
 
 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 

ΤΑΞΗ : Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ :  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : 5 

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.  Ένας τροχός περιστρέφεται γύρω από σταθερό άξονα. Η κινητική 
ενέργεια του τροχού είναι Κ. Αν διπλασιάσουμε τη στροφορμή του 
τροχού, τότε η κινητική του ενέργεια θα γίνει:  
  α. 2Κ 
  β. 4Κ 
  γ. 8Κ 
  δ. 2Κ 

     Μονάδες 5 
 
Α2.Ράβδος ισορροπεί πάνω σε τραπέζι, ενώ μπορεί να περιστρέφεται 
γύρω από σταθερό άξονα που διέρχεται από το μέσον της. Στη ράβδο 
ασκούνται δύο οριζόντιες δυνάμεις που βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο με 
αυτήν. Συνεπώς:  
α. οι δυνάμεις αποτελούν ζεύγος  
β. είναι μεταξύ τους παράλληλες  
γ. είναι συγγραμμικές  
δ. η συνισταμένη ροπής τους είναι μηδέν. 

  Μονάδες 5 
 

 



ΑΡΧΗ 2ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

 

ΤΕΛΟΣ 2ης ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 

Α3.  Πραγματικό υγρό ρέει μέσα σε οριζόντιο σωλήνα σταθερής διατομής με  σταθερή 
μέση ταχύτητα. Κατά τη διεύθυνση της ροής η πίεση 
α. διατηρείται 
β. αυξάνεται 
γ. ελαττώνεται 
δ. είναι ίση με την ατμοσφαιρική                                                                                                                                    

Μονάδες 5 

     

Α4.  Η εξίσωση της συνέχειας είναι  άμεση  συνέπεια της αρχής διατήρησης  
α. της ενέργειας 
β. της ορμής 
γ. της ύλης 
δ. της ταχύτητας 

Μονάδες 5 

 A5.     Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασμένες; 

α. Ο ρυθμός μεταβολής της στροφορμής ενός στερεού ισούται με το αλγεβρικό 
άθροισμα των ροπών που δρουν στο στερεό. 

β. Αν το μέτρο της στροφορμής παραμένει σταθερό, το αλγεβρικό άθροισμα των ροπών 
είναι  διάφορο του μηδενός  . 

γ. Σε σωλήνα ροής το πηλίκο της διατομής του σωλήνα προς την ταχύτητα στο αντίστοιχο 
σημείο παραμένει σταθερό. 

δ. Μoνάδα του ιξώδους είναι το 1 Νsm-2
. 

ε.  Ο  ρυθμός  μεταβολής  της  στροφορμής  μετριέται  σε  
2m

kg.
s

.  

                                                                               

Μονάδες 5 
ΘΕΜΑ 2Ο : 

Β1. Kυλινδρικό κατακόρυφο δοχείο με ανοιχτό το πάνω μέρος του περιέχει υγρό. Σε 
κάποιο σημείο της παράπλευρης επιφάνειας του δοχείου χαμηλότερα από τη στάθμη 
του υγρού υπάρχει μικρή οπή κλεισμένη με φελλό. Ο φελλός δέχεται από το υγρό 
δύναμη F1. Aν αφαιρέσουμε τον φελλό το υγρό εκρέει και ασκεί στο δοχείο δύναμη F2 . 
O λόγος F1/ F2 ισούται με 
 



ΑΡΧΗ 3ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

 

ΤΕΛΟΣ 3ης ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 

α. 1                
β. 2             
γ. 1/2 
 
           
Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.                                                                     Μονάδες 1 
Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.                                                               Μονάδες 7 

 

B2.  Τροχός μάζας Μ και ακτίνας R στρέφεται 
αριστερόστροφα µε γωνιακή ταχύτητα 1 rad/s σε 
κατακόρυφο επίπεδο γύρω από οριζόντιο άξονα που 
διέρχεται από το κέντρο του Ο. Βλήμα μάζας m=M/5 
κινείται οριζόντια με ταχύτητα υ0=21 m/s και 
σφηνώνεται στον τροχό σε απόσταση R/2 από το κέντρο 

του. Εάν Ιδισ(ο)= 21
MR

2
 και μετά την κρούση το σύστημα 

στρέφεται δεξιόστροφα µε γωνιακή ταχύτητα 1 rad/s η ακτίνα R του τροχού είναι: 
 α. 1m                    
  β. 2m                           
  γ. 0,5m 
 
Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.                                        Μονάδες 2 

Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.                                   Μονάδες 7 

 
Β4. Ένας λεπτός ομογενής δίσκος μάζας m και ακτίνας R 
μπορεί να περιστρέφεται χωρίς τριβές σε κατακόρυφο 
επίπεδο γύρω από οριζόντιο ακλόνητο άξονα ο οποίος 
διέρχεται από σημείο Γ της περιφέρειάς του. Αρχικά ο δίσκος 
συγκρατείται ακίνητος με την ακτίνα ΓΚ οριζόντια όπως 
φαίνεται στο σχήμα. Κάποια στιγμή αφήνεται ελεύθερος. Τη 
στιγμή που η ακτίνα ΓΚ γίνεται κατακόρυφη, το μέτρο της 
γραμμικής ταχύτητας του κατώτατου σημείου του δίσκου 
είναι ίσο με:  

α.   
gR

4
3

                   



ΑΡΧΗ 4ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

 

ΤΕΛΟΣ 4ης ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 

β.   4 gR                  

γ. 
gR

2
3

 

