
 
 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ - 22/01/2022 

 
Θέμα A 
Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράμμα κάθε μιας από τις παρακάτω ερωτήσεις Α1– Α4 
και δίπλα τον αριθμό που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 

 
Α1.   Σώμα εκτοξεύεται οριζόντια με ταχύτητα υ0 από ύψος h πάνω από το έδαφος. Αν 

διπλασιάσουμε το μέτρο της ταχύτητας εκτόξευσης, τότε: 
1. διπλασιάζεται ο χρόνος κίνησης του σώματος μέχρι το σώμα να χτυπήσει στο 

έδαφος. 

2. το βεληνεκές του σώματος διπλασιάζεται. 
3. διπλασιάζεται το μέτρο της ταχύτητας με την οποία χτυπά το σώμα στο έδαφος. 

4. διπλασιάζεται η γωνία που σχηματίζει το διάνυσμα της ταχύτητας του σώματος με 

το έδαφος τη χρονική στιγμή που το σώμα χτυπά στο έδαφος. 
Μονάδες 5 

 
Α2.  Αν διπλασιάσουμε την περίοδο κίνησης ενός σώματος που εκτελεί ομαλή κυκλική: 

1. η συχνότητα θα διπλασιαστεί. 

2. το μέτρο της γραμμικής ταχύτητας θα διπλασιαστεί. 

3. το μέτρο της κεντρομόλου επιτάχυνσης θα υποτετραπλασιαστεί. 

4. το μέτρο της γωνιακής ταχύτητας θα υποτετραπλασιαστεί. 

Μονάδες 5 
 

Α3.  Κατά την κρούση δύο σωμάτων, διατηρείται σταθερή, σε κάθε περίπτωση: 

1. η  μηχανική ενέργεια του συστήματος. 

2. η  ορμή του καθενός από τα δύο σώματα. 

3. η κινητική ενέργεια του συστήματος, αν μετά τη κρούση δε δημιουργείται 

συσσωμάτωμα. 

4. η  δυναμική ενέργεια των σωμάτων, που οφείλεται στη θέση τους. 

Μονάδες 5 
 

Α4.   Το δυναμικό του βαρυτικού πεδίου ενός πλανήτη μάζας Μ και ακτίνας R σε σχέση 

με την απόσταση r από το κέντρο του πλανήτη και για r≥R δίνεται από το σχήμα 
(όπου V0 το δυναμικό στην επιφάνεια του πλανήτη): 

 



1. (α). 

2. (β). 

3. (γ). 
4. (δ). 

Μονάδες 5 
 

Α5.  Να γράψετε στην κόλλα σας τον αριθμό κάθε πρότασης και δίπλα σε κάθε αριθμό 
τη λέξη Σωστό για τη σωστή πρόταση και τη λέξη Λάθος για τη λανθασμένη. 

1. Σώμα αμελητέων διαστάσεων βάλλεται οριζόντια από σημείο που βρίσκεται κοντά 

στην επιφάνεια της γης. Η ταχύτητά του τη στιγμή που έρχεται σε επαφή με το 

έδαφος έχει κατακόρυφη διεύθυνση. 
2. Σ’ ένα σώμα που εκτελεί ομαλή κυκλική κίνηση η συνισταμένη των δυνάμεων είναι 

η κεντρομόλος δύναμη. 
3. Το μέτρο του ρυθμού μεταβολής της ορμής ενός σώματος ισούται με το μέτρο της 

συνισταμένης δύναμης που του ασκείται. 

4. Ένα σύστημα σωμάτων μπορεί να έχει μηδενική ορμή και μη μηδενική κινητική 
ενέργεια. 

5. Η ταχύτητα διαφυγής ενός σώματος από το βαρυτικό πεδίο της Γης, από ένα σημείο 

της επιφάνειάς της, εξαρτάται από τη μάζα του σώματος.  

Μονάδες 5 

 
 

Θέμα B 
Β1.  Δύο σημειακές μάζες m1=m2=m απέχουν μεταξύ τους απόσταση d. Αν G η σταθερά 

παγκόσμιας έλξης τότε στο σημείο μηδενισμού της έντασης του βαρυτικού τους 

πεδίου το δυναμικό του κοινού τους πεδίου είναι: 
1. 0. 

2. . 

