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1ο Διαγώνισμα B’ Λυκείου 

Σάββατο 10 Νοεμβρίου 2018 

Διάρκεια Εξέτασης 3 ώρες 

Ονοματεπώνυμο……………………………………………………. 

ΘΕΜΑ Α: 

Στις ερωτήσεις Α1 ως και Α4 επιλέξτε την σωστή απάντηση: 

Α1. Υλικό σημείο εκτελεί ομαλή κυκλική κίνηση. Αν υποδιπλασιαστεί η ταχύτητα περιστροφής του τότε η 

κεντρομόλος δύναμη 

α.  υποδιπλασιάζεται  

β. διπλασιάζεται 

γ. υποτετραπλασιάζεται 

δ. τετραπλασιάζεται.  

           (Μονάδες 5) 

 

Α2. Ο χρόνος που χρειάζεται ο λεπτοδείκτης για να περιστραφεί κατά γωνία 60Ο  είναι  

α. 10sec 

β. 10 min 

γ. 60 sec 

δ. π/3 sec  

           (Μονάδες 5) 

 

Α3. Ένα σώμα (Α) μάζας m εκτοξεύεται από ύψος h πάνω από το έδαφος ενώ  ταυτόχρονα από ύψος 4h 

εκτοξεύεται  δεύτερο σώμα (Β), ίδιας μάζας με το πρώτο και  με την ίδια αρχική ταχύτητα.  Τότε στο έδαφος 

θα φτάσει : 
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α. πρώτο το Α σώμα έχοντας μεγαλύτερο βεληνεκές  από το Β  

β. πρώτο το Β έχοντας  μεγαλύτερο βεληνεκές από το Α. 

γ. πρώτο το Α έχοντας  μικρότερο  βεληνεκές  από το Β. 

δ. πρώτο το Β έχοντας μικρότερο βεληνεκές από το Α.  

           (Μονάδες 5) 

 

Α4. Σώμα μάζας m  κινείται με ταχύτητα u σε λείο οριζόντιο δάπεδο.  Κάποια στιγμή συγκρούεται με σώμα 

πολύ μεγάλης μάζας . Μετά την κρούση η ταχύτητα του σώματος είναι ίδια κατά μέτρο με την αρχική του  

αλλά αντίθετης φοράς.  Το μέτρο της μεταβολής  της ορμής του σώματος θα είναι: 

α. 0 

β.  2mu 

γ. mu 

δ.  -2mu 

           (Μονάδες 5) 

 

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

α. Ένα CD εκτελεί ομαλή κυκλική κίνηση. Για δύο σημεία πάνω στο CD με r1>r2 ισχύει ότι θα έχουν ίδιες 

γωνιακές ταχύτητες αλλά για τις γραμμικές τους θα ισχύει  u2>u1. 

β. Η αρχή ανεξαρτησίας των κινήσεων ισχύει σε όλες τις περιπτώσεις σύνθετων κινήσεων. 

γ. Η κεντρομόλος δύναμη είναι μια πρόσθετη δύναμη που δέχεται  ένα  σώμα ώστε να εκτελέσει κυκλική 

κίνηση  και δεν επηρεάζεται από το σύνολο των υπόλοιπων δυνάμεων που ασκούνται στο σώμα.  

δ. Ένα σύστημα σωμάτων είναι μονωμένο όταν η συνισταμένη των εσωτερικών δυνάμεων είναι μηδέν.  

ε. Ο ρυθμός μεταβολής της ορμής ενός σώματος έχει πάντα την κατεύθυνση της ορμής του  

             (Μονάδες 5) 
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ΘΕΜΑ Β: 

Β1. Από ένα σημείο Ο που βρίσκεται σε ύψος h εκτοξεύεται οριζόντια ένα σώμα Α, ενώ ταυτόχρονα 

αφήνεται να πέσει από το ίδιο σημείο σώμα Β. 

 

Β1.1. Αν 𝑡𝐴 και 𝑡𝛣 οι χρονικές στιγμές στις οποίες τα σώματα Α και Β αντίστοιχα φτάνουν στο έδαφος ισχύει: 

α) 𝑡𝐴 > 𝑡𝛣 

β) 𝑡𝐴 = 𝑡𝛣 

γ) 𝑡𝐴 < 𝑡𝛣 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να αιτιολογήσετε. 

Β1.2. Για τα μέτρα των ταχυτήτων των σωμάτων όταν φτάνουν στο έδαφος και ελάχιστα πριν 

προσκρούσουν με αυτό ισχύει: 

α) 𝑢𝐴 = 𝑢𝐵 

β) 𝑢𝐴 < 𝑢𝐵 

γ) 𝑢𝐴 > 𝑢𝐵 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να αιτιολογήσετε. 

          (Μονάδες 8) 
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Β2. Ο δίσκος του παρακάτω σχήματος ακτίνας R περιστρέφεται και τα σημεία του εκτελούν ομαλή 

κυκλική κίνηση. Δύο σημεία Α και Β απέχουν μεταξύ τους απόσταση d = R/3. Ποιά από τις 

παρακάτω σχέσεις που αναφέρονται στην κεντομόλο επιτάχυνση των σημείων Α και Β είναι η 

σωστή ; 

α) 𝛼𝜅(𝛢) = 𝛼𝜅(𝛣)       β) 𝛼𝜅(𝛢) = 1,5 𝛼𝜅(𝛣)      γ) 𝛼𝜅(𝛢) = 2𝛼𝜅(𝛣) 

Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.  

