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Φυσική Β’ Λυκείου Θετικού Προσανατολισμού Σχ. έτος 2017-2018

Επαναληπτικό Διαγώνισμα Φυσικής Β’ Λυκείου
Θετικού Προσανατολισμού

Θέμα 1ο
Στις παρακάτω προτάσεις 1.1 – 1.4 να επιλέξτε την σωστή απάντηση που συ-

μπληρώνει σωστά την πρόταση

(4x5=20 μονάδες)

1.1. Για ένα σώμα που εκτοξεύεται οριζόντια από ύψος h με ταχύτητα u⃗0 :

(α) Η οριζόντια συνιστώσα της ταχύτητας του σώματος αυξάνεται ανάλογα με το
χρόνο.

(β) Η κατακόρυφη συνιστώσα της ταχύτητας του σώματος αυξάνεται ανάλογα με
το χρόνο.

(γ) Η επιτάχυνση του σώματος αυξάνεται ανάλογα με το χρόνο.

(δ) Το βεληνεκές του σώματος εξαρτάται μόνο από την αρχική του ταχύτητα u⃗0.

1.2. Για ένα σώμα το οποίο εκτελεί ομαλή κυκλική κίνηση:

(α) το μέτρο της γραμμικής ταχύτητας παραμένει σταθερό.

(β) το διάνυσμα της γραμμικής ταχύτητας παραμένει σταθερό.

(γ) το μέτρο της κεντρομόλου επιτάχυνσης μεταβάλλεται συναρτήσει του χρόνου.

(δ) η κεντρομόλος επιτάχυνση είναι κάθε χρονική στιγμή παράλληλη στη γραμμική
ταχύτητα.

1.3. Ένα αρνητικό ηλεκτρικό φορτίο q1 κινείται πλησιάζοντας σ’ένα ακλόνητο
θετικό ηλεκτρικό φορτίο q2. Η ηλεκτροστατική δυναμική ενέργεια του συστήματος
των δύο αυτών φορτίων:

(α) ελαττώνεται.

(β) αυξάνεται.

(γ) παραμένει σταθερή.
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1.4 Σε μία αντιστρεπτή θερμοδυναμική μεταβολή ορισμένης ποσότητας ιδανικού
αερίου το αέριο απορροφά θερμότητα Q = 1500J και παράγει έργο W = 900J . Η
εσωτερική ενέργεια του αερίου:

(α) μειώνεται κατά 600J .

(β) μειώνεται κατά 900J .

(γ) αυξάνεται κατά 600J .

(δ) αυξάνεται κατά 1500J .

1.5 Σημειώστε με (Σ) κάθε σωστή πρόταση και με (Λ) κάθε λανθασμένη πρόταση.

(5x1=5 μονάδες)

(α) Η οριζόντια βολή είναι μια σύνθετη κίνηση η οποία μπορεί να αναλυθεί σε
δύο απλούστερες κινήσεις.

(β) Στην ομαλή κυκλική κίνηση το διάνυσμα της ορμής του σώματος παραμένει
σταθερό.

(γ) Η ηλεκτροστατική δυναμική ενέργεια μεταξύ δύο φορτισμένων σωμάτων είναι
πάντα θετική.

(δ) Ο πρώτος θερμοδυναμικός νόμος αποτελεί έκφραση της αρχής διατήρης της
μάζας.

(ε) Η εσωτερική ενέργεια ενός οποιουδήποτε σώματος οφείλεται σε οποιεσδή-
ποτε κινήσεις και αλληλεπιδράσεις των σωματίων (μόρια, άτομα ή ιόντα ) που
απαρτίζουν το σώμα.

