
 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ 

 

Κυριακή 9 Νοεµβρίου 2014 

ΘΕΜΑ Α  (Μονάδες 25) 

Α1. Η κίνηση ενός κινητού σε κυκλική τροχιά, λέγεται οµαλή, όταν: 
α. Έχει σταθερή ταχύτητα. 

β. Η ταχύτητα έχει σταθερή διεύθυνση αλλά µεταβαλλόµενο µέτρο. 

γ. Η ταχύτητα έχει σταθερό µέτρο και είναι εφαπτόµενη στην τροχιά. 

δ. Η ταχύτητα έχει σταθερό µέτρο και έχει διεύθυνση κάθετη στο επίπεδο της τροχιάς, µε σηµείο 

εφαρµογής το κέντρο της κυκλικής τροχιάς 

(Μονάδες 5) 

Α2. Σε µια οµαλή κυκλική κίνηση η συχνότητα είναι 2 Ηz. Αυτό σηµαίνει ότι το κινητό κάνει σε 
χρόνο 1 min: 

α. 1 κύκλο.                                             β. 60 κύκλους.  

γ. 120 κύκλους.                                      δ. Το 
1

30
 του κύκλου 

(Μονάδες 5) 

Α3. Μικρή σφαίρα κάνει οµαλή κυκλική κίνηση. Η κεντροµόλος δύναµη είναι: 
α. Μια εκ των δυνάµεων που ασκούνται στη σφαίρα, µε κατεύθυνση προς το κέντρο της τρο-

χιάς. 

β. Η συνολική συνισταµένη των δυνάµεων που ασκούνται στη σφαίρα. 

γ. Η συνισταµένη των δυνάµεων που ασκούνται στη σφαίρα στη διεύθυνση της ακτίνας της 

τροχιάς. 

δ. Τίποτα από τα παραπάνω. 

(Μονάδες 5) 

Α4. ∆ύο σώµατα, που αποτελούν µονωµένο σύστηµα, είναι αρχικά ακίνητα. Τα σώµατα αλληλε-
πιδρούν. Οι ορµές που θα αποκτήσουν τα σώµατα έχουν το ίδιο µέτρο: 

α. όταν έχουν ίσες µάζες,                           β. πάντοτε, 

γ. ποτέ,                                                     δ. όταν έχουν ίσες ταχύτητες. 

(Μονάδες 5) 

 

Α5. Xαρακτηρίστε µε Σ τις παρακάτω προτάσεις, αν είναι σωστές, και µε Λ, αν είναι λανθασµένες.  
α. Ένα µικρό πακέτο αφήνεται από αεροπλάνο που πετά οριζόντια σε ύψος h. Τη στιγµή που αφή-

νεται το πακέτο αυτό έχει ταχύτητα ίδια µε τη ταχύτητα του αεροπλάνου. 

β. Όταν ένα σώµα εκτελεί οριζόντια βολή, στην οριζόντια διεύθυνση κινείται επιταχυνόµενα, ενώ 

στην κατακόρυφη οµαλά. 

γ. Στην κυκλική κίνηση η κεντροµόλος επιτάχυνση είναι σε κάθε χρονική στιγµή κάθετη στην τα-

χύτητα. 
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δ. Ο ρυθµός µεταβολής της ορµής ενός υλικού σηµείου που εκτελεί οµαλή κυκλική κίνηση είναι 

σταθερός, κατά µέτρο και κατεύθυνση. 

ε. Αν η συνισταµένη των εσωτερικών δυνάµεων που ενεργούν σε ένα σύστηµα σωµάτων, είναι µη-

δέν η ορµή του συστήµατος παραµένει σταθερή. 

(Μονάδες 5) 

 

ΘΕΜΑ Β  (Μονάδες 25) 

Β1.Στο διπλανό σχήµα τα δυο σώµατα Σ1 και Σ2 ίσης µάζας εκτελούν οριζόντια βολή από διαφο-

ρετικά ύψη. Το Σ1 από ύψος h και µε ταχύτητα µέτρου 2υ0, ενώ το Σ2 από ύψος 
h

2
 και µε ταχύτη-

τα µέτρου υ0. Έστω ότι το σώµα Σ1 φτάνει στο έδαφος σε χρόνο t1, ενώ το Σ2 σε χρόνο t2. Για 

τους χρόνους t1 και t2 ισχύει:  

α. 1

2

t 1
=

t 2
                               β. 1

2

t

t
 = 2           

γ. 1

2

t
= 2

t
                              δ. 1

2

t 1
=

t 2
  

Να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.  

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας 

(Μονάδες 8) 

Β2. Ο δίσκος του διπλανού σχήµατος περιστρέφεται γύρω από το κέντρο του Ο µε σταθερή γω-
νιακή ταχύτητα ω. ∆ύο σηµεία Α και Β βρίσκονται πάνω στο 

δίσκο  και για τις αποστάσεις τους RA και RΒ από το κέντρο 

του δίσκου ισχύει ότι RΒ = 2 RA. 

