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ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ :  ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ  

ΤΑΞΗ : Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ :  ΜΑΡΤΙΟΣ  2018  

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : 6 

ΘΕΜΑ 1Ο : 

Στις ερωτήσεις Α1, Α2, Α3 και Α4 να επιλέξετε την σωστή απάντηση: 
 

A1.Σώμα μάζας m είναι δεμένο στο ελεύθερο άκρο οριζοντίου ελατηρίου σταθεράς Κ 

και εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση σε λείο οριζόντιο επίπεδο με περίοδο Τ και 
πλάτος Α. Αντικαθιστούμε το σώμα μάζας m με άλλο σώμα τετραπλάσιας μάζας και 
το αναγκάζουμε και πάλι να εκτελέσει απλή αρμονική ταλάντωση πλάτους Α. Τότε:  

α. η περίοδος της ταλάντωσης τετραπλασιάζεται  
β. η ολική ενέργεια της ταλάντωσης διπλασιάζεται.  
γ. η γωνιακή συχνότητα της ταλάντωσης υποδιπλασιάζεται  
δ. η σταθερά επαναφοράς της ταλάντωσης τετραπλασιάζεται  

Μονάδες 5  
 

A2. Ένα ανοικτό κυλινδρικό δοχείο με μεγάλο εμβαδό 
βάσης περιέχει νερό. Στο πλευρικό τοίχωμα του δοχείου 
και στην ίδια κατακόρυφο ανοίγουμε δύο μικρές οπές οι 

οποίες απέχουν από τη βάση του δοχείου h1 και h2 , όπου 

h1=2h2, όπως στο σχήμα. Για τα μέτρα των ταχυτήτων 
εκροής του νερού από τις δύο οπές ισχύει 
α. υ1 =4 υ2  
β. υ1 = υ2  
γ. υ1 < υ2  
δ. υ1 =2 υ2 

 
Μονάδες 5  
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A3.  Ηχητική πηγή εκπέμπει ήχο  συχνότητας fs και κατευθύνεται προς 
ακίνητο παρατηρητή Α με σταθερή ταχύτητα. Η πηγή εκπέμπει τον ήχο  
για χρονικό διάστημα Δ ts. Τότε: 

α. H συχνότητα του ήχου που αντιλαμβάνεται ο παρατηρητής είναι 
μικρότερη της fs. 
β. H συχνότητα του ήχου που αντιλαμβάνεται ο παρατηρητής συνεχώς 
αυξάνεται καθώς πλησιάζει η πηγή . 
γ. Ο παρατηρητής ακούει τον ήχο για χρονικό διάστημα Δ tA<ΔtS. 
δ. Ο παρατηρητής ακούει τον ήχο για χρονικό διάστημα Δ tA>ΔtS. 
 

  Μονάδες 5 

A4.  Σημειακή σφαίρα συγκρούεται πλάγια και ελαστικά με κατακόρυφο 
τοίχο, έχοντας πριν την κρούση ταχύτητα μέτρου υ που σχηματίζει γωνία 
φ με τον κατακόρυφο τοίχο. Τι από τα παρακάτω θα συμβεί λόγω της 
κρούσης; 
α. Η κινητική ενέργεια της σφαίρας θα αλλάξει.  
β. Η ταχύτητα της σφαίρας θα μείνει σταθερή.  
γ. Το μέτρο της μεταβολής της ορμής της σφαίρας θα είναι ίσο με το 
μηδέν. 
δ. Η μεταβολή του μέτρου της ορμής της σφαίρας θα είναι ίση με το  
μηδέν. 

 Μονάδες 5  

  

Α5. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράμμα κάθε πρότασης και δίπλα σε κάθε 

γράμμα τη λέξη Σωστό, για τη σωστή πρόταση, και τη λέξη Λάθος, για τη 

λανθασμένη. 

 
1. Η υδροστατική πίεση σε ένα ορισμένο βάθος ενός υγρού είναι ανάλογη του 

βάθους, αντιστρόφως ανάλογη της πυκνότητας του υγρού και ανάλογη της 

επιτάχυνσης της βαρύτητας.  

2. Κατά τη μετωπική ελαστική κρούση δύο σωμάτων της ίδιας μάζας συμβαίνει 

ανταλλαγή των κινητικών τους ενεργειών. 

