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            ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ                                                                    

                                            

     ΓΙΑΓΩΝΙΜΑ ΦΤΙΚΗ 

ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ και ΤΠΟΓΟΜΗ 

Β΄ΛΤΚΔΙΟΤ 

                      14/01/2023                                                                                                                 

                                                                                                                                                   Το ρόβερ "Perseverance"στον Άρη 

 

ΘΔΜΑ Α  

 
Σηιρ επυηήζειρ Α1-Α4 να γπάτεηε ηον απιθμό ηηρ επώηηζηρ και δίπλα, ηο 

γπάμμα πος ανηιζηοισεί ζηη θπάζη η οποία ζςμπληπώνει ζυζηά ηην ημιηελή 

ππόηαζη. 

Α1.  Η νξκή ελόο ζώκαηνο κάδαο m πνπ εθηειεί νκαιή θπθιηθή θίλεζε γσληαθήο 

ηαρύηεηαο σ ζε θπθιηθή ηξνρηά αθηίλαο R:  

α. παξακέλεη ζηαζεξή. 

β. κεηαβάιιεηαη ζπλερώο. 

γ. έρεη κέηξν ην νπνίν κεηαβάιιεηαη ζπλερώο. 

δ. έρεη θαηεύζπλζε θάζεηε ζην επίπεδν πεξηζηξνθήο ηνπ ζώκαηνο. 

                                                                                                                  Μονάδερ  5  

 

Α2. ώκα κάδαο m εθηειεί νκαιή θπθιηθή θίλεζε γσληαθήο ηαρύηεηαο σ ζε 

θπθιηθή ηξνρηά αθηίλαο R. Σε ρξόλν Γt=T/2, όπνπ T ε πεξίνδνο πεξηζηξνθήο ηνπ, 

ην κέηξν ηεο κεηαβνιήο ηεο νξκήο ηνπ είλαη ίζν κε:  

α. 0 

β. mσR/2 

γ. mσR 

δ. 2mσR 

Μονάδερ  5 
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Α3. Γύν ζώκαηα θηλνύληαη ζηελ ίδηα επζεία κε αληίζεηεο θνξέο θαη ζπγθξνύνληαη 

πιαζηηθά. Αλ ην ζπζζσκάησκα πνπ δεκηνπξγείηαη παξακέλεη αθίλεην ζην ζεκείν 

ηεο θξνύζεο, ηόηε ηα δύν ζώκαηα είραλ: 

α. αληίζεηεο νξκέο. 

β. ίζεο νξκέο. 

γ. αληίζεηεο ηαρύηεηεο. 

δ. ίζεο ηαρύηεηεο θαη ίζεο κάδεο.              

                     Μονάδερ  5 

Α4. Μηθξό ζώκα εθηειεί νξηδόληηα βνιή. Ο ξπζκόο κεηαβνιήο ηεο νξκήο ηνπ: 

α. είλαη αλάινγνο ηεο ηαρύηεηάο ηνπ. 

β. απμάλεηαη θαηά ηελ πηώζε ηνπ.  

γ. παξακέλεη ζηαζεξόο θαηά ηελ πηώζε ηνπ. 

δ. κεηώλεηαη θαηά ηελ πηώζε ηνπ.                                                                                                                                                                                                                                                 

                     Μονάδερ  5 

 

Α5. Για κάθε μία από ηιρ επόμενερ πποηάζειρ να μεηαθέπεηε ζηο ηεηπάδιό ζαρ 
ηο γπάμμα ηηρ ππόηαζηρ και δίπλα ηη λέξη ωζηό αν είναι ζωζηή ή ηη λέξη 
Λάθορ αν είναι λανθαζμένη. 

α. Η νξκή ελόο ζπζηήκαηνο ζσκάησλ είλαη πάληα δηάθνξε ηνπ κεδελόο, αλ όια 

ηα ζώκαηα θηλνύληαη. 
 
β. Η θεληξνκόινο δύλακε ζε ζώκα πνπ εθηειεί θπθιηθή θίλεζε ηζνύηαη κε ηε 

ζπλνιηθή δύλακε ζηε δηεύζπλζε ηεο αθηίλαο πεξηζηξνθήο κε θνξά πξνο ην 

θέληξν ηεο θπθιηθήο ηξνρηάο ηνπ.  

γ.  Σε κηα πιαζηηθή θξνύζε κεηαμύ δύν ζσκάησλ πνπ θηλνύληαη ζηελ ίδηα επζεία 

νη νξκέο θαη ησλ δύν ζσκάησλ κεηώλνληαη.  

δ. Σηηο αλειαζηηθέο θξνύζεηο ε ζπλνιηθή κεραληθή ελέξγεηα ηνπ ζπζηήκαηνο 

κεηώλεηαη. 

