
ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

 

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 

 

 

 

 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ :  ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ  

ΤΑΞΗ : Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ :  MAΡΤΙΟΣ  2017 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : 7 

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.  Μια   σφαίρα   κυλίεται χωρίς ολίσθηση   κινούμενη   κατά μήκος 
κεκλιμένου επιπέδου (αρχικά ανέρχεται και στη συνέχεια κατέρχεται).  

α. Ο ρυθμός μεταβολής της στροφορμής της ως προς άξονα που 
διέρχεται από το κέντρο μάζας της μεταβάλλεται.  

β. Η φορά του διανύσματος της στατικής τριβής παραμένει σταθερή.  
γ. Η φορά του διανύσματος της γωνιακής επιτάχυνσης μεταβάλλεται.  
δ.Η φορά του διανύσματος της γωνιακής ταχύτητας παραμένει 

σταθερή. 

 Μονάδες 5 
 

Α2.Ποια από τις παρακάτω εκφράσεις για την κινητική ενέργεια περιστροφής στερεού 
σώματος, με ροπή αδράνειας Ι και στροφορμή μέτρου L ως προς τον ίδιο άξονα 
περιστροφής, είναι σωστή; 

α. Κ = 
2I

2L
   

β. Κ = 1
LI

2
  

γ. Κ = 21
IL

2
  

δ. Κ = 
2L

2I
 

                                                                                        Μονάδες 5 



ΑΡΧΗ 2ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

 

ΤΕΛΟΣ 2ης ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 

 

Α3.  α. Τα υγρά είναι πρακτικά ασυμπίεστα.  
β. Τα υγρά και τα αέρια είναι συμπιεστά.  
γ. Η αρχή του Pascal βρίσκει εφαρμογή στα υδραυλικά φρένα.  
δ. Η υδροστατική πίεση έχει νόημα μόνο όταν το υγρό βρίσκεται μέσα στο πεδίο 
βαρύτητας.  
ε. Η πίεση στα διάφορα σημεία του χώρου που καταλαμβάνει ένα υγρό οφείλεται 
μόνο στο βάρος του υγρού.  
στ. Η πίεση μετριέται σε Ν/m.  

                                                                                                                                         
Μονάδες 5 

 
Α4. Σε ανερχόμενη φλέβα ιδανικού ρευστού προσφέρεται ενέργεια 50 J ανά 

μονάδα μάζας οπότε προκαλείται αύξηση της δυναμικής ενέργειας κατά 

40J ανά μονάδα μάζας. Επομένως:  

α. η ανερχόμενη φλέβα "στενεύει". 
β. η ανερχόμενη φλέβα "πλαταίνει". 
γ. η ανερχόμενη φλέβα ελαττώνει τη κινητική της ενέργεια κατά 10J. 
δ. η ανερχόμενη φλέβα είναι σταθερής διατομής.                                                

Μονάδες 5 

 
 A5. Ένας παγοδρόμος περιστρέφεται με σταθερή γωνιακή ταχύτητα γύρω 
από τον κατακόρυφο άξονά του με τα χέρια του απλωμένα. Κάποια στιγμή 
συμπτύσσει τα χέρια του οπότε: 

α.η γωνιακή του ταχύτητα θα μειωθεί.  
β.η στροφορμή του θα μειωθεί.  
γ.η κινητική του ενέργεια θα παραμείνει σταθερή.  
δ.Ο ρυθμός μεταβολής της στροφορμής του θα παραμείνει μηδέν.  

                                                                                               Μονάδες 5 

 

 

 

 

 

 

 



ΑΡΧΗ 3ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

 

ΤΕΛΟΣ 3ης ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 

ΘΕΜΑ 2Ο : 

Β1. Μια σφαίρα ακτίνας R, μάζας Μ και ροπής αδράνειας 
22ΜR

Ι
5

  ως προς άξονα 

περιστροφής που διέρχεται από το κέντρο της, κυλάει χωρίς να ολισθαίνει πάνω 
σε οριζόντιο επίπεδο. (Να γίνει σχήμα και να σχεδιαστούν οι δυνάμεις που 
ασκούνται στη σφαίρα.) Η ταχύτητα του κέντρου μάζας της σφαίρας έχει μέτρο υ. 
Ο λόγος της κινητικής ενέργειας λόγω περιστροφής προς την ολική κινητική 
ενέργειά της είναι 

α. στροφ

ολ

K 2

Κ 5
   

β. στροφ

ολ

K 2

Κ 7
  

         Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.                                                                      
Μονάδες 2 

Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.                                                                

Μονάδες 4 

 

B2. Το Ένα ομογενές ορθογώνιο πρίσμα ύψους h από υλικό 
πυκνότητας ρ

π
. Το πρίσμα ισορροπεί στην επιφάνεια υγρού 

πυκνότητας ρ
υ 

όπως στο σχήμα. Το ύψος hB του τμήματος 

που είναι βυθισμένο στο υγρού είναι : 
α. hB=h ρπ /ρυ  
β. hB =h ρυ /ρπ  
γ. hB =h ρ2

πρ2
υ  

          Να επιλέξετε την η τις σωστές απαντήσεις.                                                     
Μονάδες 2 

 Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας                                                            

Μονάδες 4 

 

Β3. Οι τέσσερις κατακόρυφοι σωλήνες είναι όμοιοι. Να 
σχεδιάσετε το ύψος του ρευστού στους σωλήνες 
2,3,4 και να δικαιολογήσετε τον σχεδιασμό. 

         α. Αν το ρευστό που ρέει είναι ιδανικό.        
Μονάδες 4 

         β. Αν το ρευστό που ρέει είναι πραγματικό.  



ΑΡΧΗ 4ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

 

ΤΕΛΟΣ 4ης ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 

Μονάδες 4 
B4. Στη διπλανή εικόνα φαίνεται ένα άλμα κα-

τάδυσης, στη διάρκεια του οποίου, η αθλήτρια 

μεταβάλλοντας τη διάταξη του σώματος της στο 

χώρο περιστρέφεται γύρω από το κέντρο μάζας 

της ενώ ταυτόχρονα μετατοπίζεται, πριν καταλήξει 

στο νερό. Θεωρούμε ότι η μόνη δύναμη που 

δέχεται ενώ βρίσκεται στον αέρα είναι το βάρος 

της, καθώς οι αντιστάσεις του αέρα θεωρούνται 

ασήμαντες. Στον πίνακα που ακολουθεί η πρώτη 

στήλη δίνει την κινητική ενέργεια της αθλήτριας 

λόγω περιστροφής της γύρω από νοητό άξονα στο κέντρο μάζας της, η δεύτερη την 

κινητική της ενέργεια λόγω μεταφορικής κίνησης και η τρίτη την δυναμική της ενέργεια 

με επίπεδο αναφοράς εκείνο που διέρχεται από το κέντρο μάζας της όταν έρχεται σε 

επαφή με το νερό (θέση Γ). Οι τιμές αντιστοιχούν στην ανώτερη θέση Α της τροχιάς 

της αθλήτριας, σε μια ενδιάμεση θέση της Β πριν καταλήξει στο νερό και στη θέση Γ 

όταν έρχεται σε επαφή με το νερό. Για τις ροπές αδράνειας της αθλήτριας ως προς 

νοητό άξονα που διέρχεται από το κέντρο μάζας της στις παραπάνω θέσεις ισχύουν: 

ΙΑ = Ιβ = ΙΓ/2. Να συμπληρώσετε τα κενά του πίνακα. 

 Κπεριστρ Κμετ U 

Θέση Α 2000 J 30 J 4500 J 

Θέση Β   2400 J 

Θέση Γ    

Να δικαιολογήσετε τις  τιμές σας. (υπόδειξη σκεφτείτε το ερώτημα Β1) 

Μονάδες 5 
 

 



ΑΡΧΗ 5ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

 

ΤΕΛΟΣ 5ης ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 

 

ΘΕΜΑ 3Ο : 

Λεπτή κι ομογενής ράβδος ΑΓ, αρχικά 

ισορροπεί έχοντας το άκρο της Α σε 

επαφή µε το οριζόντιο έδαφος και το 

σημείο της Β σε επαφή µε το 

κατακόρυφο στήριγμα όπως φαίνεται 

στο σχήμα. Η ράβδος έχει μάζα  

M = 3kg , το σημείο Β απέχει από το μέσο Μ απόσταση MB=l/8 όπου l το μήκος 

της ράβδου και  φ = 45ο 

α. Βρείτε το συντελεστή οριακής στατικής τριβής ανάμεσα στη ράβδο και το  

έδαφος.                                                                                            

Μονάδες 5 

β. Κάποια στιγμή αφήνουμε πάνω στη ράβδος σώμα μάζας m  (το οποίο κολλά)  

