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            ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ                                                                    

  

                      ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ  

         Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ  (ΥΠΟΔΟΜΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ)     

                                     ΣΑΒΒΑΤΟ  2/4/2022  

 

ΘΔΜΑ Α  

 
Σηιρ επυηήζειρ Α1-Α6 να γπάτεηε ηον απιθμό ηηρ επώηηζηρ και δίπλα, ηο γπάμμα 

πος ανηιζηοισεί ζηη θπάζη η οποία ζςμπληπώνει ζυζηά ηην ημιηελή ππόηαζη. 

Α1. Γύν κηθξά ζώκαηα θηλνύληαη ζηελ ίδηα επζεία κε αληίζεηεο νξκέο. Τα ζώκαηα 

ζπγθξνύνληαη πιαζηηθά. Δπνκέλωο:  

α) ε αξρηθή θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ζπζηήκαηνο ηζνύηαη κε κεδέλ.  

β) ε θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ζπζηήκαηνο παξακέλεη ζηαζεξή θαηά ηελ θξνύζε.  

γ) ε θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ζπζηήκαηνο απμάλεηαη θαηά ηελ θξνύζε.  

δ) ε θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ζπζηήκαηνο κεηαηξέπεηαη νιόθιεξε ζε ζεξκηθή.                                                                                                                                                  

                                                                                                                      Μονάδες  3 

Α2. Σε κηα ειαζηηθή θξνύζε δελ δηαηεξείηαη: 

α) ε θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ζπζηήκαηνο.  

β) ε νξκή ηνπ ζπζηήκαηνο.  

γ) ε κεραληθή ελέξγεηα ηνπ ζπζηήκαηνο.  

δ) ε θηλεηηθή ελέξγεηα θάζε ζώκαηνο.     

Μονάδες  3 

Α3.  Η εμίζωζε ηεο απνκάθξπλζεο ζε έλαλ απιό αξκνληθό ηαιαληωηή, πιάηνπο A 

θαη γωληαθήο ζπρλόηεηαο ω,  δίλεηαη από ηε ζρέζε: x = Αεκωt νπόηε ε εμίζωζε ηεο 

ηαρύηεηαο δίλεηαη από ηε ζρέζε: 

α) π = Αωεκωt      

β) π = -Αωεκωt     

γ) π = Αωζπλωt     

δ) π = -Αωζπλωt.                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                     Μονάδες  3 
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Α4.  Σηελ  απιή  αξκνληθή  ηαιάληωζε  ζώκαηνο  ζην  ειεύζεξν άθξν θαηαθόξπθνπ  

ειαηεξίνπ,  αλ  δηπιαζηάζνπκε  ην πιάηνο ηεο ηαιάληωζεο  ηόηε: 

α)   ε  πεξίνδνο  δηπιαζηάδεηαη  

β)    ε  ζπρλόηεηα δηπιαζηάδεηαη  

γ)    ε κέγηζηε επηηάρπλζε ππνδηπιαζηάδεηαη  

δ)    ε   πεξίνδνο  θαη ε  ζπρλόηεηα  δελ  κεηαβάιινληαη.        

                                                                                                         Μονάδες  3 

Α5. Σώκα εθηειεί απιή αξκνληθή ηαιάληωζε θαη ν ειάρηζηνο ρξόλνο πνπ ρξεηάδεηαη 

γηα λα κεηαβεί από ηε ζέζε ηζνξξνπίαο ζε αθξαία ζέζε είλαη 0,25s. Η πεξίνδνο είλαη:  

α) 2s        

β) 1s        

γ) 0,5s        

δ) 0,25s 

Μονάδες  3                                                                                                                            

Α6. Σύζηεκα «ειαηήξην ζηαζεξάο k – ζώκα κάδαο m» εθηειεί απιή αξκνληθή 

ηαιάληωζε. Αληηθαζηζηνύκε ην ειαηήξην κε άιιν ηεηξαπιάζηαο ζηαζεξάο (k΄=4k). 

