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ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ :  ΥΤΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ  

ΣΑΞΗ : Γ΄ΛΤΚΕΙΟΤ  

ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ :  Ιανουάριος 2021  

ΘΔΜΑ 1ο: 

Να γράυεηε ζηο ηεηράδιό ζας ηον αριθμό καθεμιάς από ηις 
παρακάηφ ερφηήζεις 1  – 4 και δίπλα ηο γράμμα ποσ 
ανηιζηοιτεί ζηη ζφζηή απάνηηζη . 
 
A1. Έλα ζώκα πνπ εθηειεί ΑΑΤ δεκέλν ζην άθξν 
νξηδόληηνπ ειαηεξίνπ, ζπγθξνύεηαη πιαζηηθά κε άιιν ίζεο 
κάδαο. Τν ζπζζσκάησκα εθηειεί λέα ΑΑΤ. Αλ ε θξνύζε 
δηαξθεί απεηξνειάρηζηα, ηόηε γηα ηηο δύν ηαιαληώζεηο ηζρύεη 
πάληα: 
α. Η δύλακε επαλαθνξάο πξηλ θαη κεηά ηελ θξνύζε είλαη 
ίδηα. 
β. Η πεξίνδνο ηαιάλησζεο πξηλ θαη κεηά ηελ θξνύζε είλαη 
ίδηα. 
γ. Η λέα πεξίνδνο ηαιάλησζεο είλαη δηπιάζηα ηεο αξρηθήο.  
δ. Η ελέξγεηα ηαιάλησζεο είλαη ίδηα πξηλ θαη κεηά ηελ 
θξνύζε. 
 

Μονάδες 5 
 
A2. Σε έλα ζσιήλα ύδξεπζεο ξέεη λεξό πνπ ζεσξείηαη 
ηδαληθό ξεπζηό. Σην λεξό πξνζθέξεηαη ελέξγεηα αλά κνλάδα 
όγθνπ 1500 J/m3 ιόγσ δηαθνξάο πίεζεο, ελώ ε θηλεηηθή 
ελέξγεηα αλά κνλάδα όγθνπ απμάλεηαη θαηά 900 J/m3. Άξα: 
α. Ο ζσιήλαο είλαη θαηαθόξπθνο, ην λεξό αλέξρεηαη θαη ε 
δηαηνκή ηνπ ζσιήλα κεηώλεηαη  
β. Ο ζσιήλαο είλαη θαηαθόξπθνο, ην λεξό αλέξρεηαη θαη ε 
δηαηνκή ηνπ ζσιήλα απμάλεηαη 
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γ. Ο ζσιήλαο είλαη θαηαθόξπθνο, ην λεξό θαηέξρεηαη θαη ε 
δηαηνκή ηνπ ζσιήλα κεηώλεηαη  
δ. Ο ζσιήλαο είλαη νξηδόληηνο  
 

Μονάδες 5 
 
A3. Όηαλ ε απνκάθξπλζε κηαο Α.Α.Τ. είλαη x1, ε θηλεηηθή 

ελέξγεηα είλαη ίζε κε ηελ δπλακηθή. Άξα ζε απνκάθξπλζε 

x1/2: 

α. ε δπλακηθή ελέξγεηα είλαη δηπιάζηα από ηελ θηλεηηθή  

β. ε θηλεηηθή ελέξγεηα είλαη επηαπιάζηα από ηελ δπλακηθή  

γ.  ε θηλεηηθή ελέξγεηα είλαη ηεηξαπιάζηα από ηελ δπλακηθή  

δ. ε δπλακηθή ελέξγεηαο ηζνύηαη κε ην 1/4 ηεο νιηθήο  
 Μονάδες 5 

 
A4. Σην ζρήκα θαίλνληαη δύν 
ζώκαηα κε δηαθνξεηηθέο κάδεο 
πνπ βξίζθνληαη πάλσ ζε ιείν 
δάπεδν θαη είλαη ζπλδεδεκέλα 
κε ηδαληθό ειαηήξην.  
Αξρηθά ην ειαηήξην ζπγθξαηείηαη 
ζπκπηεζκέλν θαη ηα ζώκαηα δελ 
θηλνύληαη. Τε ρξνληθή ζηηγκή t=0 
ην ειαηήξην αθήλεηαη ειεύζεξν. Κάπνηα ζηηγκή t>0 ην ζώκα 
κάδαο m έρεη ηαρύηεηα 𝜐 όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα. Τε 
ζηηγκή απηή ε κεηαβνιή ηεο νξκήο ηνπ ζώκαηνο κάδαο M :  
α. Είλαη ίζε κε Μ𝜐  
β. Είλαη ίζε κε -m𝜐 
γ. Είλαη ίζε κε m𝜐 