όπου g το μέτρο της επιτάχυνσης της βαρύτητας. Δίνεται η ροπή αδράνειας του δίσκου 
ως προς άξονα κάθετο στο επίπεδό του ο οποίος διέρχεται από το κέντρο του Κ,  

Ιcm= 21
mR

2
  

 

Να επιλέξετε την σωστή η τις σωστές απαντήσεις.                                          Μονάδες 1 
Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.                                                              Μονάδες 7 

 

        ΘΕΜΑ 3Ο : 

Δοχείο έχει σχήμα ορθογώνιου 

παραλληλεπίπεδου με βάση τετράγωνο 

πλευράς α=40cm και περιέχει νερό μέχρις ύψος 

h=1m. Στη βάση του δοχείου υπάρχει λεπτός 

οριζόντιος σωλήνας διατομής Α=4mm2 του 

οποίου το στόμιο είναι στραμμένο 

κατακόρυφα προς τα πάνω. Αρχικά ο σωλήνας 

είναι κλεισμένος με στρόφιγγα. 

Η ελεύθερη επιφάνεια του υγρού κλείνεται 

υδατοστεγώς με έμβολο που μπορεί να κινείται χωρίς τριβές στα τοιχώματα του δοχείου 

κι έχει μάζα m1=5 kg,  ενώ πάνω του τοποθετείται σώμα μάζας m2. 

α. Να υπολογιστεί η υδροστατική πίεση σε ένα σημείο του πυθμένα του δοχείου. 

Μονάδες 4 

Ανοίγουμε την στρόφιγγα και το νερό εκτοξεύεται κατακόρυφα και φτάνει σε ύψος 

h1=1,25 m από τη βάση του δοχείου. 

β. Να υπολογιστεί η ταχύτητα εκροής του νερού από τον σωλήνα.                  Μονάδες 6 

γ. Να υπολογιστεί η αρχική παροχή του νερού στο σωλήνα και ο χρόνος που απαιτείται 

για να εξέλθει από το στόμιο του σωλήνα το πρώτο λίτρο νερού.                      Μονάδες 8 

δ. Να υπολογιστεί η μάζα m2.                                                                                     Μονάδες 7 

Δίνονται ρν=1000 kg m-3, g=10m s-2. Oι απώλειες ενέργειας κατά την κίνηση του νερού 



ΑΡΧΗ 5ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

 

ΤΕΛΟΣ 5ης ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 

θεωρούνται αμελητέες. Αν ένα μέγεθος είναι τουλάχιστον 1000 φορές μικρότερο από 

ένα άλλο θεωρείται αμελητέο. 

 

ΘΕΜΑ 4Ο : 
Η τροχαλία του παρακάτω σχήματος  έχει μάζα 𝛭 =
4 𝑘𝑔, ακτίνα 𝑅 = 0,2 𝑚 και μπορεί να 
περιστρέφεται χωρίς τριβές γύρω από οριζόντιο, 
ακλόνητο άξονα που διέρχεται από το κέντρο της και 
είναι κάθετος στο επίπεδό της. Στην τροχαλία 
έχουμε τυλίξει αβαρές, μη εκτατό νήμα μεγάλου 
μήκους, στο ελεύθερο άκρο του οποίου έχουμε δέσει μικρό σώμα μάζας 𝑚 = 0,5 𝑘𝑔. 
Το μικρό αυτό σώμα μπορεί να κινείται σε οριζόντιο δάπεδο μεγάλου μήκους, με το 
οποίο εμφανίζει τριβή ολίσθησης με συντελεστή 𝜇 = 0,5. Αρχικά η τροχαλία και το 
σώμα είναι ακίνητα και το νήμα τεντωμένο. Τη χρονική στιγμή 𝑡 = 0 αρχίζουμε να 

ασκούμε στο μικρό σώμα οριζόντια σταθερή δύναμη �⃗� και ταυτόχρονα αφήνουμε 
ελεύθερη την τροχαλία να κινηθεί. Το μικρό σώμα ξεκινά να κινείται προς τα δεξιά 
ξετυλίγοντας το νήμα από την τροχαλία. Το μέτρο του ρυθμού μεταβολής της 

στροφορμής της τροχαλίας ισούται με 6
kg∙m2

s2
. Να υπολογίσετε: 

α. το μέτρο της επιτάχυνσης του μικρού σώματος,                                            Μονάδες 5 

β. το μέτρο της δύναμης �⃗�,                                                                                      Μονάδες 5 
γ. τη δύναμη που δέχεται η τροχαλία από τον άξονα περιστροφής της,        Μονάδες 5 
δ.το μέτρο της στροφορμής της τροχαλίας τη χρονική στιγμή 𝑡1 = 2 𝑠,         Μονάδες 5 
ε.την κινητική ενέργεια της τροχαλίας τη χρονική στιγμή που η θερμότητα λόγω τριβής 
ολίσθησης η οποία έχει παραχθεί εξαιτίας της κίνησης του μικρού σώματος στο 
οριζόντιο δάπεδο ισούται με 𝑄𝑇 = 0,75 𝐽.                                                          Μονάδες 5 
Δίνεται ότι η ροπή αδράνειας της τροχαλίας ως προς τον άξονα περιστροφής της 

υπολογίζεται από τον τύπο: 𝛪 =
1

2
 𝑀𝑅2. Η επιτάχυνση της βαρύτητας ισούται με 𝑔 =

10 𝑚 𝑠2⁄ . 
 

ΚΑΛΗ ΤΥΧΗ 

 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 

 