3. Όταν μια ελαστική σφαίρα προσπίπτει κάθετα σε λείο τοίχο η ορμή της 
παραμένει σταθερή. 
4. Δύο ρευματικές γραμμές δεν μπορεί να τέμνονται γιατί στο σημείο τομής τους ένα 
μόριο του ρευστού θα είχε δύο ταχύτητες.  
5. Διακρότημα επιτυγχάνεται από τη σύνθεση δύο απλών αρμονικών ταλαντώσεων 
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ίδιας συχνότητας. 
6. Η συχνότητα μιας ελεύθερης ταλάντωσης (αν δεν υπάρχουν αντιστάσεις) είναι η 
ιδιοσυχνότητα της ταλάντωσης.  
7 Η περίοδος ενός διακροτήματος αυξάνεται, όσο οι συχνότητες των επιμέρους 
ταλαντώσεων πλησιάζουν μεταξύ τους.  
8. Στην απλή αρμονική ταλάντωση σε ίσους χρόνους διανύονται ίσα διαστήματα. 
9. Αν η ορμή ενός συστήματος δύο σωμάτων είναι ίση με το μηδέν, τότε θα 
είναι υποχρεωτικά μηδενική και η κινητική ενέργεια του συστήματος. 
10. Σε μια απλή αρμονική ταλάντωση η δυναμική ενέργεια ταλάντωσης γίνεται 
τριπλάσια από την κινητική ενέργεια δύο χρονικές στιγμές στην διάρκεια 
μίας περιόδου. 
 

 
Μονάδες 5  

ΘΕΜΑ  2Ο  :  

 

B1. Δύο σώματα, το Α με μάζα  και το Β με 

μάζα , είναι διαρκώς σε επαφή και κινούνται 

σε λείο οριζόντιο επίπεδο με την ίδια ταχύτητα 

. Τα σώματα συγκρούονται κεντρικά με 

σώμα Γ μάζας , το οποίο αρχικά είναι ακίνητο. Μετά την κρούση το Α σταματά, ενώ 

το Β κολλάει στο Γ και το συσσωμάτωμα αυτό κινείται με ταχύτητα . Τότε θα ισχύει: 

α.   

β.   

γ.  

Να επιλέξετε την σωστή πρόταση.                                        Μονάδες 2 
Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.                                     Μονάδες 3 

 

  
B2. Το 1845 ο Buys Ballot έλεγξε για 1η φορά το φαινόμενο Doppler για τον 
ήχο. Στάθηκε ακίνητος ανάμεσα σε δύο τρομπετίστες που ο ένας ήταν 
ακίνητος και ο άλλος τον πλησίαζε με ταχύτητα υ s. Αν έπαιζαν και οι δύο μια 
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νότα συχνότητας 501Ηz και αυτός άκουγε 9 διακροτήματα /s η ταχύτητα υs  
του κινούμενου τρομπετίστα ήταν:  

α.3 m/s 
β. 6 m/s 
γ. 1 m/s 

(Tαχύτητα ήχου στον αέρα 340 m/s)  
  

 
Να επιλέξετε την σωστή πρόταση.                                        Μονάδες 2 
Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.                                     Μονάδες 5 

 
 

B3. Στο διπλανό σχήμα μια βρύση με σταθερή 
παροχή Π ρίχνει νερό στη δεξαμενή, ώστε να 
διατηρεί το ύψος h1 του νερού σταθερό. Στη 
βάση της δεξαμενής υπάρχει ένας οριζόντιος 
σωλήνας διατομής Α2=Α που στη συνέχεια 
στενεύει σε διατομή Α3=Α/2 από το άκρο της 
οποίας το νερό εκρέει. Το νερό θεωρείται 
ιδανικό ρευστό, ενώ το εμβαδό A1 της 
οριζόντιας διατομής της δεξαμενής είναι πολύ 

μεγαλύτερο των διατομών Α2 και Α3. Ο λόγος 2
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Να επιλέξετε την σωστή πρόταση.                                        Μονάδες 2 
Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.                                     Μονάδες 5 
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B4. Δίσκος μάζας Μ είναι στερεωμένος στο πάνω άκρο κατακόρυφου 

