
 

 

 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 

ΤΑΞΗ: Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ: ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: 4 

ΘΕΜΑ Α, Β 

Β1. Η συνολική ορμή του συστήματος δύο σωμάτων Κ και Λ 
που κινούνται ευθύγραμμα είναι μηδέν. Αν για τις μάζες των 
σωμάτων ισχύει ότι mK = 4mΛ , τότε ο λόγος των μέτρων των 

ταχυτήτων   
𝜐𝛫

𝜐𝛬
  των δύο σωμάτων ισούται με:  

α.  1     β.  4    γ.  0,25 

Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

ΜΟΝΑΔΕΣ (2+5) 

 

Β2. Σε οριζόντιο επίπεδο βρίσκεται ακίνητο σώμα μάζας Μ. Βλήμα μάζας m = 
100


 κινείται οριζόντια 

με ταχύτητα υ1, χτυπά το σώμα με αποτέλεσμα να το διαπεράσει. Το βλήμα εξέρχεται από το σώμα 

οριζόντια με ταχύτητα 1

10


. Αν τα μέτρα της μεταβολής της ορμής του βλήματος και του σώματος είναι 

Δp1 και Δp2 αντίστοιχα τότε: 

α. 
1 2

9
p p

1000
       β. Δp1 = Δp2   γ. 

1 2

1000
p p

9
    

Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

ΜΟΝΑΔΕΣ (2+7) 

 

Β3. Από σημείο Ο που βρίσκεται σε ύψος H πάνω από το έδαφος, βάλλεται οριζόντια ένα σώμα με 
αρχική ταχύτητα μέτρου υ0. Τη χρονική στιγμή t1, που το μέτρο της κατακόρυφης συνιστώσας της 
ταχύτητας έχει γίνει ίσο με το μέτρο της οριζόντιας συνιστώσας, το σώμα έχει μετατοπιστεί οριζόντια 

κατά x1 και κατακόρυφα κατά y1. Ο λόγος   
𝑥1

𝑦1
    εκείνη τη χρονική στιγμή είναι:  

α.  
1

2
        β.  2    γ.  1 

Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

ΜΟΝΑΔΕΣ (2+6) 



 

 

Β4. Μία μικρή σφαίρα εκτοξεύεται οριζόντια με τα ταχύτητα μέτρου υ0 από ύψος h πάνω από το 
έδαφος. Το μέτρο της ταχύτητάς της όταν φτάνει στο έδαφος είναι ίσο με 2υ0. Το ύψος από το οποίο 
εκτοξεύτηκε η σφαίρα είναι:  

α.    
𝜐0
2

2𝑔
     β.  

2𝜐0
2

3𝑔
        γ.    

3𝜐0
2

2𝑔
    

Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

ΜΟΝΑΔΕΣ (2+6) 

 

Β5. Στο διπλανό σχήμα τα σώματα βρίσκονται σε λείο οριζόντιο επίπεδο. 

Μετά την κρούση τα σώματα κινούνται προς τα δεξιά, το Α με ταχύτητα 

2m/s και το Β με ταχύτητα 3 m/s.  

 

Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

 

 

 Ολική Κινητική Ενέργεια Ολική ορμή 

1 Διατηρείται Ελαττώνεται 

2 Ελαττώνεται Διατηρείται 

3 Διατηρείται Διατηρείται 

ΜΟΝΑΔΕΣ (2+7) 

 

Β6. Ένα τρακτέρ έχει τροχούς με διαμέτρους d1=1m και d2=0,5m και κινείται σε οριζόντιο δρόμο με 
σταθερή ταχύτητα. Οι  τροχοί κυλίονται χωρίς να ολισθαίνουν πάνω στον δρόμο. Όταν οι τροχοί 
διαμέτρου d2 έχουν εκτελέσει N2=10 περιστροφές, τότε οι τροχοί διαμέτρου d1 θα έχουν εκτελέσει: 

α.  Ν1=10 περιστροφές    β.  Ν1=20 περιστροφές     γ.  Ν1=5 περιστροφές   

Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

ΜΟΝΑΔΕΣ (2+7) 

