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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
12/02/2017

ΘΕΜΑ Α
Να γράψετε στην κόλλα σας τον αριθμό κάθε μιας από τις παρακάτω ερωτήσεις 1 - 5 και δίπλα
το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση:

1. Ορισμένη ποσότητα αερίου θερμαίνεται μέχρι η απόλυτη θερμοκρασία του να
τετραπλασιαστεί και ο όγκος του να διπλασιαστεί. Η πίεση που ασκεί το αέριο:

α. έμεινε σταθερή β. διπλασιάστηκε
γ. υποδιπλασιάστηκε δ. τετραπλασιάστηκε

Μονάδες 4
2. Ποσότητα αερίου υφίσταται ισόχωρη θέρμανση κατά την οποία η θερμοκρασία τού αερίου

τετραπλασιάζεται. Τότε η πυκνότητα τού αερίου:
α. διπλασιάζεται β. υποδιπλασιάζεται
γ. υποτετραπλασιάζεται δ. παραμένει σταθερή

Μονάδες 4
3. Ένα σώμα κινείται με σταθερή ορμή p1 και ξαφνικά δέχεται τη δράση σταθερής συνισταμένης

δύναμης F για χρόνο Δt, οπότε αποκτά ορμή  p2 . Η συνισταμένη δύναμη F έχει την
κατεύθυνση:

α. της αρχικής ορμής p1

β. της τελικής ορμής p2

γ. της μεταβολής της ορμής Δp = p2 - p1

δ. κάθετη της αρχικής ορμής  p1
Μονάδες 4

4. Σε μία πλαστική κρούση δύο σωμάτων:
α. Κάθε σώμα υφίσταται μόνιμη παραμόρφωση και συνεχίζει διαφορετική πορεία από το άλλο
σώμα.
β. Η κινητική ενέργεια των σωμάτων που συγκρούονται διατηρείται.
γ. Η κινητική ενέργεια του συστήματος των σωμάτων πριν είναι μεγαλύτερη από αυτήν μετά
την κρούση.
δ. Κάθε σώμα υφίσταται παροδική παραμόρφωση και συνεχίζει διαφορετική πορεία από το
άλλο σώμα.

Μονάδες 4
5. Η μεταβολή στην οποία η θερμοκρασία παραµένει σταθερή ονομάζεται:

α. ισοβαρής.
β. ισόχωρη.
γ. διατυπώνεται από τον νόµο του Boyle.
δ. διατυπώνεται από τον νόµο του Charles.

Μονάδες 4

112 Φεβρουαρίου 2017

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
12/02/2017

ΘΕΜΑ Α
Να γράψετε στην κόλλα σας τον αριθμό κάθε μιας από τις παρακάτω ερωτήσεις 1 - 5 και δίπλα
το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση:

1. Ορισμένη ποσότητα αερίου θερμαίνεται μέχρι η απόλυτη θερμοκρασία του να
τετραπλασιαστεί και ο όγκος του να διπλασιαστεί. Η πίεση που ασκεί το αέριο:

α. έμεινε σταθερή β. διπλασιάστηκε
γ. υποδιπλασιάστηκε δ. τετραπλασιάστηκε

Μονάδες 4
2. Ποσότητα αερίου υφίσταται ισόχωρη θέρμανση κατά την οποία η θερμοκρασία τού αερίου

τετραπλασιάζεται. Τότε η πυκνότητα τού αερίου:
α. διπλασιάζεται β. υποδιπλασιάζεται
γ. υποτετραπλασιάζεται δ. παραμένει σταθερή

Μονάδες 4
3. Ένα σώμα κινείται με σταθερή ορμή p1 και ξαφνικά δέχεται τη δράση σταθερής συνισταμένης

δύναμης F για χρόνο Δt, οπότε αποκτά ορμή  p2 . Η συνισταμένη δύναμη F έχει την
κατεύθυνση:

α. της αρχικής ορμής p1

β. της τελικής ορμής p2

γ. της μεταβολής της ορμής Δp = p2 - p1

δ. κάθετη της αρχικής ορμής  p1
Μονάδες 4

4. Σε μία πλαστική κρούση δύο σωμάτων:
α. Κάθε σώμα υφίσταται μόνιμη παραμόρφωση και συνεχίζει διαφορετική πορεία από το άλλο
σώμα.
β. Η κινητική ενέργεια των σωμάτων που συγκρούονται διατηρείται.
γ. Η κινητική ενέργεια του συστήματος των σωμάτων πριν είναι μεγαλύτερη από αυτήν μετά
την κρούση.
δ. Κάθε σώμα υφίσταται παροδική παραμόρφωση και συνεχίζει διαφορετική πορεία από το
άλλο σώμα.

