
ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

 

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 

 
 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ :  ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ  

ΤΑΞΗ  : Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ :  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : 6 

ΘΕΜΑ 1Ο :  

Στις παρακάτω ερωτήσεις 1 έως 3 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της 
ερώτησης και δίπλα σε κάθε αριθμό το γράμμα που αντιστοιχεί στη ν σωστή  
απάντηση η στις σωστές απαντήσεις   
 

Α1.  Όταν ένα σώμα που περιστρέφεται γύρω από σταθερό άξονα δέχεται δυνάμεις οι 

οποίες δίνουν συνολική ροπή μηδέν, τότε το σώμα διατηρεί: 

α.τη γωνιακή του ταχύτητα σταθερή, 
β.τη γωνιακή του επιτάχυνση θετική, 
γ.τη ροπή αδράνειας του μηδενική. 

Μονάδες 5 

Α2.   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. Όσο μειώνεται το βάθος ενός υγρού τόσο μειώνεται και η πίεση.  
ζ. Η πίεση μετριέται σε Ν/m.  

 
                                                                                Μονάδες 5 

 



ΑΡΧΗ 2ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

 

ΤΕΛΟΣ 2ης ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 

Α3. Όταν ένα στερεό σώμα εκτελεί στροφική κίνηση γύρω από σταθερό άξονα που διέρχεται 
από το κέντρο του τότε: 

α.όλα τα σημεία του σώματος έχουν την ίδια γραμμική ταχύτητα. 
β.όλα τα σημεία του σώματος έχουν την ίδια γωνιακή ταχύτητα. 
γ.τα σημεία που είναι πιο κοντά στον άξονα περιστροφής ολοκληρώνουν γρηγορότερα 
την περιστροφή. 
δ.τα σημεία που βρίσκονται πιο κοντά στον άξονα περιστροφής έχουν μεγαλύτερη 
γωνιακή ταχύτητα. 

                                                                                                        Μονάδες 5 

A4. Μια ομογενής ράβδος μπορεί να περιστρέφεται γύρω από λεία 
σταθερή άρθρωση. Η ράβδος αφήνεται ελεύθερη από τη θέση Α. 

α. Σε ποια από τις επόμενες θέσεις θα έχει μεγαλύτερη γωνιακή 
επιτάχυνση;  

Β,Γ,Δ,Ε 

β. Σε ποια από τις επόμενες θέσεις θα έχει μεγαλύτερη γωνιακή 
ταχύτητα; 

Β,Γ,Δ,Ε 

                                                                                                                           

Μονάδες 5  

Α5. Οριζόντιος κυκλικός δίσκος περιστρέφεται με σταθερή συχνότητα γύρω από 

κατακόρυφο άξονα που διέρχεται από το κέντρο του. Από κάποιο ύψος πάνω από το 

δίσκο πέφτει ένα κομμάτι πλαστελίνη που κολλάει σε ένα σημείο της περιφέρειας του 

δίσκου. 

Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές (Σ) και ποιες λανθασμένες (Λ); 

α.Η ροπή αδράνειας του συστήματος αυξάνεται. 

β.Η στροφορμή του συστήματος αυξάνεται. 

γ.Η συχνότητα περιστροφής του συστήματος αυξάνεται. 

δ.Η περίοδος περιστροφής του συστήματος αυξάνεται. 

                                                                                                                                          Μονάδες 5 
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ΑΡΧΗ 3ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

 

ΤΕΛΟΣ 3ης ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 

ΘΕΜΑ 2Ο :  

Β1. 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 σωστή  απάντηση .                                                           

Μονάδες 2 

Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.                                                   

Μονάδες 4 

 

B2.  Τέσσερις άνθρωποι μάζας m ο καθένας, ισορροπούν ακίνητοι 

πάνω σε αρχικά ακίνητη κυκλική εξέδρα μάζας  Μ και ακτίνας  

R που έχει τη  δυνατότητα να περιστρέφεται χωρίς τριβές. 

Κάποια στιγμή οι άνθρωποι αρχίζουν ταυτόχρονα να 

περπατούν, οπότε αποκτούν τελικά ταχύτητα σταθερού 

μέτρου υ ως προς το έδαφος, σχεδόν εφαπτομενικά στην 

περιφέρεια της εξέδρας και κατά την ίδια φορά, όπως 

φαίνεται στο σχήμα. Η εξέδρα : 

α. θα μείνει ακίνητη 

β. θα αρχίσει να περιστρέφεται με φορά όμοια με αυτήν των δεικτών του ρολογιού.  

γ. θα αρχίσει να περιστρέφεται με φορά αντίθετη από αυτήν των δεικτών του 

ρολογιού. 

δ. τίποτε από τα παραπάνω. 

  Να επιλέξετε την η τις σωστές απαντήσεις.                                                          

Μονάδες 2 

Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας                                                   



ΑΡΧΗ 4ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

 

ΤΕΛΟΣ 4ης ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 

Μονάδες 4 

 

Β3. 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 U0=21 
m/s και σφηνώνεται στον τροχό σε απόσταση R/2 από το 
κέντρο του. Εάν Ιδισ(ο)=1/2 ΜR2και μετά την κρούση το 
σύστημα στρέφεται δεξιόστροφα µε γωνιακή ταχύτητα 
1rad/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 4 

 

Β4.  Μια σφαίρα ακτίνας R, μάζας Μ και ροπής αδράνειας 
5

RΜ2
Ι

2

  ως προς άξονα 

περιστροφής που διέρχεται από το κέντρο της, κυλάει χωρίς να ολισθαίνει πάνω σε 
οριζόντιο επίπεδο. 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. 
5

2

Κ

K

ολ

στροφ
                        β. 

