιμοποιιςετε  και  τισ  αντίςτοιχεσ  παρατθριςεισ. 

 Δεν  απαιτείται  θ  γραωι  των  αντίςτοιχων  χθμικϊν  εξιςϊςεων.  Μον. 4 
 
Γ3 Δίνεται  το  παρακάτω  διάγραμμα  χθμικϊν  μετατροπϊν: 

 
 Να  γράψετε  τουσ  ςυντακτικοφσ  τφπουσ  των  χθμικϊν  ενϊςεων  Α,  Β,  Γ,  

Γ,  Δ  και  Ε. Μον. 6 
 
Γ4 36 g  ενόσ  κορεςμζνου  μονοκαρβοξυλικοφ  οξζοσ  Χ  αντιδροφν  με  ιςομο-

ριακι  ποςότθτα  CH3OH,  ςε  όξινο  περιβάλλον,  οπότε  παράγεται  κορεςμζ-
νοσ  μονοεςτζρασ  Ψ.  Από  το  μείγμα  τθσ  χθμικισ  ιςορροπίασ  απομονϊνε-
ται  με  κατάλλθλεσ  μεκόδουσ  θ  ζνωςθ  Χ  και  ςτθ  ςυνζχεια  διαλφεται  ςε  
νερό.  Ζτςι,  προκφπτει  διάλυμα  Γ  όγκου  2 L  και  τιμι  pH = 3. 
α. Να  υπολογίςετε  τθν  απόδοςθ  τθσ  αντίδραςθσ  εςτεροποίθςθσ. Μον. 3 

β. Να  βρείτε  τουσ  ςυντακτικοφσ  τφπουσ  των  ενϊςεων  Φ  και  Χ. Μον. 5 

γ. Αν  ςτο  μείγμα  τθσ  χθμικισ  ιςορροπίασ,  πριν  τθν  απομόνωςθ  του  Φ,  
ρίξουμε  περίςςεια  μεταλλικοφ  Na,  ποιοσ  κα  είναι  ο  όγκοσ  του  παρα-
γόμενου  αερίου,  με-τρθμζνοσ  ςε  STP  ςυνκικεσ; Μον. 3 

 

 Δίνεται  ότι:  Ar(H) = 1,  Ar(C) = 12,  Ar(O) = 16,  Kc = 4,  Kα(Φ) = 10
−5,  τα  

δεδομζνα  του  προβλιματοσ  επιτρζπουν  τισ  γνωςτζσ  προςεγγίςεισ. 
 

+KMnO4  ,  H2SO4 

+ΖΒr 
C3H6  (Α) (Β) 

+Mg 

ξθρόσ  αικζρασ 
(Γ) 

+(Γ)  (CμH2μO) 

 ενδιάμεςο
προϊόν

(Z) 
+Na2CO3 

αζριο  CΟ2 (E) 

+H2O 
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Θέμα  Δ (25 Μονάδεσ) 
 

Διακζτουμε τρία υδατικά διαλφματα: Υ1: διάλυμα HCOOH, C1 M. 
  Υ2: διάλυμα HCOOH, C2 M. 
  Υ3: διάλυμα NH3, C3 M. 
 
Δ1 Το  οξφ  HCOOH  ςτο  διάλυμα  Υ1  ιοντίηεται  ςε  ποςοςτό  2%.  Να  βρεκεί  θ  

ςυγκζντρωςθ  C1  του  διαλφματοσ  Υ1. Μον. 4 
 
Δ2 50 mL  του  διαλφματοσ  Υ2  ογκομετροφνται  με  πρότυπο  διάλυμα  KOH  ςυ-

γκζντρωςθσ  0,1 M.  Για  το  ιςοδφναμο  ςθμείο  καταναλϊκθκαν  100 mL  πρό-
τυπου  διαλφματοσ  KOH. 
α. Η  ογκομζτρθςθ  χαρακτθρίηεται  ωσ  αλκαλιμετρία  ι  οξυμετρία;  Μον. 1 

β. Να  υπολογίςετε  τθ  ςυγκζντρωςθ  C2  του  διαλφματοσ  Υ2.  Μον. 3 

γ. Να  εξθγιςετε  ποιοσ  από  τουσ  παρακάτω  δείκτεσ  κεωρείται  πιο  κατάλ-
λθλοσ  για  τθν  παραπάνω  ογκομζτρθςθ:  Μον. 2 

● θλιανκίνθ  (περιοχι  pH  αλλαγισ  χρϊματοσ:  3 − 4,4) 
● μπλε  τθσ  βρωμοκυμόλθσ  (περιοχι  pH  αλλαγισ  χρϊματοσ:  6 − 7,6) 
● ωαινολοωκαλεΐνθ  (περιοχι  pH  αλλαγισ  χρϊματοσ:  8,2 − 10) 

 
Δ3 Ρόςα  mL  υδατικοφ  διαλφματοσ  HCl  ςυγκζντρωςθσ  0,3 M  πρζπει  να  

προςκζςουμε  ςε  200 mL  του  διαλφματοσ  Υ1,  ζτςι  ϊςτε  να  μεταβλθκεί  ο  
βακμόσ  ιοντιςμοφ  του  HCOOH  κατά  10  ωορζσ;  Μον. 7 

 
Δ4 Σε  200 mL  του  διαλφματοσ  Υ3  προςκζτουμε  περίςςεια  NaBrO,  οπότε  

πραγματοποιείται  θ  οξειδοαναγωγικι  αντίδραςθ: 

NaBrO  +  NH3     N2  +  NaBr  +  H2O 

 Ο  όγκοσ  του  παραγόμενου  αερίου  είναι  112 mL,  μετρθμζνοσ  ςε  STP  
ςυνκικεσ. 
α. Να  ςυμπλθρϊςετε  τουσ  ςτοιχειομετρικοφσ  ςυντελεςτζσ.  Μον. 2 
β. Να  υπολογίςετε  τθ  ςυγκζντρωςθ  C3  του  διαλφματοσ  Υ3,  κακϊσ  και  το  

pH  του.  Μον. 6 
 
 Δίνεται  ότι  όλα  τα  διαλφματα  βρίςκονται  ςε  κερμοκραςία  25

o
C, 

 Kα(HCOOH) = 2∙10
−4

,  Kb(NH3) = 2∙10
−5  και  τα  δεδομζνα  του  προβλιμα-

τοσ  επιτρζπουν  τισ  γνωςτζσ  προςεγγίςεισ. 
 
 

ΚΑΛΗ  ΕΠΙΣΤΧΙΑ 
Έφη  Παπαγεωργίου 
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   Διαγώνιςμα  4ο                        . 
 
 
Θέμα  A (25 Μονάδεσ) 
 

τα  κζματα  Α1 – Α5  να  επιλζξετε  τθ  ςωςτι  απάντθςθ. 
 

Α1 Σε  κλειςτό  δοχείο  όγκου  V  και  ςε  ζ°
C,  ζχει  αποκαταςτακεί  θ  χθμικι  

ιςορροπία:    CaCO3(s)     CaO(s) +  CO2(g)   ,   ΓH > 0 

 Ροια  από  τισ  παρακάτω  μεταβολζσ  οδθγεί  ςε  αφξθςθ  τθσ  ταχφτθτασ  τθσ  
αντίδραςθσ; Μον. 5 

 

 i. προςκικθ  CaCO3.  iii. μείωςθ  τθσ  κερμοκραςίασ. 
 ii. μείωςθ  του  όγκου  V. iv. απομάκρυνςθ  του  CO2. 
 
Α2 Διαλφουμε  μια  ποςότθτα  CH3MgI  ςε  νερό  και  προκφπτει  διάλυμα  Γ. 
 Ροια  από  τισ  παρακάτω  ςχζςεισ  είναι  ςωςτι  για  το  διάλυμα  Γ; Μον. 5 
 

 i. [H3O
+
] > [OH

−
]   iii. pΖ > 7 

 ii. [H3O
+
] < [OH

−
]   iv. pΖ = 7 

 
Α3 Ιςχυρότερθ  βάςθ  κατά  Brönsted – Lowry  είναι: Μον. 5 
 

 i.  NaOH ii.  ClO4
− 

iii.  F
−
 iv.  HSO4

−
 

 

Α4 Η  μζςθ  ταχφτθτα  τθσ  αντίδραςθσ:    2Α(g)  +  Β(s)     3Γ(g) 

 δίνεται  από  τθ  ςχζςθ: Μον. 5 

 i.  Aυυ
2

  ii.  
[Β]Δ

υ
Δt

   
iii.  

[Γ]3Δ
υ

Δt
  iv.  

