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ΤΑΞΗ : Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2020 

Θέμα 1ο 

α. Να χαρακτηρίσετε Σ(Σωστή) ή Λ(Λανθασμένη) κάθε πρόταση που ακολουθεί 

και να την αιτιολογήσετε. 

β. Για να πραγματοποιήσει σώμα ομαλή κυκλική κίνηση, δεν απαιτείται να 

ασκείται συνισταμένη δύναμη σε αυτό, γιατί δεν μεταβάλλεται το μέτρο της 

ταχύτητάς του. 

γ. Ένα σύστημα δύο σωμάτων μπορεί να έχει συνολική ορμή μηδέν, ακόμη κι αν 

τα σώματα κινούνται. 

δ. Στην ομαλή κυκλική κίνηση ενός σώματος δεν μεταβάλλεται η κινητική του 

ενέργεια. 

ε. Μια ράβδος ΑΒ περιστρέφεται γύρω από άξονα που διέρχεται από το άκρο της 

Α με σταθερή γωνιακή ταχύτητα ω. Τότε το μέσο της Μ έχει τετραπλάσια 

κεντρομόλο επιτάχυνση από το άκρο Β. 

στ. Αν μετά μία κρούση η κινητική ενέργεια του συστήματος είναι μηδενική η 

κρούση είναι υποχρεωτικά πλαστική. 

Μονάδες 25 

Θέμα 2ο 

Α.  Σώμα Β μάζας mΒ=m κινείται με ταχύτητα μέτρου υΒ=2υο ενώ σώμα Α μάζας 

mA=2m κινείται στην ίδια διεύθυνση με αντίθετη φορά με ταχύτητα μέτρου 

υΑ=υο. Το σύστημα των δύο σωμάτων έχει: 

α. Ορμή μέτρου 4mυο και κινητική ενέργεια 3mυο
2

      

β. Μηδενική ορμή και κινητική ενέργεια 3mυο
2 

γ. Ορμή μέτρου 4mυο και μηδενική κινητική ενέργεια 

Επιλέξτε το σωστό και αιτιολογείστε. 

Μονάδες 12 

Β.  Ένα σώμα  μάζας m1=2kg διαγράφει κατακόρυφο κύκλο δεμένο 

στο άκρο νήματος μήκους l=0.5m. Τη στιγμή που περνάει από 

το χαμηλότερο σημείο της τροχιάς του, έχει ταχύτητα υ=6m/s.  

α.  Να υπολογιστεί το μέτρο της γωνιακής ταχύτητας του 

σώματος στη θέση αυτή. Ποια είναι η κατεύθυνσή της; Να την 

σχεδιάστε στο σχήμα. 

β.  Να σχεδιάστε τις δυνάμεις που ασκούνται στο σώμα στη θέση αυτή και να 

υπολογίστε την τάση του νήματος. 
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γ.  Να σχεδιάστε τις δυνάμεις που ασκούνται στο σώμα στο ανώτερο σημείο της 

τροχιάς του  και να υπολογίστε  στη θέση αυτή την τάση του νήματος. 

Δίνεται g=10m/s2. 

Μονάδες 13 

Θέμα 3ο 

Σε λείο οριζόντιο επίπεδο ηρεμεί ένα σώμα Α μάζας 

m1=3kg. Σε μια στιγμή t0=0 στο σώμα Α ασκείται μια 

σταθερή οριζόντια δύναμη μέτρου F=1,5Ν, με φορά 

προς τα δεξιά, μέχρι τη στιγμή t1=2s, όπου η δύναμη 

καταργείται. Τη στιγμή t2=7s το σώμα Α συγκρούεται 

πλαστικά με δεύτερο σώμα Β μάζας m2=1kg, το οποίο 

κινείται αντίθετα από το Α με ταχύτητα μέτρου 1m/s. 

 

α. Να υπολογιστεί η ορμή του σώματος Α 

ελάχιστα πριν την κρούση. 

β. Ποια η ορμή του συσσωματώματος αμέσως μετά την κρούση; 

γ. Η μεταβολή της ορμής κάθε σώματος κατά την κρούση. 

δ. Η απώλεια της κινητικής ενέργειας κατά την πλαστική κρούση μεταξύ των  

δύο σωμάτων. 

ε. Αν η διάρκεια της κρούσης είναι 0,1s να υπολογιστεί η μέση δύναμη που 

δέχτηκε το σώμα Β κατά την κρούση. 

Μονάδες 5+5+5+5+5 

 

Θέμα 4ο 

Ένα σώμα Σ μάζας Μ=2kg ηρεμεί στο κάτω άκρο 

ενός νήματος μήκους l=2,5m. Σε μια στιγμή στο σώμα 

Σ προσπίπτει ένα βλήμα μάζας m1=0,1kg με ταχύτητα 

υ1=200m/s, το διαπερνά και εξέρχεται με ταχύτητα 

υ2=100m/s. 

α. Να υπολογιστεί η ταχύτητα του Σ αμέσως 

μετά την κρούση. 

β. Να υπολογιστεί η μεταβολή της τάσης του 

νήματος κατά τη διάρκεια της κρούσης. 

γ. Να υπολογιστεί η γωνιακή ταχύτητα της κυκλικής κίνησης του Σ αμέσως 

μετά την κρούση. 

δ. Να υπολογιστεί το ύψος h. 

Δίνεται g=10m/s2.                                                                              Μονάδες 6+7+6+6 
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