ε. Μνλσκέλν ζεσξείηαη έλα ζύζηεκα ζσκάησλ ζην νπνίν ην άζξνηζκα ησλ 

εζσηεξηθώλ δπλάκεσλ είλαη ίζν κε κεδέλ.                                                                                                     

Μονάδερ  5 
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ΘΔΜΑ Β  
 

Β1.  Σπκπαγέο ζώκα θηλείηαη κε θάπνηα ηαρύηεηα ζε ιείν θεθιηκέλν επίπεδν θαη 

όηαλ ζπγθξνπζηεί πιαζηηθά κε δεύηεξν αθίλεην θαη όκνην ζώκα, ηόηε ε αύμεζε 

ηεο ζεξκηθήο ελέξγεηαο  ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ δύν ζσκάησλ είλαη Q. Αλ ην δεύηεξν 

ζώκα δελ ήηαλ αθίλεην αιιά θηλνύληαλ κε ηαρύηεηα ίδηνπ κέηξνπ θαη αληίζεηεο 

θαηεύζπλζεο, ηόηε ε αύμεζε ηεο ζεξκηθήο ελέξγεηαο  ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ δύν 

ζσκάησλ ζα ήηαλ: 

α)  2Q  

β)  4Q  

γ)  8Q 

 

Να επιλέξεηε ηη ζωζηή απάνηηζη.                                                       Μονάδερ 2      

Να αιηιολογήζεηε ηην επιλογή ζαρ.                                                      Μονάδερ 6 

 

 

Β2.  Σώκα Σ1 κάδαο m πεξλά από 

ζεκείν Α ελόο νξηδόληηνπ θαη ιείνπ 

θπθιηθνύ νδεγνύ δηακέηξνπ δ κε 

ηαρύηεηα κέηξνπ v, όπσο ζην ζρήκα 

(θάηνςε).  Σε ζεκείν Β ηνπ θπθιηθνύ 

νδεγνύ βξίζθεηαη αθίλεην ζώκα Σ2 

κάδαο 3m. Τα δύν ζώκαηα 

ζπγθξνύνληαη πιαζηηθά. Αλ F1 είλαη 

ε ηηκή ηεο θεληξνκόινπ δύλακεο ζην 

ζώκα Σ1 θαη FΣ ε ηηκή ηεο 

θεληξνκόινπ δύλακεο ζην  

ζπζζσκάησκα, ηόηε ν ιόγνο  F1 / FΣ 

ηζνύηαη κε:  

α) 4      

β) 1    

γ) 1/4     

Να επιλέξεηε ηη ζωζηή απάνηηζη.                                                        Μονάδερ 2      

Να αιηιολογήζεηε ηην επιλογή ζαρ.                                                      Μονάδερ 6 

 

 

δ 

Σ1 Σ2 

v 

Α Β 
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Β3. Σην παξαθάησ ζρεδηάγξακκα απεηθνλίδνληαη νη νξκέο ησλ ζσκάησλ Σ1 κε 

κάδα m1=2kg θαη Σ2 κε κάδα m2=3m1  πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε κηα πιαζηηθή θξνύζε, 

θαζώο θαη ε νξκή ηνπ ζρεκαηηδόκελνπ ζπζζσκαηώκαηνο. Η θξνύζε ζπκβαίλεη ηε 

ρξνληθή ζηηγκή t1 θαη ε δηάξθεηά ηεο είλαη ρξνληθά ακειεηέα.  

 

 

 

 

 

 

 

Η ηαρύηεηα ηνπ Σ2 πξηλ από ηελ θξνύζε είρε κέηξν ίζν κε:  

α)  2m/s             β) 4m/s              γ) 6m/s 

Να επιλέξεηε ηη ζωζηή απάνηηζη.                                                       Μονάδερ 3      

Να αιηιολογήζεηε ηην επιλογή ζαρ.                                                      Μονάδερ 6 

 

ΘΔΜΑ Γ  

 
Σώκα κάδαο m1 = 2 kg είλαη δεκέλν ζην άθξν 

λήκαηνο κήθνπο l = 1,25 m. Τν ζώκα αθήλεηαη 

από ην ζεκείν Α, κε ην λήκα νξηδόληην, θαη 

δηαγξάθεη ην ηεηαξηνθύθιην πνπ θαίλεηαη ζην 

ζρήκα. Γηεξρόκελν από ην θαηώηεξν ζεκείν ηεο 

ηξνρηάο ηνπ Β, όπνπ ε ηαρύηεηά ηνπ έρεη κέηξν π1 , 

ζπγθξνύεηαη πιαζηηθά κε ζώκα κάδαο m2 = 3 kg 

πνπ θηλείηαη κε ηαρύηεηα π2 αληίζεηεο θαηεύζπλζεο από ηελ π1 . Τν ζπζζσκάησκα 

πνπ δεκηνπξγείηαη θηλείηαη κε ηαρύηεηα κέηξνπ V = 4 m / s , κε θαηεύζπλζε ίδηα 

κε ηελ θαηεύζπλζε ηεο ηαρύηεηαο π2. Να ππνινγίζεηε: 

Γ1. ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο π1. 

Μονάδερ 5 

t 

p(kg‧m/s) 

t1 

0,0 

8 

Σ1 

Σ2 

 20 
Συσσωμάτωμα 
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Γ2. ηελ ηάζε ηνπ λήκαηνο θαζώο ην ζώκα m1 δηέξρεηαη από ην ζεκείν Β. 

Μονάδερ 5 

Γ3. ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο π2. 

