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Μάθημα: Φυσική Ομάδας Προσανατολισμού Β΄ Τάξης 

Εισηγητές: Διόλατζης Ιωάννης - Μιχαλακέλης Δημήτριος 

Θέμα Α (5x5=25)  

Στις ημιτελείς προτάσεις Α1-Α4 να γράψετε στο φύλλο απαντήσεων τον αριθμό της 
πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη φράση η οποία τη συμπληρώνει σωστά. 

 

Α1. Σώμα μάζας m εκτελεί ομαλή κυκλική κίνηση με γωνιακή ταχύτητα μέτρου ω. Αν 

διπλασιάσουμε το μέτρο της γωνιακής ταχύτητας (χωρίς να μεταβληθεί η ακτίνα της 

κυκλικής τροχιάς), τότε  το μέτρο της γραμμικής του ταχύτητας   

α. θα υποδιπλασιαστεί. 

β. θα διπλασιαστεί.  

γ. θα τετραπλασιαστεί. 

δ. θα παραμείνει  το ίδιο 

 

Α2. Στην ισόθερμη μεταβολή ορισμένης ποσότητας ιδανικού αερίου 

α. η πίεση είναι ανάλογη της θερμοκρασίας. 

β. η πίεση είναι ανάλογη της απόλυτης θερμοκρασίας.  

γ. η πίεση είναι ανάλογη του όγκου. 

δ. η πίεση είναι αντιστρόφως ανάλογη του όγκου. 

 

Α3. Η οριζόντια βολή είναι σύνθετη κίνηση που αποτελείται από δυο απλές κινήσεις, 

δηλαδή : 

α. μια κατακόρυφη ελεύθερη πτώση και μια οριζόντια ευθύγραμμη ομαλή κίνηση. 

β. μια κατακόρυφη ομαλά επιβραδυνόμενη και μια οριζόντια ευθύγραμμη ομαλή 

κίνηση. 

γ. κατακόρυφη ευθύγραμμη ομαλή και μια οριζόντια ευθύγραμμη ομαλά 

επιταχυνόμενη κίνηση. 

δ. κατακόρυφη ευθύγραμμη ομαλή και μια οριζόντια ευθύγραμμη ομαλά 

επιβραδυνόμενη κίνηση. 

 

Α4. Η συνολική ορμή ενός συστήματος σωμάτων διατηρείται 

α. μόνο όταν διατηρείται και η μηχανική ενέργεια. 

β. μόνο σε πλαστικές κρούσεις. 

γ. μόνο όταν δεν υπάρχουν αλληλεπιδράσεις μεταξύ των σωμάτων. 

δ. όταν το σύστημα είναι μονωμένο. 

 

 



Α5. Να χαρακτηρίσετε στο τετράδιό σας τις προτάσεις που ακολουθούν με το γράμμα Σ, 

αν είναι  σωστές ή με το γράμμα Λ, αν είναι λανθασμένες.  

1. Ένα σύστημα δυο σωμάτων μπορεί να έχει μηδενική ορμή, ακόμη και αν τα σώματα 

κινούνται.  

2. Ένα σώμα εκτελεί οριζόντια βολή. Η επιτάχυνση που έχει είναι μηδέν.  

3. Ο ρυθμός μεταβολής της ορμής έχει κατεύθυνση, ίδια με την κατεύθυνση της 

ταχύτητας του σώματος.  

4. Ο πρώτος Θερμοδυναμικός νόμος είναι μια εφαρμογή της αρχής διατήρησης της 

ενέργειας στη θερμοδυναμική. 

5. Τα μόρια  ενός ιδανικού αερίου συμπεριφέρονται σαν μικροσκοπικές απόλυτα 

ελαστικές σφαίρες. 

Θέμα Β ((4+9)+(4+8)) 

Β1.Μια ιδανική θερμική μηχανή λειτουργεί με ποσότητα 

ιδανικού μονατομικού αερίου. Το αέριο εκτελεί τον 

αντιστρεπτό κύκλο ABCDA του διπλανού σχήματος. 

A) Να επιλέξτε τη σωστή απάντηση. 

Ο συντελεστής απόδοσης της θερμικής μηχανής θα είναι: 

α. 2/9     β. 4/15    γ. 1 

B) Να δικαιολογήστε την επιλογή σας. 