Αλ ην πιάηνο ηεο ηαιάληωζεο παξακέλεη ην ίδην: 

α) ε ζπρλόηεηα ηαιάληωζεο δηπιαζηάδεηαη 

β) ην κέηξν ηνπ ξπζκνύ κεηαβνιήο ηεο νξκήο ζηηο αθξαίεο ζέζεηο δηπιαζηάδεηαη 

γ) ε κέγηζηε ηαρύηεηαο ππνδηπιαζηάδεηαη 

δ) ε κέγηζηε επηηάρπλζε δηπιαζηάδεηαη. 

                                                                                                                      Μονάδες  3 

 

Α7. Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ πος ακολοςθούν, γπάθονηαρ δίπλα ζηο 

γπάμμα πος ανηιζηοισεί ζε κάθε ππόηαζη, ηη λέξη Συζηό, αν η ππόηαζη είναι 

ζυζηή, ή ηη λέξη Λάθορ, αν η ππόηαζη είναι λανθαζμένη.  

 

α. Κξνύζε ζην κηθξόθνζκν ζεωξείηαη ην θαηλόκελν ζην νπνίν ηα «ζπγθξνπόκελα» 

ζωκαηίδηα αιιειεπηδξνύλ κε ζρεηηθά κεγάιεο δπλάκεηο γηα πνιύ κηθξό ρξνληθό 

δηάζηεκα, ρωξίο λα έξρνληαη ππνρξεωηηθά ζε επαθή. 

β. Η θξνύζε ζην κηθξόθνζκν ιέγεηαη θαη ζθέδαζε.  

γ. Όηαλ ε ζπληζηακέλε ηωλ δπλάκεωλ πνπ αζθνύληαη ζε έλα ζώκα είλαη κεδέλ, ε 

νξκή έρεη ζηαζεξό κέηξν.  

δ. Έλα ζύζηεκα ζωκάηωλ κπνξεί λα έρεη θηλεηηθή ελέξγεηα αιιά όρη νξκή.  
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ε. Σώκα κάδαο εθηειεί νκαιή θπθιηθή θίλεζε επνκέλωο ε νξκή ηνπ παξακέλεη 

ζηαζεξή.       

ζη. Σε μια απλή αρμονική ταλάντωςη η απομάκρυνςη και η επιτάχυνςη, την 

ίδια χρονική ςτιγμή, αν δεν είναι μηδενικέσ, έχουν πάντα αντίθετο πρόςημο. 

δ.  Σηελ απιή αξκνληθή ηαιάληωζεε νιηθή ελέξγεηα παξακέλεη ζηαζεξή. 

Μονάδες  7 

ΘΔΜΑ Β  

 

Β1.  Έλα ζώκα εθηειεί απιή αξκνληθή ηαιάληωζε πιάηνπο Α θαη γωληαθήο 

ζπρλόηεηαο ω. Τηο ρξνληθέο ζηηγκέο πνπ ε θηλεηηθή ηνπ ελέξγεηα είλαη ηξηπιάζηα ηεο 

δπλακηθήο ελέξγεηαο ηαιάληωζεο ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο ηνπ ζώκαηνο είλαη ίζν κε: 

α.    ωA                              β.  
ωΑ

2
                             γ.  

ωΑ 3

2
   

Να επιλέξεηε ηε ζωζηή απάνηεζε.                                                       Μονάδες 2      

Να αιηιολογήζεηε ηεν επιλογή ζας.                                                      Μονάδες 4 

Β2. Σώκα εθηειεί απιή αξκνληθή ηαιάληωζε ρωξίο αξρηθή θάζε κε  πεξίνδν Τ.  

O ιόγνο  
U

K
 ηεο δπλακηθήο ελέξγεηαο ηαιάληωζεο πξνο ηελ θηλεηηθή ελέξγεηα 

ηαιάληωζεο, ηε ρξνληθή ζηηγκή 
T

t =
12

, είλαη ίζνο κε: 

α.    
1

3
                              β.  

1

2
                             γ.  