[Α]Δ
υ

Δt
   

 
Α5 Σε  ποια  από  τισ  επόμενεσ  μεταπτϊςεισ  του  θλεκτρονίου  του  ατόμου  του  

υδρογόνου  εκπζμπεται  ωωτόνιο  με  μεγαλφτερο  μικοσ  κφματοσ; Μον. 5 
 

 i.  K  L ii.  L  K
 

iii.  M  L iv.  N  M 
 
 

Θέμα  B (25 Μονάδεσ) 
 
B1 Να  αιτιολογιςετε  τισ  παρακάτω  προτάςεισ: 
 

 α. Το  χθμικό  ςτοιχείο  26Fe  είναι  παραμαγνθτικό  και  ςχθματίηει  ζγχρωμεσ  
ενϊςεισ. Μον. 2 

 β. Το  μόριο  του  ακετυλενίου  (CH≡CH)  είναι  γραμμικό,  δθλαδι  όλα  τα  
άτομα  βρίςκονται  ςτθν  ίδια  ευκεία. Μον. 2 

 γ. Τα  μζταλλα  ςε  ελεφκερθ  κατάςταςθ  μποροφν  να  δράςουν  μόνο  ωσ  
αναγωγικά. Μον. 2 

 δ. Υδατικό  διάλυμα  οξζοσ  HA  ζχει  ςυγκζντρωςθ  0,2 Μ,  ενϊ  θ  [H3O
+
]  

βρζκθκε  ίςθ  με  10
−2

 Μ.  Επομζνωσ  το  οξφ  HA  είναι  αςκενζσ. Μον. 2 
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B2 Η  ενζργεια  ενεργοποίθςθσ  τθσ  εξϊκερμθσ  αντίδραςθσ: 
Α(g)  +  B(g)     Γ(g) 

 είναι  ίςθ  με  x kJ 
 

 α. Η  ενζργεια  ενεργοποίθςθσ  τθσ  αντίδραςθσ  Γ(g)  ⟶  Α(g)  +  B(g)  είναι  
μικρότερθ,  μεγαλφτερθ  ι  ίςθ  με  x kJ;  Να  αιτιολογιςετε  τθν  απάντθςθ  
ςασ,  παριςτάνοντασ  ςε  διάγραμμα  τθ  μεταβολι  τθσ  ενζργειασ  τθσ  
αντίδραςθσ.  Μον. 1+2 

 

 β. Σε  δοχείο  που  πραγματοποιείται  θ  αντίδραςθ  Α(g)  +  Β(g)  ⟶  Γ(g)  
προςκζτουμε  καταλφτθ.  Η  ενζργεια  ενεργοποίθςθσ  τθσ  ίδιασ  αντίδρα-
ςθσ  κα  είναι  μικρότερθ,  μεγαλφτερθ  ι  ίςθ  με  x kJ;  Να  αιτιολογιςετε  
τθν  απάντθςθ  ςασ.  Μον. 1+2 

 
B3 Χθμικό  ςτοιχείο  Σ  βρίςκεται  ςτθν  15

θ
  ομάδα  και  τθν  3

θ
  περίοδο  του  

Ρεριοδικοφ  Ρίνακα. 
 

 α. Να  βρεκεί  ο  ατομικόσ  αρικμόσ  του  ςτοιχείου  Σ. Μον. 2 
 

 β. Να  βρεκεί  ο  αρικμόσ  θλεκτρονίων  του  ςτοιχείου  Σ  που  ζχουν  δευτε-
ρεφων  κβαντικό  αρικμό  l = 1. Μον. 2 

 

 γ. Να  βρεκεί  ο  ατομικόσ  αρικμόσ  ςτοιχείου  Π  που  ανικει  ςτθν  ίδια  πε-
ρίοδο  με  το  Σ  και  είναι  το  πιο  θλεκτροκετικό  ςτοιχείο  τθσ  περιόδου  
του. Μον. 2 

 
B4 Σε  κλειςτό  δοχείο  όγκου  V,  ςε  κερμοκραςία  ζ1

°
C,  ζχει  αποκαταςτακεί  θ  

χθμικι  ιςορροπία:  N2Ο4(g)     2NΟ2(g)      ,      ΓH < 0 

 Τθ  χρονικι  ςτιγμι  t = 10 s  μειϊνουμε  τθν  κερμοκραςία  ςε  ζ2
°
C,  οπότε  

αποκακίςταται  νζα  χθμικι  ιςορροπία  (χρονικι  ςτιγμι  t = 30 s).  Το  διά-
γραμμα  που  ακολουκεί  δείχνει  πωσ  μεταβάλλονται  οι  ςυγκεντρϊςεισ  των  
δυο  ουςιϊν  ςε  ςυνάρτθςθ  με  τον  χρόνο. 

 
 

 α. Να  υπολογίςετε  τθν  τιμι  τθσ  ςτακεράσ  KC  τθσ  αντίδραςθσ  ςτουσ  
ζ1

°
C.  Μον. 2 

 

 β. Να  εξθγιςετε  αν  θ  διάςπαςθ  του  N2O4  είναι  εξϊκερμθ  ι  ενδόκερμθ  
αντίδραςθ.  Μον. 3 

 
 

NO2 

N2O4 
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Θέμα  Γ (25 Μονάδεσ) 
 

Γ1 Να  προςδιορίςετε  τουσ  ςυντακτικοφσ  τφπουσ  των  οργανικϊν  ενϊςεων  Α  
και  Β. 

 

 α. Η  κορεςμζνθ  μονοςκενισ  καρβονυλικι  ζνωςθ  C3H6O  (Α)  ανάγει  το  
αντιδραςτιριο  Tollens. 

 

 β. Αλκίνιο  C4H6  (Β)  αντιδρά  με  αμμωνιακό  διάλυμα  CuCl  και  καταβυκί-
ηεται  κεραμζρυκρο  ίηθμα.  Μον. 2 

 

 γ. Να  γράψετε  τισ  χθμικζσ  εξιςϊςεισ  των  αντιδράςεων  που  πραγματο-
ποιοφνται.  Μον. 4 

 
Γ2 Δίνεται  το  παρακάτω  διάγραμμα  χθμικϊν  μετατροπϊν: 

 
 Να  γράψετε  τουσ  ςυντακτικοφσ  τφπουσ  των  χθμικϊν  ενϊςεων  Γ,  Γ,  Δ,  Ε,  

Ζ,  Θ  και  Η. Μον. 7 
 
Γ3 Ροςότθτα  κορεςμζνθσ  μονοςκενοφσ  αλκοόλθσ  Χ  ίςθ  με  24 g,  χωρίηεται  

ςε  δυο  ίςα  μζρθ. 
 

 Το  πρϊτο  μζροσ  οξειδϊνεται  πλιρωσ  με  υδατικό  διάλυμα  KMnO4,  πα-
ρουςία  H2SO4  και  παράγεται  οργανικι  ζνωςθ  Ψ.  Η  ζνωςθ  Ψ  απομονϊ-
νεται  κατάλλθλα  από  το  υπόλοιπο  διάλυμα  και  ςτθ  ςυνζχεια  διαλφεται  
ςε  νερό  μαηί  με  0,1 mol  NaOH,  οπότε  ςχθματίηεται  ρυκμιςτικό  διάλυμα  
όγκου  500 mL  και  pH = 5. 

 

 Το  δεφτερο  μζροσ  αντιδρά  με  SOCl2,  οπότε  παράγεται  μείγμα  ανόργανων  
αεριϊν  Μ. 

 

 α. Ρροςδιορίςτε  τουσ  ςυντακτικοφσ  τφπουσ  των  ενϊςεων  Χ  και  Ψ. Μον. 9 
 

 β. Υπολογίςτε  τον  όγκο  του  μείγματοσ  αερίων  Μ,  ςε  ςυνκικεσ  STP. Μον. 3 
 

 Δίνονται:  Ar(H) = 1,  Ar(C) = 12,  Ar(O) = 16,  Ka(Ψ) = 10
−5  και  ότι  τα  δε-

δομζνα  του  προβλιματοσ  επιτρζπουν  τισ  γνωςτζσ  προςεγγίςεισ. 
 

 
 

+H2O 

ξθρόσ  αικζρασ 

+HCl 

+H2/Ni 

Ζ2SO4 

+Mg 

Hg ,  ΖgSO4 
CνH2ν-2 (Γ)  +  H2O (E)  +  CHI3  (κίτρινο  ίηθμα) 

+Η2/NaOH 
(Γ) 

(Η) 
+(Γ) 

αζριο  CΟ2 

+K2Cr2O7 , 

H2SO4 

(Z) 

(H) (Θ)  ενδιάμεςο
προϊόν
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Θέμα  Δ (25 Μονάδεσ) 
 

 Στον  πίνακα  που  ακολουκεί  δίνονται  οι  τιμζσ  pH  πζντε  υδατικϊν  δια-
λυμάτων,  τα  οποία  ζχουν  ίδια  ςυγκζντρωςθ. 

 

διάλυμα Υ1 Υ2 Υ3 Υ4 Υ5 

διαλυμζνθ  ουςία HBr HF NH4Cl CH3COONa KOH 

pH 1 2,5 5 9 13 

 
 Με  βάςθ  τα  δεδομζνα  του  πίνακα,  να  απαντιςετε  ςτα  παρακάτω  ερωτι-

ματα. 
 
