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Επαναληπτικό ∆ιαγώνισµα
Φυσική Β Λυκείου
Προαγωγικές Εξετάσεις

Σάββατο 5 Ιουνίου 2021 ∆ιάρκεια : 3 ώρες

**ΠΡΟΣΟΧΗ στις οδηγίες**

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.

Α.1 ΄Ενα πρωτόνιο και ένας πυρήνας Λιθίου (Li) ϐρίσκονται ακίνητα πάνω
σε ένα λείο οριζόντιο µονωτικό επίπεδο και αποτελούν ένα µονωµένο σύστη-
µα. Κάποια χρονική στιγµή αφήνονται ελεύθερα και λόγω της µεταξύ τους
αλληλεπίδρασης αρχίζουν να κινούνται,

(α) έχοντας ίσες ορµές

(ϐ) έχοντας ίσες ταχύτητες

(γ) έχοντας αντίθετες ορµές

(δ) έχοντας αντίθετες ταχύτητες

Μονάδες 5
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Α.2 Από ένα µεγάλο ύψος από την επιφάνεια της γης (συγκρίσιµο µε την
ακτίνα της γης) αφήνεται να ελεύθερο να πέσει ένα σώµα. Αν ϑεωρήσουµε
ότι δέχεται µόνο την ϐαρυτική δύναµη τότε η κίνηση του σώµατος µέχρι την
επιφάνεια της γης ϑα είναι :

(α) ευθύγραµµη οµαλή

(ϐ) ευθύγραµµη οµαλά επιταχυνόµενη

(γ) οριζόντια ϐολή

(δ) ευθύγραµµη επιταχυνόµενη µε αυξανόµενη επιτάχυνση.

Μονάδες 5

Α.3 ∆ύο σώµατα µε ίδιες µάζες πραγµατοποιούν οµαλές κυκλικές κινήσεις
ίσων ακτίνων έχοντας διαφορετικές ταχύτητες.

(α) Τα σώµατα ϑα έχουν την ίδια περίοδο περιστροφής

(ϐ) Τα σώµατα ϑα έχουν την ίδια γωνιακή ταχύτητα

(γ) Το µέτρο του ϱυθµού µεταβολής της ορµής ϑα είναι µεγαλύτερο για το
σώµα µε την µεγαλύτερη ταχύτητα.

(δ) Ο ϱυθµός µεταβολής της ταχύτητας του σώµατος µε την µεγαλύτερη
ταχύτητα ϑα είναι µικρότερος.

Μονάδες 5

Α.4 Η οριζόντια ϐολή είναι µια σύνθετη κίνηση που αποτελείται από:

(α) µια οριζόντια ευθύγραµµη οµαλά επιταχυνόµενη κίνηση και µια κατα-
κόρυφη ευθύγραµµη οµαλή κίνηση.

(ϐ) µια οριζόντια ευθύγραµµη οµαλά επιταχυνόµενη κίνηση και µια κατα-
κόρυφη ευθύγραµµη οµαλά επιβραδυνόµενη κίνηση.

(γ) µια οριζόντια ευθύγραµµη οµαλή κίνηση και µια κατακόρυφη που
είναι ελεύθερη πτώση.
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(δ) µια οριζόντια ευθύγραµµη οµαλά επιβραδυνόµενη κίνηση και µια κα-
τακόρυφη που είναι ελεύθερη πτώση.

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) Στην οµαλή κυκλική κίνηση, η κεντροµόλος επιτάχυνση , είναι οµόρ-
ϱοπη µε τη γωνιακή ταχύτητα .

(ϐ) Στην οριζόντια ϐολή, το ϐεληνεκές δεν εξαρτάται απ΄ το αρχικό ύψος
του σώµατος.

(γ) Η οριζόντια ϐολή είναι σύνθετη κίνηση.

(δ) Οι δυναµικές γραµµές του Ηλεκτρικού Πεδίου είναι πάντα παράλληλες
µεταξύ τους.