3

2
   

Να επιλέξεηε ηε ζωζηή απάνηεζε.                                                       Μονάδες 2      

Να αιηιολογήζεηε ηεν επιλογή ζας.                                                      Μονάδες 4 

Γίλνληαη: ν ν ν,   
3

εθ30 = εθ45 =1,  εθ60 = 3
3

 

Β3.  Σώκα κάδαο m1 θηλείηαη κε ηαρύηεηα κέηξνπ π1 ζε ιείν νξηδόληην επίπεδν. 

Σπγθξνύεηαη θεληξηθά θαη ειαζηηθά κε αξρηθά αθίλεην ζώκα κάδαο m2. Μεηά 

ηελ θξνύζε ηνπο ηα δύν ζώκαηα θηλνύληαη ζε αληίζεηεο θαηεπζύλζεηο κε 
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ηαρύηεηεο πνπ έρνπλ ίζα κέηξα.                                                                                                 

Ο ιόγνο 1

2

m

m
 ηωλ καδώλ ηωλ δύν ζωκάηωλ είλαη ίζνο κε: 

α.    1                              β.  
1

3
                             γ.  

3

2
   

Να επιλέξεηε ηε ζωζηή απάνηεζε.                                                       Μονάδες 2      

Να αιηιολογήζεηε ηεν επιλογή ζας.                                                      Μονάδες 4 

Β4. Γύν κηθξέο ζθαίξεο κε κάδεο m1, m2, θηλνύληαη ζε ιείν νξηδόληην επίπεδν, ζηελ 

ίδηα επζεία κε νκόξξνπεο ηαρύηεηεο πνπ έρνπλ αληίζηνηρα κέηξα π1 θαη π2, κε π1 > π2. 

Οη ζθαίξεο ζπγθξνύνληαη θεληξηθά θαη ειαζηηθά κε απνηέιεζκα, κεηά ηελ θξνύζε 

λα θηλνύληαη κε ηαρύηεηεο π1΄ θαη π2΄.  

Να απνδείμεηε αλαιπηηθά ηε ζρέζε: π1 + π1΄= π2 + π2΄. (Σρήκα απαξαίηεην) 

                                                                                                                       Μονάδες 7 

ΘΔΜΑ Γ  

 
Σώκα Α κάδαο m1 =1kg θηλείηαη κε  

ηαρύηεηα π1 = 4m/ s πάλω ζε ιείν 

νξηδόληην επίπεδν θαη ζπγθξνύεηαη 

κεηωπηθά θαη ειαζηηθά κε αθίλεην 

ζώκα Β κάδαο m2 = 3kg . Σηε 

ζπλέρεηα, ην ζώκα Β ζπγθξνύεηαη 

κεηωπηθά θαη πιαζηηθά κε άιιν αθίλεην ζώκα Γ κάδαο m3 = 3kg, ην 

νπνίν είλαη δεκέλν ζην άθξν ειαηεξίνπ ζηαζεξάο k = 600 N / m , ηνπ 

νπνίνπ ην άιιν άθξν είλαη αθιόλεηα ζηεξεωκέλν. Η επζεία θίλεζεο 

όιωλ ηωλ ζωκάηωλ ηαπηίδεηαη κε ηνλ άμνλα ηνπ ειαηεξίνπ. 

Γ1.  Να ππνινγίζεηε ηηο ηαρύηεηεο ηωλ ζωκάηωλ Α θαη Β κεηά ηελ ειαζηηθή 

θξνύζε. 

                                                                                                                     Μονάδες 5 
Γ2. Να ππνινγίζεηε ηελ ηαρύηεηα ηνπ ζπζζωκαηώκαηνο κεηά ηελ πιαζηηθή θξνύζε. 

                                                                                                                    Μονάδες 5 

Γ3. Τελ απώιεηα θηλεηηθήο ελέξγεηαο θαηά ηελ πιαζηηθή θξνύζε.  