Δ1 Να  υπολογίςετε  τθ  ςυγκζντρωςθ  των  παραπάνω  διαλυμάτων. Μον. 3 
 
Δ2 Να  εξθγιςετε  ποιο  είναι  ιςχυρότερο  οξφ,  το  HF  ι  το  CH3COOH; Μον. 5 

 
Δ3 Σε  200 mL  του  διαλφματοσ  Υ1  προςκζτουμε  200 mL  του  διαλφματοσ  Υ2  

και  300 mL  του  διαλφματοσ  Υ5,  οπότε  προκφπτει  διάλυμα  Υ6. 
 Να  υπολογίςετε  το  pH  του  διαλφματοσ  Υ6. Μον. 7 
 
Δ4 Σε  κενό  δοχείο  όγκου  1 L  ειςάγουμε  1 mol  αερίου  H2  και  β mol  αερίου  

N2,  ςτουσ  ζ 
o
C.  Στο  δοχείο  αποκακίςταται  θ  χθμικι  ιςορροπία: 

N2(g)  +  3H2(g)     2NH3(g) 

 Πλθ  θ  ποςότθτα  τθσ  παραγόμενθσ  NH3  διαλφεται  ςε  400 mL  του  διαλφ-
ματοσ  Υ3,  χωρίσ  μεταβολι  του  όγκου  του  διαλφματοσ,  οπότε  το  pH  του  
διαλφματοσ  διπλαςιάηεται. 

 

α. Υπολογίςτε  τθν  αρχικι  ποςότθτα  του  N2  (β mol). Μον. 7 
 

β. Υπολογίςτε  τθν  απόδοςθ  τθσ  αντίδραςθσ  ςφνκεςθσ  τθσ  αμμωνίασ. Μον. 3 
 
 Δίνεται  ότι  όλα  τα  διαλφματα  βρίςκονται  ςε  κερμοκραςία  25

o
C,  Kc = 25,  

Kw = 10
−14  και  ότι  τα  δεδομζνα  του  προβλιματοσ  επιτρζπουν  τισ  γνωςτζσ  

προςεγγίςεισ. 
 

ΚΑΛΗ  ΕΠΙΣΤΧΙΑ 
Έφη  Παπαγεωργίου 
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   Διαγώνιςμα  5ο                        . 
 
 
Θέμα  A (25 Μονάδεσ) 
 

τα  κζματα  Α1 – Α5  να  επιλζξετε  τθ  ςωςτι  απάντθςθ. 
 

Α1 Ροιο  από  τα  παρακάτω  υδατικά  διαλφματα  που  βρίςκονται  ςτθν  ίδια  
κερμοκραςία  ζχει  τθ  μικρότερθ  τιμι  pH; Μον. 5 

 

 i. διάλυμα  NH3  0,01 M − NH4Cl  0,01 M. 
 ii. διάλυμα  NH3  0,01 M − NaOH  0,01 M. 
 iii. διάλυμα  NaOH  0,01 M. 
 iv. διάλυμα  NH3  0,01 M. 
 
Α2 Για  τθν  αντίδραςθ  PCl5(g)   ⟶   PCl3(g)  +  Cl2(g),  ΓΖ < 0  που  βρίςκεται  

ςε  κατάςταςθ  χθμικισ  ιςορροπίασ,  ποια  μεταβολι  κα  επιωζρει  τθν  ταυ-
τόχρονθ  αφξθςθ  τθσ  ποςότθτασ  του  PCl3  και  τθσ  ταχφτθτασ  τθσ  αντί-
δραςθσ; Μον. 5 

 

 i. αφξθςθ  τθσ  πίεςθσ,  υπό  ςτακερι  κερμοκραςία. 
 ii. αφξθςθ  τθσ  κερμοκραςίασ,  υπό  ςτακερό  όγκο. 
 iii. αφξθςθ  τθσ  ποςότθτασ  του  PCl5,  υπό  ςτακερό  όγκο  και  κερμοκραςία. 
 iv. μείωςθ  τθσ  ποςότθτασ  του  Cl2,  υπό  ςτακερό  όγκο  και  κερμοκραςία. 
 
Α3 Κατά  τθν  αντίδραςθ  N2O4  +  H2O   ⟶   HNO3  +  HNO2,  το  N2O4  ςυμπερι-

ωζρεται  ωσ: Μον. 5 
 

 i. οξειδωτικό  ςϊμα.  iii. αναγωγικό  ςϊμα. 
 ii. αμωολφτθσ.   iv. αυτοοξειδωαναγωγικό  ςϊμα. 
 
Α4 Ρόςα  τροχιακά  υπάρχουν  ςε  άτομα  που  ζχει  κβαντικοφσ  αρικμοφσ  n = 4  

και  ml = +1; Μον. 5 
 

 i.  δφο ii.  τρία iii.  ζνα iv.  τζςςερα 

 
Α5 Κατά  τθν  αντίδραςθ  τθσ  πιο  δραςτικισ  καρβονυλικισ  ζνωςθσ  με 
 CH3MgCl  και  υδρόλυςθ  του  προϊόντοσ  προκφπτει  ζνωςθ  που: Μον. 5 
 

 i. αντιδρά  με  K2CrO7/H
+  προσ  μοναδικό  προϊόν. 

 ii. αντιδρά  με  KMnO4/H
+  αλλά  και  με  I2/NaOH. 

 iii. αντιδρά  με  ΚΜnO4/H
+  προσ  κετόνθ. 

 iv. αντιδρά  το  ωελλίγγειο  υγρό. 
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Θέμα  B (25 Μονάδεσ) 
 
B1 Ροιο  είναι  το  άκροιςμα  των  κβαντικϊν  αρικμϊν  spin ςτο  42Mο; Μον. 5 
 
B2 Να  γραωοφν  ςυμπλθρωμζνεσ  οι  παρακάτω  αντιδράςεισ  με  τουσ  κατάλλθ-

λουσ  ςυντελεςτζσ,  και  ενϊςεισ: Μον. 4 

 α. Cu2Ο  +  H2SO4       CuSO4  +  SO2  +  . . . . . . 

 β. KMnO4  +  HI       MnI2  +  I2  +  . . . . . .  +  . . . . . . 

 
B3 Δίνονται  οι  χθμικζσ  ιςορροπίεσ: 

2Α(g)  +  Β(g)       2Γ(g)      με  Kc1 = 0,9 M
−1 

και Α(g)  +  Γ(g)       2Δ(g)      με  Kc2 = 0,3 

 Να  βρεκεί  θ  Kc  τθσ  ιςορροπίασ: 

2Γ(g)  +  2Γ(g)       Β(g)  +  4Δ(g) Μον. 6 

 
B4 Να  γραωεί  ο  μικρότεροσ  δυνατόσ  ςυντακτικόσ  τφποσ  υδρογονάνκρακα  

που  περιζχει  όλα  τα  είδθ  υβριδικϊν  τροχιακϊν,  ενϊ  δεν  μπορεί  να  δϊ-
ςει  ίηθμα  αντιδρϊντασ  με  CuClσε  NH3.  Μον. 5 

 
B5 Πταν  ςε  υδατικό  διάλυμα  που  περιζχει  τα  αςκενι  οξζα  HA  και  HB  με  

ςυγκεντρϊςεισ  C1  και  C2  αντίςτοιχα,  που  οι  τιμζσ  των  Κα  τουσ  δεν  
διαωζρουν  αρκετά,  να  αποδειχκεί  ότι  ιςχφει  θ  ςχζςθ. Μον. 5 

(HA) (HA)

(HA) (HB)

a Ka

a Ka
  

 
 
 

Θέμα  Γ (25 Μονάδεσ) 
 

Γ1 Δίνεται  το  παρακάτω  διάγραμμα  χθμικϊν  μετατροπϊν: 

 
 Δίνεται  ότι  οι  ενϊςεισ  Ζ  και  Θ  ζχουν  ίδια  τιμι  ςχετικισ  μοριακισ  μάηασ  

και  πωσ  θ  αναλογία  των  ατόμων  υδρογόνου  ςτα  μόρια  τουσ  είναι  1:2. 
 