(ε) Η ταχύτητα διαφυγής ενός σώµατος εξαρτάται από την µάζα του.

Μονάδες 5

Θέµα Β

Β.1 ΄Ενα ιόν δευτερίου (m = 2mp, q = +qe) και ένα ιόν υδρογόνου (m = mp,
q = +qe) επιταχύνονται από την ηρεµία στο κενό µε τη ϐοήθεια οµογενούς
ηλεκτρικού πεδίου. Αν σε χρόνο t, η ταχύτητα του ιόντος δευτερίου είναι
υ2 και ταχύτητα του ιόντος υδρογόνου είναι υ1, ο λόγος των ταχυτήτων

υ1

υ2
ισούται µε :

(α)
1

2
(ϐ) 2 (γ) 1

Να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Μονάδες 2

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 7

http://www.perifysikhs.com 3



Φρ
ον
τισ

τή
ρι

Σχολική Χρονιά 2020-2021 ∆ιαγώνισµα Β Λυκείου

Β.2 Αν το µέτρο της ταχύτητας διαφυγής ενός σώµατος από την επιφάνεια
της Γης είναι ίσο µε υ, το µέτρο της ταχύτητας διαφυγής από την επιφάνεια
ενός άλλου πλανήτη, ίσης µάζας µε αυτήν της Γης και τετραπλάσιας ακτίνας
σε σχέση µε αυτήν της Γης, είναι ίσο µε :

(α) 2υ (ϐ)
υ

2
(γ)

υ

4

Να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Μονάδες 2

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 7

Β.3 Μια µοτοσυκλέτα M1 κινείται σε κυκλική πίστα µε σταθερή γωνια-
κή ταχύτητα µέτρου ω1 . Μια δεύτερη µοτοσυκλέτα M2 κινείται στην ίδια
πίστα (µε την ίδια ακτίνα) και το µέτρο της γραµµικής της ταχύτητας είναι
υποδιπλάσιο σε σχέση µε το µέτρο της γραµµικής ταχύτητας της M1. Οι
λόγοι των µέτρων των γωνιακών ταχυτήτων και των µέτρων των κεντροµόλων
επιταχύνσεων των δύο µοτοσυκλετών είναι :

(α)
ω1

ω2
=

1

2
,
ακ1
ακ2

=
1

4

(ϐ)
ω1

ω2
= 2 ,

ακ1
ακ2

=
1

4

(γ)
ω1

ω2
= 2 ,

ακ1
ακ2

= 4

Να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Μονάδες 2

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 5
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Θέµα Γ
∆ίνεται το κύκλωµα του παρακάτω σχήµατος το οποίο αποτελείται από

µια πηγή ΗΕ∆ E και εσωτερική αντίσταση r = 1 Ω, από τους αντιστάτες
R1 = 4 Ω, R2 = 3 Ω, R3 = 6 Ω, και από λαµπτήρα Λ µε αντίσταση RΛ .
Η ένταση του ηλεκτρικού ϱεύµατος που διαρρέει τον αντιστάτη αντίστασης
R2 ισούται µε 4A ενώ ο ϱυθµός µε τον οποίο η πηγή παρέχει ενέργεια σε
ολόκληρο το κύκλωµα (ισχύς της πηγής) είναι 360J/s.

Γ.1 Να υπολογιστεί η ΗΕ∆ Ε της πηγής, η τιµή του ϱεύµατος ϐραχυκύκλω-
σης της και να σχεδιαστεί η χαρακτηριστική της καµπύλη V = f(I).

Μονάδες 5

Γ.2 Αν ο λαµπτήρας λειτουργεί κανονικά να υπολογίσετε τα στοιχεία κανο-
νικής λειτουργίας του (Pκ , Vκ).

Μονάδες 5

Γ.3 Να ϐρείτε την πολική τάση της πηγής και τον ϱυθµό µε τον οποίο
παρέχει ενέργεια στο εξωτερικό κύκλωµα.

