
ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ  
 
 

Στον παραπάνω πίνακα συμπληρώνετε μόνο στα λευκά πλαίσια τα στοιχεία σας, την ημερομηνία και την ώρα 

έναρξης.  

 

Σε κάθε µία από τις παρακάτω ερωτήσεις Α1 έως και την Α4 από να επιλέξετε την σωστή απάντηση.  

Η υδροστατική πίεση που ασκείται στον πυθμένα ενός δοχείου που περιέχει υγρό εξαρτάται από: 

α) το είδος του υγρού. 

β) την ποσότητα του νερού περιέχεται. 

γ) το σχήμα του δοχείου. 

δ) την ατμοσφαιρική πίεση που επικρατεί πάνω από το δοχείο. 

Μονάδες 5 

Η άνωση που δέχεται ένα ολόκληρα βυθισμένο σώμα σε ένα υγρό δεν εξαρτάται από: 

α) το είδος του υγρού. 

β) τον τόπο που είναι βυθισμένο. 

γ) το σχήμα του σώματος. 

δ) τον όγκο του σώματος. 

Μονάδες 5 

Σε μία υδραυλική αντλία το μικρό έμβολο έχει εμβαδό Α και ασκείται σε αυτό δύναμη F και προκαλεί 

πίεση p1, αν το μεγάλο έμβολο έχει εμβαδό Α2 τότε η μεταβολή της πίεση που δημιουργείται σε αυτό 

είναι p2 και είναι ίση με: 

α) p2=p1. 

β) p2=2∙p1. 

γ) p2=5∙p1. 

δ) p2=
𝑝1

2
. 

Μονάδες 5 
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Ονοματεπώνυμο: 

Τμήμα: 

Ημερομηνία:                                               Ώρα έναρξης: 



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ  

 

Δύο δυνάμεις F1 και F2 ασκούνται κάθετα σε δύο επιφάνειες με εμβαδά Α1=Α και Α2=2∙Α και 

δημιουργούν ίσες πιέσεις  p1=p2 στις δύο επιφάνειες αντίστοιχα, για τα μέτρα των δυνάμεων ισχύει: 

α) F1=F2. 

β) F1=2∙F2. 

γ) F2=2∙F1. 

δ) F1=4∙F2. 

Μονάδες 5 

Στην ερώτηση Α5 να γράψετε δίπλα σε κάθε πρόταση ΣΩΣΤΟ αν το περιεχόμενό της είναι 

επιστημονικά ορθό και ΛΑΘΟΣ αν είναι λανθασμένο. 

α. Μονάδα μέτρησης της πίεσης στο S.I είναι 1Pa ή 1Ν/m2.   

β. Όταν βυθίζεται μία πέτρα στο νερό δέχεται μικρότερη βαρυτική δύναμη.  

γ. Η άνωση οφείλεται στις διαφορετικές πιέσεις που δέχεται το βυθισμένο σώμα στις διάφορες έδρες του. 

δ. Η αρχή του Pascal ισχύει μόνο για περιορισμένα και ακίνητα υγρά.   

ε. Η πίεση που δημιουργείται σε μία επιφάνεια εμβαδού Α ασκώντας κάθετη δύναμη F ισούται με το 

γινόμενο της δύναμης που ασκείται κάθετα στην επιφάνεια επί το εμβαδόν της επιφάνειας αυτής. 

     

Μονάδες 5 

Ο Χριστόφορος που είναι αθλητής της κολύμβησης κάνει προπόνηση στην πισίνα του 

κολυμβητηρίου που περιέχει νερό πυκνότητας ρνερου=1.000Kg/m3 και στην θάλασσα η οποία έχει 

θαλασσινό νερό με πυκνότητα ρθαλ.νερού=1.020Kg/m3. Ο Χριστόφορος κολυμπάει ευκολότερα: 

Α. στην θάλασσα. 

Β. στη πισίνα. 

Γ. το ίδιο και στις δύο περιπτώσεις. 

i. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.  

Μονάδες 3 

ii. Να δικαιολογήσετε την απάντηση σας.  

Μονάδες 6 

Σε μια υδραυλική αντλία η οποία περιέχει λάδι αποτελείται από ένα μικρό έμβολο 1 στο οποίο 

ασκούμε δύναμη F1 και ένα μεγάλο έμβολο 2 του οποίου το εμβαδόν είναι δεκαπλάσιο του εμβαδού του 

εμβόλου 1. Το μέτρο της δύναμης F2 που ασκεί το έμβολο 2 σε σχέση με την F1, είναι:  

Α. F2=F1. 

Β. F2=10∙F1. 

Γ. F2=
𝐹1

2
. 
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ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ  

 

 

i. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.  

Μονάδες 3 

ii. Να δικαιολογήσετε την απάντηση σας.  

Μονάδες 5 

Τα τρία δοχεία έχουν το ίδιο εμβαδόν του πυθμένα και  

περιέχουν νερό έως την ίδια στάθμη. Το δοχείο όπου η δύναμη 

από το υγρό στον πυθμένα είναι μεγαλύτερη από το βάρος του 

υγρού είναι το:  

Α. αριστερό.  

Β. μεσαίο. 