ιδανικού ελατηρίου σταθεράς Κ, και ισορροπεί (όπως στο σχήμα). Το 

άλλο άκρο του ελατηρίου είναι στερεωμένο στο έδαφος. Στο δίσκο 

τοποθετούμε χωρίς αρχική ταχύτητα σώμα μάζας m. Το σύστημα 

εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση. Η ενέργεια της ταλάντωσης είναι: 

α.
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Να επιλέξετε την σωστή πρόταση.                                        Μονάδες 2 
Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.                                     Μονάδες 4 

 

 
 

ΘΕΜΑ 3  

Σώμα Σ μάζας m = 2 kg κρέμεται από το κάτω άκρο κατακόρυφου ιδανικού ελατηρίου 
σταθεράς K, του οποίου το πάνω άκρο του ελατηρίου είναι στερεωμένο ακλόνητα σε 
οροφή. Ανυψώνουμε το σώμα κατά 0,1 m από τη θέση ισορροπίας του και στη θέση 
αυτή το εκτοξεύουμε με ταχύτητα υ0 και φορά προς τα πάνω την οποία θεωρούμε 
θετική. Το σώμα αρχίζει (t0=0) να εκτελεί ταλάντωση πλάτους Α=0,2m και τη χρονική 
στιγμή t=π/12s διέρχεται για πρώτη φορά από τη θέση ισορροπίας του. 
α. Να υπολογίσετε την περίοδο της ταλάντωσης                                      Μονάδες 5 
β. Να βρείτε το μέτρο της αρχικής ταχύτητας υ0. 

Μονάδες 5 
γ. Να γράψετε την χρονική εξίσωση της επιτάχυνσης του σώματος. 

Μονάδες 5 
δ. Να υπολογίσετε το ρυθμό μεταβολής της κινητικής ενέργειας όταν το σώμα 
δέχεται δύναμη επαναφοράς Fεπ = 24 Ν και κινείται επιταχυνόμενα. 

Μονάδες 5 
 

ε. Να γράψετε την χρονική εξίσωση της δύναμης που ασκεί το ελατήριο στο σώμα Σ 
και να κάνετε τη γραφική της παράσταση.                                      Μονάδες 5 
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ΘΕΜΑ 4  

 
Η δεξαμενή του σχήματος περιέχει νερό και 
φέρει ένα έμβολο ώστε να καλύπτει 
ολόκληρη την επιφάνεια του νερού. Το νερό 
διοχετεύεται μέσω του οριζόντιου σωλήνα 
μεταβλητής διατομής με Α1=3Α2=12cm2 στο 
σημείο εξόδου Γ από όπου εκρέει 
πέφτοντας στο δοχείο εμβαδού βάσης 
Α=0,288m2. Ο κατακόρυφος σωλήνας Β 
είναι τοποθετημένος σε σημείο του 
οριζόντιου σωλήνα με εμβαδόν Α1 . Το 
ύψος της στήλης του νερού στη δεξαμενή 
είναι h=1,8m και θεωρούμε ότι κατά την εκροή του  νερού από το Γ το ύψος h δεν 
μεταβάλλεται. Τη χρονική στιγμή t=0 πιέζουμε προς τα κάτω το  έμβολο με αποτέλεσμα 
το νερό να εκρέει από το σημείο Γ με ταχύτητα 9 m/s. Να βρείτε: 
α. την πίεση Pεμβ μεταξύ εμβόλου και της επιφάνειας του νερού στη δεξαμενή. 

Μονάδες 8 
 

β. το ύψος h1 της στήλης του νερού στον κατακόρυφο σωλήνα Β. 
Μονάδες 8 

 
γ. την αύξηση του ύψους y του νερού στο δοχείο μετά από χρόνο 1 min. 

Μονάδες 9 
 

 
Να θεωρήσετε το νερό ιδανικό ρευστό.Δίνονται: η επιτάχυνση της βαρύτητας 
g=10m/s2,η πυκνότητα του νερού ρ=103kg/m3 και η ατμοσφαιρική πίεση 
patm=105 N/m2. 

 

ΚΑΛΗ ΤΥΧΗ  

 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ  


