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ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΤΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ  
ΣΑΞΗ : Γ΄ΛΤΚΕΙΟΤ  

ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ     Nοέμβρης  2021 
 
 
 
ΘΔΜΑ Α 
 
Σηις παρακάηφ ερφηήζεις 1 έφς 4 να γράυεηε ζηο ηεηράδιό ζας ηον αριθμό ηης 
ερώηηζης και δίπλα ζε κάθε αριθμό ηο γράμμα ποσ ανηιζηοιτεί ζηην ζφζηή 
απάνηηζη η ζηις ζφζηές απανηήζεις  
 
Α1.  Σν δνρείν ηνπ ζρήκαηνο είλαη γεκάην κε πγξό θαη 
θιείλεηαη κε έκβνιν  ζην νπνίν αζθείηαη δύλακε F. Όια ηα 
καλόκεηξα 1, 2, 3, 4 δείρλνπλ πάληα:  
α. ηελ ίδηα πίεζε, όηαλ ην δνρείν είλαη εληόο ηνπ πεδίνπ 
βαξύηεηαο  
β. ηελ ίδηα πίεζε, όηαλ ην δνρείν βξίζθεηαη εθηόο πεδίνπ 
βαξύηεηαο  
γ. δηαθνξεηηθή πίεζε, αλ ην δνρείν βξίζθεηαη εθηόο πεδίνπ βαξύηεηαο  
δ. ηελ ίδηα πίεζε, αλεμάξηεηα από ην αλ ην δνρείν είλαη εληόο ή εθηόο ηνπ 
πεδίνπ βαξύηεηαο.  

Μονάδες 5 
                                                                                                

A2. ε κηα πνζόηεηα ηδαληθνύ ξεπζηνύ πνπ θαηέξρεηαη ζε ζσιήλα, πξνζθέξεηαη ιόγσ 
δηαθνξάο πίεζεο 120 𝐽/𝐿 θαη έρνπκε κεηαβνιή ηεο δπλακηθήο ελέξγεηαο ηεο πνζόηεηαο 
απηήο θαηά 80 𝐽/𝐿.  
α. Η θηλεηηθή ελέξγεηα ηεο πνζόηεηαο ηνπ ξεπζηνύ απμήζεθε θαηά 40 𝐽/𝐿.  

β. Η θηλεηηθή ελέξγεηα ηεο πνζόηεηαο ηνπ ξεπζηνύ απμήζεθε θαηά 200 𝐽/𝐿.   

γ. Η νιηθή ελέξγεηα ηεο πνζόηεηαο ηνπ ξεπζηνύ απμήζεθε θαηά 200 𝐽/𝐿.   
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δ. Η κεραληθή ελέξγεηα ηεο πνζόηεηαο ηνπ ξεπζηνύ δηαηεξήζεθε.     

Μονάδες 5 
                        

Α3. Καηά ηελ θεληξηθή ειαζηηθή θξνύζε δύν ζθαηξώλ :   
α. ε κεηαβνιή ηεο νξκήο ηεο κηαο ζθαίξαο είλαη ίζε κε ηε κεηαβνιή ηεο νξκήο ηεο 
άιιεο.  
β. ε κεηαβνιή ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο ηεο κηαο ζθαίξαο είλαη ίζε κε ηε κεηαβνιή 
ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο ηεο άιιεο.   
γ. ε δηαθνξά ηεο ηειηθήο από ηελ αξρηθή ηαρύηεηα ηεο κηαο ζθαίξαο είλαη ίζε κε ηε 
δηαθνξά ηεο ηειηθήο από ηελ αξρηθή ηαρύηεηα ηεο άιιεο.   
δ. Αλ νη δύν ζθαίξεο έρνπλ ίζεο κάδεο, ηόηε αληαιιάζζνπλ θηλεηηθέο ελέξγεηεο.  

