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∆ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου

2η Προσοµοίωση Εξετάσεων

Σύνολο Σελίδων: δέκα (10) - ∆ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες

Κυριακή 7 Ιουνίου 2020

Βαθµολογία %

Ονοµατεπώνυµο:

Θέµα Α

Στις ηµιτελείς προτάσεις Α.1 – Α.4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό

της πρότασης και, δίπλα, το γράµµα που αντιστοιχεί στη ϕράση η οποία τη

συµπληρώνει σωστά. [4 × 5 = 20 µονάδες]

Α.1. Στις ϕθίνουσες ταλαντώσεις στις οποίες η αντιτιθέµενη δύναµη είναι
ανάλογη της ταχύτητας, τα ϕυσικά µεγέθη που έχουν πάντα την ίδια ϕορά
είναι :

(α) η ταχύτητα και η δύναµη επαναφοράς.

(ϐ) η ταχύτητα και η αποµάκρυνση.

(γ) η δύναµη επαναφοράς και η δύναµη των τριβών.

(δ) η συνισταµένη δύναµη και η επιτάχυνση.

Μονάδες 5
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Α.2. ΄Ενα σώµα µάζας m κινούµενο µε ταχύτητα µέτρου υ συγκρούεται
πλάγια και ανελαστικά µε δεύτερο σώµα µάζας 2m που κινείται µε ταχύτητα
µέτρου 2υ όπως στο σχήµα.

Κατά τη διάρκεια της κρούσης τιµή ίση µε µηδέν έχει η

(α) ολική ορµή του συστήµατος των δύο σωµάτων.

(ϐ) µεταβολή της ορµής του συστήµατος των δύο σωµάτων.

(γ) µεταβολή της κινητικής ενέργειας του συστήµατος των δύο σωµάτων.

(δ) µέση δύναµη που ασκείται στο σώµα µάζας m.

Μονάδες 5

Α.3. Ο οριζόντιος σωλήνας του σχήµατος είναι µεταβλητής διατοµής όπου
A1 > A2 και στο εσωτερικό του ϱέει ιδανικό υγρό. Η ενέργεια που προσφέρεται
στο υγρό λόγω της διαφοράς πίεσης

(α) ισούται µε την αύξηση της κινητικής ενέργειας του υγρού.

(ϐ) διατηρεί τη µηχανική ενέργεια του υγρού σταθερή.

(γ) µετατρέπεται σε αύξηση της κινητικής ενέργειας του υγρού και σε
ϑερµότητα λόγω των τριβών του υγρού µε τα τοιχώµατα του σωλήνα.

(δ) εξισορροπεί τις τριβές µε αποτέλεσµα η ϱοή του υγρού στο σωλήνα να
γίνεται µε σταθερή ταχύτητα.

Μονάδες 5
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Α.4. Σύνθετη κίνηση εκτελεί :

(α) ένας ϑαλαµίσκος του τροχού του λούνα παρκ.

(ϐ) ένα κιβώτιο που ολισθαίνει σε οριζόντιο δάπεδο.

(γ) µια ϱακέτα, αν κρατώντας την οριζόντια, από τη λαβή, την πετάξουµε
ψηλά.

(δ) ένας ανεµιστήρας οροφής.

Μονάδες 5

Α.5. Να γράψετε στο τετράδιο σας το γράµµα κάθε πρότασης και δίπλα σε

κάθε γράµµα τη λέξη Σωστό, για τη σωστή πρόταση, και τη λέξη Λάθος, για τη

λανθασµένη. [5 × 1 = 5 µονάδες]

(α) Η κίνηση που προκύπτει από τη σύνθεση δύο απλών αρµονικών ταλαντώσεων
εξαρτάται και από τις διευθύνσεις των επιµέρους αρµονικών ταλαντώσεων.

(ϐ) Στο υγρό ενός δοχείου που ϐρίσκεται εκτός ϐαρυτικού πεδίου επικρατεί
η ίδια πίεση σε όλα του τα σηµεία.

(γ) ΄Ενα υλικό σηµείο έχει τη δυνατότητα να εκτελεί µόνο µεταφορικές
κινήσεις.