Α. Για τις γραµµικές ταχύτητες των δύο σηµείων ισχύει: 

α. υΑ = υΒ                   β. υΑ = 2 υΒ                                 γ. υΒ = 2 υΑ   

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να την δικαιολογήσετε.  

(Μονάδες 4) 
Β. Για τις κεντροµόλους επιταχύνσεις  των δύο σηµείων ισχύει: 

α. 
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Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να την δικαιολογήσετε.  

(Μονάδες 4) 

Β3. Μια µπάλα µάζας m = 0,5 Kg αφήνεται να πέσει από σηµείο Α, σε 
ύψος h = 1,25 m και αφού ανακλαστεί στο έδαφος, κινείται προς τα 

πάνω µε ταχύτητα µέτρου υ2 = 4 m/s. Κατά την κίνηση της µπάλας, η 

αντίσταση του αέρα θεωρείται αµελητέα, ενώ g = 10 m/s2 

Α. Η ορµή της µπάλας, ελάχιστα πριν την κρούση της µε το έδαφος 

είναι: 

α. p1 = 2,5 Kg m/s.                                   β. p1 = 2 Kg m/s. 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να την δικαιολογήσετε.  

(Μονάδες 4) 



 

υ 

h 

Α 

O 

Β. Αν η διάρκεια της κρούσης είναι 0,3 s, η µέση δύναµη F, που δέχτηκε η µπάλα από το έδαφος, 

στη διάρκεια της κρούσης είναι: 

α. F = 15 N.                                            β. F = 20 N. 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να την δικαιολογήσετε.  

(Μονάδες 5) 

 

ΘΕΜΑ Γ  (Μονάδες 25) 

Μικρό πυροβόλο µάζας m2 = 200 Kg φέρει βλήµα µάζας m1 = 1 Kg και ηρεµεί πάνω σε ορι-

ζόντιο επίπεδο. Το πυροβόλο εκτοξεύει το βλήµα οριζόντια µε ταχύτητα µέτρου υ1 = 200 m/s και 

το χρονικό διάστηµα που χρειάζεται για να φύγει το βλήµα από την κάνη είναι ∆t = 0,01 s. Να υ-

πολογίσετε:  

Γ1. Την ταχύτητα του πυροβόλου µετά την εκτόξευση του βλήµατος (ταχύτητα ανάκρουσης).  

(Μονάδες 8) 

Γ2. Τη µέση δύναµη που δέχτηκε το βλήµα από τα αέρια κατά την εκπυρσοκρότηση. 

(Μονάδες 9) 

Γ3. Αν ο συντελεστής τριβής ολίσθησης µεταξύ πυροβόλου και επιπέδου είναι µ = 0,5, να βρείτε 

πόσο διάστηµα θα διανύσει το πυροβόλο µέχρι να σταµατήσει. 

(Μονάδες 8) 

∆ίνεται g = 10 m/s2.  

 

ΘΕΜΑ ∆  (Μονάδες 25) 

Σώµα µικρών διαστάσεων µάζας m = 2 Kg είναι δεµένο στο ελεύθερο άκρο κατακόρυφου, 

αβαρούς και µη εκτατού νήµατος µήκους ℓ = 1 m του οποίου το άλλο άκρο είναι ακλόνητα στερεω-

µένο σε σταθερό σηµείο O. Τη χρονική στιγµή που το σώµα διέρχεται από το κατώτερο σηµείο Α 

της τροχιάς του έχοντας οριζόντια 

ταχύτητα υ = 10 m/s το νήµα κόβετα-

ι. Η απόσταση του σηµείου Α από το 

έδαφος είναι h = 5 m. Μετά το κόψιµο 

του νήµατος το σώµα κινείται µόνο µε 

την επίδραση του βάρους του µέχρι 

να πέσει στο δάπεδο. Να υπολογίσε-

τε: 

∆1. Το χρόνο κίνησης του σώ-

µατος από τη στιγµή που κόπηκε το 

νήµα µέχρι να πέσει στο δάπεδο. 

∆2. Το µέτρο της µετατόπισης 

του σώµατος στο παραπάνω χρονικό 

διάστηµα. 

∆3. Την ταχύτητα του σώµατος 

τη χρονική στιγµή που χτυπά στο δάπεδο. 

∆4. Το µέτρο της τάσης του νήµατος ελάχιστα πριν κοπεί το νήµα. 

∆5. Το µέτρο της επιτάχυνσης της σφαίρας ακριβώς πριν και ακριβώς µετά το κόψιµο του 

νήµατος. 

 

Καλή επιτυχία!!! 

 