Μονάδες 4
5. Η μεταβολή στην οποία η θερμοκρασία παραµένει σταθερή ονομάζεται:

α. ισοβαρής.
β. ισόχωρη.
γ. διατυπώνεται από τον νόµο του Boyle.
δ. διατυπώνεται από τον νόµο του Charles.

Μονάδες 4

112 Φεβρουαρίου 2017

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
12/02/2017

ΘΕΜΑ Α
Να γράψετε στην κόλλα σας τον αριθμό κάθε μιας από τις παρακάτω ερωτήσεις 1 - 5 και δίπλα
το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση:

1. Ορισμένη ποσότητα αερίου θερμαίνεται μέχρι η απόλυτη θερμοκρασία του να
τετραπλασιαστεί και ο όγκος του να διπλασιαστεί. Η πίεση που ασκεί το αέριο:

α. έμεινε σταθερή β. διπλασιάστηκε
γ. υποδιπλασιάστηκε δ. τετραπλασιάστηκε

Μονάδες 4
2. Ποσότητα αερίου υφίσταται ισόχωρη θέρμανση κατά την οποία η θερμοκρασία τού αερίου

τετραπλασιάζεται. Τότε η πυκνότητα τού αερίου:
α. διπλασιάζεται β. υποδιπλασιάζεται
γ. υποτετραπλασιάζεται δ. παραμένει σταθερή

Μονάδες 4
3. Ένα σώμα κινείται με σταθερή ορμή p1 και ξαφνικά δέχεται τη δράση σταθερής συνισταμένης

δύναμης F για χρόνο Δt, οπότε αποκτά ορμή  p2 . Η συνισταμένη δύναμη F έχει την
κατεύθυνση:

α. της αρχικής ορμής p1

β. της τελικής ορμής p2

γ. της μεταβολής της ορμής Δp = p2 - p1

δ. κάθετη της αρχικής ορμής  p1
Μονάδες 4

4. Σε μία πλαστική κρούση δύο σωμάτων:
α. Κάθε σώμα υφίσταται μόνιμη παραμόρφωση και συνεχίζει διαφορετική πορεία από το άλλο
σώμα.
β. Η κινητική ενέργεια των σωμάτων που συγκρούονται διατηρείται.
γ. Η κινητική ενέργεια του συστήματος των σωμάτων πριν είναι μεγαλύτερη από αυτήν μετά
την κρούση.
δ. Κάθε σώμα υφίσταται παροδική παραμόρφωση και συνεχίζει διαφορετική πορεία από το
άλλο σώμα.

Μονάδες 4
5. Η μεταβολή στην οποία η θερμοκρασία παραµένει σταθερή ονομάζεται:

α. ισοβαρής.
β. ισόχωρη.
γ. διατυπώνεται από τον νόµο του Boyle.
δ. διατυπώνεται από τον νόµο του Charles.

Μονάδες 4



212 Φεβρουαρίου 2017

V

P3
P1

P2

Τ

T

Σχήμα  6.1

6. Να γράψετε στην κόλλα 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. Σε μια κρούση τα σώματα ασκούν ίσες κατά μέτρο δυνάμεις το ένα στο άλλο ακόμα και αν

έχουν διαφορετικές μάζες.
β. Όταν παραμένει σταθερή η ορμή ενός μονωμένου συστήματος δύο σωμάτων, η μεταβολή

της ορμής του ενός σώματος είναι αντίθετη της μεταβολής της ορμής του άλλου σώματος.
γ. Η γραφική παράσταση της ισόθερμης μεταβολής σε άξονες πίεσης-απόλυτης θερμοκρασίας

(Ρ-Τ) είναι ευθεία γραμμή παράλληλη στον άξονα των πιέσεων.
δ. Ένα αέριο συμπιέζεται ισοβαρώς όταν η συμπίεση γίνεται πολύ αργά.
ε. Ένα ακίνητο κανόνι Μ εκτοξεύει βλήμα m (m<Μ). Μετά την εκπυρσοκρότηση κανόνι και
βλήμα έχουν ίσες ορμές σε μέτρο και κατεύθυνση.