  Μονάδες 5 
 
Α4. ηνλ νξηδόληην ζσιήλα ηνπ δηπιαλνύ 
ζρήκαηνο ξέεη ηδαληθό πγξό ππθλόηεηαο ξ. Ο 
ζσιήλαο ζηελ πεξηνρή 1 έρεη εκβαδό δηαηνκήο Α1 , 
ελώ ζηελ πεξηνρή 2 ζηελεύεη θαη έρεη εκβαδό 
δηαηνκήο Α2. Σν πγξό ξέεη ζηελ πεξηνρή 1 κε 
ηαρύηεηα κέηξνπ π1. Αλ ε κεηαβνιή ηεο θηλεηηθήο 
ελέξγεηαο αλά κνλάδα όγθνπ ηνπ πγξνύ θαηά ηε 

κεηάβαζή ηνπ από ηελ πεξηνρή 1 ζηελ πεξηνρή 2 είλαη 4ξ 2

1 , ν ιόγνο ησλ δηακέηξσλ 

δ1/δ2 ησλ ζσιήλσλ είλαη  
α. 2 

β. 3   

γ. 3 
δ. 3/4 

 Μονάδες 5 
 
A5. Να γπάψεηε ζηο ηεηπάδιό ζαρ ηο γπάµµα κάθε ππόηαζηρ και δίπλα ζε κάθε γπάµµα 
ηη λέξη Σωζηό για ηη ζωζηή ππόηαζη και ηη λέξη Λάθορ για ηη λανθαζμένη.  
 
α. ε ζσιήλα ξνήο ην πειίθν ηεο δηαηνκήο ηνπ ζσιήλα πξνο ηελ ηαρύηεηα ζην 
αληίζηνηρν ζεκείν παξακέλεη ζηαζεξό 
 β. Η παξνρή ελόο ζσιήλα ή κηαο θιέβαο όπνπ ξέεη θάπνην ξεπζηό παξακέλεη 
ζηαζεξή σο ζπλέπεηα ηεο αξρήο δηαηήξεζεο ηεο ελέξγεηαο. 

γ. Μηα θξνύζε ιέγεηαη έθθεληξε όηαλ νη ηαρύηεηεο θέληξσλ κάδαο ησλ ζσκάησλ πξηλ 
ηελ θξνύζε έρνπλ ηπραία δηεύζπλζε 
δ. ην αθίλεην πγξό ελόο θιεηζηνύ δνρείνπ πνπ βξίζθεηαη εληόο βαξπηηθνύ πεδίνπ  
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επηθξαηεί ζε όια ηνπ ηα ζεκεία ε ίδηα πίεζε.  
ε. Καηά ηελ ειαζηηθή θξνύζε δύν ζθαηξώλ αλ νη δύν ζθαίξεο έρνπλ ίζεο κάδεο, ηόηε 
αληαιιάζζνπλ ηαρύηεηεο. 

 Μονάδες 5 
 
ΘΔΜΑ Β 

Β1. Σν θπιηλδξηθό θιεηζηό δνρείν ηνπ ζρήκαηνο, ύςνπο α, είλαη γεκάην κε λεξό θαη 

ζπλδέεηαη κε ιεπηό ζσιήλα, ν νπνίνο πεξηέρεη επίζεο λεξό ζε κήθνο ℓ=2α θαη ν 
νπνίνο ζρεκαηίδεη γσλία ζ=30° κε ηελ νξηδόληηα 
δηεύζπλζε. 
 
i) Η πίεζε ζηε βάζε ηνπ δνρείνπ (ζεκείν Α) έρεη 

ηηκή: 
α) pΑ=pαη+3ξgα,       
β) pΑ=pαη+2ξgα, 
γ) pΑ=pαη+ξgα,         
δ) pΑ=2ξgα, 
 
Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε.                                                            

  Μονάδες 1 
Να δηθαηνινγήζεηε ηηο απαληήζεηο ζαο.                                                      

                                                                                          Μονάδες 2 
 

ii) Η δύλακε πνπ ην λεξό αζθεί ζηελ άλσ βάζε ηνπ δνρείνπ, ε νπνία έρεη εκβαδόλ Α, 
έρεη κέηξν: 

α) F=(pαη+2ξgα)∙Α,    β) F=(pαη-2ξgα)∙Α,   γ) F=(pαη+ξgα)∙Α,  δ) F=ξgα∙Α. 
 

Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε.                                                            
  Μονάδες 1 

Να δηθαηνινγήζεηε ηηο απαληήζεηο ζαο.                                                      
                                                                                                                      Μονάδες 3 

 
iii) Αλ F1 ε δύλακε πνπ αζθεί ζην λεξό ε άλσ βάζε ηνπ δνρείνπ θαη F2 ε αληίζηνηρε 

πνπ αζθεί ε θάησ βάζε, λα απνδείμεηε όηη F2-F1=w, όπνπ w ην βάξνο ηνπ λεξνύ 
πνπ πεξηέρεηαη ζην δνρείν. 

