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ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ : ΦΤΗΚΖ  ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟΤ  

ΣΑΞΖ : B΄ΛΤΚΔΗΟΤ  

ΓΗΑΓΩΝΗΜΑ ΠΔΡΗΟΓΟΤ : ΟΚΣΩΒΡΗΟ 2021 

 

 
ΘΔΜΑ 1Ο : 
 
Σηις παρακάηφ ερφηήζεις 1 έφς 4 να γράυεηε ζηο ηεηράδιό ζας ηον αριθμό 
ηης ερώηηζης και δίπλα ζε κάθε αριθμό ηο γράμμα ποσ ανηιζηοιτεί στη 
σωστή/σωστές απανηήζεις 

 
Α1. Γύν ζώκαηα βάιινληαη από ην ίδην ύςνο κε νξηδόληηεο ηαρύηεηεο π1  θαη π2 
όπνπ π1>π2.Σόηε: 
α. ηα ζώκαηα θάζε ρξνληθή ζηηγκή βξίζθνληαη ζην ίδην ύςνο από ην έδαθνο, 
β. ηα ζώκαηα θάζε ρξνληθή ζηηγκή ζα βξίζθνληαη ζηελ ίδηα θαηαθόξπθε. 
γ. ηα ζώκαηα έρνπλ ηελ ίδηα ηαρύηεηα θηάλνληαο ζην έδαθνο, 
δ. ηα ζώκαηα έρνπλ ην ίδην βειελεθέο. 

                                                                                Μονάδες 5  
                                                                                                      

A2. Γύν ζώκαηα A θαη B κε δηαθνξεηηθέο κάδεο εθηειώληαο νξηδόληηεο βνιέο 
(ηαπηόρξνλε εθηόμεπζε)  θηάλνπλ ζην έδαθνο ηελ ίδηα ρξνληθή ζηηγκή. Απηό 
καο νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα πσο: 
α. έρνπλ ηελ ίδηα αξρηθή ηαρύηεηα. 
β. έρνπλ ην ίδην βειελεθέο. 
γ. εθηνμεύζεθαλ από ην ίδην ύςνο. 
δ. θηάλνπλ ζην έδαθνο κε ηελ ίδηα ηαρύηεηα.           

                                                                            Μονάδες 5                                                                
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A3. ηελ νκαιή θπθιηθή θίλεζε: 
α. Σν κέηξν ηεο γξακκηθήο ηαρύηεηαο δηαηεξείηαη ζηαζεξό. 
β. Η γξακκηθή ηαρύηεηα δηαηεξείηαη ζηαζεξή. 
γ. Η γσληαθή ηαρύηεηα παξακέλεη ζηαζεξή. 
δ. Σίπνηε από ηα παξαπάλσ.     

Μονάδες 5 
 

A4. Μηθξό ζώκα εθηειεί νκαιή θπθιηθή θίλεζε. Η γσληαθή ηνπ ηαρύηεηα σ  
α. παξακέλεη ζηαζεξή κόλν θαηά κέηξν. 
β. παξακέλεη ζηαζεξή θαηά θαηεύζπλζε. 
γ. κεηαβάιιεηαη κε ζηαζεξό ξπζκό. 
δ. κεηαβάιιεηαη όηαλ κεηαβάιιεηαη ε δηεύζπλζε ηεο γξακκηθήο ηνπ 
ηαρύηεηαο.                    

Μονάδες 5 

 
A5. ώκα εθηειεί νκαιή θπθιηθή θίλεζε κε ζπρλόηεηα 2 Ηz . 
α. δηαγξάθεη κηα πιήξε πεξηζηξνθή ζε 2 s. 
β. έρεη πεξίνδν 0,2 s. 
γ. έρεη γσληαθή ηαρύηεηα π rad/s. 
δ. εθηειεί 10 πεξηζηξνθέο ζε 5 s.                    

                              Μονάδες 5                                                                                         

 
ΘΔΜΑ 2Ο : 
 
Β1α. 

