
 

 

                      

ΦΥΣΙΚΗ 

ΤΜΗΜΑΤΑ : Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

23-1-2021 

 
                                                   

ΘΕΜΑ A 

 

Στις ημιτελείς προτάσεις Α1-Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον 

αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη 

φράση, η οποία συμπληρώνει σωστά την πρόταση. 

  

Α1. Σώμα εκτοξεύεται οριζόντια στο κενό από μικρό ύψος. Η τιμή της 

ταχύτητας με την οποία φτάνει στο έδαφος: 

α. είναι ανάλογη του χρόνου κίνησής της. 

β. είναι ανάλογη του ύψους από το οποίο βάλλεται. 

γ.  είναι ανεξάρτητη από το ύψος από το οποίο βάλλεται. 

δ.  είναι ανεξάρτητη από τη μάζα του σώματος. 

                                                                                                             Μονάδες 4                                                                                                           

Α2.  Η συχνότητα περιστροφής ενός σώματος που εκτελεί ομαλή 

κυκλική κίνηση σε τροχιά σταθερής ακτίνας R:  

α. είναι  αντιστρόφως ανάλογη της γωνιακής του ταχύτητας. 

β. είναι ανάλογη της περιόδου κίνησής του. 

γ.  είναι ανεξάρτητη της γραμμικής του ταχύτητας 

δ. είναι ανάλογη της γραμμικής του ταχύτητας.             

                                                                                                              Μονάδες 4 

 
 



 

 

 

 

Α3. Σώμα εκτελεί κατακόρυφη κυκλική τροχιά, δεμένο στην άκρη 

αβαρούς νήματος. Η τιμή της τάσης του νήματος στην κατώτερη θέση 

της τροχιάς του: 

α.  είναι ίση με την τιμή της τάσης του νήματος σε οποιαδήποτε άλλη 

θέση της τροχιάς του σώματος. 

β.  είναι η μικρότερη από την τιμή της τάσης σε οποιαδήποτε άλλη 

θέση της τροχιάς του σώματος. 

γ.  είναι η μεγαλύτερη από την τιμή της τάσης σε οποιαδήποτε άλλη 

θέση της τροχιάς του σώματος. 

δ.  είναι ανεξάρτητη από τη μάζα του σώματος.  

                                                                                                    Μονάδες 4 

 

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 4 

 

Α5.  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 4 

 



 

 

Α6. 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 
 
   

ΘΕΜΑ Β 
 

Β1. Δύο μικρά σώματα εκτοξεύονται 

οριζόντια τη χρονική στιγμή to=0 από το 

ίδιο σημείο, που βρίσκεται σε ύψος 

H=20m και σε αντίθετες κατευθύνσεις, με 

ταχύτητες μέτρων v1=8m/s και v2=2m/s. Η 

μεταξύ τους απόσταση τη χρονική στιγμή 

t=1s είναι ίση με:   

α) 6m      

β) 10m    

γ) 16m     

Να επιλέξετε την σωστή απάντηση                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                             Μονάδες 2                                                                                                                                                

Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας                                                                           

                                                                                                             Μονάδες 5                                                                  

H 

v1 v2 



 

 

Β2.  Σώμα Σ1 μάζας m περνά από 

σημείο Α ενός οριζόντιου και λείου 

κυκλικού οδηγού διαμέτρου δ με 

ταχύτητα μέτρου v. Σε σημείο Β του 

κυκλικού οδηγού βρίσκεται ακίνητο 

σώμα Σ2 μάζας 3m. Τα δύο σώματα 

συγκρούονται πλαστικά. Αν F1 είναι 

η τιμή της κεντρομόλου δύναμης 

στο σώμα Σ1 και FΣ η τιμή της 

κεντρομόλου δύναμης στο  

συσσωμάτωμα, τότε ο λόγος  F1 / FΣ 

ισούται με:  

α) 4      

β) 1    

γ) 1/4     

Να επιλέξετε την σωστή απάντηση                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                             Μονάδες 2                                                                                                                                                

Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας                                                                           

                                                                                                             Μονάδες 5                                                                                                                                                                                         

Β3. Στο παρακάτω σχεδιάγραμμα απεικονίζονται οι ορμές των 

σωμάτων Σ1 με μάζα m1=2kg και Σ2 με μάζα m2=3m1  που συμμετέχουν 

σε μια πλαστική κρούση, καθώς και η ορμή του σχηματιζόμενου 

συσσωματώματος. Το σώμα Σ1 κινείται με ταχύτητα μέτρου v1=10m/s. 

Η κρούση συμβαίνει τη χρονική στιγμή t1.  

 

 

 

 

 

 

 

Η ταχύτητα του Σ2 πριν από την κρούση είχε μέτρο ίσο με:  

δ 

Σ1 Σ2 

v 

Α Β 

t 

p(kg‧m/s) 

t1 

0,0 

8 

Σ1 

Σ2 



 

 

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

Να επιλέξετε την σωστή απάντηση                                                                             

                                                                                                              Μονάδες 2                                                                                                                                                

Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας                                                                           

                                                                                                              Μονάδες 4                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                      

ΘΕΜΑ Γ 

Βλήμα μάζας m=100g κινείται οριζόντια με ταχύτητα v1=400m/s και τη 

χρονική στιγμή to=0  συγκρούεται μετωπικά με ακίνητο σώμα Σ μάζας 

Μ=2kg. Το βλήμα διαπερνά το σώμα Σ και εξέρχεται από αυτό με 

υποδιπλάσια ταχύτητα σε σχέση με την αρχική του. Το σώμα Σ ξεκινά 

να κινείται σε οριζόντιο επίπεδο με το οποίο παρουσιάζει συντελεστή 

τριβής μ.  