                                                                                                                     Μονάδες 5 

Μεηά ηην πλαζηική κπούζη ηο ζςζζυμάηυμα ηυν Β και Γ εκηελεί απλή απμονική 

ηαλάνηυζη.  
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Γ4. Να ππνινγίζεηε ην πιάηνο ηεο ηαιάληωζεο ηνπ ζπζζωκαηώκαηνο. 

                                                                                                                      Μονάδες 6 
Γ5.  Σε πόζν ρξόλν από ηε ζηηγκή ηεο πιαζηηθήο θξνύζεο ην ζπζζωκάηωκα ζα 

επαλέιζεη γηα πξώηε θνξά ζην ζεκείν πνπ έγηλε ε πιαζηηθή θξνύζε;  

                                                                                                                       Μονάδες 4 

 

 

ΘΔΜΑ Γ  

 
Σώκα Σ1 κάδαο m1 = 7kg ηζνξξνπεί, όπωο ζην ζρήκα, ζην 

άλω άθξν (ζεκείν Γ) ελόο θαηαθόξπθνπ ηδαληθνύ ειαηεξίνπ 

ζηαζεξάο k=100 N/m ε άιιε άθξε ηνπ νπνίνπ είλαη 

ζηεξεωκέλε ζην νξηδόληην επίπεδν. Τν ζώκα Σ2 κάδαο             

m2 = 1kg, πνπ βξίζθεηαη ζηελ ίδηα θαηαθόξπθν κε ην Σ1 

αθήλεηαη λα πέζεη από ην ζεκείν Α θαη θζάλεη ζην ζεκείν Γ 

κεηά από ειεύζεξε πηώζε θαηά h=3,2m κε ηαρύηεηα κέηξνπ 

π2, όπνπ ζπγθξνύεηαη πιαζηηθά κε ην ζώκα Σ1. Τν 

ζπζζωκάηωκα πνπ πξνθύπηεη ακέζωο κεηά ηελ θξνύζε έρεη 

ηαρύηεηα κέηξνπ V θαη εθηειεί απιή αξκνληθή ηαιάληωζε κε 

ζηαζεξά επαλαθνξάο D = k.  

 

Γ1. Να ππνινγίζεηε ην κέηξν π2 ηεο ηαρύηεηαο ηνπ Σ2 ειάρηζηα πξηλ ζπγθξνπζηεί κε 

ην Σ1.   

                                                                           Μονάδες 5                                                                                            

 

Γ2. Να ππνινγίζεηε ην κέηξν V ηεο ηαρύηεηαο ηνπ ζπζζωκαηώκαηνο ακέζωο κεηά 

ηελ θξνύζε.   

                       Μονάδες 3                                                                                           

 

Γ3. Να βξείηε ην πιάηνο ηεο ηαιάληωζεο ηνπ ζπζζωκαηώκαηνο.  

Μονάδες 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
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Γ4. Να ππνινγίζεηε, ακέζωο κεηά ηελ θξνύζε, ζεωξώληαο ωο ζεηηθή ηε θνξά άλω: 

i) Τνλ ξπζκό κεηαβνιήο ηεο νξκήο ηνπ ζπζζωκαηώκαηνο θαη  

ii) Τνλ ξπζκό κεηαβνιήο ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο ηνπ ζπζζωκαηώκαηνο. 

Μονάδες 4                                                                                                                                                                                                                          

Γ5. Σηε δηάξθεηα ηεο ηαιάληωζεο ηνπ ζπζζωκαηώκαηνο πνηα είλαη : 

i) Η κέγηζηε ηηκή ηεο δύλακεο ηνπ ειαηεξίνπ θαη  

ii) Η κέγηζηε ηηκή ηεο δπλακηθήο ελέξγεηαο ηνπ ειαηεξίνπ. 

Μονάδες 4                                                                                                                                                                                                                          

Γίλεηαη: g = 10 m/s
2
. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Richard P. Feynman 

Nobel Prize in Physics 1965 

                                                              (Νέα Υόπκη, 1918 – Λορ Άνηζελερ, 1988)  

 

Καλή επιτυχία! 

https://en.wikipedia.org/wiki/Nobel_Prize_in_Physics