Γ. δεξιό. 

i. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.  

Μονάδες 3 

ii. Να δικαιολογήσετε την απάντηση σας.  

Μονάδες 5 

Η λιμνοθάλασσα του Αιτωλικού έχει «γλυκό» νερό πυκνότητας ρΑιτ=1.000Κg/m3 και συνορεύει με την 

λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου που έχει αλμυρό νερό πυκνότητας ρMεσ=1.030Κg/m3.  
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ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ  

Να υπολογίσετε την συνολική πίεση στον πυθμένα της λιμνοθάλασσας του Αιτωλικού αν γνωρίζουμε 

ότι το βάθος της είναι 28m και ότι η ατμοσφαιρική πίεση είναι pατ=100.000Pα.  

Μονάδες 4 

Αν ένας δύτης φτάνει στο πυθμένα της λιμνοθάλασσας του Αιτωλικού να υπολογίσετε την δύναμη 

που δέχεται το τύμπανο του αυτιού του αν γνωρίζουμε ότι το εμβαδόν του τυμπάνου του αυτιού είναι 
1cm2.  

Μονάδες 6 

Μία ψαρόβαρκα έχει πιάσει μία μεγάλη ποσότητα ψαριών στην λιμνοθάλασσα του και περνάει στην 

λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου. 

Η βάρκα μαζί με το φορτίο της (ψάρια και ψαράδες) έχει μάζα 2.000Κg και η επιτάχυνση της βαρύτητας 

είναι g=10m/s2.  

Να υπολογίσετε την άνωση που δέχεται η βάρκα:  

i. στην λιμνοθάλασσα του Αιτωλικού  

Μονάδες 2 

ii. στην λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου. 

Μονάδες 2 

Μονάδες 4 

Να υπολογίσετε τον όγκο του βυθισμένου τμήματος της βάρκας στην λιμνοθάλασσα του Αιτωλικού  

Μονάδες 6 

Να εξηγήσετε που βυθίζεται περισσότερο η βάρκα, στην λιμνοθάλασσα του Αιτωλικού ή του 

Μεσολλογίου. 

Μονάδες 5 

Ένα βυθισμένο μαρμάρινο τμήμα του αγάλματος του Ράμση Β΄ έχει μάζα 6.000Κg και βρισκόταν στον 
πυθμένα υπόγειων υδάτων σε βάθος 50m από την επιφάνεια του νερού.  

 
 

 

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ 



ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ  

Το άγαλμα αφού δέθηκε με ιμάντες ανασύρθηκε με γερανό στις 12/3/2017. 
Δίνονται: Το νερό έχει πυκνότητα ρνερού=1.000Kg/m3 , το μάρμαρο του αγάλματος έχει πυκνότητα 
ρμαρμάρου=3.000Kg/m3 ενώ η επιτάχυνση της βαρύτητας είναι g=10m/s2. 
Να υπολογίσετε: 

την υδροστατική πίεση που δεχόταν το άγαλμα όταν ήταν βυθισμένο. 

Μονάδες 5 

τη δύναμη της άνωσης που ασκείται στο άγαλμα. 

Μονάδες 5 

τη δύναμη που ασκούν οι ιμάντες στο άγαλμα όταν είναι ολόκληρο βυθισμένο και ανασύρεται με 

σταθερή ταχύτητα. 

Μονάδες 5 

τη δύναμη που ασκεί το καλώδιο στο άγαλμα όταν αυτό βρίσκεται ολόκληρο έξω από το νερό. 

Μονάδες 5 

τη δύναμη που ασκεί το καλώδιο στο άγαλμα όταν καθώς ανασύρεται το 75% του όγκου του έξω από 

το νερό και το υπόλοιπο βυθισμένο και ο γερανός έχει σταματήσει στην θέση αυτή να ανασύρει το 
άγαλμα και το κρατάει ακίνητο. 

Μονάδες 5 

ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους) 
 

1. Στο εξώφυλλο του τετραδίου να γράψετε το όνομα και το επίθετό σας. Στο εσώφυλλο δεν θα γράψετε 
τίποτα. Στην αρχή των απαντήσεών σας να γράψετε πάνω-πάνω την ημερομηνία και το εξεταζόμενο 
μάθημα. Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο και να μη γράψετε πουθενά στις απαντήσεις σας το 
όνομά σας.  

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των φωτοαντιγράφων , αμέσως μόλις σας παραδοθούν. 
Τυχόν σημειώσεις σας πάνω στα θέματα δεν θα βαθμολογηθούν σε καμία περίπτωση. Κατά την 
αποχώρησή σας, να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.  

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα μόνο με μπλε ή μόνο με μαύρο στυλό με μελάνι που δεν 
σβήνει.  

4.  Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.  
5.  Διάρκεια εξέτασης: μία (1) ώρα μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων.  
6.  Χρόνος δυνατής αποχώρησης: είκοσι (20) λεπτά μετά την διανομή των φωτοαντιγράφων. 
7.          Οι πίσω κενές σελίδες των φωτοαντιγράφων μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν πρόχειρο χωρίς να  
              λαμβάνονται υπόψιν είτε με θετικό, είτε με αρνητικό τρόπο. 

 
ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 
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