δ. Είλαη ίζε κε -Μ𝜐 
 

Μονάδες 5 
 
A5. Να γξάςεηε  ζην ηεηξάδηό  ζαο ην γξάκκα Σ (ζσζηό) ε 
Λ (ιάζνο) αληίζηνηρα δίπια ζην γξάκκα ηεο θάζε πξόηαζεο. 
 
α. Σε κηα απιή αξκνληθή ηαιάλησζε ε δπλακηθή ελέξγεηα 
ηαιάλησζεο γίλεηαη ηξηπιάζηα από ηελ θηλεηηθή ελέξγεηα δύν 
ρξνληθέο ζηηγκέο ζηελ δηάξθεηα κίαο πεξηόδνπ.  
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β. Σε κηα ειαζηηθή θξνύζε δελ δηαηεξείηαη ε θηλεηηθή 
ελέξγεηα θάζε ζώκαηνο.  
γ. Η εμίζσζε Bernoulli ηζρύεη αθόκε θαη όηαλ ην ξεπζηό 
είλαη αθίλεην.  
δ. Καηά ηελ πιαζηηθή θξνύζε  δύν ζσκάησλ ε κεραληθή 
ελέξγεηα ηνπ ζπζηήκαηνο παξακέλεη ζηαζεξή.  
ε. Μηα θξνύζε ιέγεηαη έθθεληξε όηαλ νη ηαρύηεηεο ησλ 

ζσκάησλ πνπ ζπγθξνύνληαη είλαη παξάιιειεο κεηά ηελ 

θξνύζε. 

  
 

Μονάδες 5 
ΘΔΜΑ 2ο: 
 

B1.  Δύν ζώκαηα 1 θαη 2 κε ίζεο κάδεο εθηεινύλ Α.Α.Τ. Σην 

παξαθάησ ζρήκα θαίλνληαη ηα δηαγξάκκαηα ηαρύηεηαο -ρξόλνπ 

γηα ηα δύν ζώκαηα. 

 
Ο ιόγνο ηεο κέγηζηεο δύλακεο επαλαθνξάο ηνπ ζώκαηνο 1 
πξνο ηε κέγηζηε δύλακε επαλαθνξάο ηνπ ζώκαηνο 2 είλαη:  

α. 3               β. 9              γ. 1/3  

 

Να βξείηε ηελ ζσζηή απάληεζε.                                 
   Μονάδες 1                                                        

Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.                             
Μονάδες 5                                                
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B2. Τν δνρείν ηνπ ζρήκαηνο έρεη πνιύ κεγάιν εκβαδό 
δηαηνκήο θαη πεξηέρεη λεξό, ην νπνίν ζεσξνύκε ηδαληθό 
ξεπζηό, ζε ύςνο H.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Σηε βάζε ηνπ δνρείνπ έρεη πξνζαξκνζηεί ιεπηόο νξηδόληηνο 
ζσιήλαο δηαηνκήο Α1, ηνπ νπνίνπ ην άθξν θαηαιήγεη ζε 
ζηέλσζε δηαηνκήο Α2, κε Α1=2Α2. Τν άθξν Κ ηνπ ζσιήλα 
είλαη θιεηζηό κε ηάπα, ελώ ζε θάπνην ζεκείν ηνπ είλαη 
πξνζαξκνζκέλν θαηαθόξπθν αλνηθηό ζσιελάθη, ζην νπνίν 
ην λεξό ηζνξξνπεί ζε ύςνο h1. Αλνίγνπκε ηελ ηάπα νπόηε 
απνθαζίζηαηαη ζηξσηή θαη κόληκε ξνή, ελώ ηξνθνδνηώληαο 
ην δνρείν κε λεξό, δηαηεξνύκε ηε ζηάζκε ηνπ ζηαζεξή ζην 
ύςνο Η. Παξαηεξνύκε όηη ην λεξό ζην ζσιελάθη ηζνξξνπεί 