7

2

Κ

K

ολ

στροφ
  

         Να επιλέξετε την σωστή η τις σωστές απαντήσεις.                                                          

Μονάδες 2 

Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.                                                   

Μονάδες 5 

 

 

 



ΑΡΧΗ 5ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

 

ΤΕΛΟΣ 5ης ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 

ΘΕΜΑ 3Ο :  

Τροχός έχει μάζα Μ=0,125kg και ακτίνα R=4cm. Στην περιφέρεια του τροχού ασκείται 
κατά τη διεύθυνση της εφαπτομένης σταθερού μέτρου δύναμη F= 5 10-2N, οπότε ο 
τροχός αρχίζει να περιστρέφεται χωρίς τριβές σε οριζόντιο επίπεδο και γύρω από άξονα 
που διέρχεται από το κέντρο του και είναι κάθετος στο δίσκο. Να υπολογιστούν: 

α. η γωνιακή επιτάχυνση του τροχού 
Μονάδες 3 

β.η γωνιακή ταχύτητα του τροχού την χρονική στιγμή t=4s 
Μονάδες 3 

γ. ο ρυθμός μεταβολής της στροφορμής του τροχού 
Μονάδες 4 

δ. το έργο που παράγει η δύναμη στο παραπάνω χρονικό διάστημα 
Μονάδες 4 

ε. η ισχύς της δύναμης την χρονική στιγμή t=4s, και η μέση ισχύς της στο παραπάνω 
χρονικό διάστημα 

Μονάδες 6 
στ. ο αριθμός των περιστροφών του δίσκου στο παραπάνω χρονικό διάστημα 

Μονάδες 5 
 Η ροπή αδράνειας του τροχού, ως προς άξονα περιστροφής που διέρχεται από ένα 

σημείο της περιφέρειάς του και είναι κάθετος σε αυτόν, είναι Ι=2MR2 
 
 

  
 

ΘΕΜΑ 4 

Ομογενής ράβδος ΑΒ έχει μήκος L = 1 m, μάζα M = 3 kg και 

ισορροπεί σε οριζόντια θέση, όπως φαίνεται στο σχήμα. Στο 

άκρο της Α είναι στερεωμένη με άρθρωση στον κατακόρυφο 

τοίχο, γύρω από την οποία μπορεί να περιστρέφεται χωρίς 

τριβές. Ένα αβαρές τεντωμένο νήμα συνδέει το σημείο Γ της 

ράβδου με σώμα Σ, μάζας m = 1 kg, το οποίο είναι στερεωμένο 

στο ελεύθερο άκρο ενός κατακόρυφου ιδανικού ελατηρίου, σταθεράς Κ, ενώ το άλλο άκρο 

του είναι στερεωμένο ακλόνητα στην οροφή. Όλη η διάταξη βρίσκεται στο ίδιο κατακόρυφο 

Α  Γ  
Β  

Σ  

k  



ΑΡΧΗ 6ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

 

ΤΕΛΟΣ 6ης ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 

επίπεδο και ισορροπεί με το ελατήριο επιμηκυμένο κατά ΔL = 30 cm από το φυσικό του 

μήκος, ενώ η απόσταση του σημείου Γ από το άκρο Α της ράβδου είναι ίση με 3
L

4
. 

Α. Να υπολογίσετε: 

α. το μέτρο της τάσης του νήματος 

Μονάδες 4 
β. τη σταθερά Κ του ελατηρίου 

Μονάδες 4 
Β. Τη χρονική στιγμή t = 0 κόβουμε το νήμα, οπότε το σώμα Σ αρχίζει να εκτελεί απλή 

αρμονική ταλάντωση, ενώ η ράβδος υπό την επίδραση της βαρύτητας πέφτει 

περιστρεφόμενη γύρω από το άκρο της Α. 

α. Να βρείτε το μέτρο του ρυθμού μεταβολής της στροφορμής της ράβδου αμέσως μετά 

το κόψιμο του νήματος, καθώς και τη στιγμή που γίνεται κατακόρυφη. 

Μονάδες 4 
β. Να βρείτε το μέτρο της στροφορμής της ράβδου τη στιγμή που γίνεται κατακόρυφη. 

Μονάδες 4 
γ. Να βρείτε το μέτρο της γωνιακής επιτάχυνσης της ράβδου τη στιγμή που σχηματίζει 

με την κατακόρυφη γωνία 300. 

Μονάδες 5 
δ.Να γράψετε τη χρονική εξίσωση της απομάκρυνσης της ταλάντωσης του σώματος Σ, 

θεωρώντας ως θετική φορά τη φορά προς τα πάνω. 

Μονάδες 4 
Δίνεται η ροπή αδράνειας της ράβδου ως προς άξονα που διέρχεται από το κέντρο μάζας 

της και είναι κάθετος σ’ αυτή CMI 21
ML

12
  και η επιτάχυνση της βαρύτητας g = 10 m/s2. 

 

 

ΚΑΛΗ ΤΥΧΗ  

 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ  

 

 