Μονάδες 5

Γ.4 Να υπολογίσετε το ποσό της ϑερµότητας που εκλύεται από την πηγή σε
χρονικό διάστηµα µισού λεπτού. λειτουργίας του κυκλώµατος.
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Μονάδες 5

Γ.5 Αν αφαιρέσουµε τιν αντιστάτη R1 από το κύκλωµα να εξετάσετε αν η
συσκευή ϑα λειτουργεί κανονικά ή ϑα υπολειτουργεί ή ϑα καταστρέφε-
ται.

Μονάδες 5

Θέµα ∆
΄Ενα κιβώτιο µάζαςM = 20kg ϐρίσκεται ακίνητο στην άκρη της ταράτσας

ενός ουρανοξύστη η οποία ϐρίσκεται σε ύψος H = 80m πάνω από το ορι-
Ϲόντιο έδαφος. ΄Ενα ϐλήµα µάζαςm = 0, 5kg, κινείται µε οριζόντια ταχύτητα
µέτρου υβ = 200m/s, συγκρούεται µε το ακίνητο κιβώτιο, το διαπερνά και
εξέρχεται από αυτό µε ταχύτητα που έχει µέτρο το µισό της αρχικής. Αµέσως
µετά την κρούση και τα δύο σώµατα εκτελούν οριζόντια ϐολή.

∆.1 Να υπολογίσετε την ταχύτητα του κιβωτίου αµέσως µετά την κρούση.

Μονάδες 5

∆.2 Να υπολογίσετε τη ϑερµότητα που απελευθερώθηκε στο περιβάλλον
λόγω της κρούσης του ϐλήµατος µε το κιβώτιο.

Μονάδες 5

∆.3 Αν υποθέσετε ότι η χρονική διάρκεια κίνησης του ϐλήµατος µέσα στο
κιβώτιο είναι ∆t = 0, 1s, να υπολογίσετε το µέτρο της µέσης δύναµης
F , που δέχθηκε το ϐλήµα από το κιβώτιο.

Μονάδες 5

∆.4 Να υπολογίσετε την απόσταση του κιβωτίου από το σηµείο εκτόξευσης
µέχρι το σηµείο που πέφτει στο έδαφος.
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Μονάδες 5

∆.5 Να υπολογίσετε την µεταβολή της ορµής του ϐλήµατος κατά την διάρ-
κεια της οριζόντιας ϐολής, µέχρι να ϕτάσει στο έδαφος.

Μονάδες 5

∆ίνονται η επιτάχυνση της ϐαρύτητας g = 10m/s2
., κατά τις κινήσεις των

σωµάτων ϑεωρούµε µηδενική την αντίσταση του αέρα.

Να διαβάσετε µε προσοχή τις παρακάτω οδηγίες

� Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω µέρος των ϕωτοαντι-
γράφων αµέσως µόλις σας παραδοθούν. Τυχόν σηµειώσεις σας πάνω
στα ϑέµατα δεν ϑα ϐαθµολογηθούν σε καµία περίπτωση. Κατά την απο-
χώρησή 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.

� ∆ιάρκεια εξέτασης : τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή των ϕωτοαντιγράφων.

Επιµέλεια
Μυρτώ Κουρίνου, Ανδρέας Χουλάκης,

Γιώργος Βασιλάκης, ∆ρ Μιχάλης Καραδηµητρίου

Καλή Επιτυχία !
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«Θυµήσου να κοιτάς τα αστέρια και όχι τα πόδια σου. Προσπάθησε

να καταλαβαίνεις ό,τι ϐλέπεις και να αναρωτιέσαι τι κάνει το σύµπαν να

υπάρχει. Να είσαι περίεργος. ΄Οσο δύσκολη κι αν ϕαίνεται η Ϲωή, πάντα

υπάρχει κάτι το οποίο µπορείς να κάνεις και να πετύχεις. Σηµασία έχει

απλώς να µην τα παρατήσεις»

Stephen Hawking
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