Θέμα 2ο
2.1. Ένα σώμα εκτοξεύεται οριζόντια με ταχύτητα μέτρου u⃗0 από ύψος h και
φτάνει στο έδαφος έχοντας διανύσει στην οριζόντια διεύθυνση διάστημα s. Αν το
ίδιο σώμα εκτοξευτεί οριζόντια από το ίδιο ύψος h με ταχύτητα μέτρου 2u⃗0, τότε τη
στιγμή που φτάνει στο έδαφος θα έχει διανύσει στην οριζόντια διεύθυνση διάστημα:

(α) s

(β) 2s

(γ) 4s

Να επιλέξετε τις σωστή απάντηση και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. (2+6
= 8 μονάδες)
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2.2 Μια θερμική μηχανή λειτουργεί στηριζόμενη σε αντιστρεπτό θερμοδυναμικό
κύκλο στον οποίο υποβάλλεται ιδανικό αέριο και έχει συντελεστή απόδοσης 0,25.
Το καθαρό ποσό θερμότητας που απορροφά το ιδανικό αέριο σε κάθε κύκλο λει-
τουργίας της μηχανή ισούται μς 300 J. Η θερμότητα που αποβάλλει ξ θερμική
μηχανή στην ψυχρή δεξαμενή σε κάθε κύκλο λειτουργίας της ισούται με:

(α) 225J

(β) 900J

(γ) 375J

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. (2+6
= 8 μονάδες)

2.3. Ένα σώμα μάζας m που κινείται ευθύγραμμα συγκρούεται κάθετα με τοίχο
έχοντας λίγο πριν τη σύγκρουση ταχύτητα μέτρου u⃗1. Αν η ταχύτητα του σώματος
ελάχιστα μετά τη σύγκρουση έχει το ίδιο μέτρο αλλά αντίθετη κατεύθυνση, τότε η
αλγεβρική τιμή της μεταβολής της ορμής του σώματος εξαιτίας της σύγκρουσης του
με τον τοίχο ισούται με :

(α) −2mu1

(β) 0

(γ) +mu1

Να επιλέξετε τις σωστή απάντηση και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.(2+7
= 9 μονάδες)
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Θέμα 3ο
Από ένα αεροπλάνο , που πετά οριζόντια σε ύψος h =125m πάνω από το έδαφος

με σταθερή ταχύτητα u0 = 80m/s , αφήνεται τη χρονική στιγμή t0 = 0 να πέσει μία
βόμβα μάζας m = 20kg. Να βρείτε για τη βόμβα:

(α) τη χρονική στιγμή που χτυπά στο έδαφος.

(β) το βεληνεκές της.

(γ) την εξίσωση τροχιάς της.

(δ) την ταχύτητα που θα έχει η βόμβα τη στιγμή που φτάνει στο έδαφος.

Δίνεται : g = 10m/s2

(6+6+6+7 μονάδες)

Θέμα 4ο
Ορισμένη ποσότητα ιδανικού μονοατομικού αερίου που βρίσκεται σε κατάσταση

θερμοδυναμικής ισορροπίας A(P0, V0, T0) υπόκεινται στην παρακάτω αντιστρεπτή
κυκλική μεταβολή :

•AB : Ισοβαρής εκτόνωση μέχρι διπλασιασμού του όγκου του.

•ΒΓ : Ισόθερμη εκτόνωση μέχρι να διπλασιάσει τον όγκο που είχε στην κατάσταση
Β.

•ΓΔ: Ισόχωρη ψύξη μέχρι το αέριο να αποκτήσει την θερμοκρασία που είχε στην
κατάσταση Α.

•ΔΑ : Ισόθερμη συμπίεση μέχρι να επανέλθει στην αρχική κατάσταση Α.

(α) Να γίνει γραφική παράσταση Πίεσης-Όγκου και ’Ογκου- Θερμοκρασίας ,συ-
ναρτήσει των P0, V0, T0.

(β) Να υπολογίσετε τη μεταβολή της εσωτερικής ενέργειας σε κάθε μία από τις
παραπάνω μεταβολές σε συναρτήσει των P0, V0, T0.

(γ) Να υπολογίσετε τη θερμότητα και το έργο που ανταλλάσει το άεριο με το
περιβάλλον του σε κάθε μεταβολή συναρτήσει των P0, V0, T0.
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(δ) Να υπολογίσετε την απόδοση της παραπάνω θερμικής μηχανής που λειτουργεί
σύμφωνα με τον παραπάνω αντιστρεπτό κύκλο καθώς τον συντελεστή από-
δοσης μιας μηχανής Carnot που λειτουργεί μεταξύ των ισόθερμων καμπυλών
του παραπάνω κύκλου.

Δίνεται: ln2 = 0, 7

(6+6+6+7 μονάδες)

Καλή Επιτυχία!
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