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∆ιαγώνισµα Β Τάξης Ενιαίου Λυκείου

Κυριακή 11 ∆εκεµβρίου 2021

Φυσική Θετικού Προσανατολισµού

Σύνολο Σελίδων: εννέα (9) - ∆ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες

Ονοµατεπώνυµο: 2ο, 3ο Ε.Π.

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 Στην οµαλή κυκλική κίνηση παραµένει σταθερό το διάνυσµα:

(α) της γραµµικής ταχύτητας

(ϐ) της κεντροµόλου δύναµης

(γ) της κεντροµόλου επιτάχυνσης

(δ) της γωνιακής ταχύτητας

Μονάδες 5

Α.2 Σώµα εκτελεί οµαλή κυκλική κίνηση. Αν διπλασιαστεί ο χρόνος που
απαιτείται για να πραγµατοποιήσει ένα πλήρη κύκλο, τότε :

(α) το µέτρο της γωνιακής ταχύτητας του σώµατος ϑα διπλασιαστεί

(ϐ) το µέτρο της γραµµικής ταχύτητας του σώµατος ϑα τετραπλασιαστεί

(γ) το µέτρο της κεντροµόλου επιτάχυνσης ϑα υποτετραπλασιαστεί

(δ) το µέτρο της κεντροµόλου δύναµης ϑα υποδιπλασιαστεί

Μονάδες 5
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Α.3 ΄Ενα ελικόπτερο πετάει σε ύψος h, µε σταθερή οριζόντια ταχύτητα υ⃗o
και κάποια χρονική στιγµή αφήνει να πέσει ένα δέµα ∆1. Την ίδια χρονική
στιγµή ένα παιδί που ϐρίσκεται στην ταράτσα ενός κτηρίου ίδιου ύψους h
αφήνει να πέσει ένα δεύτερο δέµα ∆2. Αν ϑεωρήσουµε ότι η µόνη ασκούµενη
δύναµη στα ∆έµατα είναι η ϐαρύτητα, τότε :

(α) πρώτο ϑα ϕτάσει στο έδαφος το δέµα ∆1.

(ϐ) πρώτο ϑα ϕτάσει στο έδαφος το δέµα ∆2.

(γ) τα δύο δέµατα ϑα ϕτάσουν ταυτόχρονα στο έδαφος.

(δ) εξαρτάται από την ταχύτητα του ελικοπτέρου ποιο δέµα ϑα ϕτάσει
πρώτο στο έδαφος.

Μονάδες 5

Α.4 Ο γίγαντας και ο νάνος κάνουν πατινάζ στην ίδια πίστα. Κάποια στιγµή
και ενώ είναι ακίνητοι, ο γίγαντας δίνει µια σπρωξιά στο νάνο.

(α) ϑα κινηθεί ο νάνος ενώ ο γίγαντας ϑα παραµείνει ακίνητος.

(ϐ) η δύναµη που δέχεται ο νάνος είναι µεγαλύτερη από αυτήν που δέχεται
ο γίγαντας.

(γ) οι δυο άνθρωποι ϑα αποκτήσουν αντίθετες επιταχύνσεις.

(δ) οι δυο άνθρωποι ϑα αποκτήσουν αντίθετες ορµές.

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.

(α) ΄Οταν ένα σώµα εκτελεί Οµαλή Κυκλική Κίνηση, δεν επιταχύνεται.

(ϐ) Για ένα µονωµένο σύστηµα σωµάτων η συνολική Ορµή αυξάνεται α-
νάλογα µε τον χρόνο.
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(γ) ΄Οταν ένα σώµα εκτοξεύεται µε οριζόντια ταχύτητα από ένα ύψος και
δέχεται µόνο την δύναµη του ϐάρους, εκτελεί µια σύνθετη κίνηση.

(δ) Εσωτερικές ονοµάζονται οι δυνάµεις που ασκούνται ανάµεσα στα σώµα-
τα που απαρτίζουν ένα σύστηµα και είναι µεταξύ τους Ϲεύγη δράσης -
αντίδρασης.

(ε) Η κρούση ανάµεσα σε δύο σώµατα είναι µια διαδικασία που γίνεται
αργά.

