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ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :  
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :  ........  /05/2017                             ΤΑΞΗ :  Β΄ Λυκείου 
 

ΘΕΜΑ Α  
Στις ερωτήσεις Α1 έως Α4  να γράψετε στο απαντητικό σας φύλλο τον αριθμό της ερώτησης και 

δίπλα σε κάθε αριθμό το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση . 

 

Α1. Στην ομαλή κυκλική κίνηση ενός σώματος:  

α. το μέτρο της γραμμικής ταχύτητας του είναι σταθερό.                                                

β. η κεντρομόλος δύναμη έχει την ίδια κατεύθυνση με την γραμμική ταχύτητα.                

γ. η φορά της γωνιακής ταχύτητας καθορίζεται από τον κανόνα του αριστερού χεριού.                                             

δ. το διάνυσμα της γραμμικής ταχύτητας του είναι σταθερό.                                                           

(5 μονάδες) 

Α2. Μια μοτοσικλέτα κινείται σε κυκλική πίστα με ταχύτητα σταθερής τιμής. Όταν διπλασιαστεί 

η τιμή της ταχύτητας, η κεντρομόλος επιτάχυνση: 

α. παραμένει σταθερή.                                                                           

β. διπλασιάζεται. 

γ. υποδιπλασιάζεται.                                                     

δ. τετραπλασιάζεται.                                                           

(5 μονάδες) 

Α3. Θεωρούμε δύο ανθρώπους που βρίσκονται στα σημεία Α 

και Β της γήινης επιφάνειας. Λόγω της περιστροφής της Γης 

εκτελούν μία περιστροφή σε 24h. Ποια από τις παρακάτω 

προτάσεις είναι σωστή; 

α. Ο άνθρωπος που είναι στο σημείο Α έχει μεγαλύτερη τιμή 

γραμμικής ταχύτητας από τον άνθρωπο που είναι στο σημείο 

Β. 

β. Ο άνθρωπος που είναι στο σημείο Α έχει μικρότερη τιμή 

γραμμικής ταχύτητας από τον άνθρωπο που είναι στο σημείο 

Β. 

γ. Ο άνθρωπος που είναι στο σημείο Α έχει την ίδια τιμή 

γραμμικής ταχύτητας με τον άνθρωπο που είναι στο σημείο 

Β. 
 

δ. Δεν μπορούμε να αποφανθούμε με αυτά τα δεδομένα και να συγκρίνουμε τις τιμές των 

γραμμικών ταχυτήτων των δύο ανθρώπων, που βρίσκονται στα σημεία Α και Β της γήινης 

επιφάνειας. 

(5 μονάδες) 

Α4. Διπλασιάζουμε την απόλυτη θερμοκρασία ενός ιδανικού αερίου διατηρώντας σταθερή την 

πίεση του. Η μέση κινητική ενέργεια των μορίων του λόγω μεταφορικής κίνησης θα: 

α. διπλασιαστεί.                                                            

β. τετραπλασιαστεί. 

γ. υποδιπλασιαστεί.                                                      

δ. υποτετραπλασιαστεί. 

(5 μονάδες) 
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Α5. Να γράψετε στο απαντητικό σας φύλλο  το γράμμα κάθε πρότασης και δίπλα σε κάθε γράμμα τη  

λέξη Σωστό , για τη σωστή πρόταση, και τη λέξη Λάθος , για τη λανθασμένη . 

α. Τα μεγέθη περίοδος και συχνότητα της ομαλής κυκλικής κίνησης είναι αντιστρόφως ανάλογα. 

β. Για να αλλάξει η ορμή ενός σώματος σταθερής μάζας απαιτείται η εξάσκηση δύναµης.  

γ. Ο πρώτος θερμοδυναμικός νόμος είναι η εφαρμογή της αρχής διατήρησης της ορμής στη 

θερμοδυναμική. 

δ. Το έργο ενός αερίου σε μια αντιστρεπτή μεταβολή είναι αριθμητικά ίσο με το εμβαδόν της 

επιφάνειας από την γραμμή του διαγράμματος μέχρι τον άξονα της απόλυτης θερμοκρασίας, στο  

διάγραμμα πίεσης - απόλυτης θερμοκρασίας ( P - Τ ) . 

ε. Βαρυτικό πεδίο ονομάζεται ο χώρος εκείνος στον οποίο κάθε μάζα δέχεται δύναμη. 

