
 
 
 
 
 

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: ΦΥΣΙΚΗ 
 

   
 
 

1.  Να βρείτε το μέτρο της ελάχιστης επιτάχυνσης του 
οχήματος, ώστε το σώμα Σ, που βρίσκεται σε 
επαφή με αυτό, όπως φαίνεται στο σχήμα, να μην 
ολισθαίνει. Δίνεται ότι ο συντελεστής οριακής 
τριβής μεταξύ σώματος και οχήματος είναι μορ=0,5 
και ότι g=10m/s².  

(μονάδες 20) 
 

 

2.  Ένα σώμα αφήνεται να κινηθεί κατά 
μήκος του κεκλιμένου επιπέδου. Το 
σώμα μετά από τη διαδρομή ΑΓ εισέρ-
χεται στο οριζόντιο επίπεδο και 
σταματάει στο σημείο Δ. Αν είναι 
ΑΟ=6m και ΟΔ=10m, να βρείτε το 
συντελεστή τριβής ολίσθησης μεταξύ 
του σώματος και των επιπέδων, 
θεωρώντας ότι είναι ίδιος.  

(μονάδες 20)

 



 

ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ: ΧΗΜΕΙΑ 
 

Α. Να χαρακτηρισθούν ως αντιδράσεις σύνθεσης (Σ), αποσύνθεσης (Α), απλής 
αντικατάστασης (ΑΑ), διπλής αντικατάστασης (ΔΑ) ή εξουδετέρωσης (Ε) και να 
συμπληρωθούν οι παρακάτω χημικές εξισώσεις. Μία από τις αντιδράσεις αυτές δεν 
γίνεται. Να εντοπισθεί (ποια είναι) και να εξηγηθεί ο λόγος για τον οποίο δεν γίνεται η 
αντίδραση αυτή.           
              (μονάδες 10) 

1.  Ca +   O2  
 
 
 
2.  ΚΟΗ + H3PO4   
 
 
 
3.  Na + Η2Ο   
 
 
 
4.  Zn + Na2CO3  
 
 
 
5.  Pb(NO3)2   + NaI  
 
 

Δεν γίνεται η  ……  επειδή …………………………………………………………………….………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Β.  Να βρεθούν οι μοριακοί τύποι των παρακάτω χημικών ενώσεων και στη συνέχεια να 

βρείτε τον αρ. οξείδωσης των στοιχείων που ζητούνται      
               (μονάδες 4) 

Ονομασία Μοριακός τύπος Αριθμός οξείδωσης 
Θειικό νάτριο  ΑΟ του S = 

Ανθρακικό οξύ  A.O του C = 
Διοξείδιο του θείου  A.O του S = 
Χλωριούχος σίδηρος (ΙΙΙ)  A.O. του Fe = 

 



 
Γ. 
1. Δίνεται στοιχείο Χ με ατομικό αρ. 20 και μαζικό Α που βρίσκεται στη θεμελιώδη του 

κατάσταση. Να συμπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας      
                
(μονάδες  4) 
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2. Τι είδους δεσμός αναπτύσσεται μεταξύ του Χ και του χλωρίου 17Cl, ιοντικός ή 

ομοιοπολικός; Γράψτε το μοριακό τύπο της χημικής ένωσης που προκύπτει όταν 
συνδεθούν μεταξύ τους          

(μονάδες 4) 
……………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………… 
 
 
Δ. Δίνεται ο παρακάτω πίνακας. Να συμπληρώσετε στα αντίστοιχα κουτάκια το 

μοριακό τύπο και το όνομα κάθε  χημικής ένωσης που μπορεί να σχηματιστεί 
συνδυάζοντας τα δεδομένα του πίνακα.  

                              SO42-                           OH - 
 
Ca 2+ 

 
Μορ.τύπος: 
 
Όνομα:   
 

 
Μορ.τύπος: 
 
Όνομα 

(μονάδες 4) 
 
 
Ε. Ποιες από τις επόμενες προτάσεις είναι σωστές (Σ) και ποιες λανθασμένες (Λ) 
 (Συμπληρώστε τον πίνακα χωρίς αιτιολόγηση)   
Τα στοιχεία μιας ομάδας έχουν όλα τον ίδιο αριθμό ηλεκτρονίων.   
Οι ιοντικές ενώσεις σε στερεή κατάσταση είναι αγωγοί του ηλεκτρικού 
ρεύματος. 

 

Σε ένα βασικό διάλυμα, υπάρχουν περισσότερα ιόντα ΟΗ- από ιόντα Η+.  
                      (μονάδες 4) 



 

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1η  

 

Στη δομή του οφθαλμικού βολβού συμμετέχουν και κάποιοι μύες που ανήκουν στην 

κατηγορία των λείων μυών. 

Αναφέρατε: 

Α.  σε ποιες ακριβώς δομές του βολβού συμμετέχουν 

Β. από ποιο τμήμα του νευρικού συστήματος νευρώνονται 

Γ. σε τι ακριβώς συμβάλλει η συστολή και η διαστολή τους              

(μονάδες 15) 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2η  

Στην παρακάτω φωτογραφία απεικονίζεται σε εγκάρσια τομή μία αρτηρία και μία 

φλέβα.  

 

Α.  Ποια είναι η αρτηρία και ποια η 

φλέβα; Δικαιολογήστε την απάντησή 

σας με τρία επιχειρήματα. 

 

Β.  Με ποιο μηχανισμό εξασφαλίζεται η 

κίνηση του αίματος μέσα στις 

αρτηρίες και με ποιο στις φλέβες; 

 

                                                                                                                               (μονάδες 15) 

 