ζε ύςνο h2. Ο ιόγνο 2

1

h

h
 είλαη ίζνο κε:  

α. 
3

4    β. 
3

8
   γ. 0 

 

 
Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε.                                                          

Μονάδες 1 

Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.                                                   

Μονάδες 6 

 

B3. Σθαίξα   κάδαο   m1   πξνζπίπηεη   κε   ηαρύηεηα   π1   ζε αθίλεηε 

ζθαίξα κάδαο m2, κε ηελ νπνία ζπγθξνύεηαη θεληξηθά θαη ειαζηηθά. 

Μεηά ηελ θξνύζε ε ζθαίξα κάδαο m1 γπξίδεη πίζσ κε ηαρύηεηα 

κέηξνπ ίζνπ κε ην 1/5 ηεο αξρηθήο ηεο ηηκήο. Γηα ην ιόγν ησλ καδώλ 

ηζρύεη: 

  
h 

1 H 
K 
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α. 
2

1

m 3

m 2
   β. 

2

1

m 2

m 3
   γ. 

2

1

m 1

m 3
  

 
Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε.                                                          

Μονάδες 1 

Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.                                                   

Μονάδες 5 

 
 
 
Β4. Σηνλ νξηδόληην ζσιήλα ηνπ 
δηπιαλνύ ζρήκαηνο ξέεη ηδαληθό πγξό 
ππθλόηεηαο ξ. Ο ζσιήλαο ζηελ 
πεξηνρή 1 έρεη εκβαδό δηαηνκήο Α1 , 
ελώ ζηελ πεξηνρή 2 ζηελεύεη θαη έρεη 
εκβαδό δηαηνκήο Α2. Τν πγξό ξέεη 
ζηελ πεξηνρή 1 κε ηαρύηεηα κέηξνπ π1. 
Αλ ε κεηαβνιή ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο αλά κνλάδα όγθνπ ηνπ πγξνύ 

θαηά ηε κεηάβαζή ηνπ από ηελ πεξηνρή 1 ζηελ πεξηνρή 2 είλαη 4ξ 2

1  , 

ν ιόγνο ησλ δηακέηξσλ δ1/δ2 ησλ ζσιήλσλ είλαη  
 

α. 2              β. 3                γ. 3            δ. 3/4 

Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. 
Μονάδες 1 

Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 
Μονάδες 5 
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ΘΔΜΑ 3°  

 
Δεμακελή είλαη αλνηθηή θαη 

πεξηέρεη δύν ζηξώκαηα 

δηαθνξεηηθώλ πγξώλ. Έλα 

ζηξώκα λεξνύ ύςνπο h1=2m 

θαη έλα ζηξώκα ιαδηνύ 

ύςνπο h2=4m. Η δεμακελή 

θέξεη, ζε ύςνο h3=1m από 

ην νξηδόληην έδαθνο, 

πιεπξηθό νξηδόληην ζσιήλα 

κε θαηαθόξπθν αθξνθύζην, ε έμνδνο ηνπ νπνίνπ βξίζθεηαη 

ζην ίδην νξηδόληην επίπεδν κε ηε δηαρσξηζηηθή επηθάλεηα 

ησλ δύν πγξώλ, όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα, κε ηε ζηξόθηγγα 

αξρηθά θιεηζηή.  

Γ1. Να ππνινγηζηεί ε πίεζε ζηνλ ππζκέλα ηεο δεμακελήο.  
Μονάδες 5 

Η δηάκεηξνο ηνπ νξηδόληηνπ ζσιήλα είλαη 0,2m θαη ηνπ 
άθξνπ Γ ηνπ αθξνθπζίνπ 0,1m. Αλνίγνπκε ηε ζηξόθηγγα  
 
Γ2. Να ππνινγηζηεί ε ηαρύηεηα εθξνήο ηνπ λεξνύ ζην άθξν 
Γ ηνπ αθξνθπζίνπ. 