Μονάδες 5
ΘΕΜΑ Β
Β1. Ένα σώμα μάζας m κινείται με οριζόντια ταχύτητα μέτρου u και συγκρούεται μετωπικά και

πλαστικά με ένα άλλο σώμα μάζας 2m που κινείται επίσης με οριζόντια ταχύτητα μέτρου 2u.
Αν ΔΚ1 η απώλεια της κινητικής ενέργειας του συστήματος των δύο σωμάτων, κατά τη μεταξύ
τους κρούση, όταν τα σώμα κινούνται ομόρροπα και ΔΚ2 η απώλεια της κινητικής ενέργειας
του συστήματος όταν τα σώματα κινούνται αντίρροπα τότε ο λόγος ΔΚ1 / ΔΚ2 θα είναι ίσος με

α. 1 β. 1/4 γ. 1/9
Αιτιολογήστε την απάντησή σας

Μονάδες 2+4

Β2. Οι γραφικές παραστάσεις του σχήματος   περιγράφουν ισοβαρείς
μεταβολές ενός αερίου δεδομένης μάζας που γίνονται με σταθερές
πιέσεις P1, P2, P3. Για τις τιμές των πιέσεων ισχύει:
α. P3> P1> P2 β. P3< P1<P2 γ. P1=P2=P3

Αιτιολογήστε την απάντησή σας
Μονάδες 2+3

Β3. Μια ποσότητα ιδανικού αερίου διαγράφει τις μεταβολές του
παρακάτω σχήματος, όπου ΤΑ=ΤΔ.
α. Πώς ονομάζονται οι μεταβολές αυτές;
β. Σε ποιους νόμους υπακούουν οι μεταβολές ΑΒ και ΒΓ; (Να δοθεί
το όνομα και η μαθηματική εξίσωση που περιγράφει κάθε
μεταβολή).
γ. Να σχεδιάστε ποιοτικά τις μεταβολές αυτές σε άξονες V - Τ.

Μονάδες 4+2+3
Β4. Ένα σώμα είναι ακίνητο πάνω σε λείο οριζόντιο δάπεδο και απέχει απόσταση 3d/4 από τοίχο

Α και d/4 από τοίχο Β. Ξαφνικά
το σώμα αυτό διασπάται σε
δύο κομμάτια (1) και (2) με
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ίσες μάζες m1 = m2 . Αν το κομμάτι μάζας m2 φτάνει στον τοίχο Β σε χρόνο t2=2sec ,το
κομμάτι m1 για να φτάσει στον τοίχο Α χρειάζεται χρόνο:

α. t1= 3sec β. t1= 4sec γ. t1 = 6sec
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να την αιτιολογήσετε.

Μονάδες 2+3
ΘΕΜΑ Γ
Μία ποσότητα η= 4/R moles ιδανικού αερίου βρίσκεται σε κατάσταση Α πίεσης ΡΑ= 2∙105 Ν/m2 ,
όγκου VΑ= 4m3 και υφίσταται τις ακόλουθες μεταβολές:
ΑΒ: ισοβαρής εκτόνωση μέχρι διπλασιασμού του όγκου τού αερίου
ΒΓ: ισόχωρη θέρμανση μέχρι να διπλασιαστεί η πίεση του αερίου
ΓΔ: ισόβαρής συμπίεση μέχρι ο όγκος τού αερίου να γίνει VΔ =VΓ/4, και
ΔΕ: ισόθερμη εκτόνωση μέχρι ο όγκος τού αερίου να γίνει VΕ = VΑ

Γ1. Να υπολογίσετε τις τιμές πίεσης , όγκου και απόλυτης θερμοκρασίας για καθεμία από τις
καταστάσεις Β, Γ, Δ, Ε
Γ2. Να αποδείξετε ότι η κατάσταση Ε συμπίπτει με την Α
Γ3. Να παρασταθεί ποιοτικά η κυκλική μεταβολή σε άξονες Ρ-V, Ρ-Τ και V -Τ

Μονάδες 12+4+9
ΘΕΜΑ Δ
Σώμα Σ1 μάζας m1=5Kg εκτοξεύεται με
ταχύτητα u0=20m/s από την μία άκρη μιας
ταράτσας μήκους S=7,6m στην άλλη άκρη
της οποίας υπάρχει ακίνητο σώμα Σ2 μάζας
m2=1kg .