 

Β2.Σε ένα σώμα μάζας m επιδρά κεντρομόλος δύναμη μέτρου Fκ και το σώμα εκτελεί ομαλή 
κυκλική κίνηση πάνω σε οριζόντιο επίπεδο με ταχύτητα μέτρου υ εφαπτόμενη σε κάθε 
σημείο της τροχιάς. 
A)Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 
Αν σε μια δεδομένη χρονική στιγμή t , με την βοήθεια εξωτερικού παράγοντα η περίοδος 
υποδιπλασιαστεί χωρίς να μεταβληθεί η ακτίνα της τροχιάς, τότε : 

α.Το μέτρο της ταχύτητας θα τετραπλασιαστεί και το μέτρο της κεντρομόλου δύναμης θα 
δεκαεξαπλασιαστεί (θα γίνει 16 φορές μεγαλύτερο). 
β.Το μέτρο της ταχύτητας θα διπλασιαστεί και το μέτρο της κεντρομόλου δύναμης θα 
τετραπλασιαστεί. 

γ.Το μέτρο της ταχύτητας θα υποδιπλασιαστεί και το μέτρο της κεντρομόλου δύναμης θα 
υποτετραπλασιαστεί. 
B)Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 
 
Θέμα Γ (7+9+9) 

Δυο σφαιρίδια Σ1 και Σ2 με μάζες m1=4kg και m2=6Kg αντίστοιχα μπορούν να κινούνται στο 

εσωτερικό κυκλικού δακτυλίου ακτίνας R=2m που είναι ακλόνητα 

στερεωμένος σε λείο οριζόντιο τραπέζι (κάτοψη του οποίου 

εμφανίζεται στο σχήμα). Οι τριβές μεταξύ των σφαιριδίων και του 

κυκλικού δακτυλίου θεωρούνται αμελητέες, όπως και οι διαστάσεις 

τους. Αρχικά το σφαιρίδιο Σ2 είναι ακίνητο, ενώ το σφαιρίδιο Σ1 

εκτελεί ομαλή κυκλική κίνηση με φορά αντίθετη από εκείνη των 

δεικτών του ρολογιού με ταχύτητα, μέτρου υ1=5m/s. Θεωρούμε 

χρονική στιγμή t=0 τη στιγμή που απεικονίζεται στην εικόνα όπου η 

γωνία που δημιουργείται μεταξύ του κέντρου Ο και των σφαιριδίων 

είναι 900 Αν στη συνέχεια τα σφαιρίδια Σ1 και Σ2 συγκρουστούν 

πλαστικά, να υπολογίστε: 
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Γ1.Τη χρονική στιγμή της σύγκρουσης. 

Γ2.Το μέτρο της ταχύτητας του συσσωματώματος μετά την κρούση καθώς και την περίοδο 

της κίνησης του. 

Γ3.Το μέτρο της κεντρομόλου δύναμης που δέχεται το Σ1 πριν την κρούση και το 

συσσωμάτωμα μετά την κρούση. 

Στις πράξεις όπου χρειαστεί ο αριθμός π να μην αντικατασταθεί με 3,14 αλλά να εμφανίζεται 

στα αποτελέσματα ως π 

Θέμα Δ (6+6+6+7) 

Το βλήμα μάζας m=0,1 Kg εκτοξεύεται οριζόντια και σφηνώνεται σε ένα κομμάτι ξύλου μάζας 

Μ=1,9 Kg που ισορροπεί ελεύθερο στην 

κορυφή ενός κατακόρυφου στύλου ύψους 

h=5m. To συσσωμάτωμα αμέσως μετά την 

κρούση εκτελεί οριζόντια βολή και χτυπάει 

στο οριζόντιο έδαφος σε απόσταση x=10m. Αν 

θεωρήσουμε, την αντίσταση του αέρα 

αμελητέα σε όλη της διάρκεια της κίνησης, τις 

διαστάσεις του βλήματος και του ξύλινου 

κομματιού αμελητέες και την επιτάχυνση της 

βαρύτητας g=10m/s2 να υπολογίσετε αναλυτικά: 

Δ1.Το χρονικό διάστημα που πέρασε από τη στιγμή της κρούσης μέχρι το συσσωμάτωμα να 

αγγίξει το έδαφος 

Δ2.Το μέτρο της οριζόντιας ταχύτητας V την οποία απέκτησε το συσσωμάτωμα αμέσως μετά 

την κρούση. 

Δ3.Το μέτρο της ταχύτητας του βλήματος υ πριν σφηνωθεί στο ξύλο 

Δ4.Την απώλεια της μηχανικής ενέργειας του συστήματος βλήμα – ξύλου κατά την κρούση.  

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                                                                                                         ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 
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