 (5 μονάδες) 

 

ΘΕΜΑ Β  
Β1. Ένας εφευρέτης ισχυρίζεται ότι κατασκεύασε μια θερμική μηχανή, η οποία απορροφά 

θερμότητα 500 J από μια δεξαμενή θερμοκρασίας 127 0C παράγει έργο W και αποβάλλει 

θερμότητα 300 J σε μια δεξαμενή θερμοκρασίας 27 0C. Θα επενδύατε χρήματα σ' αυτήν την 

εφεύρεση;  

(3 μονάδες) 

Να δικαιολογήσετε την άποψή σας. 

(9 μονάδες) 

Β2. Αγνοούμε  τις επιδράσεις των άλλων ουράνιων σωμάτων πλην της Γης, συμβολίζουμε RΓ την 

ακτίνα της Γης και gο την ένταση του πεδίου βαρύτητας της Γης στην επιφάνειά της. Από 

διαστημική εξέδρα που βρίσκεται σε ύψος 
5

R
h Γ  από την επιφάνεια της Γης θέλουμε να 

εκτοξεύσουμε διαστημόπλοιο, ώστε να εγκαταλείψει το πεδίο βαρύτητας της Γης. Τότε  η 

ελάχιστη ταχύτητα που πρέπει να δώσουμε στο διαστημόπλοιο ισούται με: 

α. 
3

5 Γ0 Rg 
                       β.  

6

5 Γ0 Rg 
                        γ.    

5

2 Γ0 Rg 
                                                                

(3 μονάδες) 

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.                                                

(10 μονάδες) 

 

ΘΕΜΑ Γ 
Το ιδανικό μονοατομικό αέριο μιας θερμικής μηχανής βρίσκεται σε κατάσταση θερμοδυναμικής 

ισορροπίας Α με όγκο VA = 2 . 10-3 m3, θερμοκρασία θΑ = 27 0C και πίεση PΑ = 105 N/m2. Από την 

κατάσταση Α το αέριο υποβάλλεται σε σειρά διαδοχικών αντιστρεπτών μεταβολών ως εξής: 

i. ισόχωρη θέρμανση μέχρι την κατάσταση θερμοδυναμικής ισορροπίας Β, στην οποία έχει 

τετραπλάσια πίεση σε σχέση με την πίεση στην κατάσταση θερμοδυναμικής ισορροπίας Α .    

ii. ισόθερμη εκτόνωση μέχρι την κατάσταση θερμοδυναμικής ισορροπίας Γ .  

iii. ισοβαρή συμπίεση μέχρι την αρχική του θερμοδυναμική  κατάσταση ισορροπίας Α .  

Γ1. Να παρασταθεί γραφικά (ποιοτικά) η παραπάνω κυκλική  μεταβολή σε διάγραμμα πίεσης - 

όγκου ( P - V ) . 

(4 μονάδες) 

Γ2. Να υπολογιστεί η απόλυτη θερμοκρασία  ΤΒ στη θερμοδυναμική  κατάσταση ισορροπίας Β 

και ο όγκος VΓ στη θερμοδυναμική  κατάσταση ισορροπίας Γ. 

(6 μονάδες) 

Γ3. Αν  η  ενεργός  ταχύτητα   της   θερμοδυναμικής   κατάστασης   ισορροπίας   Α   είναι   ίση   

με  

υεν(A) = 2000 m/s , να υπολογίσετε την ενεργό ταχύτητα της θερμοδυναμικής κατάστασης 

ισορροπίας Γ. 

(5 μονάδες) 

Γ4. Να υπολογίσετε το έργο του αερίου στις μεταβολές ΒΓ και ΓΑ. 

(6 μονάδες) 
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Γ5. Να υπολογίσετε τον συντελεστή απόδοσης μιας θερμικής μηχανής Carnot , η οποία 

θεωρητικά λειτουργεί μεταξύ των ακραίων θερμοκρασιών της παραπάνω θερμικής μηχανής .  

 (4 μονάδες) 

Δίνεται ln4 =  1,4 . 

 

ΘΕΜΑ Δ  
Δύο σώματα ( Σ1 ) και ( Σ2 ) με μάζες m1 = 0,4 kg και m2 = 0,6 kg αντίστοιχα κινούνται σε 

οριζόντιο τραχύ δάπεδο . Τα σώματα ( Σ1 ) και ( Σ2 ) πριν συγκρουστούν κινούνται σε αντίθετες 

κατευθύνσεις έχοντας κατά τη στιγμή της σύγκρουσης ταχύτητες μέτρου υ1 = 20 m/s και υ2 = 5 

m/s αντίστοιχα . Η κρούση των δύο σωμάτων είναι μετωπική και πλαστική.  

