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ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ  ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ  

ΤΑΞΗ : B΄ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021 

 

ΘΕΜΑ Α,Β 
 
Β1. Η σφαίρα του σχήματος εκτελεί κυκλική κίνηση σε λείο 
οριζόντιο τραπέζι με τη βοήθεια νήματος και με φορά ίδια 
με αυτήν των δεικτών του ρολογιού. 
Α. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Κάποια χρονική στιγμή το νήμα κόβεται και η σφαίρα θα ακολουθήσει την 

τροχιά: 

 

α. (1)   β. (2)   γ. (3) 

 

Β. Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

 
Μονάδες 2+5 

 
Β2. Δύο σώματα με μάζες m και 2m κινούνται στην ίδια ευθεία, με 

ταχύτητες που έχουν μέτρο  3υ  και  υ αντίστοιχα, με αντίθετες 

φορές. Τα σώματα συγκρούονται πλαστικά δημιουργώντας 

συσσωμάτωμα.  Το μέτρο της μεταβολής της ορμής του σώματος 

μάζας m ισούται με:  

α. 
8m

3


   β. 

10m

3


  γ. –3mυ 

Α. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Β. Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.  

Μονάδες 2+7 
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B3. Βόμβα αρχικά ακίνητη σπάει ακαριαία λόγω έκρηξης σε δύο 

κομμάτια Α και Β.  Η μάζα του κομματιού Β είναι διπλάσια από τη 

μάζα του Α.  

Α. Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση.  

Ο λόγος των κινητικών ενεργειών 







 των δύο κομματιών αμέσως μετά την 

έκρηξη είναι 

 

α. 1    β. 2   γ. 1/2 

Β. Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.  

 
                                                    Μονάδες 2+7                                                             

 
B4. Η σφαίρα του σχήματος εκτοξεύεται δύο φορές 

με διαφορετικές αρχικές ταχύτητες εκτελώντας 

οριζόντια βολή, από το ίδιο ύψος h από το έδαφος. 

Στο σχήμα φαίνεται η τροχιά που ακολουθεί μετά 

την πρώτη ρίψη (Α) και μετά τη δεύτερη ρίψη (Β) 

αντίστοιχα.  

Α. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. Ο χρόνος που θα κινηθεί η σφαίρα 

μέχρι να φτάσει στο έδαφος είναι:  

α. μεγαλύτερος στην τροχιά Α.  β. μεγαλύτερος στην τροχιά Β.  γ. 

ίδιος για τις τροχιές Α και Β. 

Β. Να αιτιολογήσετε την απάντηση σας. 

 

Β. Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 2+6 
  

 

Β5. Ένας αθλητής του άλματος επί κοντώ, αφού περάσει τον πήχη, πέφτει 

από ύψος αρκετών μέτρων ελεύθερα. Ο αθλητής φτάνει κάτω με σημαντική 

ορμή, αλλά δεν τραυματίζεται επειδή έχουν τοποθετήσει στρώμα αρκετά 

μεγάλου πάχους. Με την χρήση του στρώματος, αντί για άλλο σκληρό 

δάπεδο στο ίδιο ύψος με το στρώμα, ο άνθρωπος δέχεται μικρότερη 

δύναμη: 
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Α. Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση: 

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. 

Β. Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 2+6 

 
 

 

Β6. Η άκρη Δ του δείκτη των δευτερολέπτων σε ένα ρολόι εκτελεί ομαλή 

κυκλική κίνηση. Το μέτρο της γραμμικής ταχύτητας του σημείου Δ παραμένει 

σταθερό. 

Α. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

α. Η επιτάχυνση του Δ δεν είναι μηδέν και έχει σταθερό μέτρο, 

β. Η επιτάχυνση του Δ δεν είναι μηδέν και δεν έχει σταθερό μέτρο, 

γ. Η επιτάχυνση του Δ είναι μηδέν. 

Β. Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 2+7  
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ΘΕΜΑ Γ 
 

Ένα σώμα, μάζας m1 = 0,2 kg είναι δεμένο στο άκρο 

νήματος του οποίου το άλλο άκρο είναι στερεωμένο σε 

σταθερό σημείο, εκτελεί κυκλική κίνηση πάνω σε λείο 

οριζόντιο τραπέζι (κάτοψη του οποίου φαίνεται στο σχήμα). 

Το μήκος του νήματος είναι L = 0,5 m και η γραμμική 

ταχύτητα του σώματος έχει σταθερό μέτρο υ = 10 m/s. 

 

Γ1. Να βρεθούν η γωνιακή ταχύτητα ω, η περίοδος T και η 

κεντρομόλος επιτάχυνση ακ του σώματος. 

Κάποια στιγμή το νήμα κόβεται και το σώμα κινείται ευθύγραμμα. Στην πορεία 

του συναντάει δεύτερο σώμα  μάζας m2 = 0,4 kg και το διαπερνά χάνοντας τα 
3

5
 

της ταχύτητάς του. 

 

Γ2. Να υπολογιστεί η ταχύτητα των σωμάτων μετά την κρούση. 

 

Γ3. Πόση θερμότητα αναπτύχθηκε κατά την κρούση. 

 

Γ4. Πόσο θα απέχουν τα σώματα μεταξύ τους 2s μετά το τέλος της κρούσης. 

 

Μονάδες 7+5+7+6 
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ΘΕΜΑ Δ 

 

Κιβώτιο μάζας M = 970 g βρίσκεται ακίνητο πάνω 

σε οριζόντιο δάπεδο με το οποίο εμφανίζει 

συντελεστή τριβής ολίσθησης μ = 0,2. Βλήμα 

μάζας m = 30 g βρίσκεται κάποια στιγμή στο σημείο Ζ, σε απόσταση S=0, 2km 

από το ακίνητο κιβώτιο και κινούμενο με σταθερή οριζόντια ταχύτητα μέτρου υ = 

200 m/s, συγκρούεται με το κιβώτιο και σφηνώνεται σ’ αυτό. 

Δ1. Να υπολογίσετε το μέτρο της ταχύτητας με την οποία ξεκινά να κινείται το 

συσσωμάτωμα και την απώλεια της κινητικής ενέργειας του συστήματος κιβώτιο-

βλήμα λόγω της κρούσης. 

 

Δ2. Να βρείτε το μέτρο της μέσης δύναμης F  που ασκείται από το βλήμα στο 

κιβώτιο, αν η κρούση τελειώνει σε χρονικό διάστημα Δt = 1,1 s από τη στιγμή 

που το βλήμα βρισκόταν στο σημείο Ζ. 

 

Δ3. Να υπολογίσετε σε πόσο χρόνο μετά το τέλος της κρούσης θα σταματήσει το 

συσσωμάτωμα. 

 

Δ4. Να βρείτε το διάστημα που θα διανύσει το συσσωμάτωμα, αμέσως μετά την 

κρούση, μέχρι να σταματήσει. 

Μονάδες 7+5+7+6 

 

 

 

 
Κάθε επιτυχία! 

 