Μονάδες 5

Θέµα Β

Β.1 Σώµα εκτοξεύεται από ύψος h µε οριζόντια ταχύτητα µέτρου υo. Αν
η επιτάχυνση της ϐαρύτητας είναι σταθερή και έχει µέτρο ίσο µε g και οι
αντιστάσεις του αέρα ϑεωρούνται αµελητέες τότε το µέτρο της ταχύτητας του
σώµατος την χρονική στιγµή t1 είναι ίσο µε 3υo .

Η χρονική στιγµή t1 ϑα είναι :

(α)
υo
√
2

g
(ϐ)

2υo
√
2

g
(γ)

υo
g

Να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Μονάδες 2

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 6

Β.2 ∆ύο σφαιρίδια Α και Β µε ίσες µάζες m ϐρίσκονται πάνω σε λείο ορι-
Ϲόντιο δάπεδο δεµένα στα δυο άκρα νήµατος µήκους ℓ. ∆ένουµε το σώµα
Α στο ένα άκρο δεύτερου νήµατος µήκους ℓ το άλλο άκρο του οποίου έχει
στερεωθεί σε ακλόνητο σηµείο , όπως ϕαίνεται στο σχήµα. Το σύστηµα ε-
κτελεί οµαλή κυκλική κίνηση γύρω από το Ο µε γωνιακή ταχύτητα µέτρου
ω τέτοια ώστε τα νήµατα να είναι διαρκώς τεντωµένα και στην ίδια ευθεία.
Αν τα νήµατα είναι αβαρή και µη ελαστικά και οι τριβές αµελητέες τότε :
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Β.2.1. Ο λόγος των γραµµικών ταχυτήτων των σφαιριδίων
υA
υB

ϑα είναι

ίσος µε :

(α) 2 (ϐ)
1

2
(γ) 1

Να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Μονάδες 1

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 3

Β.2.2. Ο λόγος των µέτρων των τάσεων των νηµάτων
TA

TB
που ασκούν τα

νήµατα στο σώµα Β και στο σώµα Α ϑα είναι :

(α)
2

3
(ϐ)

3

2
(γ)

1

2

Να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Μονάδες 1

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 4
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Β.3 ΄Ενας πύραυλος µάζας M, κινείται ευθύγραµµα και κατακόρυφα µε
σταθερή ταχύτητα υ⃗0, εκτός πεδίου ϐαρύτητας. Κάποια στιγµή, µια προ-
γραµµατισµένη εσωτερική έκρηξη, διασπά τον πύραυλο σε δύο κοµµάτια

(1) και (2), µε µάζες αντίστοιχα m1 =
4M

5
και m2 =

M

5
.

Αν αµέσως µετά την έκρηξη, το κοµµάτι (2) δεν έχει ταχύτητα, τότε το
µέτρο της µεταβολής της ορµής του κοµµατιού (1), εξαιτίας της έκρηξης,
είναι :

(α) |∆p1| = 0 (ϐ)|∆p1| =
Mυo
5

(γ) |∆p1| =
5Mυo
4

Να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Μονάδες 2

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 6

Θέµα Γ

∆ύο σώµατα µε µάζες m1 = 6kg και m2 = 4kg κινούνται σε οριζόντιο
δάπεδο µε αντίθετη ϕορά και συγκρούονται κεντρικά πλαστικά. Τη στιγµή
της σύγκρουσης τα µέτρα των ταχυτήτων των σωµάτων ήταν υ1 = 20m/s και
υ2 = 10m/s.
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Γ.1 Να ϐρεθεί η ταχύτητα του συσσωµατώµατος αµέσως µετά την κρούση.

Μονάδες 5

Γ.2 Να ϐρεθεί η απώλεια της µηχανικής ενέργειας του συστήµατος των δύο
σωµάτων κατά την πλαστική κρούση.

Μονάδες 5

Γ.3 Να ϐρεθεί η µεταβολή της ορµής της m1.

Μονάδες 5

Γ.4 Αν η χρονική διάρκεια της κρούσης είναι ∆t = 0, 1s, να ϐρεθεί το µέτρο
της µέσης δύναµης που ασκεί το ένα σώµα στο άλλο.

