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ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ :  ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ  

ΤΑΞΗ : Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ :  MAIΟΣ  2020 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : 7 

ΘΕΜΑ 1Ο : 

Α1.  Κατά τη κεντρική ελαστική κρούση δύο σφαιρών :   

α. η μεταβολή της ορμής της μιας σφαίρας είναι ίση με τη μεταβολή της ορμής της άλλης.  

β. η μεταβολή της κινητικής ενέργειας της μιας σφαίρας είναι ίση με τη μεταβολή της 

κινητικής ενέργειας της άλλης.   

γ. η διαφορά της τελικής από την αρχική ταχύτητα της μιας σφαίρας είναι ίση με τη 

διαφορά της αρχικής από την τελική ταχύτητα της άλλης.   

δ. Αν οι δύο σφαίρες έχουν ίσες μάζες, τότε ανταλλάσσουν κινητικές ενέργειες.  

Μονάδες 5 

 

Α2. Σώμα m=2 Kg εκτελεί α.α.τ που προκύπτει από τη  σύνθεση δυο επιμέρους 

ταλαντώσεων με εξισώσεις x1=0,2ημ(10t) και  x2=0,2ημ(10t+π/3) στο SI. Η κινητική 

ενέργεια του σώματος την t=0  θα είναι:  

α. 4,5 J 

β. 9 J 

γ.16 J 

δ. 8 J 

                                             Μονάδες 5 

 



ΑΡΧΗ 2ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

 

ΤΕΛΟΣ 2ης ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 

Α3. Στα άκρα αντιστάτη αντίστασης R εφαρμόζεται συνεχής τάση VΣ . Στα άκρα άλλου 

αντιστάτη αντίστασης 2R εφαρμόζεται εναλλασσόμενη τάση υ=Vημωt . Αν στο ίδιο 

χρονικό διάστημα Δt, που είναι πολλαπλάσιο μιας περιόδου του εναλλασσόμενου 

ρεύματος, η θερμότητα που εκλύεται στον πρώτο αντιστάτη είναι διπλάσια από αυτήν 

που εκλύεται στον δεύτερο, τότε ο λόγος  VΣ/V είναι:   

α.2 

β. 2   

γ. 2 /2 

δ.1/2 

    

                                                                                                        Μονάδες 5 

A4. Ένα καρούλι ακτίνας R κυλιέται χωρίς να ολισθαίνει με σταθερή ταχύτητα υcm πάνω 

σε ακλόνητο οριζόντιο επίπεδο. Ένα σημείο Λ βρίσκεται πάνω σε οριζόντια διάμετρο r 

του καρουλιού και απέχει r=R/2 από το κέντρο μάζας. Η συνολική ταχύτητα του Λ θα 

είναι :  

α. 2 υcm  

β. 0,5 3  υcm  

γ. 1,5 υcm  

δ. υcm 0,5 5  

                                                                                                                           

Μονάδες 5 

 

 

 

 

 



ΑΡΧΗ 3ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

 

ΤΕΛΟΣ 3ης ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 

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.  

 

α. Μαγνητικό πεδίο δημιουργεί γύρω του ρευματοφόρος αγωγός οποιουδήποτε 

σχήματος.   

β. Το αποτέλεσμα της σύνθεσης δύο απλών αρμονικών ταλαντώσεων ίδιας διεύθυνσης, 

που γίνονται γύρω από το ίδιο σημείο, με το ίδιο πλάτος και με ίδιες συχνότητες είναι μια 

ιδιόμορφη ταλάντωση που παρουσιάζει περιοδικούς μηδενισμούς του πλάτους.   

γ. Μικρή σφαίρα, που κινείται ευθύγραμμα και ομαλά σε οριζόντιο επίπεδο, συγκρούεται 

ελαστικά και πλάγια με κατακόρυφο τοίχο. Στην περίπτωση αυτή η γωνία πρόσπτωσης 

της σφαίρας είναι ίση με τη γωνία ανάκλασης.   

δ. Η κίνηση που προκύπτει κατά τη σύνθεση δύο απλών αρμονικών ταλαντώσεων, που 

οι συχνότητες τους διαφέρουν πολύ λίγο, είναι απλή αρμονική ταλάντωση.  

ε. Η μαγνητική ροή είναι διανυσματικό μέγεθος.   

Μονάδες 5 

ΘΕΜΑ 2Ο : 

 

B1. Ένα ανοικτό κυλινδρικό δοχείο, ανοιχτό στο 

πάνω μέρος του, περιέχει νερό  που θεωρείται 

ιδανικό ρευστό και η ελεύθερη επιφάνειά του 

βρίσκεται σε ύψος h από το έδαφος. Σε σημείο Ρ 

του πλευρικού τοιχώματος ανοίγουμε μία τρύπα 

εμβαδού Α, σε ύψος h1=3h/4 από τη βάση του δοχείου. Το εμβαδό της τρύπας θεωρείται 

πολύ μικρότερο από το εμβαδό της βάσης του δοχείου. Μέσω μιας βρύσης με σταθερή 

παροχή το ύψος της στάθμης του νερού στο δοχείο διατηρείται σταθερό. Το εμβαδό 

διατομής της φλέβας του νερού που εξέρχεται από την τρύπα, τη χρονική στιγμή που 



ΑΡΧΗ 4ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

 

ΤΕΛΟΣ 4ης ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 

προσπίπτει στο έδαφος, είναι ίσο με:  

α. Α          

β. Α/2 

γ. 3Α/4 

Να επιλέξετε την σωστή πρόταση.                                         

 Μονάδες 3 

Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.                                      

Μονάδες 5 

 