α. Να  βρεκοφν  οι  ςυντακτικοί  τφποι  όλων  των  οργανικϊν  ενϊςεων  που  
παραςτοφνται  με  κεωαλαία  γράμματα. Μον. 8 

 

+ RCl  (E) 

+ΝaOH 
(Β)  +  (Γ) (Α) 

K2Cr2O7/H
+ 

(Γ) 

(Z) 

+Na2CO3 

Δεν  αντιδρά 

+H2O 

(μοναδικό  προϊόν) 

+Η2/NaOH 

(H)  +  (Θ) 
K2Cr2O7/H

+ 
μείγμα  προϊόντων 
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β. Nα  γραωοφν  οι  χθμικζσ  εξιςϊςεισ  παραςκευισ  τθσ  ζνωςθσ  Γ  από  
καρβονυλικζσ  ενϊςεισ  με  δφο  τρόπουσ. Μον. 6 

 
Γ2 0,5 mol  CH3CH2CH2I  αντιδρά  με  υδατικό  διάλυμα  NaOH  και  ςχθματίηει  

μίγμα  οργανικϊν  προϊόντων.  Το  διάλυμα  που  προκφπτει  χωρίηεται  ςε  δφο  
ίςα  μζρθ.  Το  πρϊτο  μζλοσ  αντιδρά  πλιρωσ  με  ποςότθτα  SOCl2  και  ςχθ-
ματίηει  αζριο  προϊόν  όγκου  4,48 L  ςε  πρότυπεσ  ςυνκικεσ,  ενϊ  μπορεί  να  
αποχρωματίςει  500 mL  διαλφματοσ  Br2  0,2 M,  ςε  CCl4. 

 

α. Να  βρεκεί  το  ποςοςτό  τθσ  αρχικισ  ζνωςθσ  που  αντζδραςε. Μον. 7 
 

β. Να  βρεκεί  ο  μζγιςτοσ  όγκοσ  διαλφματοσ  KMnO4  0,5 M,  οξυνιςμζνο  με  
HCl  που  μπορεί  να  αποχρωματιςτεί  από  το  δεφτερο  μζροσ  του  διαλφ-
ματοσ. Μον. 4 

 
 
 

Θέμα  Δ (25 Μονάδεσ) 
 

Διακζτουμε  τα  υδατικά  διαλφματα  τουσ  25°C. 
Υ1.  Διάλυμα  HClO4  όγκου  100 mL  με  C1 = 24 M. 
Υ2.  Διάλυμα  NaClO3  όγκου  100 mL  με  [H3O

+
] = 5∙10

−10
 M. 

 
Δ1 Να  υπολογιςτεί  θ  ςυγκζντρωςθ  του  Υ2. Μον. 5 
 
Δ2 Κατά  τθν  ανάμειξθ  των  Y1  και  Y2  προκφπτει  το  διάλυμα  Υ3.  Να  βρεκεί  

το  pH  του  Υ3. Μον. 6 
 
Δ3 Να  υπολογιςτεί  θ  [H3O

+
]  που  προκφπτει  από  τον  αυτοιονιςμό  του  νεροφ  

και  ο  βακμόσ  ιοντιςμοφ  του  HClO3  ςτο  Υ3. Μον. 6 
 
Δ4 Ρόςα  mol  KOH  πρζπει  να  προςκζςουμε  ςε  100 mL  του  Υ3,  χωρίσ  μετα-

βολι  του  όγκου,  ϊςτε  να  προκφψει  ρυκμικό  διάλυμα  με  pH = 4. Μον. 7 
 
 Δίνεται  Kw = 10

−10
,  Ka = 10

−4  και  οτι  τα  δεδομζνα  του  προβλιματοσ  επι-
τρζπουν  τισ  γνωςτζσ  προςεγγίςεισ. 

 
 

ΚΑΛΗ  ΕΠΙΣΤΧΙΑ 
ταμάτησ  Ριζογιάννησ 
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   Διαγώνιςμα  6ο                        . 
 
 
Θέμα  A (25 Μονάδεσ) 
 

τα  κζματα  Α1 – Α6  να  επιλζξετε  τθ  ςωςτι  απάντθςθ. 
 

Α1 Οι  ςυνδυαςμοί  καρβονυλικισ  ζνωςθσ  και  αντιδραςτθρίου  Grigniard  που  
παραςκευάηουν  τθν  3  μεκυλοπεντανόλθ  2  είναι: Μον. 4 

 

 i.  κανζνασ ii.  ζνασ iii.  δφο iv.  τρεισ 

 
Α2 Ροιο  από  τα  επόμενα  υδατικά  διαλφματα  απαιτεί  περιςςότερα  mol  

NaOH,  για  πλιρθ  εξουδετζρωςι  του; Μον. 4 
 

 i. 100 mL  διαλφματοσ  HCl  με  pH = 3. 
 ii. 10 mL  διαλφματοσ  ΖΝΟ3  με  pH = 2. 
 iii. 10 mL  διαλφματοσ  HCOOH  με  pH = 2. 
 iv. 1 L  διαλφματοσ  HCl  με  pH = 5. 
 
Α3 Διάλυμα  θλεκτρολφτθ  ζχει  pH = 7.  Αυτό  ςθμαίνει  ότι  το  διάλυμα  αυτό: Μον. 5 
 

 i. είναι  ουδζτερο. 
 ii. ιςχφει  Ka·Kb=10

-14
. 

 iii. είναι  όξινο  αν  θ  κερμοκραςία  είναι  μεγαλφτερθ  από  25°C. 
 iv. είναι  βαςικό  αν  θ  κερμοκραςία  είναι  μεγαλφτερθ  από  25°C. 
 
Α4 Ροια  από  τισ  ακόλουκεσ  μεταπτϊςεισ  του  θλεκτρονίου  ςτο  άτομο  του  υδρο-

γόνου  ςυνοδεφεται  από  εκπομπι  ακτινοβολίασ  μεγαλφτερθσ  ςυχνότθτασ; Μον. 4 
 

 i. από  τροχιά  με  n = 5  ςε  τροχιά  με  n = 2. 
 ii. από  τροχιά  με  n = 4  ςε  τροχιά  με  n = 1. 
 iii. από  τροχιά  με  n = 5  ςε  τροχιά  με  n = 1. 
 iv. από  τροχιά  με  n = 6  ςε  τροχιά  με  n = 2. 
 
Α5 Σε  μία  εξϊκερμθ  αντίδραςθ  ιςχφει… Μον. 4 
 

 i. ΓΖπξνϊόληωλ > ΓΖαληηδξώληωλ 
 ii. ΓΖαληηδξώληωλ + Δελεξγνπνίεζεο = ΓΖπξνϊόληωλ 
 iii. ΓΖπξνϊόληωλ > Δελεξγνπνίεζεο 
 iv. ΓΖπξνϊόληωλ < ΓΖαληηδξώληωλ 
 
Α6 Σε  κενό  δοχείο  ειςάγονται  1 mol  Ν2  και  2 mol  Ο2,  τα  οποία  αντιδροφν  

ςτουσ  ζ°C,  ςφμωωνα  με  τθν  εξίςωςθ:  Ν2(g)  +  O2(g)  ⇄  2NO(g). 
 Για  τον  αρικμό  n  των  mol  του  ΝΟ  που  κα  υπάρχουν  ςτο  δοχείο  μετά  

τθν  αποκατάςταςθ  τθσ  χθμικισ  ιςορροπίασ,  κα  ιςχφει: Μον. 4 
 

 i.  n = 2 ii.  n > 2 iii.  n < 2 iv.  n = 4 
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Θέμα  B (25 Μονάδεσ) 
 
B1 Οι  παρακάτω  προτάςεισ  είναι  ςωςτζσ  ι  λάκοσ; 
 Δικαιολογιςατε  τισ  απαντιςεισ  ςασ Μον. 5 
 

α. Στο  1  βουτενίνιο  3  υπάρχει  δεςμόσ  με  αλλθλεπικάλυψθ  sp  και  sp
3  

τροχιακϊν. 
 

β. Σε  υδατικό  διάλυμα  θ  μεκανόλθ  διίςταται  ςε  ιόντα. 
 

γ. Το  ιςοδφναμο  ςθμείο  κατά  τθ  ογκομζτρθςθ  ΝΖ3  με  πρότυπο  διάλυμα  
ΖCl  αντιςτοιχεί  ςε  pH > 7. 

 

δ. Κάκε  μθ  κυκλικόσ  υδρογονάνκρακασ  (CxHy)  περιζχει  (x+y−1)ζ  δεςμοφσ  
ςτο  μόριό  του. 

 

ε. Οξείδωςθ  του  SO2  μπορεί  να  δϊςει  ωσ  προϊόντα  είτε  H2SO3  είτε  
H2SO4. 

 
B2 Δίδεται  ότι  τα  ςτοιχεία  Χ  και  Υ  (ΑrX < ArY)  ανικουν  ςτθν  3

θ
  περίοδο  

του  περιοδικοφ  πίνακα  και  περιζχουν  2  μονιρθ  θλεκτρόνια  ςτθ  δομι  
τουσ. Μον. 6 

 

α. Ροιοι  είναι  οι  ατομικοί  αρικμοί  των  ςτοιχείων  Φ  και  Υ  και  ςε  ποια  
ομάδα  του  Ρ.Ρ.  ανικει  το  κακζνα; 

 

β. Κατατάξτε  τα  ςτοιχεία  Φ,  Υ  και  32Ε  κατά  αφξουςα  τιμι  ενζργειασ  
ιοντιςμοφ. 