3. . 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 
Μονάδες 2 

Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 6 
 
Β2.  Σώμα Σ1 μάζας συγκρούεται με άλλο σώμα Σ2, μάζας , που κινείται 

στην ίδια διεύθυνση με το σώμα Σ1, αλλά με αντίθετη φορά. Η κρούση των δύο 

σωμάτων είναι πλαστική και το συσσωμάτωμα μετά την κρούση παραμένει ακίνητο. 
Αν  και  η κινητική ενέργεια των σωμάτωνΣ1 και Σ2, αντίστοιχα, πριν την 

κρούση τους, τότε το πηλίκο  είναι ίσο με: 

1. . 

2. . 

3. . 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Μονάδες 2 
Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 6 



Β3.  Βλήμα, μάζας  συγκρούεται μετωπικά και πλαστικά με αρχικά ακίνητο σώμα μάζας 

. Το κλάσμα της κινητικής ενέργειας του συστήματος που χάνεται κατά την 

κρούση είναι ίσο με: 

1. . 

2. . 

3. . 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 
Μονάδες 2 

Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 7 
 

 

Θέμα Γ 

Σώματα Α και Β με μάζες  και  κινούνται πάνω σε οριζόντιο 

επίπεδο και συγκρούονται μετωπικά και πλαστικά. Οι ταχύτητες των σωμάτων Α και 
Β πριν την κρούση βρίσκονται στην ίδια διεύθυνση, έχουν μέτρα ⁄  και 

⁄ , αντίστοιχα, ενώ οι φορές τους είναι αντίθετες. Μετά την κρούση το 

συσσωμάτωμα ολισθαίνει πάνω στο οριζόντιο επίπεδο, με το οποίο ο συντελεστής 
τριβής ολίσθησης είναι . Να υπολογίσετε. 

Γ1.  την ταχύτητα του συσσωματώματος, αμέσως μετά την κρούση. 

Μονάδες 6 
Γ2.  τη μεταβολή της ορμής του σώματος Β κατά την κρούση. 

Μονάδες 6  
Γ3.  τη μεταβολή της κινητικής ενέργειας του σώματος Β κατά την κρούση. 

Μονάδες 6  
Γ4.  τη μετατόπιση του συσσωματώματος πάνω στο οριζόντιο επίπεδο, μέχρι να 

σταματήσει. 
Μονάδες 7  

 Δίνεται: ⁄ . 

 

 

 

Θέμα Δ 

Σώμα μάζας m1=1  εκτοξεύεται από 

σημείο Α ημικυκλικής σιδηροτροχιάς 

με ταχύτητα υ0=2 ⁄  και αφού 

διαγράψει το ημικύκλιο (ΑΓ) ακτίνας 
=1,5  εισέρχεται σε λείο οριζόντιο 

δάπεδο (ΓΔ). Στο σημείο Δ 
συγκρούεται μετωπικά και πλαστικά με 

ακίνητο σώμα μάζας m2=1  και 

αφού το συσσωμάτωμα διανύσει 
απόσταση d1=3  στο τραχύ δάπεδο 

(ΔΕ), εγκαταλείπει το οριζόντιο 
επίπεδο και εκτελεί οριζόντια βολή 

βεληνεκούς s=10 . Το τραχύ δάπεδο 

𝜐 0 
𝑚1 

𝑚2 

λείο τραχύ 

Ο 

R 

R 

(A) 

(Γ) (Δ) (Ε) 



(ΔΕ) εμφανίζει συντελεστή τριβής ολίσθησης μ=0,2. 

Να υπολογιστούν: 

Δ1.  Η ταχύτητα με την οποία φτάνει το σώμα μάζας m1 στο σημείο (Γ), καθώς και την 
ταχύτητα του συσσωματώματος αμέσως μετά την κρούση. 

Μονάδες 6 
Δ2.  Η μεταβολή της ορμής του σώματος μάζας m1 και του σώματος m2 εξαιτίας της 

πλαστικής κρούσης. 

Μονάδες 3 
Δ3.   Το ύψος της οριζόντιας βολής που θα διαγράψει το συσσωμάτωμα μέχρι να φτάσει 

στο έδαφος. 

Μονάδες 6 
Δ4.   Η συνολική απώλεια ενέργειας, λόγω πλαστικής κρούσης και λόγω τριβής 

ολίσθησης. 
Μονάδες 5 

Δ5.   Η ταχύτητα του συσσωματώματος τη στιγμή που φτάνει στο έδαφος. 

Μονάδες 5 

Δίνεται: ⁄ , √ =50. 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Εισηγητής Θεμάτων 

Κωνσταντίνος Κολοβός 


