
 

 

 

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΤΙΚΗ Προσανατολισμού 

ΣΑΞΗ : Β΄ΛΤΚΕΙΟΤ 

ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ : ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2021 

Θέμα 1ο 

Να ραξαθηεξίζεηε Σ(Σσζηή) ή Λ(Λαλζαζκέλε) θάζε πξόηαζε πνπ αθνινπζεί θαη λα ηελ 

αηηηνινγήζεηε 

a. Σε κηα θξνύζε κπνξεί λα απμάλεηαη ε θηλεηηθή ελέξγεηα ελόο απ ηα ζπγθξνπόκελα 

ζώκαηα. 

b. Έλα ζύζηεκα δύν ζσκάησλ κπνξεί λα έρεη ζπλνιηθή νξκή κεδέλ, αθόκε θη αλ ηα ζώκαηα 

θηλνύληαη. 

c. Σε θάζε θξνύζε ηζρύεη ε ΑΓΜΔ. 

d. Σε θάζε θξνύζε 2 ζσκάησλ ε κεηαβνιή ηεο νξκήο ηνπ ελόο είλαη αληίζεηε ηεο κεηαβνιήο 

ηεο νξκήο ηνπ άιινπ. 

e. Αλ κεηά κία θξνύζε ε θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη κεδεληθή ε θξνύζε είλαη 

ππνρξεσηηθά πιαζηηθή. 

Μονάδες 15 

Θέμα 2ο 

Σώκα Β κάδαο mΒ=m θηλείηαη κε ηαρύηεηα κέηξνπ πΒ=2πν ελώ ζώκα Α κάδαο mA=2m 

θηλείηαη ζηελ ίδηα δηεύζπλζε κε αληίζεηε θνξά κε ηαρύηεηα κέηξνπ πΑ=πν . Τν ζύζηεκα 

ησλ δύν ζσκάησλ έρεη: 

i) Οξκή κέηξνπ 4mπν θαη θηλεηηθή ελέξγεηα 3mπν
2

      

ii) Μεδεληθή νξκή θαη θηλεηηθή ελέξγεηα 3mπν
2
 

iii) Οξκή κέηξνπ 4mπν θαη κεδεληθή θηλεηηθή ελέξγεηα 

Δπηιέμηε ην ζσζηό θαη αηηηνινγείζηε. 

Μονάδες 15 

 

 



 

 

 Θέμα 3ο 

Σε ιείν νξηδόληην επίπεδν εξεκεί έλα ζώκα Α κάδαο 

m1=3kg. Σε κηα ζηηγκή t0=0 ζην ζώκα Α αζθείηαη κηα 

ζηαζεξή νξηδόληηα δύλακε κέηξνπ F=1,5Ν, κε θνξά πξνο 

ηα δεμηά, κέρξη ηε ζηηγκή t1=2s, όπνπ ε δύλακε 

θαηαξγείηαη. Τε ζηηγκή t2=7s ην ζώκα Α ζπγθξνύεηαη 

πιαζηηθά κε δεύηεξν ζώκα Β κάδαο m2=1kg, ην νπνίν 

θηλείηαη αληίζεηα από ην Α κε ηαρύηεηα κέηξνπ 1m/s. 

 

a. Να ππνινγηζηεί ε νξκή ηνπ ζώκαηνο Α ειάρηζηα πξηλ ηελ θξνύζε. 

b. Πνηα ε νξκή ηνπ ζπζζσκαηώκαηνο ακέζσο κεηά ηελ θξνύζε; 

c. Η κεηαβνιή ηεο νξκήο θάζε ζώκαηνο θαηά ηελ θξνύζε. 

d. Η απώιεηα ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο θαηά ηελ πιαζηηθή θξνύζε κεηαμύ ησλ  δύν 

ζσκάησλ. 

e. Αλ ε δηάξθεηα ηεο θξνύζεο είλαη 0,1s λα ππνινγηζηεί ε κέζε δύλακε πνπ δέρηεθε ην 

ζώκα Β θαηά ηελ θξνύζε. 

Μονάδες 7+7+7+7+7 

 

 

 

Θέμα 4ο 

Έλα ζώκα Σ κάδαο Μ=2kg εξεκεί ζην θάησ άθξν ελόο λήκαηνο κήθνπο l=2,5m. Σε κηα 

ζηηγκή ζην ζώκα Σ πξνζπίπηεη έλα βιήκα κάδαο m1=0,1kg κε ηαρύηεηα π1=200m/s, ην 

δηαπεξλά θαη εμέξρεηαη κε ηαρύηεηα π2=100m/s. 
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a. Να γξάςεηε ηα θπζηθά θαηλόκελα πνπ έρνπκε ζηελ άζθεζε θαη ηνλ ηξόπν πνπ ζα 

κειεηεζνύλ. 

b. Να ππνινγηζηεί ε ηαρύηεηα ηνπ Σ ακέζσο κεηά ηελ θξνύζε  

c. Να ππνινγηζηεί ε γσληαθή ηαρύηεηα ηεο θπθιηθήο θίλεζεο ηνπ Σ ακέζσο κεηά ηελ 

θξνύζε. 

d. Να ππνινγηζηεί ε κεηαβνιή ηεο ηάζεο ηνπ λήκαηνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θξνύζεο. 

e. Να ππνινγηζηεί ην ύςνο h. 

Γίλεηαη g=10m/s
2
. 

Μονάδες 7+7+7+7+7 

Καιή ηύρε! 

 

Γηα λα γίλεη επθνιόηεξα θαη αθξηβέζηεξα ε δηόξζσζε ησλ γξαπηώλ παξαθαιώ γηα ηε 

ζπλεηζθνξά ζαο κε ηα παξαθάησ βήκαηα: 

1. Γξάθεηε όζν ην δπλαηόλ πην επαλάγλσζηα ρσξίο κνπηδνύξεο 

2. Αξηζκείηε ηηο ζειίδεο ζην πάλσ κέξνο ηνπο. 

3. Φσηνγξαθίδεηε ηηο ζειίδεο ίζηα θαη θόβεηε ηα πεξηζώξηα πνπ πεξηζζεύνπλ. 

(επηθάλεηεο γξαθείνπ, θνπβέξηεο, ηξαπεδνκάληεια θιπ δελ παξέρνπλ επηπιένλ 

κόξηα νύηε θαλ ζαιπσξή) 

4. Δλώλεηε ηηο θσηνγξαθίεο ζε έλα αξρείν word, ή pdf (αλ είλαη εθηθηό) 

5. Τηο ζηέιλεηε ζην mailbox κνπ tahydromeio@gmail.com 

6. Δπραξηζηώ εθ ησλ πξνηέξσ.  

mailto:tahydromeio@gmail.com