Μονάδερ 5 

Γ4. ηε κεηαβνιή ηεο νξκήο ηνπ ζώκαηνο κάδαο m1 θαηά ηελ θξνύζε. 

Μονάδερ 5 

Γ5. ηε ζεξκόηεηα πνπ παξάγεηαη θαηά ηελ θξνύζε. 

Μονάδερ 5 

Πποαιπεηικό επώηημα – εκηόρ βαθμολογίαρ 

Γ6. Πνηα ε κέγηζηε γσλία απόθιηζεο ηνπ λήκαηνο κεηά ηε δεκηνπξγία ηνπ 

ζπζζσκαηώκαηνο; 

 

Γίλεηαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο ζηελ επηθάλεηα ηεο γεο  g = 10 m / s
2
.  Η 

αληίζηαζε ηνπ αέξα ζεσξείηαη ακειεηέα. 

 

ΘΔΜΑ Γ  

 

(Τποδομή Γ΄ Λςκείος) 

 

Γ1. Σώκα εθηειεί απιή αξκνληθή ηαιάλησζε κε εμίζσζε απνκάθξπλζεο:                                                         

      x=0,5 εκ20t
 
 (S.I.) 

α)  Να ππνινγίζεηε ηα κεγέζε: Πιάηνο Α , γσληαθή ζπρλόηεηα σ ,  πεξίνδν Τ, 

ζπρλόηεηα f, κέγηζηε ηαρύηεηα πmax  θαη κέγηζηε επηηάρπλζε αmax. (Να κελ 

αληηθαηαζηήζεηε ην π, ζε όπνηεο απαληήζεηο πξνθύςεη). 

Μονάδερ 6 

β) Να ππνινγίζεηε ηελ απνκάθξπλζε θαη ηελ ηαρύηεηα ηνπ ζώκαηνο θαηά ηε 

ρξνληθή ζηηγκή 
π

t =  s.
80  

π π 2
Γίλνληαη :   εκ = ζπλ =

4 4 2  
   Μονάδες 4 
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Γ2. Σθαίξα  Σ1 κάδαο m1=1kg θηλείηαη ζε ιείν 

νξηδόληην επίπεδν κε ηαρύηεηα π1=20m/s.  Η 

ζθαίξα  Σ1 ζπγθξνύεηαη θεληξηθά θαη ειαζηηθά κε 

αθίλεηε ζθαίξα κάδαο  m2=3kg.  

α) Να βξείηε ηηο ηαρύηεηεο ησλ ζθαηξώλ (κέηξν θαη  θαηεύζπλζε) ακέζσο κεηά 

ηελ θξνύζε. 

                                                                                                                Μονάδερ 4 

 β) Να βξείηε πόζε θηλεηηθή ελέξγεηα κεηαθέξζεθε ζηε δηάξθεηα ηεο θξνύζεο από 

ηε ζθαίξα Σ1ζηε ζθαίξα Σ2. 

                                                                                                                             Μονάδερ 3  

                                                                                                                     

Γ3. Σε νξηδόληην επίπεδν εξεκεί έλα ζώκα Α 

κάδαο Μ=2 kg. Έλα βιήκα κάδαο m=0,2 kg πνπ 

θηλείηαη νξηδόληηα κε ηαρύηεηα π0 = 100 m/s, 

ζπγθξνύεηαη κε ην ζώκα Α, ην δηαπεξλά 

αθαξηαία θαη εμέξρεηαη κε ηαρύηεηα π1 = 20 m/s. 

α) Να ππνινγίζεηε ηελ ηαρύηεηα ηνπ ζώκαηνο Α ακέζσο εηά ηελ θξνύζε. 

                                                                                                                   Μονάδερ 4 

β) Τν ζώκα Α, αθνύ δηαλύζεη απόζηαζε S=6,4m, κεηά ηε δηέιεπζε ηνπ βιήκαηνο 

κέζα από απηό, αθηλεηνπνηείηαη. Να ππνινγίζεηε ηνλ ζπληειεζηή ηξηβήο κ πνπ 

παξνπζηάδεη ην ζώκα Α κε ην νξηδόληην επίπεδν.  

                                              Μονάδερ 4 

Γίλεηαη g=10m/s
2
. 

  

             ΟΔΗΓΙΕΣ για τους εξεταζομένους 

1. Να απανηήζεηε ζηο ηεηπάδιό ζαρ ζε όλα ηα θέμαηα μόνο με μπλε ή μόνο με μαύπο ζηςλό. 

2. Για ηα ζσήμαηα μποπεί να σπηζιμοποιηθεί και μολύβι. 

3. Κάθε απάνηηζη επιζηημονικά ηεκμηπιυμένη είναι αποδεκηή. 

4. Διάπκεια εξέηαζηρ: Τπειρ (3) ώπερ μεηά ηη διανομή ηυν θυηοανηιγπάθυν.  

5. Ώπα δςναηήρ αποσώπηζηρ:  Μιάμιζη  (1,5) ώπα μεηά ηη διανομή ηυν θυηοανηιγπάθυν.  

 

 

  

 

 

Καλή 

επιτυχία

! 


