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ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ :  ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ  

ΤΑΞΗ  : Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ              ΤΜΗΜΑ: Β1   

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ :  NOEMΒΡΙΟΣ 2016  

 

ΘΕΜΑ 1Ο : 
Στις παρακάτω ερωτήσεις 1 έως 4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον 
αριθμό της ερώτησης και δίπλα σε κάθε αριθμό το γράμμα που 
αντιστοιχεί στην η στις σωστή/σωστές απαντήσεις. 
 
Α1. Ένας αθλητής του άλματος επί κοντώ, αφού περάσει τον πήχη, πέφτει από 

ύψος αρκετών μέτρων ελεύθερα.Ο αθλητής φτάνει στο έδαφος, αλλά δεν 

τραυματίζεται επειδή έχουν τοποθετηθεί  στρώματα  μεγάλου πάχους.Με τη 

χρήση του στρώματος, αντί  άλλου  σκληρότερου  δαπέδου  πέφτοντας από  το ίδιο 

ύψος με το στρώμα, ο άνθρωπος δέχεται μικρότερη δύναμη:  

α. επειδή η μεταβολή της ορμής είναι μικρότερη όταν πέφτει στο στρώμα  

β. επειδή η μεταβολή της ορμής του γίνεται σε διαφορετικό χρονικό διάστημα 

όταν πέφτει στο στρώμα  

γ. επειδή η δύναμη που ασκεί το στρώμα στον αθλητή είναι διαρκώς ίση κατά 

μέτρο με το βάρος του αθλητή.  

δ.  επειδή το στρώμα είναι μαλακό και δεν αφήνει τον αθλητή να καταλάβει τη 

δύναμη που δέχεται.  

                                                                                Μονάδες 5   
                                                                                                      

A2. Δύο σώματα A και B εκτελώντας οριζόντιες βολές (ταυτόχρονη 
εκτόξευση)  φτάνουν στο έδαφος την ίδια χρονική στιγμή.  Αυτό μας 
οδηγεί στο συμπέρασμα πως:  
α. έχουν την ίδια αρχική ταχύτητα . 
β. έχουν το ίδιο βεληνεκές . 
γ. εκτοξεύθηκαν από το  ίδιο ύψος . 
δ. φτάνουν στο έδαφος με την ίδια ταχύτητα .           

                                                                            Μονάδες 5                                                                 
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A3. Στην  ομαλή κυκλική  κίνηση: 
α. Το μέτρο της  γραμμικής ταχύτητας  διατηρείται  σταθερό. 
β. Η γραμμική ταχύτητα  διατηρείται  σταθερή.  
γ. Η γωνιακή ταχύτητα  παραμένει σταθερή.  
δ. Η συνισταμένη δύναμη παραμένει σταθερή .     

Μονάδες 5  
   

A4. Σημειακή μάζα εκτελεί ομαλή κυκλική κίνηση.  Η κεντρομόλος 
δύναμη είναι : 
α. καθετή στην ακτίνα,  
β. παράλληλη στην ακτίνα ,  
γ. κάθετη στην διεύθυνση της γραμμικής ταχύτητας, 
δ. ανάλογη της γωνιακής ταχύτητας.  

Μονάδες 5  
 

A5. Nα συμπληρώσετε στον παρακάτω πίνακα τους τύπους των 
μεγεθών που σας ζητούμε και τις αντίστοιχες μονάδες τους  (εκτός 
από το 7) :  

 

Μέγεθος Τύπος Μονάδες 

1. Κεντρομόλος δύναμη.  
 

 

2. Γραμμική ταχύτητα σε συνάρτηση με 
την συχνότητα. 

  

3. Περίοδος σε συνάρτηση με τη 
συχνότητα. 

 
 

 

4. Βεληνεκές  
 

 

5. Γωνιακή ταχύτητα σε συνάρτηση με την 
περίοδο. 

  

6. Κεντρομόλος επιτάχυνση σε συνάρτηση 
με την γωνιακή ταχύτητα 

 
 

 

7. Εξίσωση τροχιάς στην οριζόντια βολή  
 

----------------------- 

     Μονάδες 5                                                                                         
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ΘΕΜΑ 2Ο : 
 
Β1. Ένα βλήμα εκτοξεύεται οριζόντια τη χρονική στιγμή t=0, με αρχική 

ταχύτητα μέτρου υ0=2m/s. Θεωρούμε σύστημα ορθογωνίων αξόνων, 
το οποίο έχει ως αρχή το σημείο εκτόξευσης. Να συμπληρώσετε τα 
κενά στον παρακάτω πίνακα, τα οποία αναφέρονται στις 
συντεταγμένες της θέσης (x, y), στις συνιστώσες της ταχύτητας (υ x, 
υy) και της επιτάχυνσης (α x, αy), κατά τους άξονες Οx και Oy, 
αντίστοιχα τις χρονικές στιγμές της δεύτερης στήλης:   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Δίνεται η επιτάχυνση της βαρύτητας στην επιφάνεια της Γης g = 10 
m/s2. Θεωρούμε την αντίσταση του αέρα αμελητέα.   