 
B3 Υδατικό  διάλυμα  HCl  (διάλυμα  Α)  και  αςκενοφσ  οξζοσ  ΖΑ  (διάλυμα  Β)  

βρίςκονται  ςτθν  ίδια  κερμοκραςία,  ζχουν  τον  ίδιο  όγκο  και  τθν  ίδια  
ςυγκζντρωςθ.  Ροιεσ  από  τισ  παρακάτω  προτάςεισ  είναι  ςωςτζσ  και  ποιεσ  
λάκοσ;  Δικαιολογιςτε  τισ  απαντιςεισ  ςασ. Μον. 8 

 

α. Το  διάλυμα  Α  ζχει  μικρότερο  pH  από  το  διάλυμα  Β. 
 

β. Για  τθν  πλιρθ  εξουδετζρωςθ  τουσ  απαιτοφν  ίςθ  ποςότθτα  ΝaOH. 
 

γ. Πταν  και  τα  δφο  διαλφματα  εξουδετερωκοφν  πλιρωσ  με  τθν  αναγκαία  
ποςότθτα  NaOH,  τότε  τα  διαλφματα  που  κα  προκφψουν  κα  ζχουν  το  
ίδιο  pH. 

 

δ. Πταν  τα  δφο  διαλφματα  αραιωκοφν  με  δεκαπλάςια  ποςότθτα  νεροφ  
τότε  το  pH  τουσ  κα  αυξθκεί  κατά  μια  μονάδα. 

 
B4 Ζςτω  μζςα  ςε  δοχείο  λαμβάνει  χϊρα  θ  αντίδραςθ:  A(g)  +  2B(g)      2Γ(g) 

 Στο  διάγραμμα  εμωανίηεται  θ  μεταβολι  τθσ  ςυγκζντρωςθσ  των  ςωμάτων  
ςε  ςυνάρτθςθ  με  το  χρόνο.  Εξθγιςτε  ποιεσ  προτάςεισ  από  τισ  παρακάτω  
είναι  ςωςτζσ  και  ποιεσ  λανκαςμζνεσ. Μον. 6 
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α. Το  αρχικό  μίγμα  των  Α  και  Β  είναι  ιςομοριακό. 
 

β. Η  αντίδραςθ  καταλιγει  ςε  χθμικι  ιςορροπία. 
 

γ. Η  καμπφλθ  (1)  αντιςτοιχεί  ςτο  ςϊμα  Γ  και  θ  καμπφλθ  (2)  ςτο  ςϊμα  
Β. 

 

δ. Ο  ρυκμόσ  μεταβολισ  τθσ  ςυγκζντρωςθσ  του  Β  είναι  διπλάςιοσ  από  
τον  αντίςτοιχο  του  Α. 

 

ε. Μετά  το  15
ν
 min  θ  ταχφτθτα  τθσ  αντίδραςθσ  μθδενίηεται. 

 

στ. Κατά  τθ  διάρκεια  τθσ  αντίδραςθσ  θ  πίεςθ  μειϊνεται. 
 
 
 

Θέμα  Γ (25 Μονάδεσ) 
 

Γ1 Δίνεται  το  παρακάτω  διάγραμμα  χθμικϊν  μετατροπϊν: 

 
 Ροιεσ  είναι  οι  οργανικζσ  ενϊςεισ  Α,  Β,  Γ,  Γ,  Δ,  Ε,  Θ,  και  Λ,  αν  γνωρί-

ηετε  ότι  θ  ζνωςθ  Δ  ζχει  Mr = 88;  Μον. 12 
 
Γ2 Μίγμα  δφο  αλκοολϊν  χωρίηεται  ςε  δφο  ίςα  μζρθ.  Το  πρϊτο  μζροσ  οξει-

δϊνεται  πλιρωσ  με  200 mL  οξινιςμζνου  διαλφματοσ  KMnO4  1 Μ. 

+ΖCl 
CνH2ν (A) 

+Mg 

αικζρασ 
(B) 

+(Γ) 

(Θ) 
+HCl 

(E) 

+H2O 

(Γ) 

(Ε) + CHCl3 

+Cl2  +NaOH 

(Λ) 

+KCΝ 

+2H2O / H+ 

0

 t min) (

C (M)

3

1

10

2

Co

0
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 Ρροϊόντα  τθσ  οξείδωςθσ  είναι  αωενόσ  ζνα  ανόργανο  αζριο,  αωετζρου  
οργανικι  ζνωςθ  θ  οποία  με  Η2/ΝaOH  δίνει  78,8 g  ιηιματοσ.  Το  δεφτερο  
μζροσ  καίγεται  με  περίςςεια  Ο2  και  παράγονται  15,68 L  CO2  μετρθμζνα  
ςε  stp.  Ροιεσ  αλκοόλεσ  αποτελοφν  το  μίγμα  και  ποιεσ  οι  ποςότθτζσ  τουσ;  
(MrCHI3 = 394). Μον. 8 

 
 
Γ3 Η  χθμικι  ιςορροπία  Α(g)  +  kB    2Γ(g)  δεν  μεταβάλλεται  αν  μεταβλθκεί  

ο  όγκοσ  του  δοχείου. Μον. 5 
 

α. Ροιά  θ  ωυςικι  κατάςταςθ  του  Β  και  ποια  θ  τιμι  του  ςυντελεςτι  k; 
 

β. Αν  ςτθν  χθμικι  ιςορροπία  τα  mol  των  Α,  Β,  Γ  είναι  ίςα  ποια  θ  από-
δοςθ  τθσ  παραπάνω  αντίδραςθσ; 

 
 
 

Θέμα  Δ (25 Μονάδεσ) 
 
Δ1 Στο  διάγραμμα  δίνεται  θ  καμπφλθ  ογκομζτρθςθσ  20 mL  αγνϊςτου  διαλφ-

ματοσ  ΝΖ3  από  πρότυπο  διάλυμα  HCl  0,1 Μ. Μον. 5 
 

0

 V mL)HCl (

pH

7

14

Β

20 30 40

Α

Γ

Γ

10

Δ

 
 

α. Η  διαδικαςία  που  ακολουκικθκε  για  τον  προςδιοριςμό  είναι  αλκαλι-
μετρία  ι  οξυμετρία; Μον. 5 

 

β. Σε  ποιο  από  τα  πζντε  ςθμεία  του  διαγράμματοσ  το  διάλυμα  ςυμπερι-
ωζρεται  ςαν  ρυκμιςτικό  διάλυμα;  Δικαιολογιςτε  τθν  επιλογι  ςασ. Μον. 4 

 

γ. Υπολογίςτε  τισ  ςυγκεντρϊςεισ  των  ςωμάτων  που  περιζχονται  ςε  κάκε  
ζνα  από  τα  ςθμεία  Α,  Β,  Γ,  Ε. Μον. 12 

 
Δ2 Τζςςερα  δοχεία  περιζχουν  υδατικά  διαλφματα  ωαινόλθσ,  οξικοφ  οξζοσ,  

αικανόλθσ  και  αικυλαμίνθσ  ςυγκζντρωςθσ  1 Μ. 
 Επιλζξτε  τουσ  κατάλλθλουσ  από  τουσ  παρακάτω  δείκτεσ  με  τουσ  οποίουσ  

είναι  δυνατι  θ  διάκριςθ  των  οργανικϊν  ουςιϊν  (Σε  παρζνκεςθ  δίνονται  
οι  περιοχζσ  όπου  οι  δείκτεσ  αλλάηουν  χρϊμα). Μον. 5 
α.  κυανό  κυμόλθσ  (pH:  0,5 − 1,5) 
β.  θλιανκίνθ  (pH:  3 − 4,4) 
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γ.  ερυκρό  του  αικυλίου  (pH:  4,5 − 6,2) 
δ.  ερυκρό  μεκυλίου  (pH:  5,3 − 6,5) 
ε.  κυανό  τθσ  βρωμοκυμόλθσ  (pH:  6,0 − 7,5) 
στ.  ωαινολοωκαλεΐνθ  (8,3 − 10,1) 

 Δικαιολογιςατε  τθν  απάντθςι  ςασ. 
 
 Δίνονται:  Ka ωαινόλθσ:  10

−10,  οξικοφ  οξζοσ:  10
−5,  αικανόλθσ:  10

−16 
 και  Kb  αικυλαμίνθσ:  10

−5 
 
 

ΚΑΛΗ  ΕΠΙΣΤΧΙΑ 
ταμάτησ  Ριζογιάννησ 
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Διαγωνίσματα 
Βιολογίας 

 
 
   Διαγώνιςμα  1ο                        . 
  Προςανατολιςμού  Θετικών  Σπουδών 
 
 
Θέμα  A (25 Μονάδεσ) 
 

τα  κζματα  Α1 – Α5  να  επιλζξετε  τθ  ςωςτι  απάντθςθ. 
 

Α1 Σε  ζνα  μόριο  ριβόηθσ  υπάρχουν: Μον. 2 
 

i. 1  υδροξυλομάδα. 
ii. 2  υδροξυλομάδεσ. 
iii. 4  υδροξυλομάδεσ. 
iv. εξαρτάται  από  τθν  αηωτοφχα  βάςθ  με  τθν  οποία  είναι  ςυνδεδεμζνθ. 

