
ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

 

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 

 
      

 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ  

ΤΑΞΗ  : Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ  (YΛΗ Γ΄) 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2018  

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : 3 

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 σωστή  απάντηση η στις σωστές απαντήσεις   
 

Α1.Ένα υλικό σημείο που ανήκει σε στερεό που περιστρέφεται γύρω 
από σταθερό  άξονα  περιστροφής με σταθερή γωνιακή ταχύτητα :  

α.δεν επιταχύνεται  
β.έχει σταθερή κεντρομόλο επιτάχυνση  
γ.έχει γωνιακή επιτάχυνση  
δ.εκτελεί ομαλή κυκλική κίνηση  

Μονάδες 12 

Α2.  Tροχός ακτίνας R κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει σε οριζόντιο επίπεδο. Αν υcm 
η ταχύτητα του τροχού λόγω μεταφορικής κίνησης, τότε η ταχύτητα του 
σημείου της περιφέρειας του τροχού που απέχει από το έδαφος απόσταση 
ίση με R , έχει μέτρο: 

α. υcm  
β. 2υcm  
γ.  0  
δ. 2 υcm  

 Μονάδες 12 

 
    

 



ΑΡΧΗ 2ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

 

ΤΕΛΟΣ 2ης ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 

Α3. Ένα στερεό σώμα εκτελεί μεταφορική κίνηση:  
α.  όταν η τροχιά κάθε σημείου του είναι ευθεία γραμμή  
β. όταν όλα τα σημεία του έχουν ταχύτητα σταθερή με το χρόνο  
γ. όταν όλα τα σημεία του έχουν την ίδια μεταξύ τους ταχύτητα και ο 
προσανατολισμός του παραμένει σταθερός  
δ. όταν όλα τα σημεία του έχουν την ίδια μεταξύ τους γωνιακή 
ταχύτητα . 

 

Μονάδες 12 

 

 Α4. Σε οριζόντιο επίπεδο ο δίσκος του σχήματος με 
ακτίνα R κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει και η ταχύτητα 
του κέντρου μάζας του Κ είναι υcm. H ταχύτητα του 
σημείου που βρίσκεται στη θέση Β της κατακόρυφης 
διαμέτρου και απέχει απόσταση R/2 από το Κ θα είναι  
α. 3υcm/2  
β. 2υcm/3  
γ. 5υcm/2  

Μονάδες 6 
 
Να αιτιολογήσετε την απάντηση σας.  

Μονάδες 9 
  

ΘΕΜΑ 2Ο  

 Ομογενής δοκός ΟΑ, μήκους  = 3m 
και βάρους w=100 Ν, ισορροπεί 
οριζόντια. Το άκρο Ο της δοκού 
συνδέεται με άρθρωση σε 
κατακόρυφο τοίχο, ώστε η δοκός να 
μπορεί να στρέφεται σε κατα -
κόρυφο επίπεδο.  
Σε απόσταση α=0,5 m από το άκρο Ο της δοκού κρέμεται με αβαρές σχοινί σώμα 
βάρους w1=300 Ν. Στο άκρο Α της δοκού ασκείται δύναμη F,  η οποία σχηματίζει 
γωνία φ=300  με τον κατά μήκος άξονα της δοκού, ενώ ο φορέας της βρίσκεται σε 
κατακόρυφο επίπεδο.  



ΑΡΧΗ 3ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

 

ΤΕΛΟΣ 3ης ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 

α. Να υπολογίσετε το μέτρο της δύναμης F . 
Μονάδες 13 

 
β. Να προσδιορίσετε το μέτρο και την κατεύθυνση  της δύναμης που δέχεται η 
δοκός από την άρθρωση.  

Μονάδες 12 

 

ΘΕΜΑ 4Ο : 

Ένας δίσκος στρέφεται γύρω από σταθερό 
άξονα, ο οποίος διέρχεται από το κέντρο του και 
είναι κάθετος στο επίπεδο του. Η γωνιακή 
ταχύτητα περιστροφής τον δίσκου σε 
συνάρτηση με το χρόνο παριστάνεται στο διά-
γραμμα του σχήματος.  
α. Να υπολογίσετε τη γωνιακή επιτάχυνση του 
δίσκου κατά τις χρονικές στιγμές t=1s και t=3s. 

Μονάδες 9  

β. Να σχεδιάσετε το διάγραμμα γωνιακής επιτάχυνσης με το χρόνο για 
τον δίσκο  

Μονάδες 9  

γ. Να υπολογίσετε τη γωνία που διαγράφει μια ακτίνα του δίσκου στη 
διάρκεια της επιβραδυνόμενης κίνησης του  και τον αριθμό των 
περιστροφών στο ίδιο χρονικό διάστημα.  

Μονάδες 7  

 

ΚΑΛΗ ΤΥΧΗ 

 