 

 

  



 

 

 

ΘΕΜΑ Γ 

Δύο σφαιρίδια αμελητέων διαστάσεων με μάζες 
m1= 4 kg και m2= 6 kg μπορούν να κινούνται στο 
εσωτερικό λείου κυκλικού δακτυλίου ακτίνας R = 
2m που είναι ακλόνητα στερεωμένος σε λείο 
οριζόντιο τραπέζι (κάτοψη του οποίου εικονίζεται 
στο σχήμα). Αρχικά το σφαιρίδιο μάζας m2 είναι 
ακίνητο, ενώ το σφαιρίδιο μάζας m1 εκτελεί ομαλή 
κυκλική κίνηση με φορά αντίθετη εκείνης των 
δεικτών του ρολογιού και με γραμμική ταχύτητα 
μέτρου υ1 = 5 m/s. Αν τα σφαιρίδια συγκρουστούν 
πλαστικά:  
Γ1. Να υπολογίσετε το μέτρο της γραμμικής 
ταχύτητας του συσσωματώματος μετά την κρούση 
καθώς και την περίοδο της κίνησής του. 

ΜΟΝΑΔΕΣ 6 

 
Γ2. Να υπολογίσετε την απώλεια της μηχανικής 
ενέργειας του συστήματος κατά την διάρκεια της πλαστικής κρούσης. 

ΜΟΝΑΔΕΣ 5 

 
Γ3. Σε κάποια άλλη περίπτωση, αλλάζοντας το υλικό των σφαιριδίων, αλλά διατηρώντας τις μάζες και 
τις αρχικές ταχύτητές τους, τα σφαιρίδια συγκρούονται χωρίς να δημιουργηθεί συσσωμάτωμα. Αν η 
ταχύτητα του σφαιριδίου m2  αμέσως μετά την κρούση είναι 4 m/s, να υπολογίσετε την ταχύτητα του 
σφαιριδίου m1 αμέσως μετά την κρούση.  
Να αποδείξετε ότι στην κρούση αυτή διατηρείται η μηχανική ενέργεια του συστήματος των δύο 
σφαιρών. 

ΜΟΝΑΔΕΣ 8 

 
Γ4. Ποιο είναι το μήκος του τόξου που διανύει το κάθε ένα από τα δύο σώματα μέχρι την επόμενη 
σύγκρουσή τους;  

ΜΟΝΑΔΕΣ 6 

 

  



 

 

ΘΕΜΑ Δ  

 

Σώμα μάζας M = 5 kg βρίσκεται στην άκρη ενός επίπλου ύψους H = 1,8m 
όπως φαίνεται στο σχήμα. Ένα βλήμα μάζας m = 200 g κινείται με οριζόντια 
ταχύτητα V = 200m/s και διαπερνά το σώμα M ακαριαία, εξερχόμενο με 
ταχύτητα υ = 50m/s. 
 
Δ1. Υπολογίστε την ταχύτητα υ0 που θα αποκτήσει αμέσως μετά τη 
διάτρηση το σώμα M. 

ΜΟΝΑΔΕΣ 5 

 
Δ2. Υπολογίστε την απώλεια μηχανικής ενέργειας κατά την διάτρηση του 
σώματος M από το m. 

ΜΟΝΑΔΕΣ 5 

 
Δ3. Με τι χρονική διαφορά θα φθάσουν στο έδαφος τα δύο σώματα; Υπολογίστε την διαφορά των 
οριζόντιων αποστάσεων στις οποίες τα δύο σώματα θα συναντήσουν το έδαφος. 

ΜΟΝΑΔΕΣ 8 

 
Δ4. Κάποια χρονική στιγμή t1 η κινητική ενέργεια του σώματος M είναι 1,25 φορές μεγαλύτερη από 
την κινητική ενέργεια που είχε αμέσως μετά τη διάτρηση. Υπολογίστε τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. 

ΜΟΝΑΔΕΣ 7 

Δίνεται g=10m/s2.  

Η αντίσταση του αέρα θεωρείται αμελητέα.  

 

 

 

 

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !!! 