(δ) Η στιγµιαία ισχύς σ’ έναν ωµικό αντιστάτη µπορεί να πάρει και αρνητικές
τιµές.

(ε) Κατά την διάρκεια ενός σεισµού τα κτήρια εκτελούν εξαναγκασµένη
ταλάντωση µε συχνότητα που εξαρτάται από το ύψος τους.

Μονάδες 5
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Θέµα Β

Β.1. Στερεό σώµα αποτελείται από δύο οµογενής δίσκους που είναι κολληµένοι
µεταξύ τους και µπορεί να ολισθαίνει στο δάπεδο. Στην περιφέρεια του
µεγάλου δίσκου ακτίνας R είναι τυλιγµένο το Νήµα (1), έχοντας το ελεύθερο
άκρο του ακλόνητα στερεωµένο σε κατακόρυφο τοίχο. Στην περιφέρεια του

µικρότερου δίσκου ακτίνας r =
R

2
είναι τυλιγµένο το Νήµα (2), έχοντας το

ελεύθερο άκρο του ακλόνητα στερεωµένο σε σώµα Σ.

Το σώµα Σ µπορεί κινείται µε σταθερή οριζόντια ταχύτητα µέτρου υ
και το Στερεό σώµα µέσω αυτού ολισθαίνει στο οριζόντιο δάπεδο. Τα δύο
νήµατα είναι αβαρή και µη εκτατά και δεν ολισθαίνουν όταν τυλίγονται ή
ξετυλίγονται στους δίσκους. Σε ένα χρονικό διάστηµα ∆t το σώµα έχει
µετατοπιστεί κατά S1 και το κέντρο µάζας του Στερεού ϑα έχει µετατοπιστεί
κατά S2. Για τις δύο µετατοπίσεις ισχύει

(α) S1 = S2 (ϐ) 3S1 = 2S2 (γ) 2S1 = 3S2

Να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Να αιτιολογήσετε
την απάντησή σας.

Μονάδες 2 + 6

Β.2. Μια µεγάλη ∆εξαµενή ύψους H που το πάνω µέρος της είναι κλειστό
περιέχει νερό µέχρι το µέσο της. Στο πάνω µέρος του νερού είναι εγκλωβισµένος
αέρας υπό πίεση Po. Κάποια χρονική στιγµή ανοίγουµε µια µικρή οπή στο

πλευρικό τοίχωµα της δεξαµενής και σε ύψος
H

4
από το έδαφος, οπότε εκρέει

http://www.perifysikhs.com 4



Πε
ρι
- Φ

υσ
ική

ς

Σχολική Χρονιά 2019-2020 ∆ιαγώνισµα Γ Λυκείου

από αυτή νερό. Το νερό καταλήγει στο έδαφος έχοντας διανύσει οριζόντια
απόσταση H.

Θεωρώντας ότι το νερό είναι ιδανικό ϱευστό και ότι η διατοµή της οπής
είναι πολύ µικρότερη από την διατοµή της δεξαµενής η πίεση Po του εγκλωβισµένου
αέρα ϑα είναι :

(α) Patm + ρg
3H

4
(ϐ) Patm − ρg

H

4
(γ) Patm + ρg

H

2

Η πυκνότητα του νερού είναι ρ , η επιτάχυνση της ϐαρύτητας είναι g και η

ατµοσφαιρική πίεση είναι Patm

Να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Να αιτιολογήσετε
την απάντησή σας.

Μονάδες 2 + 7

Β.3. ∆ύο τετραγωνικά αγώγιµα πλαίσια Π1 και Π2 και αµελητέας αντίστασης,
µε µήκη πλευρών α και 2α αντίστοιχα, στρέφονται µε την ίδια γωνιακή
ταχύτητα ω µέσα σε οµογενή µαγνητικά πεδία εντάσεωνB1 καιB2 αντίστοιχα.
Οι µέγιστες µαγνητικές ϱοές που διέρχονται από κάθε πλαίσιο, συνδέονται
µε τη σχέση Φ1 = 2Φ2.

