
Σελίδα 1 από 3 
 

ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ 

 

 

ΓΡΑΠΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Α΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2020-2021 

Β΄ ΤΑΞΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ  

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ 2ΩΡΟ (ΠΚ) 

 

1. (α) Λανθασμένη 

(β) Σωστό 

(γ) Λανθασμένη 1 μονάδα για κάθε σωστή απάντηση Σύνολο 5 μονάδες 

(δ) Λανθασμένη 

(ε) Σωστό  

 

2. (α) επιφανειακής τάσης 

(β) υδροστατική πίεση 

(γ) συνοχής          1 μονάδα για κάθε σωστή απάντηση Σύνολο 5 μονάδες 

(δ) διάχυσης 

(ε) τριχοειδή φαινόμενα 

 

3. (α) Θα πρέπει να τοποθετηθεί με την πλευρά Γ γιατί έχει μικρότερο εμβαδόν  επιφάνειας 

άρα μεγαλύτερη πίεση.        (1 μονάδα) 

 

      (β) 𝑷 =
𝑭

𝑺
=

𝟔𝟎 𝑵

𝟎,𝟑 𝒎𝟐 = 𝟐𝟎𝟎 𝑵
𝒎𝟐⁄ = 𝟐𝟎𝟎 𝑷𝒂    

  (Σωστή αντικατάσταση 1 μονάδα και σωστό αποτέλεσμα 1 μονάδα) 

 

             (γ) Οι πατούσες έχουν μεγάλο εμβαδόν επιφάνειας με αποτέλεσμα η πίεση να είναι μικρή 

γι ’αυτό δεν βυθίζονται στην άμμο.     (2 μονάδες) 

 

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ 
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4. (α) Σωστή απάντηση (iii)                                  (1 μονάδα) 

(β) Σωστή απάντηση (iv)                                  (1 μονάδα) 

(γ) Αρχή των Συγκοινωνούντων δοχείων         (1 μονάδα) 

(δ) Πιθανές απαντήσεις: Υδροδείκτης (ο βραστήρας του νερού, η δεξαμενή με το 

πετρέλαιο, ποτιστήρι), σωλήνες αποχέτευσης (σωληνώσεις της τουαλέτας), δίκτυα 

ύδρευσης.                                                                    Σωστή απάντηση (1 μονάδα) 

 

            (ε) Οι υδατοφράκτες πρέπει να έχουν πλατιά τοιχώματα στον πυθμένα γιατί όσο αυξάνεται 

το ύψος από την επιφάνεια του υγρού η υδροστατική πίεση αυξάνεται με αποτέλεσμα 

να ασκούνται και μεγαλύτερες δυνάμεις.      (1 μονάδα)  

 

5. (α) Μανόμετρο               (1 μονάδα) 

(β) Pascal (Pa)               (1 μονάδα) 

(γ) 𝑷 = 𝝆𝝊. 𝒈. 𝒉, 𝝆𝝊 = 𝟐𝟒𝟎𝟎𝟎𝟎 𝑷𝒂 ./(𝟏𝟎 𝒎 𝒔𝟐⁄ . 𝟐𝟎 𝒎) = 𝟏𝟐𝟎𝟎 𝒌𝒈 𝒎𝟑⁄  

                               (Σωστή αντικατάσταση 1 μονάδα και σωστό αποτέλεσμα 1 μονάδα) 

(δ) Λανθασμένη              (1 μονάδα) 

 

6. (α) 𝜝𝝅 = 𝟓𝟎 𝜨                                                      (1 μονάδα) 

(β) Λόγω της δύναμης της Άνωσης                     (1 μονάδα) 

(γ) 𝜜 = 𝜝𝝅 − 𝜝𝝋 = 𝟓𝟎 𝜨 − 𝟒𝟎 𝜨 = 𝟏𝟎 𝜨              (1 μονάδα) 

(δ) 𝜜 = 𝝆𝝊. 𝒈. 𝑽𝜷𝝊𝜽.𝝈. ⇒ 𝟏𝟎 𝜨 = 𝟏𝟎𝟎𝟎 𝒌𝒈 𝒎𝟑. 𝟏𝟎 𝒎 𝒔𝟐.⁄⁄ 𝑽𝜷𝝊𝜽.𝝈.

⇒  𝑽𝜷𝝊𝜽.𝝈.=
𝟏𝟎 𝜨

𝟏𝟎𝟎𝟎 𝒌𝒈 𝒎𝟑.𝟏𝟎 𝒎 𝒔𝟐⁄⁄
 

 

𝑽𝜷𝝊𝜽.𝝈. = 𝟎, 𝟎𝟎𝟏 𝒎𝟑 

(Σωστή αντικατάσταση 1 μονάδα και σωστό αποτέλεσμα 1 μονάδα) 

 

7. (α) Αρχή του Pascal  (1 μονάδα) 

(β) 𝑷 =
𝑭𝟐

𝑺𝟐
=

𝟒𝟎𝟎𝟎 𝑵

𝟎,𝟖 𝒎𝟐 = 𝟓𝟎𝟎𝟎 𝑷𝒂 

(Σωστή αντικατάσταση 1 μονάδα και σωστό αποτέλεσμα 1 μονάδα) 

(γ) 𝑷𝟏 = 𝑷𝟐 ⇒
𝑭𝟏

𝑺𝟏
=

𝑭𝟐

𝑺𝟐
⇒

𝑭𝟏

𝟎,𝟐 𝒎𝟐 =
𝟒𝟎𝟎𝟎 𝑵

𝟎,𝟖 𝒎𝟐 ⇒ 𝑭𝟏 =
𝟒𝟎𝟎𝟎 𝑵 .𝟎,𝟐 𝒎𝟐

𝟎,𝟖 𝒎𝟐 = 𝟏𝟎𝟎𝟎 𝑵  

(Σωστή αντικατάσταση 1 μονάδα και σωστό αποτέλεσμα 1 μονάδα) 
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8. (α) 1→γ 

      2→α 1 μονάδα για κάθε σωστή απάντηση Σύνολο 3 μονάδες 

      3→β 

 

(β) Στην περίπτωση που αιωρείται στο νερό, περίπτωση 2   (1 μονάδα) 

(γ) Β-Δ-Α-Γ   (1 μονάδα)  

 

9. (α) Το Α        (1 μονάδα) 

(β) Γιατί βρίσκεται σε μεγαλύτερο βάθος από την επιφάνεια του υγρού (1 μονάδα) 

(γ) ) 𝑷 = 𝝆𝝊. 𝒈. 𝒉 = 𝟏𝟎𝟎𝟎 𝒌𝒈 𝒎𝟑⁄  . 𝟏𝟎 𝒎 𝒔𝟐⁄ . 𝟒 𝒎 = 𝟒𝟎𝟎𝟎𝟎 𝑷𝒂 

                               (Σωστή αντικατάσταση 1 μονάδα και σωστό αποτέλεσμα 1 μονάδα) 

      (δ) Θα αυξηθεί (1 μονάδα) 

 

10. (α) (i) Σωστό                           (1 μονάδα) 

     (ii) Λανθασμένη             (1 μονάδα) 

 

(β) Υδροστατικό παράδοξο    (1 μονάδα)  

(γ) (i) Σωστό                           (1 μονάδα) 

     (ii) Λανθασμένη  (1 μονάδα) 

 

 

 