 
Α2 Ροια  από  τισ  παρακάτω  αλλθλουχίεσ  DNA  δεν  υπάρχει  ςε  cDNA  βιβλιο-

κικθ; Μον. 2 
 

 i. Υποκινθτισ.   iii. Κωδικόνιο  λιξθσ. 
 ii. Εξϊνιο.   iv. 3’  αμετάωραςτθ  περιοχι. 
 
Α3 Τι  πικανότθτεσ  ζχουν  γονείσ  ωορείσ  του  ίδιου  κνθςιγόνου,  να  αποκτι-

ςουν  παιδί  ωορζα  του  ίδιου  κνθςιγόνου; Μον. 2 
 

 i. 1/3 ii. 2/3 iii. 1/2 iv. 1/4 
 
Α4 Διακεκομμζνα  γονίδια  μπορεί  να  υπάρχουν  ςτο  DNA: Μον. 2 
 

 i. Φαγου  λ.   iii. Ιοφ  ωυτικοφ  κυττάρου. 
 ii. Αδενοϊοφ.   iv. Ρνευμονιόκοκκου. 
 
Α5 Ο  καρκίνοσ  του  δζρματοσ  προκαλείται  από: Μον. 2 
 

 i. τθν  υπζρυκρθ  ακτινοβολία. iii. το  νιτρικό  υπεροξυακετφλιο. 
 ii. τθν  υπεριϊδθ  ακτινοβολία. iv. το  μονοξείδιο  του  άνκρακα. 
 
Α6 Ρεριγράψτε  ςυνοπτικά  τουσ  όρουσ: Μον. 3 x 5 
 

i. Μικροζκχυςθ. 
ii. Ρολφςωμα. 
iii. Ρριμόςωμα. 
iv. Αντιγονικόσ  κακοριςτισ. 
v. Μεταςχθματιςμόσ. 
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Θέμα  B (25  Μονάδεσ) 
 

B1 Ρεριγράψτε  ςυνοπτικά  τθ  διαδικαςία  παραγωγισ  ιντερωερονϊν  με  τθ  μζ-
κοδο  του  αναςυνδυαςμζνου  DNA. Μον. 10 

 

B2 Τα  μονοκλωνικά  χρθςιμοποιοφνται  για  τον  προςδιοριςμό  τθσ  ομάδασ  
αίματοσ.  Ρόςα  και  ποια  μονοκλωνικά  απαιτοφνται  για  τθν  παραπάνω  
διαδικαςία; Μον. 10 

 

B3 Χαρακτθρίςτε  τισ  προτάςεισ  ωσ  ςωςτζσ  ι  λανκαςμζνεσ: Μον. 5 
 

 α. Η  παραγωγι  ψωμιοφ  είναι  μια  βιοτεχνολογικι  διεργαςία 
 

 β. Ρθγι  αηϊτου  για  τουσ  περιςςότερουσ  οργανιςμοφσ  αποτελεί  το  ατμο-
ςωαιρικό  άηωτο 

 

 γ. Το  ςφνδρομο  Down  εμωανίηεται  ςε  αρςενικά  και  κθλυκά  άτομα 
 

 δ. Με  τθ  γονιδιακι  κεραπεία  γίνεται  αντικατάςταςθ  του  μεταλλαγμζνου  
γονιδίου 

 

 ε. Η  ειςαγωγι  ξζνου  DNA  του  κυττάρου  ενόσ  ηϊου  επιτυγχάνεται  με  
τθν  μζκοδο  τθσ  μικροζγχυςθσ    ςτα  ωάρια  ενόσ  ηϊου 

 
 
Θέμα  Γ (25  Μονάδεσ) 
 
Γ1 E.coli  καλλιεργείται  ςε  κρεπτικό  υλικό  που  περιζχει  γλυκόηθ  και  λακτόηθ  

όπου  αρχίηει  θ  κατανάλωςθ  λακτόηθσ  αωοφ  εξαντλθκεί  θ  γλυκόηθ. 
 Ρεριγράψτε  τον  τρόπο  με  τον  οποίο  κα  μεταβάλλεται  ο  πλθκυςμόσ  του  

βακτθρίου  κατά  τθ  διάρκεια  τθσ  καλλιζργειασ. Μον. 8 

 
Γ2 Δίνεται  το  DNA  ενόσ  προκαρυωτικοφ  οργανιςμοφ. 

 
 α. Ροια  αλυςίδα  είναι  θ  κωδικι  και  ποια  θ  μθ  κωδικι; Μον. 4 
 

 β. Βάλτε  τα  άκρα  ςτισ  δυο  αλυςίδεσ. Μον. 4 
 

 γ. Εξθγιςτε  ποια  διαδικαςία  παρουςιάηεται  ςτο  παραπάνω  ςχιμα. Μον. 4 
 

 δ. Σε  ποιο  ριβόςωμα  το  t−RNA  μεταωζρει  περιςςότερα  αμινοξζα; Μον. 4 

Α 

Γ 

Β 

1 

2 



Βιολογία 

  81 

Θέμα  Δ (25  Μονάδεσ) 
 
Δ1 Σε  ζνα  άτομο  γίνεται  αμοιβαία  μετατόπιςθ  μεταξφ  των  χρωμοςωμάτων  5  

και  13.  Ροιεσ  ςυνζπειεσ  μπορεί  να  ζχει  αυτό  για  τουσ  απογόνουσ  του;  
Εξθγιςτε  κάνοντασ  τισ  διαςταυρϊςεισ. Μον. 5 

 
Δ2 Μια  πρωτεΐνθ  ζχει  Mr = 85600  και  854  πεπτιδικοφσ  δεςμοφσ.  Αν  το  μζςο  

Mr  ενόσ  αμινοξζοσ  είναι  100,  να  βρείτε: 
 

 α. Ρόςα  γονίδια  κωδικοποιοφν  τθν  πρωτεΐνθ. Μον. 2 
 

 β. Τθ  ςφςταςθ  του  γονιδίου  ςε  αηωτοφχεσ  βάςεισ,  αν  θ  γουανίνθ  απο-
τελεί  το  35%. Μον. 3 

 

 (Να  μθ  λθωκοφν  υπόψθ  τα  μόρια  νεροφ  που  απομακρφνονται  κατά  τθ  
ςυμπφκνωςθ) 

 
Δ3 Δίνεται  τμιμα  DNA  που  περιγράωει  τθ  ςφνκεςθ  του  αμινικοφ  άκρου  τθσ  

β−πολυπεπτιδικισ  αλυςίδασ  τθσ  αιμοςωαιρίνθσ. 
 

GAGTCCTCAGTCCACGTGGTAACCACAGA 
CTCAGGAGTCAGGTGCACCATTGGTGTCT 

 

 α. Να  δικαιολογιςετε  ποια  αλυςίδα  είναι  θ  κωδικι  και  ποια  θ  μθ  κωδι-
κι  και  να  τοποκετιςετε  τα  άκρα  τουσ  Μον. 3 

 

 β. Να  γράψετε  το  mRNA  που  προκφπτει  από  το  παραπάνω  τμιμα.  Μον. 3 
 

 γ. Να  γράψετε  τθν  αλλθλουχία  των  αμινοξζων  που  ςυγκροτοφν  το  αμινι-
κό  άκρο  με  τθ  βοικεια  του  γενετικοφ  κϊδικα.  Μον. 4 

 

 δ. Το  ςυγκεκριμζνο  τμιμα  DNA  ζχει  απομονωκεί  από  ωυςιολογικό  άτο-
μο;  Δικαιολογιςτε. Μον. 5 

 
 

ΚΑΛΗ  ΕΠΙΣΤΧΙΑ 
Αργυρώ  Κοφινά 
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   Διαγώνιςμα  2ο                        . 
  Προςανατολιςμού  Θετικών  Σπουδών 
 
 
Θέμα  A (25 Μονάδεσ) 
 

τα  κζματα  Α1 – Α5  να  επιλζξετε  τθ  ςωςτι  απάντθςθ. 
 

Α1 Οι  αυτόματεσ  μεταλλάξεισ  μπορεί  να  οωείλονται  ςε: Μον. 2 
 

i. Μεταλλαξογόνουσ  παράγοντεσ. 
ii. Κοςμικι  ακτινοβολία. 
iii. Λάκθ  κατά  τθν  αντιγραωι  του  DNA  ι  κατά  τθ  διαίρεςθ  των  χρωμο-

ςωμάτων. 
iv. Χθμικζσ  ουςίεσ. 

 
Α2 Ζνα  άτομο  που  πάςχει  από  αςκζνεια  που  κλθρονομείται  με  αυτοςωμικό  

υπολειπόμενο  τρόπο  ζχει: Μον. 2 
 

 i. γονείσ  αςκενείσ.  iii. 1  τουλάχιςτον  γονζα  αςκενι. 
 ii. γονείσ  ωορείσ.   iv. 1  γονζα  οπωςδιποτε  ωορζα. 
 
