
Διαγώνιζμα 2 Φυζικής Β λυκείου Γενικής  Παιδείας Σαχινίδης Συμεών 

Ζήηημα 1° 

Να επηιέμεηε ηε ζωζηή απάληεζε ζηηο εξωηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ: 

1.Μπάια κάδαο 1 kg ρηππά ζε επηθάλεηα θάζεηα κε ηαρύηεηα 3 m/s θαη αλαθιάηαη 

πίζω κε ηαρύηεηα 2 m/s. Η κεηαβνιή ηεο νξκήο ηεο κπάιαο είλαη:  

α. 1 kg m/s.  

β. 5 kg m/s.  

γ. 3 kg m/s.  

δ. 6 kg m/s.  

 

2.Μηα δύλακε 30 Ν αζθείηαη ζε ζώκα κάδαο 2 kg γηα 3 s. Η κεηαβνιή ηεο νξκήο ηνπ 

ζώκαηνο είλαη:  

α. 10 Ν/s  

β. 15 m/s  

γ. 60 kg Ν  

δ. 90 kg m/s  

 

3.Η κνλάδα κέηξεζεο ηεο νξκήο 1kgm/s είλαη ηζνδύλακε κε ηελ κνλάδα κέηξεζεο:  

α. 1Ν β. 1Νm γ. 1Νs δ. 1Νm/s  

 

Ζήηημα 2° 

1.Υπνζέζηε όηη έλα αθίλεην βιήκα δηαζπάηαη ζε δύν θνκκάηηα m θαη 2·m. Πνηα ή 

πνηεο από ηηο παξαθάηω πξνηάζεηο είλαη ζωζηέο θαη γηαηί: 

α. Τα δύν θνκκάηηα απνθηνύλ ίζεο νξκέο. 

β. Τα δύν θνκκάηηα απνθηνύλ αληίζεηεο ηαρύηεηεο. 

γ. Τα δύν θνκκάηηα απνθηνύλ αληίζεηεο νξκέο. 

δ. Τν θνκκάηη κάδαο 2·m απνθηά δηπιάζηα νξκή από ηελ νξκή ηνπ θνκκαηηνύ κάδαο 

m. 

ε. Οη ηαρύηεηεο γηα θάζε θνκκάηη είλαη αληίζεηεο θαηεύζπλζεο θαη δηαθνξεηηθήο 

ηηκήο. 

 

2.Σε κία κεηωπηθή ζύγθξνπζε δύν απηνθηλήηωλ, πνπ έρνπλ κάδεο m θαη M = 2·m, 

δεκηνπξγείηαη ζπζζωκάηωκα πνπ παξακέλεη αθίλεην ζην ζεκείν ηεο ζύγθξνπζεο. 

Πνηεο από ηηο παξαθάηω πξνηάζεηο είλαη ζωζηέο θαη γηαηί; 

α. Τν απηνθίλεην κάδαο Μ είρε δηπιάζηα ηαρύηεηα από ην απηνθίλεην κάδαο m. 

β. Τα απηνθίλεηα πξηλ ηε ζύγθξνπζε είραλ ίζεο νξκέο. 

γ Η νξκή ηνπ ζπζηήκαηνο πξηλ ηε ζύγθξνπζε ήηαλ ίζε κε κεδέλ. 

δ. Τα απηνθίλεηα έρνπλ αληίζεηεο κεηαβνιέο ζηελ νξκή ηνπο. 

 

3.Μηθξή ζθαίξα πέθηεη πάλω ζε επίπεδν ηνίρν, κε νξκή κέηξνπ 5Kgm/s θαη 

«αλαθιάηαη» κε νξκή κέηξνπ 3Kgm/s. Πνηεο από ηηο αθόινπζεο πξνηάζεηο είλαη 

ζωζηέο θαη πνηεο ιάζνο; 



 

α. Η δύλακε πνπ πξνθάιεζε ηελ κεηαβνιή ηεο νξκήο 

έρεη θαηεύζπλζε ίδηα κε ηελ θαηεύζπλζε ηεο ηειηθήο 

νξκήο.  

β. Η θηλεηηθή ελέξγεηα ηεο ζθαίξαο κεηώζεθε γηαηί ε 

θξνύζε δελ είλαη ειαζηηθή. 

γ. Αλ ε αξρηθή ηαρύηεηα δελ είλαη θάζεηε ζηνλ ηνίρν 

ηόηε ηα δεδνκέλα δελ επαξθνύλ γηα λα ππνινγίζνπκε 

ηελ κεηαβνιή ηεο νξκήο ηεο ζθαίξαο. 

 Να δηθαηνινγήζεηε ηηο απαληήζεηο ζαο. 

Ζήηημα 3° 

Έλα κπαιάθη ηνπ ηέληο κάδαο m = 100g πέθηεη κε νξηδόληηα ηαρύηεηα π1 = 10m/s ζε 

θαηαθόξπθν ηνίρν θαη αλαθιάηαη κε επίζεο νξηδόληηα ηαρύηεηα π2 = 8m/s. Να βξείηε: 

A. Τελ νξκή πνπ έρεη ην κπαιάθη πξηλ θαη κεηά ηελ επαθή ηνπ κε ηνλ ηνίρν. 

B. Τε κεηαβνιή ηεο νξκήο ηνπ, ιόγω ηεο ζύγθξνπζεο κε ηνλ ηνίρν. 

Γ. Τε κέζε δύλακε πνπ δέρζεθε ην κπαιάθη από ηνλ ηνίρν, αλ ε επαθή δηαξθεί ρξόλν 

Δt = 0,1s. 

 

Ζήηημα 4° 

Σώκα κάδαο m = 2Kg εθηειεί νκαιή θπθιηθή θίλεζε ζε θύθιν αθηίλαο R = 2m θαη 

ζε ρξόλν t = 2π s εθηειεί δύν πεξηζηξνθέο. Να βξείηε:  

α) ηελ ζπρλόηεηα ηεο θίλεζεο θαη ηελ πεξίνδν ηεο θίλεζεο,  

β) ηε γξακκηθή ηαρύηεηα,  

γ) ηε γωληαθή ηαρύηεηα,  
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