 
 
ώκα εθηειεί νκαιή θπθιηθή θίλεζε ζηελ ηξνρηά πνπ εηθνλίδεηαη ζην 
παξαθάησ ζρήκα. H θπθιηθή ηξνρηά ηνπ ζρήκαηνο είλαη νξηδόληηα, θάζεηε 
ζην επίπεδν ηεο ζειίδαο θαη ην ζώκα πεξηζηξέθεηαη θαηά ηε θνξά πνπ 
δείρλεη ην βέινο. 
Α.  Να κεηαθέξεηε ην ζρήκα ζην ηεηξάδηό ζαο θαη λα ζρεδηάζεηε ην 
δηάλπζκα ηεο γσληαθήο θαη γξακκηθήο ηνπ ηαρύηεηαο, όηαλ ην ζώκα 
βξίζθεηαη ζην ζεκείν Α θαη ζην αληηδηακεηξηθό ηνπ ζεκείν Γ.  
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Β. Αλ αιιάμεη ε θνξά θίλεζεο ηνπ ζώκαηνο θαη δηπιαζηαζηεί ε 
ζπρλόηεηα πεξηζηξνθήο ηνπ λα ζρεδηάζεηε ζε λέν ζρήκα ηελ ηξνρηά ηνπ 
θηλεηνύ θαη ην δηάλπζκα ηεο γσληαθήο θαη γξακκηθήο ηνπ ηαρύηεηαο, όηαλ 
ην ζώκα βξίζθεηαη ζην ζεκείν Α . 
Γ. Ση ζρέζε έρνπλ ηα κέηξα ησλ γξακκηθώλ θαη γσληαθώλ ηαρπηήησλ ζηηο 
δύν πεξηπηώζεηο? 
 

Μονάδες 9 
 

Β1β. Βιήκα εθηνμεύεηαη νξηδόληηα ηε ρξνληθή ζηηγκή t=0, κε αξρηθή 
ηαρύηεηα κέηξνπ π0 = 10 m/s. Θεσξνύκε ζύζηεκα νξζνγσλίσλ 
αμόλσλ, ην νπνίν έρεη σο αξρή ην ζεκείν εθηόμεπζεο.  
Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηνλ παξαθάησ πίλαθα, ηα νπνία 
αλαθέξνληαη  
ζηηο ζπληεηαγκέλεο ηεο ζέζεο (x, y),  
ζηηο ζπληζηώζεο ηεο ηαρύηεηαο (πx, πy)  
θαη ηεο επηηάρπλζεο (αx, αy), ζηνπο άμνλεο Οx θαη Oy, ηηο αληίζηνηρεο 
ρξνληθέο ζηηγκέο ηεο δεύηεξεο ζηήιεο:   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Γίλεηαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο g=10m/s2. Θεσξνύκε ηελ αληίζηαζε ηνπ 
αέξα ακειεηέα.  

Μονάδες 9 
                                

  

A. Υρόνος  t(s)  x(m) y(m) 

 0   

 3   

Β. Υρόνος t(s)  σx (m/s) σy (m/s) 

 1   

 4   

Γ. Υρόνος  t(s)  αx (m/s2) αy (m/s2) 

 0   

 2   
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B2. Από ηελ ηαξάηζα θηεξίνπ θαη από ζεκείν Α ξίρλνπκε  νξηδόληηα κηθξή 
ζθαίξα κε ηαρύηεηα π0 θαη από ύςνο h. Δπαλαιακβάλνπκε  ηε βνιή από ηνλ 
20 όξνθν πνπ έρεη ύςνο  h/4, θαη από ζεκείν Β πνπ βξίζθεηαη ζηελ ίδηα 

θαηαθόξπθν κε ην Α , ξίρλνληαο ην ζθαηξίδην κε ηαρύηεηα 
΄

0π , ηέηνηα ώζηε λα 

πέζεη ζην ίδην ζεκείν ηνπ εδάθνπο. 
Η ζρέζε ησλ ηαρπηήησλ ξίςεο είλαη  

α. 
΄

0 0π =4π            β. ΄

0 0π =2π
                

γ. ΄

0 0π =π
 

 
Να ζεκεηώζεηε ηελ ζσζηή πξόηαζε. 

                                                    Μονάδες 3                                                             

Να αηηηνινγήζηε  ηελ απάληεζή ζαο.  

                                                         Μονάδες 6                                 

 
 
B3. Ρνιόη δείρλεη 06:00. ε πόζν ρξόλν ν ιεπηνδείθηεο θαη ν σξνδείθηεο ζα 
ζπκπέζνπλ γηα πξώηε θνξά.  

α. 
 

  
            β. 