Α3 Τι  από  τα  παρακάτω  ιςχφει  για  τα  κνθςιγόνα  γονίδια; Μον. 2 
 

i. Μπορεί  να  οδθγιςουν  ςε  διακοπι  ςτθν  ανάπτυξθ  του  εμβρφου. 
ii. Είναι  ςυνικωσ  επικρατι. 
iii. Αν  οι  γονείσ  είναι  ωορείσ  δεν  πρζπει  να  κάνουν  απογόνουσ. 
iv. Πλα  τα  παραπάνω. 

 
Α4 Βακτθριακά  ζνηυμα  που  ςπάνε  το  DNA: Μον. 2 
 

 i. Ρολυμεράςεσ.   iii. Δεςμάςεσ. 
 ii. Ελικάςεσ.   iv. Ενδονουκλεάςεσ. 
 
Α5 Η  πρϊτθ  γονιδιακι  κεραπεία  ζγινε: Μον. 2 
 

i. Σε  λεμωοκφτταρα  για  τθν  κυςτικι  ίνωςθ. 
ii. Σε  λεμωοκφτταρα  για  τθν  ζλλειψθ  του  ενηφμου  ADA. 
iii. Σε  κφτταρα  του  πνεφμονα  για  τθν  κυςτικι  ίνωςθ. 
iv. Σε  κφτταρα  του  πνεφμονα  για  τθν  ζλλειψθ  του  ενηφμου  ADA. 

 
Α6 Ρεριγράψτε  ςυνοπτικά  τθ  διαδικαςία  τθσ  ερϊτθςθσ  Α5. Μον. 15 
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Θέμα  B (25  Μονάδεσ) 
 
B1 Χαρακτθρίςτε  τισ  προτάςεισ  ωσ  ςωςτζσ  ι  λανκαςμζνεσ: Μον. 5 
 

 α. Στο  μόριο  του  DNA  θ  Α  ςυνδζεται  με  ωωςωοδιεςτερικό  δεςμό  με  τθ  
Τ  και  αντίςτροωα  και  θ  C  με  τθ  G  και  αντίςτροωα. 

 

 β. Στουσ  άντρεσ  τα  ωυλετικά  χρωμοςϊματα  των  ςωματικϊν  κυττάρων  εί-
ναι  ίδια. 

 

 γ. Τα  εςϊνια,  αντιγράωονται,  μεταγράωονται  αλλά  δεν  μεταωράηονται. 
 

 δ. Η  διαδικαςία  δθμιουργίασ  υβριδικϊν  μορίων  DNA−RNA  ονομάηεται  
μεταςχθματιςμόσ. 

 

 ε. Στον  επικρατι  και  ατελϊσ  επικρατι  τρόπο  κλθρονόμθςθσ  οι  ωαινοτυπι-
κζσ  αναλογίεσ  ςτθν  F2  γενιά  είναι  ίδιεσ  ενϊ  οι  γονοτυπικζσ  διαωορε-
τικζσ. 

 
B2 Δικαιολογιςτε  ςε  κάκε  περίπτωςθ  τισ  παραπάνω  προτάςεισ. Μον. 12 

 
B3 Ρόςα  διαωορετικά  μόρια  mRNA  και  πόςεσ  διαωορετικζσ  πρωτεΐνεσ  παρά-

γονται  από  το  οπερόνιο  τθσ  λακτόηθσ;  Εξθγιςτε. Μον. 8 

 
 
Θέμα  Γ (25  Μονάδεσ) 
 
Γ1 Δίνεται  τμιμα  DNA  πλαςμιδίου  ςτο  οποίο  περιζχεται  θ  κζςθ  1  τθσ  αντι-

γραωισ: 
 

GCAATTCGGTGCGAATTCACGCCT 
CGTTAAGCCACGCTTAAGTGCGGA 

 

 Δίνεται  το  ζνα  από  τα  δυο  πρωταρχικά  τμιματα  που  ςχθματίηεται  ςτθ  
κζςθ  1  τθσ  αντιγραωισ  του  πλαςμιδίου: 

 

5’−CGCACCGAA−3’ 
 

 α. Να  ςθμειϊςετε  τθ  κζςθ  1  τθσ  αντιγραωισ  και  να  αιτιολογιςετε. Μον. 2 
 

 β. Να  ςθμειϊςετε  τα  άκρα  ςτισ  δυο  αλυςίδεσ  του  DNA. Μον. 2 
 

 γ. Αν  κελιςουμε  να  καταςκευάςουμε  γονιδιακι  βιβλιοκικθ  με  τθ  χριςθ  
του  παραπάνω  πλαςμιδίου,  κα  μποροφςαμε  να  χρθςιμoποιιςουμε  ωσ  
ενηυμο  τθν  EcoR−1;  Να  δικαιολογιςετε. Μον. 6 

 
Γ2 Το  απλοειδζσ  γονιδίωμα  ενόσ  οργανιςμοφ  ζχει  μικοσ  8∙10

9  ηεφγθ  βάςεων  
και  είναι  οργανωμζνο  ςε  12  χρωμοςϊματα. 

 

 α. Από  πόςα  μόρια  DNA  αποτελείται  το  ςωματικό  κφτταρο  ςτθν  αρχι  
τθσ  μεςόωαςθσ  και  από  πόςα  ςτθ  μετάωαςθ; Μον. 5 

 

 β. Ροιο  κα  είναι  το  μικοσ  ςε  m  αν  γνωρίηετε  ότι  10  ηεφγθ  βάςεων  
ζχουν  μικοσ  3,4 nm. Μον. 5 



Επαναληπτικά  Διαγωνίςματα 

84  

Γ3 Ροια  είναι  τα  οωζλθ  από  τθν  κλωνοποίθςθ  ηϊων; Μον. 5 

 
 

Θέμα  Δ (25  Μονάδεσ) 
 
Δ1 Από  κφτταρο  E.coli  που  αναπτφςςεται  παρουςία  γλυκόηθσ  και  απουςία  

λακτόηθσ  παραλαμβάνουμε  το  πρωτεΐνθ  που  προκφπτει  από  τθ  λειτουργία  
του  οπερονίου  και  εντοπίηουμε  100  πεπτιδικοφσ  δεςμοφσ.  Από  κφτταρο  
E.coli  που  αναπτφςεται  παρουςία  λακτόηθσ  και  απουςία  γλυκόηθσ  απο-
μονϊνουμε  τα  mRNA  που  προκφπτουν  από  τθ  λειτουργία  του  οπερονίου  
και  βρζκθκαν  1806  νουκλεοτίδια. 

 Να  υπολογίςετε  τουσ  δεςμοφσ  υδρογόνου  που  υπάρχουν  ςτα  δομικά  γο-
νίδια  του  οπερονίου  αν  γνωρίηετε  ότι  ςτο  τμιμα  αυτό  του  DNA  που  
είναι  τα  δομικά  γονίδια  το  30%  είναι  Α. Μον. 15 

 
Δ2 Φυςιολογικόσ  άντρασ  παντρεφεται  γυναίκα  που  πάςχει  από  αιμορροωιλία  

Α  και  μία  αςκζνεια  Κ  που  κλθρονομείται  με  ωυλοςφνδετο  υπολειπόμενο  
τρόπο.  Αποκτοφν  παιδί  με  Turner  αλλά  υγιι  ωσ  προσ  τθν  αιμορροωιλία  
και  τθν  αςκζνεια  Κ.  Εξθγιςτε  πωσ  μπορεί  να  ςυνζβθ  αυτό. Μον. 10 

 
 

ΚΑΛΗ  ΕΠΙΣΤΧΙΑ 
Αργυρώ  Κοφινά 
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   Διαγώνιςμα  3ο                        . 
  Γενικήσ  Παιδείασ 
 
 
Θέμα  A (25 Μονάδεσ) 
 

τα  κζματα  Α1 – Α5  να  επιλζξετε  τθ  ςωςτι  απάντθςθ. 
 

Α1 Ο  άνκρωποσ  ανικει  ςτθν  τάξθ  των: Μον. 5 
 

 i. Θθλαςτικϊν.   iii. Σπονδυλωτϊν. 
 ii. Ρρωτευόντων.   iv. Χορδωτϊν. 
 
Α2 Στθν  κατθγορία  των  κατευναςτικϊν  ουςιϊν  ανικει/ουν: Μον. 5 
 

 i. θ  μεκαδόνθ.   iii. οι  ενδορωίνεσ. 
 ii. θ  νικοτίνθ.   iv. τα  βαρβιτουρικά. 
 
Α3 Στον  οργανιςμό  ενόσ  αςκενοφσ  ανιχνεφκθκε  μεγάλθ  ποςότθτα  ιντερωερο-

νϊν.  Το  άτομο  αυτό  είναι  πικανό  να  πάςχει  από: Μον. 5 
 

 i. κρυολόγθμα.   iii. γονόρροια. 
 ii. ελονοςία.   iv. ρευματοειδι  αρκρίτιδα. 
 
