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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

B΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
9/10/2016

ΘΕΜΑ Α

Να γράψετε  στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1 - 7 και δίπλα το
γράµμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση:

1. Η οριζόντια βολή είναι μια σύνθετη κίνηση που αποτελείτε από:
α) μια οριζόντια ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση και μια κατακόρυφη ευθύγραμμη ομαλή
κίνηση.
β) μια ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση και μια κατακόρυφη ευθύγραμμη ομαλά
επιβραδυνόμενη κίνηση.
γ) μια οριζόντια ευθύγραμμη ομαλή κίνηση και μια κατακόρυφη που είναι ελεύθερη πτώση.
δ) μια οριζόντια ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση και μια κατακόρυφη που είναι ελεύθερη
πτώση.

(μονάδες 3)
2. Όταν ένα σώμα κάνει ομαλή κυκλική κίνηση, τότε τι δεν ισχύει για τη κεντρομόλο επιτάχυνση:
α) έχει πάντα φορά προς το κέντρο της τροχιάς.
β) είναι πάντα κάθετη στην γραμμική ταχύτητα.

γ) έχει μέτρο που δίνεται από τη σχέση
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δ) έχει ίδια διεύθυνση με την γραμμική ταχύτητα. (μονάδες 3)

3. Ένα βλήμα βάλλεται οριζόντια από ύψος h με αρχική ταχύτητα u0 .Ποιό από τα παρακάτω διαγράμματα
παριστάνει την οριζόντια συνιστώσα της ταχύτητας του βλήματος σε συνάρτηση με τον χρόνο. Η
αντίσταση του αέρα θεωρείται αμελητέα.

(μονάδες 3)
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4. Για την ομαλή κυκλική κίνηση ποια από τις παρακάτω σχέσεις είναι η σωστή:
α) αΚ =4π2Rf2

β) αΚ =4π2RT2

γ) αΚ =ω2/R
δ) αΚ =u2R (μονάδες 3)

5.Αν διπλασιαστεί η συχνότητα περιστροφής ενός σώματος που εκτελεί ομαλή κυκλική κίνηση , τότε
α)θα διπλασιαστεί και η περίοδος .
β)θα διπλασιαστεί και η γωνιακή ταχύτητα του σώματος .
γ) θα υποδιπλασιαστεί η γραμμική του ταχύτητα .
δ)θα διπλασιαστεί το μέτρο της κεντρομόλου επιτάχυνσης. (μονάδες 3)

6. Σε μια ομαλή κυκλική κίνηση σταθερής φοράς περιστροφής σταθερό παραμένει το διάνυσμα της:
α) Γραμμικής ταχύτητας
β) Κεντρομόλου δύναμης
γ) Γωνιακής ταχύτητας
δ) Κεντρομόλου επιτάχυνσης (μονάδες 3)

7. Στην οριζόντια βολή ισχύει:
α) Η αρχή διατήρησης της ορμής.
β) Η αρχή διατήρησης της κινητικής  ενέργειας.
γ) Η αρχή διατήρησης του ηλεκτρικού φορτιού.
δ) Η αρχή διατήρησης της ανεξαρτησίας των κινήσεων. (μονάδες 2)

8. Βάλτε Σ στις σωστές και Λ στις λανθασμένες προτάσεις.
α) Η φορά της κεντρομόλου επιτάχυνσης εξαρτάται από τη φορά κίνησης του κινητού
β) Η γωνιακή ταχύτητα είναι μονόμετρο μέγεθος.
γ) Όσο πιο κοντά στην περιφέρεια δίσκου είναι ένα σημείο ,που κάνει ομαλή κυκλική κίνηση ,τόσο πιο
μεγάλη κατά μέτρο είναι η γραμμική του ταχύτητα.
δ) Στην οριζόντια βολή η επιτάχυνση και η κατακόρυφη συνιστώσα της ταχύτητας έχουν κάθε στιγμή την
ιδία κατεύθυνση.
ε) Στην οριζόντια βολή η μέγιστη οριζόντια μετατόπιση του σώματος εξαρτάται από την αρχική του
ταχύτητα. (μονάδες 5)

ΘΕΜΑ Β

1.Μια μοτοσυκλέτα κινείται σε κυκλική πίστα με ταχύτητα σταθερής τιμής όταν υποδιπλασιαστεί η τιμή
της ταχύτητας η κεντρομόλος επιτάχυνση είναι:
α) ίδια β)υποδιπλασιάζεται γ)τετραπλασιάζεται δ) υποτετραπλασιάζεται

Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση                                               (Μον. 2)
Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. (Μον. 3)
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2.Δύο αυτοκίνητα εκτελούν ομαλή κυκλική κίνηση με ακτίνες RA και RB αντίστοιχα που ικανοποιούν τη

σχέση
2
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A  . Το αυτοκίνητο Α έχει διπλασία ταχύτητα από το αυτοκίνητο Β, Bu2u  . Ο λόγος της

περιόδου περιστροφής  ΤΑ προς την περίοδο περιστροφής ΤΒ ,





 είναι ισος με :

α)4 β)
4
1 γ)

2
1 δ)2

Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση (Μον. 2)
Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.                                          (Μον. 3)