Στα άκρα του Π1 συνδέουµε αντιστάτη αντίστασης R1 και στα άκρα του
Π2 αντιστάτη αντίστασης R2 µε R2 = 2R1 Ο λόγος των µέσων ισχύων στους
δύο αντιστάτες είναι :
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(α)
P1

P2
= 4 (ϐ)

P1

P2
= 2 (γ)

P1

P2
= 8

Να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.Να αιτιολογήσετε
την απάντησή σας.

Μονάδες 2 + 6

Θέµα Γ

∆ύο οριζόντια σύρµατα Αx και Γy έχουν αµελητέα αντίσταση και τα άκρα
τους Α και Γ γεφυρώνονται µε αντίσταση R = 4 Ω. Αγωγός ΚΛ έχει µήκος
` = 1m, µάζα m = 2kg, αντίσταση RKΛ = 16 Ω και µπορεί να κινείται,
χωρίς τριβές, µε τα άκρα του πάνω στα σύρµατα.

Το σύστηµα ϐρίσκεται µέσα σε κατακόρυφο οµογενές µαγνητικό πεδίο
έντασης µέτρου B = 1T . Τη χρονική στιγµή t = 0 κατά την οποία ο
αγωγός ΚΛ έχει ταχύτητα µέτρου υo = 10m/s ασκείται σ’άυτον κατάλληλη
εξωτερική δύναµη ~F οµόρροπη προς την ταχύτητα του και ο αγωγός ΚΛ
αποκτά σταθερή επιτάχυνση µέτρου α = 2m/s2.

Γ.1 Να υπολογισθεί και να αποδοθεί γραφικά η ένταση του ϱεύµατος σε
συνάρτηση µε τον χρόνο.

Μονάδες 5
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Γ.2 Να ϐρεθεί το ϕορτίο που διέρχεται από τον αντιστάτη αντίστασης R στα
πρώτα 5s της κίνησης του αγωγού.

Μονάδες 5

Γ.3 Να υπολογισθεί ο ϱυθµός µεταβολής
∆I

∆t
µε τον οποίο αυξάνεται η

ένταση του ϱεύµατος.

Μονάδες 6

Γ.4 Να υπολογίσεται το µέτρο F της εξωτερικής δύναµης τη χρονική στιγµή
t = 5s.

Μονάδες 5

Γ.5 Την χρονική στιγµή t = 5s καταργώ την δύναµη ~F , οπότε η ϱάβδος
επιβραδύνεται µέχρι να σταµατήσει. Να ϐρεθεί η συνολική ϑερµότητα
που εκλύεται στο περιβάλλον κατά την επιβραδυνόµενη κίνηση του
αγωγού.

Μονάδες 4

Η ϕορά του µαγνητικού πεδίου είναι από τον αναγνώστη προς την σελίδα.

Θέµα ∆

Τοποθετώ µια σανίδα ΚΛ µάζαςM = 6kg και µήκους L = 1m ανάµεσα σε
λείο τοίχο και τραχύ δάπεδο, σχηµατίζοντας ένα κεκλιµένο επίπεδο γωνίας
κλίσης φ = 30o .

Στερεώνω κατάλληλα στον τοίχο ιδανικό ελατήριο σταθεράς k = 50N/m
στο κάτω άκρο του οποίο αναρτώ σώµα µάζας m = 4kg. Το σύστηµα
ισορροπεί µε το σώµα να ϐρίσκεται στο µέσο Ο της σανίδας, όπως ϕαίνεται
στο σχήµα.

∆.1 Να ϐρεθεί το µέτρο της δύναµης που δέχεται η σανίδα από τον τοίχο
και η δύναµη που δέχεται από το δάπεδο.
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Μονάδες 5

Σε µια χρονική στιγµή που την ϑεωρούµε ως to = 0 το σώµα διασπάται
λόγο έκρηξης στο εσωτερικό του σε δύο κοµµάτια T1 και T2 ίσης µάζας, χωρίς
να χάνεται καθόλου µάζα κατά την έκρηξη. Το ένα τµήµα T1 µάζας m1,
παραµένει στερεωµένο στο ελατήριο και αρχίζει να εκτελεί απλή αρµονική
ταλάντωση σταθεράςD = k. Το δεύτερο τµήµα T2 µάζαςm2 µετά την έκρηξη
αποκτά κινητική ενέργεια K2 = 1J και κινείται προς την ϐάση της σανίδας.