Α4 Ροια  από  τισ  παρακάτω  διαδικαςίεσ  οδθγεί  ςτθν  παραγωγι  αμμωνίασ; Μον. 5 
 

 i. Η  βιολογικι  αηωτοδζςμευςθ. iii. Η  αποικοδόμθςθ. 
 ii. Η  απονιτροποιιςθ.  iv. Η  νιτροποίθςθ. 
 
Α5 Ο  καρκίνοσ  του  δζρματοσ  προκαλείται  από: Μον. 5 
 

 i. τθν  υπζρυκρθ  ακτινοβολία. iii. το  νιτρικό  υπεροξυακετφλιο. 
 ii. τθν  υπεριϊδθ  ακτινοβολία. iv. το  μονοξείδιο  του  άνκρακα. 
 
 
 

Θέμα  B (25  Μονάδεσ) 
 

B1 Να  αντιςτοιχιςετε  κάκε  είδοσ  τθσ  ςτιλθσ  I  με  ζνα  από  τα  χαρακτθριςτι-
κά  που  αναωζρονται  ςτθ  ςτιλθ  II. Μον. 5 

 
ςτιλθ  I  ςτιλθ  II 

1. Αυςτραλοπίκθκοσ  i. Ζψθνε  το  κρζασ  που  ζτρωγε 
2. Homo  sapiens  sapiens  ii. Είχε  ςυμβολικι  ςκζψθ 
3. Homo  erectus  iii. Πρκια  ςτάςθ,  δίποδθ  βάδιςθ 
4. Homo  habilis  iv. Ήταν  ωυτοωάγοσ 
5. Άνκρωποσ  του  Νεάντερταλ  v. Είχε  πλιρθ  ικανότθτα  ομιλίασ 

  vi. Χρθςιμοποιοφςε  πζτρινα  εργαλεία 
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B2 Να  γράψετε  οριςμοφσ  για  τισ  παρακάτω  ζννοιεσ: 
 

 Η. οικοςφςτθμα. Μον. 3 
 

 ΗΗ. εκιςμόσ. Μον. 3 
 
B3 Δίνεται  το  παρακάτω  ωυλογενετικό  δζντρο  που  περιλαμβάνει  6  είδθ  

οργανιςμϊν  (1 – 6)  που  ηουν  ςιμερα.  Οι  οργανιςμοί  Α,  Β,  Γ,  Γ  και  Δ  
αποτελοφν  προγονικζσ  μορωζσ  των  οργανιςμϊν. 

 
 
 Η. Με  βάςθ  τα  δεδομζνα  του  ωυλογενετικοφ  δζντρου  να  χαρακτθρίςετε  

τισ  παρακάτω  προτάςεισ  ωσ  ςωςτζσ  ι  λανκαςμζνεσ. Μον. 3 
 

α. Το  είδοσ  2  παρουςιάηει  περιςςότερεσ  ομοιότθτεσ  με  το  είδοσ  3  
παρά  με  το  είδοσ  1. 

 

β. Ο  πιο  πρόςωατοσ  κοινόσ  πρόγονοσ  των  ειδϊν  4  και  6  είναι  ο  Γ. 
 

γ. Τα  είδθ  1,2  και  3  ανικουν  ςτθν  ίδια  τάξθ. 
 

 II. Να  δικαιολογιςετε  τισ  απαντιςεισ  ςασ. Μον. 6 

 
B4 Ροιεσ  προχποκζςεισ  πρζπει  να  ικανοποιεί  μια  αςκζνεια  για  να  κεωρθκεί  

λοιμϊδθσ; Μον. 5 

 
 
 
Θέμα  Γ (25  Μονάδεσ) 
 

Τα  κρεπτικά  ςυςτατικά  που  είναι  απαραίτθτα  για  τθ  ςφνκεςθ  των  χθμικϊν  
ενϊςεων  των  οργανιςμϊν,  όπωσ  τα  νιτρικά  ιόντα  και  το  νερό,  κυκλοωοροφν  
με  τθ  βοικεια  των  βιογεωχθμικϊν  κφκλων. 
 

Γ1 Να  αναωζρετε  τισ  ωυςικζσ  διαδικαςίεσ  με  τισ  οποίεσ  το  ζδαωοσ  εμπλου-
τίηεται  ςε  νιτρικά  ιόντα,  κακϊσ  και  τισ  διαδικαςίεσ  με  τισ  οποίεσ  τα  νι-
τρικά  ιόντα  απομακρφνονται  από  το  ζδαωοσ. Μον. 5 

 

Γ2 Να  εξθγιςετε  τον  ρόλο  των  αποικοδομθτϊν  ςτουσ  βιογεωχθμικοφσ  κφ-
κλουσ. Μον. 6 

 

1 2 3 4 5 6 
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Γ3 Ζςτω  ότι  ζχουμε  ςυνκζςει  ζνα  ραδιενεργό  μόριο  νεροφ,  το  οποίο  μπο-
ροφμε  κάκε  ςτιγμι  να  εντοπίςουμε  που  βρίςκεται.  Αρχικά  αυτό  το  μόριο  
νεροφ  βρίςκεται  ςτθν  ατμόςωαιρα.  Να  περιγράψετε  όλεσ  τισ  πικανζσ  
πορείεσ  αυτοφ  του  μορίου  από  τθ  ςτιγμι  που  απομακρφνεται  από  τθν  
ατμόςωαιρα  μζχρι  να  επιςτρζψει  πάλι  ςε  αυτιν.  Μον. 6 

 

Γ4 Στθν  ατμόςωαιρα  μιασ  περιοχισ  εντοπίςτθκαν  μεγάλεσ  ποςότθτεσ  οξει-
δίων  του  αηϊτου.  Να  εξθγιςετε  με  ποιουσ  τρόπουσ  μποροφν  τα  οξείδια  
του  αηϊτου  να  βλάψουν  τον  άνκρωπο  ι  τα  οικοςυςτιματα  γενικότερα; Μον. 8 

 
 
 
Θέμα  Δ (25  Μονάδεσ) 
 
Ο  Γιϊργοσ  κατανάλωςε  μολυςμζνο  νερό  και  εκδιλωςε  ςυμπτϊματα  χολζρασ.  
Τρεισ  θμζρεσ  μετά  τθ  μόλυνςθ,  του  χορθγικθκε  το  αντιβιοτικό  αντιμυκίνθ.  Το  
αντιβιοτικό  αυτό  δρα  παρεμποδίηοντασ  τθ  ςωςτι  λειτουργία  των  μιτοχονδρίων  
(μεμβρανϊδθ  οργανίδια  των  κυττάρων). 
 

Δ1 Ροιο  πακογόνο  μικρόβιο  μόλυνε  τον  Γιϊργο;  Ροιο  άλλο  μικρόβιο  μεταδί-
δεται  με  μολυςμζνο  νερό  και  ποια  αςκζνεια  προκαλεί; Μον. 3 

 

Δ2 Να  περιγράψετε  τθ  δομι  του  μικροβίου  που  μόλυνε  τον  Γιϊργο. Μον. 6 
 

Δ3 Ροιο  από  τα  διαγράμματα  που  ακολουκοφν  (Α  ι  Β)  απεικονίηει  τθ  μετα-
βολι  τθσ  ςυγκζντρωςθσ  των  μικροβίων  ςτον  οργανιςμό  του  Γιϊργου,  με-
τά  τθν  χοριγθςθ  αντιβιοτικοφ;  Να  αιτιολογιςετε  τθν  απάντθςθ  ςασ. Μον. 6 

 
 

Ο  Νίκοσ  όταν  ιταν  νεογνό  5  μθνϊν,  που  κιλαηε  ακόμα,  μολφνκθκε  για  πρϊτθ  
ωορά  από  ζνα  μικρόβιο,  αλλά  δεν  νόςθςε.  4  χρόνια  μετά,  το  παιδί  μολφνεται  
ξανά  από  το  ίδιο  μικρόβιο. 
 

Δ4 Να  εξθγιςετε  γιατί  ο  Νίκοσ,  ωσ  νεογνό,  δεν  εκδιλωςε  τα  ςυμπτϊματα  
τθσ  αςκζνειασ. Μον. 4 

 

Δ5 Να  εξθγιςετε  τι  είδουσ  ανοςοβιολογικι  απόκριςθ  λαμβάνει  χϊρα  ςτον  
οργανιςμό  του  τετράχρονου  πλζον  Νίκου.  Αυτιν  τθ  ωορά  κα  εκδθλϊςει  
ι  όχι  τα  ςυμπτϊματα  τθσ  αςκζνειασ; Μον. 6 

 
ΚΑΛΗ  ΕΠΙΣΤΧΙΑ 

Έφη  Παπαγεωργίου 
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