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            ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ                                                                    

                                             

                             

                        ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ  

                     Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ   

            ΣΑΒΒΑΤΟ 05/02/2022                                                                                                                 

                                                                                                                                                 Το ρόβερ "Perseverance"στον Άρη 

 

ΘΕΜΑ Α  

 
Στις ερωτήσεις Α1-Α4 να γράψετε τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα, το 

γράμμα που αντιστοιχεί στη φράση η οποία συμπληρώνει σωστά την ημιτελή 

πρόταση. 

Α1.  Η ορμή ενός σώματος μάζας m που εκτελεί ομαλή κυκλική κίνηση γωνιακής 

ταχύτητας ω σε κυκλική τροχιά ακτίνας R:  

α. παραμένει σταθερή. 

β. μεταβάλλεται συνεχώς. 

γ. έχει μέτρο το οποίο μεταβάλλεται συνεχώς. 

δ. έχει κατεύθυνση κάθετη στο επίπεδο περιστροφής του σώματος. 

                                                                                                                  Μονάδες  5  

 

Α2. Το δυναμικό σ’ ένα σημείο Α του βαρυτικού πεδίου της Γης είναι μέγεθος 

α. διανυσματικό. 

β. μονόμετρο και έχει πάντοτε θετική τιμή. 

γ. μονόμετρο και έχει πάντοτε αρνητική τιμή. 

δ. μονόμετρο και η τιμή του μπορεί να είναι είτε θετική είτε αρνητική είτε μηδέν. 

Μονάδες  5 
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Α3. Δύο σώματα κινούνται στην ίδια ευθεία με αντίθετες φορές και συγκρούονται 

πλαστικά. Αν το συσσωμάτωμα που δημιουργείται παραμένει ακίνητο στο σημείο 

της κρούσης, τότε τα δύο σώματα είχαν: 

α. αντίθετες ορμές. 

β. ίσες ορμές. 

γ. αντίθετες ταχύτητες. 

δ. ίσες ταχύτητες και ίσες μάζες.              

                     Μονάδες  5 

Α4. Μικρό σώμα εκτελεί οριζόντια βολή. Ο ρυθμός μεταβολής της ορμής του: 

α. είναι ανάλογος της ταχύτητάς του. 

β. αυξάνεται κατά την πτώση του.  

γ. παραμένει σταθερός κατά την πτώση του. 

δ. μειώνεται κατά την πτώση του.                                                                                                                                                                                                                                                 

                     Μονάδες  5 

 

Α5. Για κάθε μία από τις επόμενες προτάσεις να μεταφέρετε στο τετράδιό σας 
το γράμμα της πρότασης και δίπλα τη λέξη Σωστό αν είναι σωστή ή τη λέξη 
Λάθος αν είναι λανθασμένη. 

α. Η ορμή ενός συστήματος σωμάτων είναι πάντα διάφορη του μηδενός, αν όλα τα 

σώματα κινούνται. 
 
β. Η κεντρομόλος δύναμη σε σώμα που εκτελεί κυκλική κίνηση ισούται με τη 

συνολική δύναμη στη διεύθυνση της ακτίνας περιστροφής με φορά προς το 

κέντρο της κυκλικής τροχιάς του.  

γ.  Σε μια πλαστική κρούση μεταξύ δύο σωμάτων που κινούνται στην ίδια ευθεία 

οι ορμές και των δύο σωμάτων μειώνονται.  

δ. Στις ανελαστικές κρούσεις η συνολική μηχανική ενέργεια του συστήματος 

μειώνεται. 

ε. Μονωμένο θεωρείται ένα σύστημα σωμάτων στο οποίο το άθροισμα των 

εσωτερικών δυνάμεων είναι ίσο με μηδέν.                                                                                                     

Μονάδες  5 
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ΘΕΜΑ Β  
 

Β1.  Σε πόσο ύψος από την επιφάνεια της Γης η ένταση του βαρυτικού πεδίου έχει 

μέτρο ίσο με 4% του μέτρου go  που έχει στην επιφάνεια της ; 

 

α.  h = 2 RΓ  

β.  h = 4 RΓ  

γ.  h = 5 RΓ 

 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.                                                       Μονάδες 3      

Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.                                                      Μονάδες 5 

 

Β2. Ένα σώμα μάζας m μεταφέρεται από το σημείο Α της επιφανείας της Γης σ’ ένα 

σημείο Γ, σε ύψος h = RΓ πάνω από την επιφάνειά της. 