 
    

   Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.                                           
Μονάδες 2 

α

θ

Α
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Β2. ώκα  κάδαο mA  θηλείηαη  ζε  ιείν  νξηδόληην  επίπεδν  κε ηαρύηεηα   κέηξνπ   πΑ 

θαη ζπγθξνύεηαη θεληξηθά θαη πιαζηηθά κε αθίλεην ζώκα κάδαο mB = 2mA. Η 

κεηαβνιή ηεο    θηλεηηθήο    ελέξγεηαο    ηνπ     ζπζηήκαηνο    ησλ    δπν ζσκάησλ,   

ε   νπνία   παξαηεξήζεθε   θαηά   ηελ   θξνύζε, είλαη: 

α. ΔΚ =  
     

 

 
          β. ΔΚ =  

     
 

 
        γ. ΔΚ =  

       
 

 
  . 

Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε.                                                            
  Μονάδες 1 

Να δηθαηνινγήζεηε ηηο απαληήζεηο ζαο.                                                      
                                                                                                                      Μονάδες 3 

 
 

Β3. Έλα αλνηθηό θπιηλδξηθό δνρείν, αλνηρηό ζην 
πάλσ κέξνο ηνπ, πεξηέρεη λεξό  πνπ ζεσξείηαη 
ηδαληθό ξεπζηό θαη ε ειεύζεξε επηθάλεηά ηνπ 
βξίζθεηαη ζε ύςνο h από ην έδαθνο. ε ζεκείν Ρ 
ηνπ πιεπξηθνύ ηνηρώκαηνο αλνίγνπκε κία ηξύπα 
εκβαδνύ Α, ζε ύςνο h1=3h/4 από ηε βάζε ηνπ 
δνρείνπ. Σν εκβαδό ηεο ηξύπαο ζεσξείηαη πνιύ 
κηθξόηεξν από ην εκβαδό ηεο βάζεο ηνπ δνρείνπ. 
Μέζσ κηαο βξύζεο κε ζηαζεξή παξνρή ην ύςνο ηεο ζηάζκεο ηνπ λεξνύ ζην 
δνρείν δηαηεξείηαη ζηαζεξό. Σν εκβαδό δηαηνκήο ηεο θιέβαο ηνπ λεξνύ πνπ 
εμέξρεηαη από ηελ ηξύπα, ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ πξνζπίπηεη ζην έδαθνο, είλαη ίζν 
κε:  
α.Α          
β.Α/2 
γ.3Α/4 
 
 
Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε.                                              

Μονάδες 1 
Να δηθαηνινγήζεηε ηηο απαληήζεηο ζαο                                                     
                                                                                                                Μονάδες 4 
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Β4. ώκα 1 κάδαο m1 θαη ηαρύηεηαο 1π  ζπγθξνύεηαη θεληξηθά θαη ειαζηηθά κε 

αθίλεην ζώκα 2 , κάδαο m2. Αλ ε ηαρύηεηα ηνπ ζώκαηνο m1 κεηά ηελ θξνύζε είλαη 

' 1
1

π
π

2
   

Α. Ο ιόγνο ησλ καδώλ 1

2

m

m
 είλαη: 

α. 
1

3
       β. 

5

2
  γ. 3 

Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε.                                                            
  Μονάδες 1 

Να δηθαηνινγήζεηε ηηο απαληήζεηο ζαο.                                                      
                                                                                                                      Μονάδες 3 

 
Β.  Σν κέηξν ηεο κεηαβνιήο ηεο νξκήο ηνπ ζώκαηνο 1 είλαη: 

α. 1

3
mπ

2
      β. 1

1
mπ

2
         γ. 0 

Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε.                                                            
  Μονάδες 1 

Να δηθαηνινγήζεηε ηηο απαληήζεηο ζαο.                                                      
                                                                                                                      Μονάδες 2 
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ΘΔΜΑ Γ 
 

Έλα ζώκα  κάδαο Μ=2kg εξεκεί ζην θάησ άθξν ελόο λήκαηνο κήθνπο l=2,5m. ε κηα 
ζηηγκή ζην ζώκα  πξνζπίπηεη έλα βιήκα κάδαο m1=0,1kg κε ηαρύηεηα π1=200m/s, ην 
δηαπεξλά θαη εμέξρεηαη κε ηαρύηεηα π2=100m/s. 

