
 
 

Σχολικό έτος 2016-2017                Σελίδα 1 

                                                 

Διαγώνισμα B’ Λυκείου 

Σάββατο 22 Απριλίου 2017 

Διάρκεια Εξέτασης 3 ώρες 

Ονοματεπώνυμο……………………………………………………. 

Αξιολόγηση : ………………………………………………………………  

 

 

Θέμα Α 

Στις ημιτελείς προτάσεις Α1 – Α4  να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το 

γράμμα που αντιστοιχεί στη φράση η οποία τη συμπληρώνει σωστά. 

Α1. Δύο σώματα μικρών διαστάσεων, με μάζες 1m και 2m ( 1m > 2m ) εκτοξεύονται οριζόντια και αντίρροπα 

από το ίδιο σημείο που απέχει ύψος h από το έδαφος με οριζόντιες και αντίρροπες ταχύτητες ίσου μέτρου 

0u   

α) Όταν τα σώματα φτάσουν στο έδαφος θα έχουν ίδια κινητική ενέργεια 

ϐ) Όταν τα σώματα φτάσουν στο έδαφος θα έχουν ίσες ορμές  

γ) Τα σώματα θα φτάσουν στο έδαφος στον ίδιο χρόνο  

δ) Κατά την διάρκεια της κίνησής τους το σώμα μάζας 1m έχει μεγαλύτερη επιτάχυνση από το σώμα μάζας 

2m                

           (Μονάδες 5) 

 

Α2. Δύο σώματα 1 και 2 με μάζες 1m και 2m αντίστοιχα, κινούνται αντίθετα σε λείο οριζόντιο δάπεδο 

έχοντας ορμές ίσου μέτρου. Τα σώματα συγκρούονται μετωπικά και πλαστικά. Μετά την κρούση το 

συσσωμάτωμα που δημιουργείται 

α) Θα κινηθεί προς την κατεύθυνση του σώματος που είχε την μεγαλύτερη ταχύτητα 

ϐ) Θα παραμείνει ακίνητο 
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γ) Θα κινηθεί στην αρχική κατεύθυνση του σώματος 1  

δ) Θα κινηθεί στην αρχική κατεύθυνση του σώματος 2       

               (Μονάδες 5) 

 

Α3.  Στην ομαλή κυκλική κίνηση το διάνυσμα της γωνιακής ταχύτητας: 

α) είναι εφαπτόμενο στην κυκλική τροχιά 

β) είναι κάθετο στο διάνυσμα της γραμμικής ταχύτητας και με φορά προς το κέντρο της κυκλικής τροχιάς 

γ) έχει διεύθυνση κάθετη στο επίπεδο της κυκλικής τροχιάς και σημείο εφαρμογής το κέντρο της κυκλικής 

τροχιάς 

δ) έχει πάντα σταθερή φορά ανεξάρτητα αν το σώμα κινείται δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα. 

           (Μονάδες 5) 

 

Α4. Μια θερμική μηχανή λειτουργεί με ιδανικό αέριο που εκτελεί μια κυκλική αντιστρεπτή μεταβολή. Για το 

συνολικό έργο W, τη συνολική θερμότητα Q και τη μεταβολή της εσωτερικής ενέργειας ΔU του αερίου κατά 

τη διάρκεια ενός κύκλου ισχύει: 

α) ΔU>0 

ϐ) W=Q  

γ) Q=ΔU  

δ) W= -Q            

           (Μονάδες 5) 

 

Α5. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασμένες: 

α. Το βεληνεκές είναι η μέγιστη κατακόρυφη μετατόπιση που κάνει ένα σώμα το οποίο εκτελεί οριζόντια 

βολή. 

β. κατά την πλαστική κρούση, η κινητική ενέργεια του συστήματος των σωμάτων διατηρείται σταθερή. 

γ. Ο νόμος του Poisson αναφέρεται στην ισοβαρή μεταβολή. 

