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ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ  

ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 
Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 
27/12/2018 

ΘΕΜΑ 1 
Στις παρακάτω ερωτήσεις 1 - 7 να γράψετε  στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα σε κάθε 
αριθμό το γράµμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση: 
Α1. Η μονάδα μέτρησης της ορμής στο Διεθνές Σύστημα (S.I.) είναι: 
α) 1 N∙m/s 
β) 1 N∙s 
γ) 1 kg∙m/s 
δ) 1 kg∙m/s2                                                                                                                     

  
Α2. Σε μια μετωπική σύγκρουση δύο αυτοκινήτων που έχουν μάζες m και M = 2m, δημιουργείται 
συσσωμάτωμα που παραμένει ακίνητο στο σημείο της σύγκρουσης. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις 
είναι λανθασμένη; 
α) Το αυτοκίνητο μάζας m έχει διπλάσια σε μέτρο ταχύτητα από το αυτοκίνητο μάζας 2m. 
β) Τα αυτοκίνητα πριν τη σύγκρουση είχαν ίσες ορμές. 
γ) Η ορμή του συστήματος πριν τη σύγκρουση ήταν ίση με μηδέν. 
δ) Τα αυτοκίνητα έχουν αντίθετες μεταβολές στην ορμή τους.                                                                    

  
Α3. 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                                                                                                                             

  
Α4. Μια μοτοσυκλέτα κινείται σε κυκλική πίστα με ταχύτητα σταθερής τιμής όταν διπλασιαστεί η τιμή της 

ταχύτητας η κεντρομόλος επιτάχυνση είναι: 

α) ίδια    

β) διπλασιάζεται  

γ) υποδιπλασιάζεται   

δ) τετραπλασιάζεται                                                                                                                                        
 
Α5. Ο χρόνος πτώσης ενός σώματος που εκτελεί οριζόντια βολή απουσίας αέρα εξαρτάται : 

α) Μόνο από το ύψος από το οποίο βάλλεται το σώμα.            

β) Μόνο από την αρχική του ταχύτητα με την οποία βάλλεται.   

γ) Μόνο από την αρχική κινητική του ενεργεία      

δ) Εξαρτάται από την αρχική του ταχύτητα και από το ύψος από το οποίο βάλλεται  
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(Μον 3) 
 
Α6. Στην ομαλή κυκλική κίνηση : 
α)η ταχύτητα είναι σταθερή.            
β)η κεντρομόλος επιτάχυνση είναι σταθερή.  
γ) η γωνιακή ταχύτητα μεταβάλλεται με σταθερό ρυθμό.  
δ)το μετρό της κεντρομόλου δύναμης είναι σταθερό                                                                                     

Α7.Η οριζόντια βολή είναι μια σύνθετη κίνηση που αποτελείται από δυο άπλες κινήσεις : 
α) μια κατακόρυφη που είναι ευθύγραμμη ομαλή και μια οριζόντια που είναι ευθύγραμμη ομαλά 
επιταχυνόμενη .         
β)μια κατακόρυφη που είναι ελεύθερη πτώση και μια οριζόντια που είναι ευθύγραμμη ομαλά 
επιταχυνόμενη. 
γ) μια κατακόρυφη που είναι ευθύγραμμη ομαλή και μια οριζόντια που είναι ευθύγραμμη ομαλή. 
δ) μια κατακόρυφη που είναι ελεύθερη πτώση και μια οριζόντια που είναι ευθύγραμμη ομαλή.       
                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Α8. 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)  Στη διάρκεια της κρούσης ισχύει η αρχή διατήρησης της ενέργειας. 
β) Όταν η ορμή ενός συστήματος δύο σωμάτων είναι μηδενική, τότε μηδενική θα είναι και η κινητική 
ενέργεια του συστήματος. 
γ) Ο χρόνος πτώσης του σώματος στην οριζόντια βολή δεν εξαρτάται από την αρχική του ταχύτητα. 
δ) η αρχή διατήρησης της ορμής ισχύει μόνο για μονωμένα συστήματα σωμάτων                                 
            
ΘΕΜΑ 2 
Β1. Στο ποδήλατο η κίνηση μεταφέρεται από τα πετάλ στην πίσω ρόδα με 

τη βοήθεια ενός μεταλλικού ιμάντα, όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα. Τα 

σημεία Α και Β είναι δυο σημεία της περιφέρειας της πίσω ρόδας και του 

πετάλ και εκτελούν κυκλικές κινήσεις ακτινών R1 και R2 αντιστοίχως.   