 

  
            γ. 

  

  
  

 
Να ζεκεηώζεηε ηελ ζσζηή πξόηαζε. 

                                                    Μονάδες 3                                                            

Να αηηηνινγήζηε  ηελ απάληεζή ζαο.                                                     

Μονάδες 5                                 
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ΘΔΜΑ 3Ο : 
 

Γύν ζώκαηα  μεθηλνύλ ηαπηόρξνλα από ηα 
ζεκεία Α θαη Β ηεο πεξηθέξεηαο θύθινπ αθηίλαο 
R=1m όπσο θαίλεηαη ζην δηπιαλό ζρήκα.H 
ηαρύηεηα ηνπ Α έρεη κέηξν πΑ=π/4 m/s. Οη 
επηβαηηθέο αθηίλεο ζρεκαηίδνπλ γσλία 900. 
 
 
α. Πνηό πξέπεη λα είλαη ην κέηξν ηοε ηαρύηεηαο 
πΒ ώζηε λα ζπλαληεζνύλ γηα πξώηε θνξά ηελ 
ρξνληθή ζηηγκή t=2 s ζην ζεκείν Γ . 

Μονάδες 8 
 

 
β. Πνηά είλαη ηόηε ε ζπρλόηεηα πεξηζηξνθήο fB ηνπ ζώκαηνο Β;                                                                

Μονάδες 8 
 

γ. Όηαλ ην θηλεηό Β έρεη δηαγξάςεη 2 πεξηζηξνθέο πνην είλαη ην κήθνο ηνπ 
ηόμνπ πνπ έρεη δηαγξάςεη ην θηλεηό Α. 

Μονάδες 5 
 
δ. Μεηά ηελ πξώηε ηνπο ζπλάληεζε (ρξνληθή ζηηγκή t=2s) ζε πόζν ρξόλν ζα 
μαλαζπλαληεζνύλ . 

Μονάδες 4 
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ΘΔΜΑ 4Ο : 
 
Γύν ζεκεηαθέο κάδεο Α θαη Β βξίζθνληαη ζε θαηαθόξπθν 
ζηύιν ύςνπο h θαη εθηνμεύνληαη ηαπηόρξνλα ηελ ρξνληθή 
ζηηγκή t=0, κε νξηδόληηεο ηαρύηεηεο κέηξσλ π1 θαη π2 
αληίζηνηρα. Tελ ίδηα ρξνληθή ζηηγκή από ηελ βάζε ηνπ 
ζηύινπ μεθηλά ζώκα Γ κε ζηαζεξή ηαρύηεηα π=4m/s 
θηλνύκελν όπσο ζην ζρήκα.  
Όηαλ ην ζώκα Γ έρεη δηαλύζεη απόζηαζε x=8 m ηα 
ζώκαηα Β θαη Γ ζπγθξνύνληαη  ζην έδαθνο. 
 
 Να ππνινγίζεηε: 
 
α. Σν ύςνο ηνπ ζηύινπ .                                                                  

Μονάδες 6 
 

β. Σν κέηξν ηεο  ηαρύηεηαο π1 αλ ηα βειελεθή ηνπο ζπλδένληαη κε ηελ ζρέζε 
S1=3S2.                                                                                                

                                                                                                                
Μονάδες 6 

 
γ. Σελ νξηδόληηα θαη ηελ θαηαθόξπθε απόζηαζε κεηαμύ ησλ A θαη Β ηελ 
ρξνληθή ζηηγκή t1=1   s .  

Μονάδες 7 
 

δ. Σελ ηαρύηεηα ηνπ ζώκαηνο Α κε ηελ νπνία θηάλεη ζην έδαθνο.                                                                                            
Μονάδες 4 

 
ε. Πνηα ρξνληθή ζηηγκή ε βαξπηηθή δπλακηθή ελέξγεηα ηνπ ζώκαηνο Α (U=mgh 
όποσ h η απόζηαζη από ηο έδαθος) είλαη 50 J αλ ε κάδα ηνπ είλαη mA= 
1Kg.                                                                        

Μονάδες 2 
Γίλεηαη ην κέηξν ηεο επηηάρπλζεο βαξύηεηαο g=10m/s2 θαη όηη νη αληηζηάζεηο 
από ηνλ αέξα αγλννύληαη. 
 

 
Κάθε επιηστία! 

 