στο άκρο της Γ . Η ράβδος αρχίζει να στρέφεται  γύρω από το Β.Βρείτε τη μάζα m 

του σώματος ώστε να ακινητοποιηθεί το σύστημα ράβδος - σώμα να 

ακινητοποιηθεί σε οριζόντια θέση.                                                                                

Μονάδες 6 

γ. Εξετάστε αν το σύστημα ράβδος σώμα θα παραμείνει σε οριζόντια θέση ή εάν 

η ακινητοποίησή του έγινε στιγμιαία.                                                    

Μονάδες 7 

δ. Αρθρώνουμε τη ράβδο στο στήριγμά έτσι ώστε 

να επιτραπεί περιστροφή της μόνο σε οριζόντιο 

επίπεδο και ασκούμε στο άκρο της Γ (όπου 

βρίσκεται το σώμα μάζας m) σταθερή οριζόντια 

δύναμή F=14N,κάθετη στη ράβδο. Αν το μήκος της 

ράβδου είναι l=4m, βρείτε τον ρυθμό αύξησης της γωνιακής ταχύτητας της μάζας 

m. Δίνεται: Ιράβδου,cm=Ml2/12.                                 

                                                                                                    Μονάδες 7 

 

 

 

 



ΑΡΧΗ 6ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

 

ΤΕΛΟΣ 6ης ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 

ΘΕΜΑ 4Ο : 
 

Σημειακό σώμα Σ (αμελητέων 
διαστάσεων), μάζας m=0,2 kg 
εκτοξεύεται από το σημείο Κ με 

ταχύτητα μέτρου υο=10√77m/s όπως 
δείχνει το σχήμα, (το ευθύγραμμο 
τμήμα ΑΚ είναι οριζόντιο) κατά 
μήκος  τεταρτοκυκλίου ακτίνας 
R=7m. Στη βάση του τεταρτοκυκλίου 
το σώμα συγκρούεται με 
κατακόρυφη ράβδο μήκους  L=R=7 
m και μάζας Μ = 2,4 kg. Η ράβδος 
είναι ομογενής και μπορεί να στρέφεται χωρίς τριβές γύρω από οριζόντιο 
άξονα που διέρχεται από το ένα άκρο της A το οποίο συμπίπτει με το κέντρο 
του τεταρτοκυκλίου. Η κρούση που επακολουθεί (στο σημείο Λ) είναι 
πλαστική και γίνεται με τρόπο στιγμιαίο (ακαριαίο). Μετά την πλαστική 
κρούση το σύστημα ράβδος-σημειακό σώμα, σταματά στιγμιαία, για 1 η φορά, 
όταν η ράβδος γίνει οριζόντια (θέση Ν).  
 
α.  Να βρείτε τη γωνιακή επιτάχυνση του συστήματος ράβδος -σώμα, ως 

προς τον άξονα περιστροφής του, τη στιγμή που σταματά στιγμιαία 
(θέση Ν). 

Μονάδες 4 

β.  Να βρείτε τη γωνιακή ταχύτητα του συστήματος  ράβδος -σώμα, τη 
χρονική στιγμή αμέσως μετά την πλαστική  κρούση. 

Μονάδες 5 

γ. Να βρείτε την ταχύτητα του σώματος Σ, τη χρονική στιγμή αμέσως πριν 
την πλαστική κρούση.  

Μονάδες 5 

δ.    Να   βρείτε το ποσοστό της αρχικής μηχανικής ενέργειας που 
μετατράπηκε σε θερμική ενέργεια κατά την πλαστική κρούση.  

Μονάδες 5  
ε.   Να αποδείξετε ότι το τεταρτοκύκλιο δεν είναι λείο και να βρείτε το   ποσό 

της θερμότητας που εκλύθηκε κατά την ολίσθηση του σώματος πάνω 
στο τεταρτοκύκλιο.   

       Μονάδες 6 



ΑΡΧΗ 7ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

 

ΤΕΛΟΣ 7ης ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 

Δίνονται η ροπή αδράνειας της ράβδου ως προς άξονα που διέρχεται από 

το κέντρο  μάζας της και είναι κάθετος σ’ αυτήν ICM = 21
ML

12
και η επιτάχυνση 

της βαρύτητας g=10m/s2. Θεωρούμε την αντίσταση του αέρα αμελητέα και 
ως επίπεδο μηδενικής δυναμικής ενέργειας το οριζόντιο επίπεδο που 
διέρχεται από το σημείο Λ.  

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΛΗ ΤΥΧΗ 

 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 