δ. Για τον συντελεστή απόδοσης μιας θερμικής μηχανής ισχύει 0≤e≤1 
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ε. Εσωτερικές ονομάζονται οι δυνάμεις οι οποίες οφείλονται αποκλειστικά στις αλληλεπιδράσεις μεταξύ 

των σωμάτων που αποτελούν ένα σύστημα 

             (Μονάδες 5) 

ΘΕΜΑ Β: 

Β1. Σώμα 
1 μάζας 1m και ορμής μέτρου 

1p που κινείται σε λείο οριζόντιο δάπεδο συγκρούεται μετωπικά 

και πλαστικά με δεύτερο ακίνητο σώμα 2 τετραπλάσιας μάζας 

                                                      

Το μέτρο της μεταβολής της ορμής του σώματος 1 εξαιτίας της πλαστικής κρούσης είναι  

α) 1

4

5
p  

β) 1

1

5
p  

γ) 1

2

5
p    

Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.                                 (Μονάδες 2) 

    

Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας       (Μονάδες 5)  

   

Β2. Ένα δοχείο σταθερού όγκου περιέχει ορισμένη ποσότητα αερίου υδρογόνου (το οποίο θεωρείται 

ιδανικό), το οποίο βρίσκεται στην κατάσταση θερμοδυναμικής ισορροπίας (1), με απόλυτη θερμοκρασία 1T
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, πίεση 
1P και ενεργό ταχύτητα των μορίων του 

1u . Η ποσότητα του υδρογόνου παραμένει στο δοχείο 

σταθερού όγκου και μεταβαίνει αντιστρεπτά στην κατάσταση θερμοδυναμικής ισορροπίας (2) με τον εξής 

τρόπο: αυξάνουμε την απόλυτη θερμοκρασία του αερίου στην τιμή 2 , έτσι ώστε να τετραπλασιαστεί και η 

ενεργός ταχύτητα των μορίων του να γίνει 2u . Ο λόγος 1

2

u

u





των ενεργών ταχυτήτων των μορίων του 

υδρογόνου στις δυο καταστάσεις (1) και (2) είναι : 

    

α) 2 

β) 
1

2
 

γ) 
2

2
 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση         

          (Μονάδες 2) 

Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας 

          (Μονάδες 7) 

Β3. Δύο κινητά Α και Β εκτελούν ομαλή κυκλική κίνηση. Οι ακτίνες των τροχιών τους είναι AR και BR = AR /2 

αντίστοιχα, ενώ οι συχνότητες περιστροφής τους συνδέονται με τη σχέση Af =4 Bf .Να επιλέξετε τη σωστή 

απάντηση: 

Α) Για τα μέτρα Au  και Bu των γραμμικών ταχυτήτων των δύο κινητών ισχύει: 

α) A

B

u

u
=1/8 

β) A

B

u

u
=2 

γ) A

B

u

u
=8         (Μονάδες 2) 

 Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας 

          (Μονάδες 7) 



 
 

Σχολικό έτος 2016-2017                Σελίδα 5 

                                                 

 

             

             

ΘΕΜΑ Γ: 

Ένα σωματίδιο Σ έχει μάζα m και ηλεκτρικό φορτίο q = 2 μC. To σωματίδιο εισέρχεται με αρχική ταχύτητα 
μέτρου υ0 = 2·103 m / s σε κατακόρυφο ομογενές ηλεκτρικό πεδίο, το οποίο δημιουργείται ανάμεσα στους 
οριζόντιους οπλισμούς επίπεδου πυκνωτή που απέχουν μεταξύ τους d = 8cm. Η κατεύθυνση της ταχύτητας 
εισόδου του σωματιδίου είναι κάθετη στις δυναμικές γραμμές του πεδίου, ενώ το σημείο εισόδου του 
βρίσκεται κοντά στο θετικό οπλισμό του πυκνωτή, όπως φαίνεται στο σχήμα. Το σωματίδιο κινείται μέσα 
στο ομογενές ηλεκτρικό πεδίο για χρόνο t και στη συνέχεια εξέρχεται από αυτό. Στα άκρα του πυκνωτή 
επικρατεί ηλεκτρική τάση V = 8·103 V, ενώ το μήκος του κάθε οπλισμού του πυκνωτή είναι L = 10cm. 