∆.2 Να υπολογιστεί το πλάτος και η περίοδος ταλάντωσης του T1.

Μονάδες 5

∆.3 Να γράψετε την χρονική εξίσωση του ϱυθµού µεταβολής της ορµής
για το T1, ϑεωρώντας ως ϑετική την ϕορά της ταχύτητας του µετά την
έκρηξη.

Μονάδες 4
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∆.4 Να υπολογίσετε τον ϱυθµό µεταβολής της Κινητικής ενέργειας του T1

την χρονική στιγµή t1 = 0, 1πs καθώς και το έργο της δύναµης του
ελατηρίου για την µετακίνηση από την t0 έως την t1.

Μονάδες 4

∆.5 Αν την to = 0 δεν γίνονταν έκρηξη και το σώµα εκτοξευόνταν µε ταχύτητα

υo =

√
2

2
m/s, να ϐρεθεί η οριακή τιµή της στατικής τριβής ανάµεσα

στην σανίδα και το δάπεδο, ώστε η σανίδα να µην ολισθαίνει κατά την
διάρκεια της ταλάντωσης του σώµατος

Μονάδες 6

∆ίνονται : η επιτάχυνση της ϐαρύτητας g = 10m/s2
. Να ϑεωρήσετε την

διάρκεια της έκρηξης αµελητέα και να αγνοηθούν τυχών αντιστάσεις αέρα

και τριβές κατά την κίνηση των σωµάτων πάνω στην σανίδα..
Να διαβάσετε µε προσοχή τις παρακάτω οδηγίες

� Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω µέρος των ϕωτοαντιγράφων
αµέσως µόλις σας παραδοθούν. Τυχόν σηµειώσεις σας πάνω στα ϑέµατα
δεν ϑα ϐαθµολογηθούν σε καµία περίπτωση. Κατά την αποχώρησή σας
να παραδώσετε µαζί µε το τετράδιο και τα ϕωτοαντίγραφα.

� Να απαντήσετε στο τετράδιο σας σε όλα τα ϑέµατα µόνο µε µπλε ή µόνο
µε µαύρο στυλό, µε µελάνι που δεν σβήνει. Μολύβι επιτρέπεται, µόνο
αν το Ϲητάει η εκφώνηση, και µόνο για πίνακες, διαγράµµατα κλπ

� Κάθε απάντηση επιστηµονικά τεκµηριωµένη είναι αποδεκτή.

Επιµέλεια : Γιώργος Βασιλάκης , ∆ρ Μ. Καραδηµητρίου

Καλή Επιτυχία !

http://www.perifysikhs.com 9



Πε
ρι
- Φ

υσ
ική

ς

Σχολική Χρονιά 2019-2020 ∆ιαγώνισµα Γ Λυκείου

- Σα ϐγεις στον πηγαιµό για την Ιθάκη, να εύχεσαι νάναι µακρύς ο

δρόµος, γεµάτος περιπέτειες, γεµάτος γνώσεις. Τους Λαιστρυγόνας και

τους Κύκλωπας, τον ϑυµωµένο Ποσειδώνα µη ϕοβάσαι, τέτοια στον δρόµο

σου ποτέ σου δεν ϑα ϐρεις, αν µέν’ η σκέψις σου υψηλή, αν εκλεκτή

συγκίνησις το πνεύµα και το σώµα σου αγγίζει. Τους Λαιστρυγόνας και

τους Κύκλωπας, τον άγριο Ποσειδώνα δεν ϑα συναντήσεις, αν δεν τους

κουβανείς µες στην ψυχή σου, αν η ψυχή σου δεν τους στήνει εµπρός

σου. - (Κ.Π. Καβάφης)

http://www.perifysikhs.com 10