Γ1. Να υπολογίσετε την ταχύτητα με την οποία ξεκινά να κινείται το 

σώμα Σ καθώς και τη μέση δύναμη που δέχθηκε από το βλήμα, αν η 

διέλευση του βλήματος μέσα από αυτό είχε διάρκεια  Δt=0,1s. 

                                                                                                                                          Μονάδες 8                                                                                                                        

Γ2. Ποιο ποσοστό της αρχικής κινητικής ενέργειας του βλήματος 

μεταφέρεται με την κρούση στο σώμα Σ; 

                                                                                                             Μονάδες 5                                                                                                                         

Το σώμα Σ μετακινείται στο οριζόντιο επίπεδο κατά s=20m, προτού 

ακινητοποιηθεί οριστικά. 

Γ3. Να υπολογίσετε τον συντελεστή τριβής μεταξύ επιπέδου και 

σώματος Σ. Ποια η συνολική θερμότητα που εκλύεται στο περιβάλλον 

από τη χρονική στιγμή to=0  έως την ακινητοποίηση του σώματος Σ; 

                                                                                                                                  Μονάδες 8                                                                                                                         

Γ4. Με πόση ταχύτητα και προς ποια κατεύθυνση θα έπρεπε να κινείται 

το σώμα Σ ώστε όλη η κινητική ενέργεια του συστήματος των δύο 

σωμάτων να μετατραπεί σε θερμότητα κατά τη διάρκεια της κρούσης;  

                                                                                                              Μονάδες 4                                                                                                                        

Δίνεται: g=10m/s2 



 

 

 

ΘΕΜΑ Δ                                    Υποδομή  Γ΄  Λυκείου 

Δ1.   

α) Να αποδείξετε αναλυτικά τον τύπο F=-Dx, που συνδέει τη 

συνισταμένη  F των δυνάμεων στην Απλή Αρμονική 

Ταλάντωση με την απομάκρυνση x από τη θέση ισορροπίας. 

                                                                                                               Μονάδες 4 

 

β) Ένα σώμα εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση με γωνιακή 

συχνότητα ω=10rad/s και η γραφική παράσταση της δύναμης 

επαναφοράς με την απομάκρυνση φαίνεται στο διάγραμμα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επομένως η  μάζα του σώματος είναι  ίση με: 

 

α.   1 kg                   β.  0,1 kg              γ.  0,01kg 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. Να αιτιολογήσετε την 

επιλογή σας. 

                                                                                                              Μονάδες 3 

Δ2.  

α)  Ένα σώμα μάζας m εκτελεί Απλή Αρμονική Ταλάντωση με 

σταθερά επαναφοράς D. Να αποδείξετε τον τύπο   ,
m

Τ = 2π
D

 που μας δίνει την περίοδο της ταλάντωσης.                                                                                                                              

                                                                                                              Μονάδες 4 



 

 

β)  Ένα σώμα μάζας m=2kg  εκτελεί Απλή Αρμονική Ταλάντωση 

με συχνότητα  
5

f = Ηz
π

. Επομένως η σταθερά επαναφοράς της 

ταλάντωσης είναι: 

α) D=200 N/m            β) D=100 N/m                γ) D=500 N/m  

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. Να αιτιολογήσετε την 

επιλογή σας. 

Μονάδες 3 

 

Δ3.  Σώμα εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση με εξίσωση 

απομάκρυνσης  x=0,5 ημ20πt
 
 (S.I.) 

α)  Να υπολογίσετε τα μεγέθη Α , ω , Τ και υmax. 

Μονάδες 3 

β) Να υπολογίσετε την απομάκρυνση και την ταχύτητα του 

σώματος κατά τη χρονική στιγμή  
1

t = s.
40

 
Μονάδες 3 

Δ4.  Ένα σώμα εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση με πλάτος Α.                                      

Η  δυναμική ενέργεια ταλάντωσης είναι τριπλάσια της 

κινητικής ενέργειας ( δηλαδή U=3Κ) σε απομάκρυνση από τη 

θέση ισορροπίας: 

α. ±
A

x =
3

                      β.   ±
A 3

x=
3

                 γ.  ±
A 3

x=
2

  

 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. Να αιτιολογήσετε την 

επιλογή σας.                                                                                                                                     

                                                                                                                Μονάδες 5 

 
Δ5.  Σώμα εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση χωρίς αρχική 

φάση με περίοδο Τ. Ο λόγος 
U
K

 της δυναμικής ενέργειας 

ταλάντωσης προς την κινητική ενέργεια ταλάντωσης, τη 

χρονική στιγμή 
T

t =
8

, είναι ίσος  με: 



 

 

α. 
1
3

                 β. 
1
2

              γ. 1  

 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. Να αιτιολογήσετε την 

επιλογή σας.                                                                                                                                     

                                                                                                              Μονάδες 5 

Δίνεται: 
π

εφ =1
4

   

 

Δ6.  Προαιρετικό - Εκτός βαθμολογίας.  

Ένα σώμα εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση με πλάτος Α και 

γωνιακή συχνότητα ω. Το μέτρο της ταχύτητας του σώματος 

στη θέση όπου η απομάκρυνση του σώματος από τη θέση 

ισορροπίας του είναι x= – Α/2, ισούται με: 

α.     
ωΑ 3
2

                  β.  
ωΑ

2
              γ) ωΑ 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. Να αιτιολογήσετε την 

επιλογή σας. 

 

 

Καλή επιτυχία 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