Μονάδες 5

Γ.5 Να ϐρεθεί σε πόση απόσταση από το σηµείο της κρούσης, ϑα ακινη-
τοποιηθεί το συσσωµάτωµα µετά την κρούση αν ο συντελεστής τριβής
µεταξύ συσσωµατώµατος και δαπέδου είναι µ = 0, 32.

Μονάδες 5

∆ίνεται : η επιτάχυνση της ϐαρύτητας g = 10m/s2 . Να ϑεωρήσετε ότι κατά

τη διάρκεια της κρούσης η µετατόπιση του συσσωµατώµατος είναι αµελητέα.

Θέµα ∆

Στο κάτω άκρο ενός αβαρούς και µη εκτατού νήµατος µήκους ℓ = 0, 8m
και σε ύψος H από το έδαφος είναι αναρτηµένο ένα σώµα µάζας M =
10kg. Σε κάποια χρονική στιγµή το σώµα εξαιτίας εσωτερικού µηχανισµού
διασπάται ακαριαία σε δύο κοµµάτια (1) και (2) µε µάζες m1 και m2 = 4m1.
Το κοµµάτι (1) που παραµένει δεµένο στο νήµα, αρχίζει να ανυψώνεται
εκτελώντας κατακόρυφη µη οµαλή κυκλική κίνηση µε αρχική οριζόντια
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ταχύτητα υ⃗1 µε την ϐοήθεια του τεντωµένου νήµατος, ενώ το κοµµάτι (2)
εκτελεί οριζόντια ϐολή µε αρχική ταχύτητα υ⃗2.

Το κοµµάτι (2) ϕτάνει σε σηµείο Α του εδάφους 2s µετά την διάσπαση του
αρχικού σώµατος , ενώ το κοµµάτι (1) ϕτάνει µέχρι το σηµείο που το νήµα
γίνεται οριζόντιο για πρώτη ϕορά µετά την διάσπαση.

∆.1 Να υπολογιστεί το ύψος H και το µέτρο του ϱυθµό µεταβολής της ορµής

του κοµµατιού (2), όταν ϑα απέχει από το έδαφος απόσταση
H

2
.

Μονάδες 5

∆.2 Να υπολογιστούν τα µέτρα των ταχυτήτων υ⃗1, υ⃗2 και να προσδιορίσετε
την ϕορά τους.

Μονάδες 5

∆.3 Να ϐρεθεί η οριζόντια απόσταση του σηµείου Α από το σηµείο που
έγινε η διάσπαση και η µεταβολή της ορµής του κοµµατιού (2) µέχρι
να ϕτάσει στο σηµείο αυτό.
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Μονάδες 5

∆.4 Να υπολογιστεί η δύναµη που δέχεται το κοµµάτι (1) από το νήµα
αµέσως µετά την διάσπαση του αρχικού σώµατος.

Μονάδες 5

∆.5 Να υπολογιστεί το ελάχιστο µέτρο της ταχύτητας του κοµµατιού (1) µετά
την διάσπαση, ώστε αυτό να µπορέσει µετά την διάσπαση να εκτελέσει
πλήρη κατακόρυφο κύκλο.

Μονάδες 5

∆ίνεται : η επιτάχυνση της ϐαρύτητας g = 10m/s2. Να ϑεωρήσετε ότι δεν

υπάρχουν επιδράσεις του αέρα στην κίνηση των σωµάτων, τα σώµατα έχουν

αµελητέες διαστάσεις και το σχήµα δεν είναι υπο κλίµακα.

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 : 3 ώρες µετά τη διανοµή των ϕωτοαντιγράφων.

Επιµέλεια ∆ιαγωνίσµατος :

Μ. Σηφάκης, Ε. Χατζάκη, Β. Κλεινάκης, Μ. Καραδηµητρίου,
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Πηγή: Κάποια ερωτήµατα έχουν επιλεγεί από την Τράπεζα Θεµάτων

Καλή Επιτυχία !

- Το πιο ακατανόητο πράγµα στον κόσµο είναι ότι ο κόσµος είναι κατανοητός

-

΄Αλµπερτ Αϊνστάιν
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