→
υ

→
υ1 2

h

Σ

 
 

Γ1. Να ππνινγηζηεί  ε ηαρύηεηα ηνπ ζώκαηνο κεηά ηελ θξνύζε θαη ε ζεξκόηεηα πνπ 
δηαθεύγεη ζην πεξηβάιινλ θαηά ηελ θξνύζε. 

Μονάδες 5 
 

Γ2. Να ππνινγηζηεί ε κεηαβνιή ηνπ κέηξνπ ηεο ηάζεο ηνπ λήκαηνο πνπ επέθεξε ε 
θξνύζε όζν ην λήκα είλαη αθόκα θαηαθόξπθν. 

Μονάδες 4 
 
Γ3. Αλ ε δηάξθεηα ηεο θξνύζεο είλαη Δt=0,05 s λα ππνινγηζηεί ε κέζε δύλακε πνπ 
δέρηεθε ην βιήκα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πεξάζκαηόο ηνπ από ην ζώκα. 

Μονάδες 4  
Γ4. Ση πνζνζηό ηεο αξρηθήο θηλεηηθήο ελέξγεηαο ηνπ βιήκαηνο παξέκεηλε ζην βιήκα θαη 
ηη πνζνζηό κεηαθέξζεθε ζην ζώκα; 

Μονάδες 4 
 

Γ4. Να ππνινγηζηεί ε γσλία πνπ ζα ζρεκαηίζεη ην λήκα κε ηελ θαηαθόξπθε ζηε ζέζε Δ 
πνπ ην ζώκα ζηακαηήζεη ζηηγκηαία. 

Μονάδες 4 
 

Γ5.Πνηά είλαη ε ηάζε ηνπ λήκαηνο ζηε ζέζε Δ; 
Μονάδες 4 

Δίλεηαη g=10m/s2. 
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ΘΔΜΑ Γ  
   
 ην ζρήκα θαίλεηαη έλα ξνόκεηξν πνπ 
απνηειείηαη από έλαλ νξηδόληην 
θπιηλδξηθό ζσιήλα κεηαβιεηήο δηαηνκήο 
πνπ δηαξξέεηαη από λεξό. ηα δύν  
ηκήκαηά ηνπ έρεη δηαθνξεηηθέο δηαηνκέο 
𝛢1=4𝑐𝑚2 θαη 𝛢2=2𝑐𝑚2, αληίζηνηρα. Οη δύν  
ιεπηνί θαηαθόξπθνη ζσιήλεο είλαη 
αλνηθηνί. Όηαλ ζην ζεκείν 1 ε ηαρύηεηα 
ηνπ λεξνύ είλαη 𝜐1=2𝑚/𝑠, ην λεξό ζηνλ 
πξώην θαηαθόξπθν ζσιήλα βξίζθεηαη 
ζε ύςνο ℎ1=1,35 𝑚.  
 
Να ππνινγίζεηε:   
 
Γ1. ηελ ηαρύηεηα 𝜐2 ηνπ λεξνύ ζην ζεκείν 2 ηνπ νξηδόληηνπ ζσιήλα, 

Μονάδες 6    
Γ2. ηε κεηαβνιή ζηελ πίεζε ηνπ  λεξνύ, θαζώο απηό κεηαβαίλεη από ην πξώην ζην 
δεύηεξν κέξνο ηνπ νξηδόληηνπ ζσιήλα,    

Μονάδες 7 
Γ3. ην ύςνο ℎ2 ηνπ λεξνύ ζηνλ δεύηεξν θαηαθόξπθν ζσιήλα,  

Μονάδες 6 
Γ4. Πόζν πξέπεη λα κεηαβιεζεί ε αξρηθή παξνρή ηνπ ζσιήλα, πξνθεηκέλνπ λα 
κεδεληζηεί  ην ύςνο ηνπ λεξνύ ζην δεύηεξν θαηαθόξπθν ζσιήλα, ελώ ζηνλ πξώην λα 
παξακείλεη ζε  ύςνο ℎ1=1,35 𝑚.   

Μονάδες 6 
Δίλνληαη ξ=103 Kg/m3, g=10m/s2. 

 
 
 
  

Κάθε επιηστία! 
(και καλή πενθήμερη όζοι …) 

 
 


