
 

ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β’ ΛΥΚΔΙΟΥ 

Δηζεγεηήο: Γθίθαο Βαζίιεηνο 

ΘΔΜΑ Α 

Να γπάτεηε ζηο ηεηπάδιό ζαρ ηον απιθμό καθεμιάρ από ηιρ παπακάηυ 

επυηήζειρ Α1 – Α4 και δίπλα ηο γπάμμα πος ανηιζηοισεί ζηη ζυζηή 

απάνηηζη. 

Α1. Η γωληαθή ηαρύηεηα ζηελ νµαιή θπθιηθή θίλεζε: 

α) είλαη πάληα εθαπηόµελε ζηελ θπθιηθή ηξνρηά. 

β) έρεη ζηαζεξό µέηξν, αιιά µεηαβιεηή θαηεύζπλζε. 

γ) έρεη δηεύζπλζε θάζεηε ζην επίπεδν ηεο ηξνρηάο ηνπ ζώµαηνο. 

δ) είλαη αλάινγε ηεο αθηίλαο ηεο ηξνρηάο. 

Μονάδερ 5 

Α2. Γπν ζώκαηα κε ίζεο κάδεο θηλνύκελα κε αληίζεηεο ηαρύηεηεο 

ζπγθξνύνληαη θεληξηθά θαη ειαζηηθά. 

α) ηα δύν ζώκαηα αθηλεηνπνηνύληαη ακέζωο κεηά ηελ θξνύζε. 

β) ε κεηαβνιή ηεο νξκήο ηνπ θάζε ζώκαηνο θαηά ηελ θξνύζε είλαη ίζε κε 

κεδέλ. 

γ) ην κέηξν ηεο νξκήο θάζε ζώκαηνο αθξηβώο πξηλ ηελ θξνύζε είλαη ίζν κε ην 

κέηξν ηεο νξκήο ηνπ ακέζωο κεηά ηελ θξνύζε. 

δ) ε θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ζπζηήκαηνο ηωλ δύν ζωκάηωλ αθξηβώο πξηλ ηελ 

θξνύζε είλαη κεγαιύηεξε από ηελ θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ζπζηήκαηνο ακέζωο 

κεηά ηελ θξνύζε. 

Μονάδερ 5   



Α3. Μηα µνηνζπθιέηα θηλείηαη ζε θπθιηθή πίζηα µε ηαρύηεηα ζηαζεξήο ηηµήο. 

Όηαλ δηπιαζηαζηεί ε ηηµή ηεο ηαρύηεηαο ε θεληξνµόινο επηηάρπλζε: 

α) παξαµέλεη ζηαζεξή 

β) δηπιαζηάδεηαη 

γ) ππνδηπιαζηάδεηαη 

δ) ηεηξαπιαζηάδεηαη 

Μονάδερ 5     

Α4. Καηά ηε δηάξθεηα κηαο απιήο αξκνληθήο ηαιάληωζεο ελόο ζώκαηνο: 

α) όηαλ ε ζπληζηακέλε δύλακε έρεη ηελ ίδηα θαηεύζπλζε κε ηελ ηαρύηεηα, 

απμάλεηαη ε δπλακηθή ελέξγεηα ηαιάληωζεο. 

β) όηαλ ε θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ζώκαηνο κεηώλεηαη, κεηώλεηαη θαη ε απόζηαζή 

ηνπ από ηε ζέζε ηζνξξνπίαο. 

γ) όηαλ ην κέηξν ηεο επηηάρπλζεο ηνπ ζώκαηνο απμάλεηαη, απμάλεηαη ε 

θηλεηηθή ηνπ ελέξγεηα. 

δ) όηαλ ην ζώκα επηβξαδύλεηαη, ε δπλακηθή ελέξγεηα ηεο ηαιάληωζεο 

απμάλεηαη. 

Μονάδερ 5 

Α5. Να γπάτεηε ζηο ηεηπάδιό ζαρ ηο γπάμμα κάθε ππόηαζηρ και 

δίπλα ζε κάθε γπάμμα ηη λέξη Συζηό, για ηη ζυζηή ππόηαζη, και ηη 

λέξη Λάθορ, για ηη λανθαζμένη.  