          (Μονάδες 2+7) 

Β3. Σε ένα πείραμα δύο σώματα Α και Β με μάζες 2A Bm m kg  , κινούνται σε δυο διαφορετικά οριζόντια 

επίπεδα με ταχύτητες που κάποια χρονική στιγμή  έχουν ίσα μέτρα 3 /A Bu u m s  .Αυτή τη χρονική 

στιγμή στα σώματα, ξεχωριστά , ασκούνται οριζόντιες δυνάμεις μέτρου 2Ν για χρονικό διάστημα 4t s  . 

Η δύναμη στο σώμα Α είναι ίδιας φοράς με αυτήν της αρχικής του ταχύτητας, ενώ στο σώμα Β είναι 

αντίθετης φοράς. Η τελική ορμή του σώματος Α είναι 12 /kg m s , ενώ του σώματος Β είναι 2 /kg m s   

α) Το σώμα Α κινείται σε λείο επίπεδο, ενώ το σώμα Β σε επίπεδο με τριβή 

β) Το σώμα Β κινείται σε λείο επίπεδο , ενώ το σώμα Α σε επίπεδο με τριβή 

γ) Και τα δύο σώματα κινούνται σε επίπεδο με τριβή   

         (Μονάδες 2+7) 
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ΘΕΜΑ Γ: 

 Μικρή σφαίρα μάζας 0,1kg αφήνεται από ύψος h να πέσει ελεύθερα πάνω σε οριζόντιο δάπεδο. Η σφαίρα 

προσκρούει στο δάπεδο με ταχύτητα μέτρου 1 5 /u m s και αναπηδά  κατακόρυφα έχοντας αμέσως μόλις 

χάσει την επαφή της με το δάπεδο, ταχύτητα μέτρου 2 2 /u m s  . Η χρονική διάρκεια της επαφής της 

σφαίρας με το δάπεδο είναι 0,1s. Να υπολογιστούν:          

α) Η μεταβολή της ορμής της σφαίρας (κατά μέτρο και κατεύθυνση) κατά την κρούση της με το δάπεδο 

           (Μονάδες 6) 

β) Το ύψος h από το οποίο αφέθηκε η σφαίρα        

           (Μονάδες 6) 

γ) Η μέση τιμή της δύναμης που ασκήθηκε από το δάπεδο στη σφαίρα κατά την κρούση 

(Μονάδες 6) 

δ) Το % ποσοστό της αρχικής μηχανικής ενέργειας της σφαίρας που μεταφέρθηκε στο περιβάλλον κατά την 

κρούση            (Μονάδες 7) 

Δίνονται η επιτάχυνση της βαρύτητας στην επιφάνεια της Γής 
210 /g m s και ότι η αντίσταση του αέρα 

θεωρείται αμελητέα. Θεωρήστε ως επίπεδο δυναμικής ενέργειας μηδέν , το επίπεδο του δαπέδου 

 

 

ΘΕΜΑ Δ: 

 Μικρή σφαίρα μάζας m = 1,6kg, είναι δεμένη στο ελεύθερο 

άκρο ενός αβαρούς και μη εκτατού νήματος μήκους l = 1,6m 

και περιφέρεται σε κατακόρυφο κύκλο ,όχι ομαλά, που το 

κέντρο του βρίσκεται σε απόσταση Η = 21,6m πάνω από το 

έδαφος. Όταν η σφαίρα διέρχεται από το ανώτατο σημείο της 

τροχιάς της, έχει ταχύτητα μέτρου υ1 = 6m/s. Αν τη χρονική 

στιγμή που σφαίρα διέρχεται από την κατώτατη θέση της 

τροχιάς της το νήμα κόβεται. 

 

Να υπολογίσετε:  

α) Την τάση του νήματος οριακά πριν κοπεί (κατώτατη 

θέση) 

β) το βεληκενές της βολής που θα εκτελέσει η σφαίρα, 

γ) την ταχύτητα που έχει η σφαίρα όταν χτυπά στο έδαφος, 
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δ) τον ρυθμό μεταβολής της κινητικής ενέργειας της σφαίρας τη χρονική στιγμή που αυτή 

διέρχεται από το σημείο Γ το οποίο απέχει από το έδαφος απόστασης h1
 = 15m. 

Αν το νήμα δεν κοβόταν και το σώμα συνέχιζε να κάνει κυκλική κίνηση (μη ομαλη) 

ε) Πόση ελάχιστη οριζόντια ταχύτητα πρέπει να έχει το σώμα στο κατώτατο σημείο της τροχιάς του 

για να μπορέσει να διαγράψει με ασφάλεια την κυκλική τροχιά 

Δίνονται η επιτάχυνση της βαρύτητας στην επιφάνεια της Γής 
210 /g m s και ότι η αντίσταση του αέρα 

θεωρείται αμελητέα.  

          (Μονάδες 5+5+5+5+8) 

 

          Καλή Επιτυχία!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