B2. Στο διπλανό σχήμα απεικονίζονται δύο 

παράλληλοι άκαμπτοι  ρευματοφόροι αγωγοί, που 

διαρρέονται από ομόρροπα και σταθερής έντασης 

ρεύματα  I1 και I2. Οι αγωγοί απέχουν μεταξύ τους 

x και ισορροπούν στο ίδιο κατακόρυφο επίπεδο με τον πάνω αγωγό να είναι 

τοποθετημένος σε ακλόνητα στηρίγματα, ενώ ο κάτω αιωρείται. Αν με ρ συμβολίσουμε 

την πυκνότητα του κάτω αγωγού και S το εμβαδό διατομής του, τότε η απόσταση x είναι  

α.
1 2K

x
sg

 



    

β. 
1 22K

x
sg

 



     

γ. 
1 2

2

K
x

sg

 



 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.                                             Μονάδες 3 

Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.                                           Μονάδες 6 



ΑΡΧΗ 5ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

 

ΤΕΛΟΣ 5ης ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 

Β3. Το σύστημα του διπλανού σχήματος  ισορροπεί 

ακίνητο με το αβαρές και μη εκτατό  νήμα να είναι 

κατακόρυφο. Η ομογενής ράβδος  έχει μάζα Μ και 

σχηματίζει γωνία θ με το οριζόντιο δάπεδο με το ένα άκρο 

της να είναι  σε απλή επαφή με αυτό. Κάποια στιγμή το 

νήμα κόβεται και το σώμα m ξεκινά να εκτελεί α.α.τ.  Όταν 

το σώμα m σταματά στιγμιαία για πρώτη φορά έχει 

επιτάχυνση ίση με την  επιτάχυνση της βαρύτητας g. H 

δύναμη που δέχεται η ράβδος από το  οριζόντιο δάπεδο 

πριν κοπεί το νήμα θα ισούται με:  

α.mg /2 

β.(Μ-2m)g 

γ.mg  

  Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.                                                          

Μονάδες 3                 

  Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.                               

Μονάδες 5 

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 άρθρωση µε το 

κατακόρυφο στήριγμα όπως φαίνεται 

στο σχήμα γύρω από το οποίο μπορεί 

να περιστρέφεται. 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  



ΑΡΧΗ 6ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

 

ΤΕΛΟΣ 6ης ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 

έδαφος.                                                                                            

Μονάδες 9 

β.Nα υπολογίσετε το μέτρο την δύναμης που ασκείται στην ράβδο από το 

στήριγμα Β.                                                                                

Μονάδες 8 

γ. Την χρονική στιγμή to=0 ένα σώμα μάζας m αρχίζει να κινείται κατά μήκος της 

ράβδου ΑΓ ,ξεκινώντας από το σημείο Α, με σταθερή ταχύτητα υ=L/8 m/s.Την 

χρονική στιγμή t=7 s φτάνει σε σημείο Ζ της ράβδου όπου η ράβδος 

περιστρεφόμενη γύρω από την άρθρωση Β ισορροπεί στην οριζόντια  θέση και το 

σώμα σταματά ακαριαία. Να βρεθεί η μάζα του σώματος. Η ράβδος κατά την 

διάρκεια της κίνησης του σώματος δεν ολισθαίνει ούτε στο έδαφος ούτε στο 

στήριγμα. Δίνεται g=10 m/s2. 

 Μονάδες 8 

  

 

ΘΕΜΑ 4 

Το αγώγιμη ράβδος μάζας m1=3kg 

ισορροπεί δεμένη στα κάτω  άκρα δυο 

όμοιων ελατηρίων που το καθένα έχει  

σταθερά Κ=50N/m. Η ράβδος  m1 έχει 

μήκος d=0,2 m  διαρρέεται από ρεύμα 

Ι=10Α και βρίσκεται εντός οριζόντιου 

ομογενούς μαγνητικού πεδίου Β=5Τ. Σημειακό σώμα m2=1kg ανεβαίνει κατακόρυφα  

προς τα πάνω και συγκρούεται πλαστικά και ακαριαία με το ακίνητο m1 έχοντας  πριν 

την κρούση ταχύτητα υ2 .  

Τη στιγμή της κρούσης τα καλώδια τροφοδοσίας ρεύματος κόβονται και το ρεύμα 

μηδενίζεται.  



ΑΡΧΗ 7ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

 

ΤΕΛΟΣ 7ης ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 

Αμέσως μετά την κρούση (t=0) το συσσωμάτωμα εκτελεί α.α.τ με σταθερά 

επαναφοράς D=2Κ κατά τη διάρκεια της οποίας η ελάχιστη δυναμική ενέργεια 

παραμόρφωσης του συστήματος των δυο ελατηρίων είναι 0,5 J.  

α. Να γράψετε την εξίσωση x(t) της α.α.τ που εκτελεί το συσσωμάτωμα  

Θεωρώντας θετική φορά προς τα πάνω.  

Μονάδες 6 

 

β. Nα υπολογίσετε τις απώλειες μηχανικής ενέργειας λόγω της πλαστικής κρούσης  

Μονάδες 7 

γ.Να υπολογίσετε το ρυθμό μεταβολής της κινητικής ενέργειας αμέσως μετά την κρούση. 

Μονάδες 4 

 

δ. Πόση είναι επαγωγική τάση στα άκρα της ράβδου m1 τη χρονική στιγμή που το 

συσσωμάτωμα έχει για 1η φορά απομάκρυνση x=0,1 m ; (g=10m/s2)  

Μονάδες 8 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΛΗ ΤΥΧΗ 