α) Ο ξπζµόο µεηαβνιήο ηεο Οξµήο ελόο µνλωµέλνπ ζπζηήµαηνο είλαη µεδέλ. 

β) Υιηθό ζεκείν, ην νπνίν εθηειεί απιή αξκνληθή ηαιάληωζε θηλείηαη πξνο ηε 

ζέζε ηζνξξνπίαο, όηαλ ε αιγεβξηθή ηηκή ηνπ ξπζκνύ κεηαβνιήο ηεο θηλεηηθήο 

ηνπ ελέξγεηαο είλαη ζεηηθή. 

γ) Σε µηα νµαιή θπθιηθή θίλεζε ε νξµή παξαµέλεη ζηαζεξή. 

δ) Όηαλ έλα ζώκα πνπ εθηειεί απιή αξκνληθή ηαιάληωζε θηλείηαη πξνο ηελ 

ζέζε ηζνξξνπίαο ε δπλακηθή ηνπ ελέξγεηα κεηώλεηαη. 

ε) Όηαλ έλα ζώκα πνπ εθηειεί απιή αξκνληθή ηαιάληωζε έρεη κέγηζηε 

επηηάρπλζε, ε θηλεηηθή ηνπ ελέξγεηα είλαη κέγηζηε. 

Μονάδερ 5 



ΘΔΜΑ Β 

Β1. Μηα ζθαίξα ζπγθξνύεηαη πιάγηα θαη ειαζηηθά κε κηα άιιε αθίλεηε ίδηαο 

κάδαο θαη αθηίλαο. Οη ηαρύηεηεο ηωλ δύν ζθαηξώλ κεηά ηελ θξνύζε 

ζρεκαηίδνπλ κεηαμύ ηνπο γωλία: 

α)      

β)   
 

 
 

γ)   
 

 
 

Να επηιέμεηε ηε ζωζηή απάληεζε. 

Μονάδερ 4 

Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

Μονάδερ 8 

Β2. Έλα ζώκα κάδαο   εθηειεί αξκνληθή ηαιάληωζε πιάηνπο   θαη θπθιηθήο 

ζπρλόηεηαο  . Τε ρξνληθή ζηηγκή     ην ζώκα δηέξρεηαη από ηε ζέζε 

ηζνξξνπίαο ηνπ θηλνύκελν θαηά ηελ αξλεηηθή θαηεύζπλζε. Πνηεο από ηηο 

παξαθάηω πξνηάζεηο είλαη ζωζηέο θαη πνηεο ιαλζαζκέλεο; 

α) Η αξρηθή θάζε ηεο ηαιάληωζεο είλαη ίζε κε ην κεδέλ.  

β) Τε ρξνληθή ζηηγκή   
 

 
 ε επηηάρπλζε έρεη αιγεβξηθή ηηκή    

   

√ 
 

γ) Τε ρξνληθή ζηηγκή   
  

 
 ε ηαρύηεηα θαη ε επηηάρπλζε έρνπλ ηελ ίδηα 

θνξά. 

Να επηιέμεηε ηε ζωζηή απάληεζε. 

Μονάδερ 4 

Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

Μονάδερ 9 

 

 

 

 



ΘΔΜΑ Γ 

Έλα ζώκα Σ κάδαο       

ηαιαληώλεηαη ζε ιείν νξηδόληην επίπεδν, 

δεκέλν ζην άθξν νξηδόληηνπ ειαηεξίνπ, 

ζηαζεξάο         , γύξω από κηα 

ζέζε ηζνξξνπίαο Ο, όπωο ζην ζρήκα, 

έρνληαο ελέξγεηα ηαιάληωζεο        . 

Μηα ζθαίξα κάδαο       είλαη δεκέλε 

ζην άθξν λήκαηνο κήθνπο     , ην 

άιιν άθξν ηνπ νπνίνπ είλαη ζηαζεξά 

δεκέλν ζην ζεκείν Μ. Η ζθαίξα 

ζπγθξαηείηαη ζηε ζέζε Β, κε ην λήκα λα ζρεκαηίδεη κε ηελ θαηαθόξπθν γωλία 

 , όπνπ         . Κάπνηα ζηηγκή αθήλνπκε ειεύζεξε ηε ζθαίξα λα θηλεζεί 

θαη απηή ζπγθξνύεηαη θεληξηθά θαη ειαζηηθά κε ην ζώκα Σ, ηε ζηηγκή πνπ ην 

λήκα γίλεηαη θαηαθόξπθν θαη ην Σ απέρεη θαηά  , από ηε ζέζε ηζνξξνπίαο 

ηνπ. Μεηά ηελ θξνύζε ε ζθαίξα επηζηξέθεη κέρξη ηε ζέζε πνπ ην λήκα λα 

ζρεκαηίζεη κε ηελ θαηαθόξπθν γωλία θ, όπνπ         .  