 
Μονάδες 6                                                               

 
B2. Μια σφαίρα δένεται σε σκοινί  μήκος d και περιστρέφεται σε 

οριζόντιο επίπεδο με γραμμική  ταχύτητα μέτρου υ. Χωρίς ν' 
αλλάξουμε το μήκος του σκοινιού, διπλασιάζουμε το μέτρο της 
γωνιακής ταχύτητας  ω. Το μέτρο της κεντρομόλου επιτάχυνσης της 
πέτρας:  
α. μένει το ίδιο,  
β. υποδιπλασιάζεται,  
γ. διπλασιάζεται,  
δ. υποτετραπλασιάζεται,  
ε. τετραπλασιάζεται.  
Να σημειώσετε την σωστή πρόταση.    

Μονάδες 6                                                               
Να αιτιολογήστε  την απάντησή σας.      

Μονάδες 6                                  

A. Χρόνος  t(s) x(m) y(m) 

 0   

 2   
Β. Χρόνος t(s) υx (m/s) υy (m/s) 

 2   

 6   
Γ. Χρόνος  t(s) αx (m/s2) αy (m/s2) 

 0   

 7   
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      B3. Δύο μπάλες έχουν μάζες m1  και m2  αντίστοιχα και θεωρούνται υλικά 

σημεία.  Η μπάλα m1  κινείται με ταχύτητα μέτρου υ 1  πάνω σε λείο οριζόντιο 

επίπεδο και πέφτει πάνω στην μπάλα m2  που είναι ακίνητη.  

 

Αν μετά την κρούση οι δύο μπάλες κινούνται μαζί ως ένα σύστημα σωμάτων τότε:  

α. Η ορμή κάθε μπάλας διατηρείται  

β. Η ενέργεια κάθε μπάλας διατηρείται  

γ. Δε διατηρείται η μηχανική ενέργεια του συστήματος   

 

Α. Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση.  

Μονάδες 2  

Β. Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.  

Μονάδες 5                                 
 
 

ΘΕΜΑ 3Ο : 
 

Σώμα μάζας m1=2 kg είναι δεμένο στο άκρο νήματος μήκους ℓ=1,25 m. Το 
σώμα αφήνεται από το σημείο (Γ), στο οποίο το νήμα είναι τεντωμένο και 
οριζόντιο, οπότε  διαγράφει κυκλική τροχιά .   

 
α. Να υπολογίσετε  το μέτρο της ταχύτητας  του σώματος τη στιγμή 
που περνά από το χαμηλότερο σημείο (Δ) της τροχιάς του (όπου 
το νήμα γίνεται κατακόρυφο)                                                                              

Μονάδες 5  
β. Ποια είναι η  τάση του νήματος όταν το σώμα διέρχεται 
διαγράφοντας κυκλική τροχιά από το σημείο (Δ).  

Μονάδες 6  
γ. Στο σημείο (Δ) κόβεται το νήμα  και το σώμα βρίσκεται σε ύψος 
h=80m πάνω από το έδαφος. Να υπολογιστεί το βεληνεκές  της 
οριζόντιας βολής που θα διαγράψει το σώμα .                                                                                                           

Μονάδες 5  
δ. Να βρεθεί η γωνία που σχηματίζει η ταχύτητα υ με την οποία 
φτάνει το σώμα στο  έδαφος  με την οριζόντια διεύθυνση  (αρκεί 
ένας τριγωνομετρικός αριθμός) .                                                                                                           

Μονάδες 3  
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Η αντίσταση του αέρα θεωρείται αμελητέα  και g=10 m/s2.  
 

 

ΘΕΜΑ 4Ο : 
 

Βλήμα μάζας m=100 g κινείται οριζόντια με ταχύτητα υ=200 m/s τη 

στιγμή που συγκρούεται πλαστικά με ακίνητο κιβώτιο μάζας Μ =1,9Κg. 
α. Να υπολογιστεί η ταχύτητα V που θα αποκτήσει το συσσωμάτωμα 
από την κρούση.  

Μονάδες 6 
 
β. Αν η κρούση διαρκεί Δt=10 -2 s να υπολογιστεί η μέση δύναμη που 
δέχεται το βλήμα κατά τη διάρκεια της κρούσης.  

Μονάδες 7 
 
γ. Να υπολογιστεί η θερμότητα που αναπτύχθηκε κατά την κρούση .  

Μονάδες 6 
 
δ. Να υπολογιστεί η μεταβολή της ορμής του κιβωτίου και του 
συστήματος κατά την κρούση.  

Μονάδες 6 
 
 
 
 

 
 