Αν γνωρίζουμε ότι R2 = 2R1 τότε το μέτρο της  κεντρομόλου επιτάχυνσης α1 
του σημείου Α και της κεντρομόλου επιτάχυνσης α2 του σημείου Β 
συνδέονται με τη σχέση.   
  
α. α1 > α2    β. α1 < α2    γ. α1 = α2   
 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.           

Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.      

 
Β2. Ξεκινώντας από το θεμελιώδη νόμο Μηχανικής F = m∙α να αποδείξετε ότι για χρονικό διάστημα Δt 

ισχύει η σχέση F = 
  

  
.                                                                                                                                       

Β3. Το σώμα μάζας m της διπλανής εικόνας περιστρέφεται σε 
κατακόρυφο κύκλο , με σταθερή κατά μετρό ταχύτητα , στερεωμένο στο 
άκρο αβαρούς ράβδου μήκος  ℓ. Η επιτάχυνση της βαρύτητας έχει τιμή 
g. Αν η FA είναι το μέτρο της δύναμης  που δέχεται το σώμα από τη 
ράβδο όταν διέρχεται από το σημείο Α και FΓ είναι το μέτρο της δύναμης 

που δέχεται το σώμα από τη ράβδο όταν διέρχεται από το σημείο Γ ,για 
τα μετρά των δυνάμεων θα ισχύει :  

α) FA=FΓ   β) FA > FΓ   γ) FA < FΓ 
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Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.                                                                                                                 

Nα δικαιολογήσετε την επιλογή σας.      

 
Β4. Μια μοτοσυκλέτα Μ1 κινείται σε κυκλική πίστα με σταθερή γωνιακή ταχύτητα ω1 . Μια δεύτερη 

μοτοσυκλέτα  Μ2 κινείται στην ίδια κυκλική πίστα (με την ίδια ακτίνα) και το μέτρο της γραμμικής της 

ταχύτητας είναι υποδιπλάσιο σε σχέση με το μέτρο της γραμμικής ταχύτητας της Μ1. Οι λόγοι των 

γωνιακών ταχυτήτων και των κεντρομόλων επιταχύνσεων των δυο μοτοσυκλετών είναι : 

α) 
2

1

2

1 



και 

4

1

2

1 






   β) 2
2

1 



 και

4

1

2

1 






    γ) 2
2

1 



 και 4

2

1 






 . 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.           

Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.      

 
Β5. Ένα σώμα μάζας m εκτελεί ομαλή κυκλική κίνηση όπως φαίνεται στο σχήμα. 

Μετά από χρόνο Δt = 
 

 
 πόσο είναι το μέτρο της μεταβολής της ορμής; 

α) |ΔΡ|= 0  β) |ΔΡ|= 2mU  γ) |ΔΡ|=   mU 

 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.           

Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.       

 

ΘΕΜΑ 3 
Ένα μικρό σώμα μάζας m = 2 kg είναι δεμένο στο ένα άκρο αβαρούς και μη 

εκτατού νήματος μήκους l=1 m, το άλλο άκρο του οποίο είναι στερεωμένο 

στην οροφή και διαγράφει κατακόρυφο κύκλο. Τη χρονική στιγμή που το 

σώμα διέρχεται από το κατώτερο σημείο Α της τροχιάς του έχοντας 

οριζόντια ταχύτητα μέτρου u = 10 m/s το νήμα κόβεται. Η απόσταση του 

σημείου Α από το έδαφος είναι h = 20 m. Μετά το κόψιμο του νήματος το 

σώμα κινείται μόνο με την επίδραση του βάρους του, μέχρι να πέσει στο 

έδαφος. Να υπολογίσετε: 

α) το χρόνο κίνησης του σώματος από την στιγμή που κόπηκε το νήμα 

μέχρι να πέσει στο έδαφος.                             