Να ππνινγηζηνύλ: 

Γ1. Οη ηαρύηεηεο ηεο ζθαίξαο, ειάρηζηα πξηλ ηελ θξνύζε θαη ακέζωο κεηά 

από απηήλ. 

Μονάδερ 6 

Γ2. Οη αληίζηνηρεο ηαρύηεηεο ηνπ ζώκαηνο Σ. 

Μονάδερ 6 

Γ3. Η απόζηαζε d ηεο ζέζεο θξνύζεο, από ηε ζέζε ηζνξξνπίαο ηνπ ζώκαηνο 

Σ. 

Μονάδερ 7 

Γ4. Η κέγηζηε ηαρύηεηα πνπ ζα απνθηήζεη ην ζώκα Σ, κεηά ηελ θξνύζε. 

Μονάδερ 6 

 

ΘΔΜΑ Γ 

Αξρηθά αθίλεηε ζθαίξα µάδαο m είλαη δεµέλε ζε λήµα µήθνπο        θαη 

ζην εζωηεξηθό ηεο θέξεη εθξεθηηθό κεραληζκό. Ο µεραληζµόο εθξήγλπηαη θαη 

ε ζθαίξα ρωξίδεηαη ζε δύν ζξαύζµαηα Θ1 µάδαο        θαη Θ2 κάδαο 

   √   , εθ ηωλ νπνίωλ ην ζώµα Θ1 παξαµέλεη δεµέλν ζην λήµα ελώ ην 



Θ2 θηλείηαη επζύγξαµµα πάλω ζην νξηδόληην επίπεδν µε ην νπνίν εµθαλίδεη 

ζπληειεζηή ηξηβήο νιίζζεζεο      .  

Αλ ζαο είλαη γλωζηό όηη ην Θ1 εθηειεί νξηαθά αλαθύθιωζε ηόηε:  

∆.1 Να βξεζεί ε ηαρύηεηα ηνπ αθξηβώο µεηά ηελ έθξεμε.  

Μονάδερ 5 

∆.2 Να βξεζεί ε µεηαβνιή ηεο νξµήο γηα ην θάζε ζξαύζµα εμαηηίαο ηεο 

έθξεμεο.  

Μονάδερ 5 

Τε ζηηγµή πνπ ην Θ1 θηάλεη ζην αλώηεξν ζεµείν ηεο θίλεζεο ηνπ, αθαϱηαία 

θόβω µε έλαλ µεραληζµό ην λήµα, µε απνηέιεζµα λα εθηειεί θαµππιόγξαµµε 

ηξνρηά θηάλνληαο ζην έδαθνο µεηά από ιίγν. 

∆.3 Να βξεζεί ην µέηξν θαη ε δηεύζπλζε ηεο ηαρύηεηαο ηνπ ζώµαηνο όηαλ 

απηό θηάζεη ζην έδαθνο.  

Μονάδερ 5 

∆.4 Πόζν ζα απέρνπλ ηειηθά ηα ζξαύζµαηα Θ1 θαη Θ2 όηαλ ην Θ1 θηάζεη ζην 

έδαθνο θαη ην Θ2 αθηλεηνπνηεζεί. Να ζεωξήζεηε όηη δελ ζα ζπλαληεζνύλ. 

Μονάδερ 5 

∆.5 Να βξεζεί ν ξπζµόο µεηαβνιήο ηεο νξµήο ηνπ Θ1 όηαλ ην λήµα 

ζρεµαηίδεη γωλία θ=60o µε ηελ θαηαθόξπθν θάπνηα ζηηγµή µεηά ηελ έθξεμε 

θαη πξηλ θνπεί ην λήµα. 

Μονάδερ 5 

Γίλεηαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο        ⁄ . 

 


