
ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ  

 

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ  

 
 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ :  ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ :  Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ :  ΙΟΥΛΙΟY 2015 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : 6 

 

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 στη σωστή 
απάντηση  
 

Α1. Σε μια α.α.τ. το μέτρο της επιτάχυνσης αυξάνεται όταν:  

α. η δυναμική ενέργεια μειώνεται, 

β. η κινητική ενέργεια αυξάνεται, 

γ. το μέτρο της δύναμης επαναφοράς μειώνεται,  

δ. η ταχύτητα έχει αντίθετη φορά από την δύναμη επαναφορά  

                                                                                                                         Μονάδες 5 

 

Α2.   Σε κάθε κρούση: 

α. η συνολική ορμή του συστήματος των συγκρουόμενων σωμάτων 

διατηρείται. 

β . η συνολική κινητική ενέργεια του συστήματος παραμένει σταθερή.  

γ. η μηχανική ενέργεια κάθε σώματος παραμένει σταθερή.  

δ. η ορμή κάθε σώματος διατηρείται σταθερή.  

                                                                                Μονάδες 5 

 

 



ΑΡΧΗ 2ης ΣΕΛΙΔΑΣ  

 

ΤΕΛΟΣ 2ης ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ  

 

Α3.  Σώμα εκτελεί α.α.τ. πλάτους Α χωρίς αρχική φάση .Την χρονική στιγμή t=T: 

α. η απομάκρυνσή του είναι ίση με το μηδέν, 

β. η απόσταση που έχει διανύσει είναι 2Α,  

γ. η απόσταση που έχει  διανύσει είναι 4Α,  

δ. έχει την μέγιστη ταχύτητά του . 

                                                                                                                             Μονάδες 5 

Α4.  Στην απλή αρμονική ταλάντωση, το ταλαντούμενο σώμα έχει μέγιστη 

ταχύτητα:  

α. στις ακραίες θέσεις της τροχιάς του.  

β. όταν η επιτάχυνση είναι μέγιστη.  

γ. όταν η δύναμη επαναφοράς είναι μέγιστη.  

δ. όταν η δυναμική του ενέργεια είναι μηδέν.     

                                                                                                                                                      Μονάδες 5 

A5. Να συμπληρώσετε τα κενά στον παρακάτω πίνακα, που αναφέρεται σε μια 
μηχανική ταλάντωση με τα κατάλληλα ποσά: 
 

Απομάκρυνση-x Δυναμική ενέργεια 

ταλάντωσης 

    Kινητική ενέργεια Ολική  

ενέργεια 

0    

x2 100 J 60 J  

-A    

+Α    

                                                                                                                                 Μονάδες 5 

 

ΘΕΜΑ  2Ο : 

Β1. Σφαίρα A που κινείται σε λείο οριζόντιο επίπεδο συγκρούεται κεντρικά 

και πλαστικά με άλλη όμοια αλλά ακίνητη σφαίρα Β που βρίσκεται στο ίδιο 

επίπεδο. Να αποδείξετε ότι η κινητική ενέργεια του συσσωματώματος 



ΑΡΧΗ 3ης ΣΕΛΙΔΑΣ  

 

ΤΕΛΟΣ 3ης ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ  

μετά την κρούση είναι ίση με το μισό της κινητικής ενέργειας της σφαίρας 

Α, πριν από την κρούση.                                                                                          Μονάδες 6 

 

 

B2. Από το διπλανό διάγραμμα της 

απομάκρυνσης σε συνάρτηση με το χρόνο για 

ένα σώμα που εκτελεί αρμονική ταλάντωση 

ολικής ενέργειας Ε = 4,5 J, καταλαβαίνουμε 

ότι: 

 

α. Η μέγιστη ταχύτητα του σώματος είναι υ0= 1,5m/s. 

β. Τη χρονική στιγμή t=0,1π s η κινητική ενέργεια του σώματος είναι μέγιστη 

. 

γ. Η μάζα του σώματος είναι 4 Kg. 

δ. Όταν το σώμα απέχει 10 cm από τη θέση ισορροπίας της ταλάντωσης έχει 

κινητική ενέργεια 4 J. 

ε. Η δυναμική ενέργεια της ταλάντωσης είναι 5 J όταν το σώμα έχει 

ταχύτητα 1 m/s. 

Να επιλέξετε την (ή τις) σωστές απαντήσεις.                                                          

Μονάδες 2 

Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας                                                   

Μονάδες 5 

 

 

 

 

 

 



ΑΡΧΗ 4ης ΣΕΛΙΔΑΣ  

 

ΤΕΛΟΣ 4ης ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ  

Β3. Μικρό σώμα Σ1 μάζας m που κινείται με ταχύτητα υ συγκρούεται κεντρικά 

με αρχικά ακίνητο μικρό σώμα Σ2 μάζας 2m. 

