
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΘΕΜΑ Α 

Α1. Σε μία ισόχωρη μεταβολή ενός

α) Η θερμοκρασία του αερίου 

β) Η πίεση του αερίου 

γ) Ο όγκος του αερίου 

δ) Τίποτα από τα παραπάνω 

Α2. Κατά την ισόθερμη εκτόνωση

α) Αυξάνεται ο όγκος του αερίου

β) Μειώνεται ο όγκος του αερίου

γ) Αυξάνεται η πίεση του αερίου

δ) Τίποτα από τα παραπάνω 

Α3. Κατά την ισόχωρη θέρμανση

α) Αυξάνεται η θερμοκρασία και

β) Αυξάνεται η θερμοκρασία και

γ) Μειώνεται η πίεση και η θερμοκρασία

δ) Τίποτα από τα παραπάνω 

 

Α4. Κατά την ομαλή κυκλική κίνηση

α) Παραμένει σταθερή η ορμή  του

β) Μεταβάλλεται η κινητική ενέργεια

γ) Παραμένει σταθερό το μέτρο 

δ) Τίποτα από τα παραπάνω 

 

Α5. Σε μία ανελαστική κρούση 

α) Η  ολική κινητική ενέργεια του

β) Η τελική κινητική ενέργεια είναι

γ) Η αρχική  κινητική ενέργεια είναι

δ) Τίποτα από τα παραπάνω 

ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ

Κυριακή

ενός ιδανικού αερίου διατηρείται σταθερό

εκτόνωση ενός ιδανικού αερίου 

αερίου υπό σταθερή θερμοκρασία 

αερίου υπό σταθερή πίεση 

αερίου υπό σταθερή θερμοκρασία 

θέρμανση ενός ιδανικού αερίου 

και η πίεση του αερίου 

και ο όγκος του αερίου 

θερμοκρασία του αερίου 

κίνηση ενός σώματος 

του σώματος 

ενέργεια του σώματος 

 της ορμής του σώματος 

του συστήματος διατηρείται 

είναι μεγαλύτερη της αρχικής 

είναι μεγαλύτερη της αρχικής 

 
ΛΥΚΕΙΟΥ 

 

Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2015 

 

σταθερό 

Μονάδες  5 

 

Μονάδες  5 

 

Μονάδες  5 

Μονάδες  5 

Μονάδες  5 



ΘΕΜΑ Β 

Β1. Ένα σώμα εκτελεί ομαλή κυκλική κίνηση. 

 

Α. Να επιλέξετε την σωστή απάντηση. 

α. Η γωνιακή ταχύτητα του σώματος αυξάνεται γραμμικά με το χρόνο ενώ η γραμμική 

ταχύτητα του παραμένει σταθερή κατά μέτρο. 

β. Η περίοδος της κυκλικής κίνησης είναι αντιστρόφως ανάλογη της γωνιακής ταχύτητας ενώ 

η συχνότητα παραμένει σταθερή με το χρόνο. 

γ. Τα διανύσματα της γωνιακής και της γραμμικής ταχύτητας είναι παράλληλα. 

 

Β. Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες  (3+5) 

 

Β2. Δύο παγοδρόμοι, με μάζες m1 και m2 (m1 > m2) βρίσκονται ακίνητοι σε μια οριζόντια πίστα 

πάγου, ο ένας απέναντι από τον άλλο, και κάποια στιγμή σπρώχνει ο ένας τον άλλο. 

 

Α. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Για τα μέτρα των ορμών (P1 και P2) και των ταχυτήτων (υι και υ2) που θα αποκτήσουν οι 

παγοδρόμοι θα ισχύει: 

α. P1 > P2 και υ1 = υ2 ,                   β. P1 = P2 και υ1 > υ2 ,                 γ. P1 = P2 και υ1 < υ2 . 

 

Β. Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες ( 3+5) 

 

 

Β3. Η συνολική ορμή δύο σωμάτων Κ και Λ που κινούνται ευθύγραμμα είναι μηδέν. Για τις 

μάζες των σωμάτων ισχύει mK = 4∙mΛ. 

Α. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Ο λόγος των κινητικών ενεργειών ΚK / ΚΛ των δύο σωμάτων ισούται με: 

α. 1 ,                                        β. 4 ,                                          γ. 0,25 . 

 

Β. Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες  (3+6) 

 

ΘΕΜΑ Γ 

Σώμα βρίσκεται στην οριζόντια ταράτσα ουρανοξύστη και εκτελεί ομαλή κυκλική κίνηση σε 

κύκλο ακτίνας r = 5 / π m με περίοδο T = ½  s. Να βρείτε: 

Γ1. Το μέτρο της γραμμικής ταχύτητας του σώματος. 

Μονάδες  7 

 

Κάποια χρονική στιγμή το σκοινί το οποίο κρατάει το σώμα στην κυκλική τροχιά κόβεται, με 

αποτέλεσμα αυτό να διαφύγει εκτελώντας οριζόντια βολή. Να βρείτε: 

Γ2. Την ταχύτητα του σώματος κατά μέτρο και κατεύθυνση 2 s αφού εγκαταλείψει την οροφή 

της πολυκατοικίας. 

Μονάδες  9 

 



Γ3. Την απόσταση από το σημείο που διέφυγε από την ταράτσα μέχρι το σημείο που 

βρίσκεται τη χρονική στιγμή που περιγράφεται στο ερώτημα Γ2. 

Μονάδες  9 

Δίδεται η επιτάχυνση της βαρύτητας στη επιφάνειας της γης g =10 m / s², και ότι κάθε είδους 

τριβή όπως και η αντίσταση από τον αέρα θεωρούνται αμελητέες. 

 

 

ΘΕΜΑ Δ 

Βλήμα μάζας m1 = 100 g κινείται με ταχύτητα μέτρου, υ = 160 m / s και σφηνώνεται σε ξύλινο 

κιβώτιο μάζας m2 = 1,9 kg, που βρίσκεται αρχικά ακίνητο σε λείο οριζόντιο επίπεδο. To βλήμα 

σφηνώνεται στο κιβώτιο σε χρονικό διάστημα Δt = 0,02 s. 

Να βρεθούν: 

Δ1. Η τιμή της τελικής ορμής του συσσωματώματος. 

Μονάδες  4 

 

Δ2. Η μείωση της κινητικής ενέργειας του βλήματος κατά τη διάρκεια της κρούσης. 

Μονάδες  5 

Δ3. Ο ρυθμός με τον οποίο μεταβάλλεται η ορμή του κιβωτίου κατά τη διάρκεια της 

ενσφήνωσης του βλήματος στο κιβώτιο.  

Μονάδες  7 

 

Λίγο μετά την κρούση το συσσωμάτωμα εισέρχεται σε μη λείο οριζόντιο επίπεδο και αφού 

κινηθεί για κάποιο χρονικό διάστημα πάνω στο μη λείο οριζόντιο επίπεδο, σταματά. 

Δ4. Σε πόσο χρόνο από τη στιγμή της εισόδου στο μη λείο δάπεδο θα σταματήσει το 

συσσωμάτωμα και πόσο διάστημα θα έχει διανύσει; 

Μονάδες  9 

Δίνονται: η επιτάχυνση της βαρύτητας g = 10 m / s2 και ο συντελεστής της τριβής ολίσθησης 

μεταξύ κιβωτίου και μη λείου επιπέδου μ = 0,2. 

 

 

 

Καλή επιτυχία!!! 

 

 