Μονάδες 7 
Γ3. Να πξνζδηνξηζηεί  ην αξρηθό ύςνο h ηνπ πίδαθα  πνπ 
δεκηνπξγείηαη.  

Μονάδες 7 
 
Γ4. Να ππνινγηζηεί ε πίεζε ζηνλ νξηδόληην ζσιήλα  κεηά ην 
άλνηγκα ηεο ζηξόθηγγαο  

Μονάδες 6 
 

Δίλνληαη ξλ= 1000 kg/m3, ξι= 900 kg/m3,  g = 10 m/s2, 

PATM=105Pa. 

Η δηαηνκή ηεο δεμακελήο λα ζεσξεζεί πνιύ κεγαιύηεξε από 

απηέο ησλ ζσιήλσλ. Τα πγξά ζεσξνύληαη ηδαληθά.  
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ΘΕΜΑ 4  

Τν έλα άθξν θαηαθόξπθνπ ηδαληθνύ ειαηεξίνπ ζηαζεξάο 

K=20 N/m είλαη ζηεξεσκέλν ζε νξνθή. Σην άιιν άθξν ηνπ 

είλαη πξνζδεκέλν ζώκα Σ1 κάδαο m1=0,2 Kg ην νπνίν 

εθηειεί απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πιάηνπο A=0,2 m. 

Κάπνηα ζηηγκή πνπ ζεσξνύκε σο αξρή ηνπ ρξόλνπ to=0, 

ελώ ην ζώκα βξίζθεηαη ζην κηζό ηνπ πιάηνπο θαη θαηεβαίλεη  

πξνο ηε ζέζε ηζνξξνπίαο ηνπ, ζπγθξνύεηαη κεησπηθά κε 

ζώκα Σ2 ίζεο κάδαο m2=0,2 Kg, πνπ έρεη αληίζεηε ηαρύηεηα  

κε ην Σ1.  

Γ1.Να βξείηε ηελ εμίζσζε πνπ πεξηγξάθεη ηελ θίλεζε ηνπ 

ζώκαηνο Σ1 κεηά ηελ ε θξνύζε, αλ ε θξνύζε είλαη ειαζηηθή. 

Μονάδες 7 

 

Γ2. Να γίλεη γξαθηθή παξάζηαζε ηεο απνκάθξπλζεο ηνπ Σ1 

ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν θαη λα ππνινγηζηεί πνηα ρξνληθή 

ζηηγκή δηέξρεηαη ην ζώκα από ηε ζέζε ηζνξξνπίαο ηνπ θαη 

ηε θνξά ηεο ηαρύηεηαο ηνπ ηε ζηηγκή απηή . 

Μονάδες 5 

Γ3. Να βξείηε ηελ εμίζσζε πνπ πεξηγξάθεη ηελ θίλεζε ηνπ 

ζπζζσκαηώκαηνο κεηά ηελ ε θξνύζε, αλ ε θξνύζε είλαη 

πιαζηηθή. 

Μονάδες 7 

 

Γ2. Να γίλεη γξαθηθή παξάζηαζε ηεο απνκάθξπλζεο ηνπ 

ζπζζσκαηώκαηνο  ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν θαη λα 

ππνινγηζηεί πνηα ρξνληθή ζηηγκή δηέξρεηαη ην ζπζζσκάησκα 

από ηε ζέζε ηζνξξνπίαο ηνπ θαη ηε θνξά ηεο ηαρύηεηαο ηνπ 

ηε ζηηγκή απηή. 

Μονάδες 6 
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Η δηάξθεηα θάζε θξνύζεο είλαη ακειεηέα. Ο άμνλαο y΄y είλαη 

θαηαθόξπθνο κε θνξά πξνο ηα θάησ. Η απνκάθξπλζε από 

ηε ζέζε ηζνξξνπίαο γηα ηελ ηαιάλησζε είλαη εκηηνληθή 

ζπλάξηεζε ηνπ ρξόλνπ.  

(g =10 m/s2) 

 
 

 
ΚΑΛΗ ΤΥΦΗ 

 
 
 
 
 
 

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

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

6. Επραξηζηώ εθ ησλ πξνηέξσ.  
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