β) την οριζόντια μετατόπιση του σώματος στο παραπάνω χρονικό διάστημα.    γ) 

την ταχύτητα του σώματος την στιγμή που χτυπά στο έδαφος. 

δ) το μέτρο της τάσης του νήματος λίγο πριν κοπεί το νήμα.           

ε)την απόσταση του σημείου Α από το σημείο Δ.                               

                                       

ΘΕΜΑ 4 
Σώμα μάζας m1 = 4 kg φτάνει στο άκρο 
Α υψώματος και εκτελεί οριζόντια βολή 
διανύοντας οριζόντια απόσταση x1 = 
1,2 m σε χρόνο t1 = 0,4s και καταλήγει 
στο σημείο Γ άκρο του οριζόντιου 
τμήματος . 
Σώμα μάζας m2 = 1 kg είναι δεμένο στο 
άκρο νήματος μήκους l και εκτελεί 

Ο 

U 
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κυκλική κίνηση. Το σώμα m2 στο κατώτερο σημείο της τροχιάς του Δ έχει ταχύτητα υ2 = 2m/s, διαγράφει 
τμήμα κύκλου ΔΓ και καταλήγει στο σημείο Γ με μηδενική ταχύτητα ταυτόχρονα με το σώμα m1 . Η γωνία 
που σχηματίζει το νήμα στο σημείο Γ με την κατακόρυφο είναι φ= 60° . 
Τα σώματα m1 και m2 συγκρούονται πλαστικά στο σημείο Γ . 
Δίνεται η επιτάχυνση της βαρύτητας g = 10 m/s² . 
Να υπολογιστούν : 
α) Η ταχύτητα υ0 που έχει το σώμα m1 στο σημείο Α και το ύψος h που διανύει .                               
β)Η ταχύτητα υ1 του σώματος m1 στο σημείο Γ .                                                                                        
γ) Το μήκος του νήματος l .                                                                                                                              
δ)H τάση του νήματος στη θέση Δ .                                                                                                              
ε) Την ταχύτητα του συσσωματώματος μετά την κρούση .                                                                        
στ)Την απώλεια μηχανικής ενεργείας κατά την διάρκεια της πλαστικής κρούσης .                               
Να θεωρήσετε την αντίσταση του αέρα και τις διαστάσεις των σωμάτων αμελητέες  
Δίνεται g=10m/s2   
  
ΘΕΜΑ 5 
Ένας ξύλινος στόχος μάζας M=5kg βρίσκεται ακίνητος σε λείο οριζόντιο δάπεδο . Βλήμα μάζας m=0,1kg 
λίγο πριν τη κρούση με το στόχο , έχει οριζόντια προς τα δεξιά ταχύτητα με μέτρο 200m/s. Το βλήμα 
διαπερνά το στόχο και εξέρχεται από αυτόν με οριζόντια ταχύτητα μέτρου 100m/s , ομόρροπη της 
αρχικής του ταχύτητας. 
α) Να βρεθεί η ταχύτητα την οποία αποκτά ο στόχος αμέσως μετά τη σύγκρουση                                                                                                                                                                                                                                                      
β) Να βρεθεί το ποσό της κινητικής ενέργειας που μετατράπηκε σε θερμότητα εξ αιτίας της συγκρούσεως 
                                                                                                                   
Υποθέτουμε ότι οι δυνάμεις που αναπτύσσονται μεταξύ του στόχου και του βλήματος , όταν το βλήμα 
διαπερνά το στόχο, είναι χρονικά σταθερές.  
γ)Αν ο χρόνος που χρειάστηκε το βλήμα να διαπεράσει το στόχο είναι Δt=0,01s, να βρείτε το μέτρο της 
δύναμης που ασκείται από το βλήμα στο στόχο.                                                                                                      
δ)Ο στόχος βρίσκεται στην άκρη ενός  τραπεζιού , οπότε μετά την κρούση εκτελεί οριζόντια βολή .Όταν ο 

στόχος πέφτει στο δάπεδο , τότε το μέτρο της ταχύτητας του είναι διπλάσιο από το μέτρο της ταχύτητας 

που έχει αμέσως μετά την σύγκρουση του με το βλήμα . Να βρεθεί το ύψος του τραπεζιού .             