 
 
 
Μετά την κρούση το σώμα Σ1 παραμένει ακίνητο. Η κρούση των δυο 
σωμάτων είναι: 

α.    ελαστική. 
β.    ανελαστική. 
γ.    πλαστική. 

 

 

Να επιλέξετε την η τις σωστές απαντήσεις.                                                          

Μονάδες 2 

Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.                                                   

Μονάδες 5 

 

Β4.  Από την εξίσωση α=-16ημ(4t+π/6) (S.I.) που αναφέρεται σε ένα σώμα το 

οποίο εκτελεί αρμονική ταλάντωση βγάζουμε το συμπέρασμα ότι:  

α. Το πλάτος της ταλάντωσης είναι Α=2 m  

β. Η μέγιστη ταχύτητα είναι υmax=4 m/s   

γ. Η περίοδος είναι Τ=π/2 s   

δ. Τη χρονική στιγμή t=0, έχει απομάκρυνση x=0,5 m      

ε. Περνά από την θέση ισορροπίας 400 φορές σε χρονικό διάστημα Δt=100 

π s.                                                                                                           

Να γράψετε στο τετράδιό για την κάθε απάντηση Σ (σωστό) η Λ (λάθος) 
και να αιτιολογήσετε.                                                                

  Μονάδες 5 
 

 

 

 



ΑΡΧΗ 5ης ΣΕΛΙΔΑΣ  

 

ΤΕΛΟΣ 5ης ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ  

ΘΕΜΑ  3Ο : 

Αρχικά η σφαίρα m1 βρίσκεται ακίνητη και το 
νήμα σε κατακόρυφη θέση. Εκτρέπουμε τη 
σφαίρα μάζας m1=m από την αρχική της 
θέση ώστε το νήμα μήκους ℓ=1,6 m να 
σχηματίζει με την κατακόρυφο γωνία φ=600 

και την αφήνουμε ελεύθερη. Όταν αυτή 
περάσει από την αρχική της θέση 
ισορροπίας συγκρούεται ελαστικά με 
ακίνητο σώμα μάζας m2=3m που βρισκόταν πάνω σε οριζόντιο επίπεδο 
με τριβές. Το σώμα m2 μετά την κρούση, αφού διανύσει διάστημα s 
σταματάει. Να βρεθούν:  
Γ1. Το μέτρο της ταχύτητας υ1 του σώματος μάζας m ελάχιστα πριν την 
κρούση.                                                                                             Μονάδες 6 
Γ2. Τις ταχύτητες των σωμάτων μετά την κρούση .                     Μονάδες 6 
Γ3. Το διάστημα S μέχρι να σταματήσει το σώμα m2.                  Μονάδες 6 
Γ4. Το ποσοστό της κινητικής ενέργειας του m1 που μεταβιβάστηκε στο 
m2 κατά την κρούση.                                                                       Μονάδες 7 
Δίνονται ο συντελεστής τριβής ολίσθησης μεταξύ σώματος και 
επιπέδου μ=0,2 και η επιτάχυνση της βαρύτητας g=10 m/s2. 

 

 

 

ΘΕΜΑ 4Ο : 

Σώμα μάζας m =1kg, εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση με πλάτος Α=2cm 

και  συχνότητα 

5
Hz

π . Τη χρονική στιγμή t = 0 το σώμα βρίσκεται στη θέση 

3
x= A

2  κινούμενο προς τη θέση ισορροπίας του.  
Δ1.Να βρεθεί η αρχική φάση και να γίνει η γραφική παράσταση 
απομάκρυνσης -χρόνου.                                                                       Μονάδες 4 
Δ2.Να γράψετε την εξίσωση απομάκρυνσης–χρόνου, ταχύτητας–χρόνου, 
επιτάχυνσης-χρόνου.                                                                            Μονάδες 4 
Δ3.Να γράψετε τη σχέση που συνδέει την επιτάχυνση με την απομάκρυνση 
και να γίνει η αντίστοιχη γραφική παράσταση.  

            Μονάδες 4 
Δ4.Να βρεθεί το μέτρο της ταχύτητας του σώματος όταν περνά από τη θέση 

A
x

2
 

.                                                                                                     Μονάδες 5 



ΑΡΧΗ 6ης ΣΕΛΙΔΑΣ  

 

ΤΕΛΟΣ 6ης ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ  

Δ5. Να γράψετε τις  εξισώσεις της κινητικής, και της ολικής ενέργειας της 
ταλάντωσης σε συνάρτηση με την απομάκρυνση και να γίνει η αντίστοιχη 
γραφική παράσταση.                                                                           Μονάδες 4 
Δ6. Να υπολογιστεί ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας του σώματος τη 
χρονική στιγμή t = Τ .                                                                           Μονάδες 4 

 

ΚΑΛΗ ΤΥΧΗ  

 

 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ  