  (Θεωρούμε ότι η δυναμική ενέργεια του σώματος στο άπειρο είναι ίση με μηδέν και 

ότι το g στις παρακάτω σχέσεις είναι η ένταση του βαρυτικού πεδίου στην επιφάνεια 

της Γης). 

α. W mghβάρους    

β. W
mgR

βάρους

Γ
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γ.  W m V VAβάρους Γ   

δ. V VAΓ   

Ποιες από τις παραπάνω σχέσεις είναι σωστές;      Μονάδες 4      

Να αιτιολογήσετε τις απαντήσεις σας      Μονάδες 4 

 

Β3. Δύο σώματα, τα οποία θεωρούμε ως υλικά σημεία, έχουν την ίδια μάζα και 

κινούνται σε κύκλο ακτίνας R = 1 m με ταχύτητα σταθερού μέτρου υ = 10 m/s. Αν 

η μόνη δύναμη που ασκείται μεταξύ τους είναι η Νευτώνεια έλξη, τότε  η  μάζα  του 

κάθε σώματος είναι :  

α. m = 61012 kg,   

β. m = 21012 kg,   
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γ. m = 1,5 1012 kg,   

Δίνεται: G N m kg    
20

3
10 11 2 2  

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.                                                       Μονάδες 3      

Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.                                                      Μονάδες 6 

 

ΘΕΜΑ Γ  

 
Σώμα μάζας m1 = 2 kg είναι δεμένο στο άκρο 

νήματος μήκους l = 1,25 m. Το σώμα αφήνεται 

από το σημείο Α, με το νήμα οριζόντιο, και 

διαγράφει το τεταρτοκύκλιο που φαίνεται στο 

σχήμα. Διερχόμενο από το κατώτερο σημείο της 

τροχιάς του Β, όπου η ταχύτητά του έχει μέτρο υ1 , 

συγκρούεται πλαστικά με σώμα μάζας m2 = 3 kg 

που κινείται με ταχύτητα υ2 αντίθετης κατεύθυνσης από την υ1 . Το συσσωμάτωμα 

που δημιουργείται κινείται με ταχύτητα μέτρου V = 4 m / s , με κατεύθυνση ίδια 

με την κατεύθυνση της ταχύτητας υ2. Να υπολογίσετε: 

Γ1. Το μέτρο της ταχύτητας υ1. 

Μονάδες 5 

Γ2. Την τάση του νήματος καθώς το σώμα m1 διέρχεται από το σημείο Β. 

Μονάδες 5 

Γ3. Το μέτρο της ταχύτητας υ2. 

Μονάδες 5 

Γ4. Τη μεταβολή της ορμής του σώματος μάζας m1 κατά την κρούση. 

Μονάδες 5 

Γ5. Την  θερμότητα που παράγεται κατά την κρούση. 

Μονάδες 5 

Δίνεται η επιτάχυνση της βαρύτητας στην επιφάνεια της γης  g = 10 m / s2.  Η 

αντίσταση του αέρα θεωρείται αμελητέα. 

 

 

https://fysikafysikh.files.wordpress.com/2014/11/15971-b-kat.jpg
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ΘΕΜΑ Δ  

 
Από το σημείο Α του πεδίου βαρύτητας της Γης, που βρίσκεται σε ύψος h = RΓ  από 

την επιφάνεια της Γης (RΓ η ακτίνα της Γης), εκτοξεύουμε προς το διάστημα ένα 

σώμα με ταχύτητα uo = 16×103 m / s .  

Δ1. Να υπολογίσετε το δυναμικό του βαρυτικού πεδίου της Γης στο σημείο που 

βρίσκεται αρχικά το σώμα. 

  Μονάδες 8 

Δ2. Να εξετάσετε αν το σώμα θα διαφύγει από τη βαρυτική έλξη της Γης όταν το 

εκτοξεύσουμε προς το διάστημα. 

  Μονάδες 8 

Δ3. Αν διαφύγει, να βρείτε την ταχύτητά του όταν φτάσει σε άπειρη απόσταση από 

τη Γη.  

  Μονάδες 9 

Δίνονται: η ακτίνα της Γης RΓ =6400 km  και η ένταση του πεδίου βαρύτητας στην 

επιφάνειά της go= 10 
m

s2
 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                  

                                           Maria Skłodowska-Curie 

Καλή επιτυχία! 