Δίνεται η επιτάχυνση της βαρύτητας στην επιφάνεια της γης g=10m/s2.  

ΘΕΜΑ 6 
Ένα σώμα Σ μάζας m = 4kg εκτοξεύεται από το σημείο Α του εδάφους κατακόρυφα προς τα πάνω με 
ταχύτητα U0. Μόλις το σώμα φτάσει στο ανώτερο σημείο της τροχιάς του, διασπάται ακαριαία σε δύο 

κομμάτια με μάζες m1 και m2 οι οποίες έχουν λόγο 
2

1

m

m

2

1
= . Οι ταχύτητες των δύο κομματιών αμέσως 

μετά την έκρηξη είναι οριζόντιες και το κομμάτι μάζας m1 διαγράφοντας παραβολική τροχιά πέφτει στο 
έδαφος 1s μετά την έκρηξη και σε απόσταση 4m από το σημείο εκτόξευσης Α. Να υπολογίσετε: 
α)το λόγο των μέτρων των ταχυτήτων που αποκτούν τα δύο κομμάτια αμέσως μετά την έκρηξη. 
β)την οριζόντια απόσταση των δύο κομματιών τη χρονική στιγμή που φτάνουν στο έδαφος.   
γ) την κινητική ενέργεια του σώματος Σ τη στιγμή της εκτόξευσης του.  
δ)τη μέση δύναμη που δέχεται το κομμάτι μάζας m1 από το κομμάτι  μάζας m2 την στιγμή της διάσπασης. 

Αν θεωρήσουμε ότι η χρονική διάρκεια της διάσπασης είναι Δt = 
3

10 3

s.Δίνεται η επιτάχυνση της 

βαρύτητας g=10m/s2. Θεωρήστε αμελητέα την αντίσταση του αέρα.  
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ΘΕΜΑ 7 
Ένα σώμα μάζας m1=4Kg είναι δεμένο στο ένα άκρο αβαρούς, μη εκτατού νήματος μήκους ℓ = 1,25m, το 
άλλο άκρο του οποίου είναι στερεωμένο σε ακλόνητο σημείο Ο. Εκτρέπουμε το σώμα μάζας m1 ώστε το 
νήμα να γίνει οριζόντιο και κάποια στιγμή το αφήνουμε ελεύθερο να κινηθεί από τη θέση αυτή χωρίς 
αρχική ταχύτητα. Τη στιγμή που το νήμα γίνεται κατακόρυφο το σώμα m1 συγκρούεται κεντρικά και 

πλαστικά με σφαίρα μάζας m2=1kg, η οποία κινείται με ταχύτητα 
→

0u μέτρου 10m/s και αντίθετης φοράς 

από αυτή της ταχύτητας του σώματος μάζας m1. Να υπολογίσετε : 
α) Την ταχύτητα του συσσωματώματος ελάχιστα μετά την κρούση των δύο σωμάτων.  
β) Τη μεταβολή της ορμής της σφαίρας εξαιτίας της κρούσης.   
γ) Το ποσοστό επι τοις εκατό της απώλειας μηχανικής ενέργειας εξαιτίας των δύο σωμάτων.   
δ) Τη μέγιστη οξεία γωνία που σχηματίζει μετά την κρούση το νήμα με την κατακόρυφο η οποία διέρχεται 
από το σημείο Ο.     
ε) Τη τάση του νήματος πριν και μετά την κρούση στην κατώτερη θέση.  

               
 