Δ1. Αν γνωρίζετε ότι η συντελεστής τριβής του Σ1 με την ταράτσα είναι μ=0,5 να βρείτε με πόση
ταχύτητα θα συγκρουστεί το Σ1 με το Σ2.

Μονάδες 3
Δ2. Η κρούση Σ1-Σ2 είναι πλαστική. Να βρεθεί η ταχύτητα του συσσωματώματος μετά την κρούση.

Μονάδες 4
Δ3. Να βρεθεί το ποσοστό απώλειας κινητικής ενέργειας κατά την κρούση.

Μονάδες 6
Μετά το συσσωμάτωμα εκτοξεύεται από το σημείο Α εκτελώντας οριζόντια βολή.
Δ4. Ποιος είναι ο ρυθμός μεταβολής της ορμής κατά την κίνησή του από το σημείο Α στο σημείο
Β.

Μονάδες 6
Δ5. Αν το ύψος τους κτηρίου είναι Η=30m και το συσσωμάτωμα χτυπάει στο σημείο B στο
απέναντι κτήριο ύψους h =10m ,να βρείτε την απόσταση των δύο κτηρίων καθώς και το μέτρο της
ταχύτητας του συσσωματώματος τη στιγμή της κρούσης.

Μονάδες 6
Να θεωρήσετε: τις αντιστάσεις του αέρα αμελητέες , τις διαστάσεις των σωμάτων αμελητέες και
την επιτάχυνση της βαρύτητας g=10m/s2
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ίσες μάζες m1 = m2 . Αν το κομμάτι μάζας m2 φτάνει στον τοίχο Β σε χρόνο t2=2sec ,το
κομμάτι m1 για να φτάσει στον τοίχο Α χρειάζεται χρόνο:

α. t1= 3sec β. t1= 4sec γ. t1 = 6sec
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να την αιτιολογήσετε.

Μονάδες 2+3
ΘΕΜΑ Γ
Μία ποσότητα η= 4/R moles ιδανικού αερίου βρίσκεται σε κατάσταση Α πίεσης ΡΑ= 2∙105 Ν/m2 ,
όγκου VΑ= 4m3 και υφίσταται τις ακόλουθες μεταβολές:
ΑΒ: ισοβαρής εκτόνωση μέχρι διπλασιασμού του όγκου τού αερίου
ΒΓ: ισόχωρη θέρμανση μέχρι να διπλασιαστεί η πίεση του αερίου
ΓΔ: ισόβαρής συμπίεση μέχρι ο όγκος τού αερίου να γίνει VΔ =VΓ/4, και
ΔΕ: ισόθερμη εκτόνωση μέχρι ο όγκος τού αερίου να γίνει VΕ = VΑ

Γ1. Να υπολογίσετε τις τιμές πίεσης , όγκου και απόλυτης θερμοκρασίας για καθεμία από τις
καταστάσεις Β, Γ, Δ, Ε
Γ2. Να αποδείξετε ότι η κατάσταση Ε συμπίπτει με την Α
Γ3. Να παρασταθεί ποιοτικά η κυκλική μεταβολή σε άξονες Ρ-V, Ρ-Τ και V -Τ

Μονάδες 12+4+9
ΘΕΜΑ Δ
Σώμα Σ1 μάζας m1=5Kg εκτοξεύεται με
ταχύτητα u0=20m/s από την μία άκρη μιας
ταράτσας μήκους S=7,6m στην άλλη άκρη
της οποίας υπάρχει ακίνητο σώμα Σ2 μάζας
m2=1kg .

Δ1. Αν γνωρίζετε ότι η συντελεστής τριβής του Σ1 με την ταράτσα είναι μ=0,5 να βρείτε με πόση
ταχύτητα θα συγκρουστεί το Σ1 με το Σ2.
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