 

Να υπολογίσετε: 

Γ1. Το χρόνο t που διαρκεί η κίνηση του σωματιδίου Σ μέσα στο ομογενές ηλεκτρικό πεδίο. 

                   (Μονάδες 5)  

Γ2. Τη μάζα m του σωματιδίου, αν η κατακόρυφη απόκλιση του σωματιδίου, από την αρχική του διεύθυνση, 

κατά την έξοδό του από το ηλεκτρικό πεδίο είναι y = 5cm.    (Μονάδες 7)  

https://fysikafysikh.files.wordpress.com/2015/01/21098-b-kat.jpg
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Γ3. Το μέτρο του ρυθμού μεταβολής της ορμής του σωματιδίου κατά τη κίνησή του μέσα στο ηλεκτρικό 

πεδίο.            (Μονάδες 6)  

Γ4. Τη ταχύτητα με την οποία εξέρχεται το σωματίδιο από το ηλεκτρικό πεδίο.   (Μονάδες 7)  

Να θεωρήσετε τις βαρυτικές αλληλεπιδράσεις και την αντίσταση του αέρα μηδενικές.                               

ΘΕΜΑ Δ 

Σφαίρα 1 μάζας 1m =1kg, κινείται σε λείο τραπέζι ύψους h=80cm, με ταχύτητα μέτρου 1u =8m/s και 

συγκρούεται κεντρικά με ακίνητη σφαίρα 2 μάζας 2m =3kg ίσων διαστάσεων. Οι σφαίρες μετά την κρούση 

κινούνται με αντίθετες ταχύτητες, (δηλαδή ταχύτητες ίδιου μέτρου και αντίθετης φοράς) 

                                  

 

Δ1)Να υπολογίσετε τα μέτρα των ταχυτήτων των σφαιρών 1 και 2  μετά την κρούση (Μονάδες 4) καθώς 

και το μέτρο της μέσης δύναμης που ασκεί η σφαίρα 1  στη 2 κατά τη διάρκεια της κρούσης αν η χρονική 

διάρκεια της είναι Δt=0,1s(Μονάδες 3)         

      

Δ2) Μετά την κρούση των δύο σφαιρών, η σφαίρα 1 φτάνει στην άκρη του τραπεζιού και εκτελεί οριζόντια 

βολή. Αν τη στιγμή που η οριζόντια απόσταση από την άκρη του τραπεζιού είναι 80cmη απόσταση από το 

έδαφος είναι 60cm, τότε να αποδείξετε ότι το μέτρο της επιτάχυνσης της βαρύτητας είναι  10 2/m s  

           (Μονάδες 6) 
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Η σφαίρα 2 μετά την κρούση με τη σφαίρα 
1 συναντά και συγκρούεται κεντρικά και πλαστικά με σφαίρα 

3  μάζας 3m =1kg η οποία είναι δεμένη στην μία άκρη αβαρούς σχοινιού μήκους L=0,9m, του οποίου το 

άλλο άκρο είναι δεμένο στο ακλόνητο σημείο O 

Δ3) Να υπολογιστεί το μέτρο της τάσης του νήματος αμέσως μετά την κρούση  

(Μονάδες 6) 

Δ4)Να υπολογιστεί το μέγιστο ύψος από το έδαφος που φτάνει το συσσωμάτωμα   

(Μονάδες 6) 

Να θεωρήσετε τις διαστάσεις των σωμάτων αμελητέες, το νήμα συνεχώς τεντωμένο καθώς και ότι το 

συσσωμάτωμα μετά την κρούση δεν ακουμπά στο τραπέζι      

              

Καλή Επιτυχία!! 

 