3. Δύο σώματα εκτοξεύονται οριζόντια από ύψη h1 και h2=4h1 και πέφτουν στο ίδιο σημείο. Τα σημεία
εκτόξευσης βρίσκονται στην ίδια κατακόρυφο. Ο λόγος υ1/υ2 των αρχικών ταχυτήτων των δυο σωμάτων
είναι:
α)  1/4 β) 1/2 γ) 2 δ) 1

Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση                                               (Μον. 2)
Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.                                          (Μον. 3)

4. Δύο ομόκεντροι τροχοί, που ο λόγος των ακτίνων τους είναι 4:3 περιστρέφονται ομαλά γύρω από
άξονα που διέρχεται από το κοινό τους κέντρο με την ίδια συχνότητα. Αν τα σημεία της περιφέρειας του
μικρού τροχού έχουν γραμμική ταχύτητα μέτρου 10 m/s.
Τα σημεία της περιφέρειας του μεγάλου τροχού έχουν γραμμική ταχύτητα:

α) 30m / s
4

β) 40m / s
3

γ) 10m/s δ) 4 m / s
3

Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση                                               (Μον. 2)
Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.                                          (Μον. 3)

5. Από σημείο Ο που βρίσκεται σε ύψος Η πάνω από το έδαφος βάλλεται οριζόντια ένα σώμα μάζας m με
αρχική ταχύτητα μέτρου υ0, έχοντας κινητική ενέργεια Κ. Τη στιγμή που η κινητική ενέργεια του σώματος
έχει διπλασιαστεί, το μέτρο της κατακόρυφης συνιστώσας της ταχύτητας είναι υy και της οριζόντιας
συνιστώσας υx. Ο λόγος των μέτρων των ταχυτήτων υx/υy του σώματος εκείνη τη στιγμή είναι ίσος με:

α)4 β) 1 γ)
2
1 δ)2

Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση                                               (Μον. 2)
Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.                                          (Μον. 3)

ΘΕΜΑ Γ
Ένας οριζόντιος δίσκος ακτίνας R = 0, 5m περιστρέφεται δεξιόστροφα γύρω από άξονα που διέρχεται από

το κέντρο και είναι κάθετος στο επίπεδό του. Ο δίσκος εκτελεί 30 περιστροφές το λεπτό.
Γ1. Να υπολογίσετε τη περίοδο και τη συχνότητα περιστροφής του δίσκου. (μονάδες 5)
Γ2. Να υπολογίσετε τη γωνιακή ταχύτητα του δίσκου και να φτιάξετε ένα σχήμα που θα σχεδιάσετε το
διάνυσμα της. (μονάδες 5)
Γ3. Να υπολογίσετε τη γραμμική ταχύτητα ενός σημείου της περιφέρειας του δίσκου και να φτιάξετε ένα
σχήμα που θα σχεδιάσετε το διάνυσμα της. (μονάδες 5)
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Γ4. Να υπολογίσετε το μέτρο της κεντρομόλου επιτάχυνσης για ένα σημείο της περιφέρειας του δίσκου
και να φτιάξετε ένα σχήμα που θα σχεδιάσετε το διάνυσμα της. (μονάδες 5)
Γ5. Ένα μικρό κομμάτι πλαστελίνης μάζας m = 0,1 Kg είναι κολλημένο σε σημείο του δίσκου που απέχει

απόσταση d = 0,25 m από τον άξονα περιστροφής. Να υπολογίσετε την κινητική ενέργεια , το μήκος του
τόξου καθώς και την επίκεντρη γωνία που διαγράφει το κομμάτι της πλαστελίνης για χρόνο Δt=20s.

(μονάδες 5)
Δίνεται π2 = 10.

ΘΕΜΑ Δ
Ένα αεροπλάνο κινείται σε ύψος h=500 m με οριζόντια σταθερή ταχύτητα υ0 = 100 m/sec και τη χρονική
στιγμή t=0 αφήνει ελεύθερα μια βόμβα. . Να υπολογίσετε:
Δ1.Μετά από πόσο χρόνο θα πέσει η βόμβα στο οριζόντιο έδαφος; (μονάδες 5)
Δ2.Σε ποια οριζόντια απόσταση από το σημείο βολής θα πέσει στο έδαφος; (μονάδες 5)
Δ3.Ποιο είναι το μέτρο και ποια η διεύθυνση της ταχύτητας λίγο πριν η βόμβα συναντήσει το έδαφος;

(μονάδες 5)
Δ4.Ποια χρονική στιγμή οι συνιστώσες της ταχύτητας της βόμβας έχουν ίσα μέτρα; Πόσο απέχει η βόμβα
από το σημείο που αφέθηκε ελεύθερη τη στιγμή αυτή; (μονάδες 5)

Στο έδαφος κινείται  άρμα μάχης (τανκς) με σταθερή ταχύτητα
Uτανκς=10 m/sec.
Δ5.Ποια θα πρέπει να είναι η οριζόντια απόσταση d ανάμεσα στο
αεροπλάνο και στο τανκς ώστε ο πιλότος να αφήσει τη βόμβα και
αυτή να χτυπήσει το άρμα μάχης αν κινούνται ομόρροπα και
ποια η οριζόντια απόσταση d αν  κινούνται αντίρροπα.
(μονάδες 5)

∆ίνεται η επιτάχυνση της βαρύτητας g = 10 m/s2

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
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