 
Το συσσωμάτωμα εμφανίζει με το δάπεδο συντελεστή τριβής ολίσθησης μ = 0,1 . Να υπολογίσετε 

:  

Δ1. το μέτρο της ταχύτητας του συσσωματώματος αμέσως μετά την κρούση. 

(5 μονάδες) 

Δ2. το μέτρο της δύναμης, που ασκείται στο σώμα ( Σ2 ) κατά την κρούση, αν η χρονική διάρκεια 

κρούσης είναι Δt = 0,1 s. 

(6 μονάδες) 

Δ3. το διάστημα που διένυσε το συσσωμάτωμα από τη χρονική στιγμή ελάχιστα μετά την κρούση 

μέχρι τη χρονική στιγμή που το συσσωμάτωμα σταμάτησε να κινείται. 

(6 μονάδες) 

Δ4. την απώλεια κινητικής ενέργειας του συστήματος των δύο σωμάτων εξαιτίας της κρούσης. 

(4 μονάδες) 

Δ5. το συνολικό ποσό θερμότητας, που εκλύεται προς το περιβάλλον από τη χρονική στιγμή 

ελάχιστα πριν την κρούση μέχρι τη χρονική στιγμή που το συσσωμάτωμα σταμάτησε να κινείται. 

(4 μονάδες) 

Δίνεται η επιτάχυνση της βαρύτητας: g = 10 m/s2 . 

 

ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ 

Καλή Επιτυχία !!! 

     

      Ο Διευθυντής                                Ο Εισηγητής 
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ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ......    ΣΧΟΛ.ΕΤΟΣ: 2016-2017 

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ...-5-2017 

ΤΑΞΗ: Β΄ 

ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 

     

 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:…………………..…………………………..……… 

 

                                                          ΘΕΜΑΤΑ 

 

ΘΕΜΑ 1ο 

 

Α.  Για τις παρακάτω προτάσεις να γράψετε δίπλα στον αριθμό της πρότασης το 

γράμμα της σωστής συνέχειας.      (5x4 μονάδες) 

 

1. Τα σημεία της επιφάνειας ενός περιστρεφόμενου δίσκου: 

α. έχουν διαφορετικές γωνιακές ταχύτητες. 

β. έχουν ίδιες γραμμικές ταχύτητες. 

γ. έχουν γραμμικές ταχύτητες που η τιμή τους είναι αντίστροφα ανάλογη με την 

απόστασή τους από τον άξονα περιστροφής. 

δ. τίποτα από τα προηγούμενα δεν ισχύει. 

 

2. Η συνισταμένη δύναμη που ασκείται σε ένα σώμα που εκτελεί ομαλή κυκλική κίνηση: 

α. μπορεί να είναι μηδενική. 

β. έχει κατεύθυνση ίδια με αυτή της γραμμικής ταχύτητας. 

γ. έχει κατεύθυνση προς το κέντρο της κυκλικής τροχιάς. 

δ. έχει τιμή που είναι ανάλογη με την τιμή της γραμμικής ταχύτητας, για τροχιά σταθερής 

ακτίνας. 

 

3. Η δυναμική ενέργεια δύο σημειακών ηλεκτρικών φορτίων: 

α. είναι ανάλογη της απόστασης των δύο φορτίων. 

β. είναι αντιστρόφως ανάλογη της απόστασης των δύο φορτίων. 

γ. είναι αντιστρόφως ανάλογη του τετραγώνου της απόστασης των δύο φορτίων. 

δ. είναι ανεξάρτητη από την απόσταση των δύο φορτίων. 
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4. Το δυναμικό σε σημείο Α βαρυτικού πεδίου ορίζεται ως: 

α. VA= 
W

A
m

    β. VA= 
W
A
m

    γ. VA=
F

m
         δ. VA=


W
A

∙m 

     

Β.  Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες γράφοντας 

δίπλα στον αριθμό της καθεμιάς το γράμμα Σ ή Λ αντίστοιχα.  (1x5 μονάδες) 

 

1. Η μεταβολή της ορμής (Δp ) ενός σώματος στο οποίο ασκείται σταθερή συνισταμένη 

δύναμη ΣF  είναι ανάλογη του χρόνου Δt για τον οποίο ασκήθηκε η δύναμη. 

2. Οι μαύρες τρύπες είναι ουράνια σώματα που δεν επιτρέπουν ούτε στο φως να 

διαφύγει από το πεδίο βαρύτητάς τους. 

3. Εξωτερική λέγεται η δύναμη που δέχεται ένα σώμα ενός συστήματος από άλλο σώμα 

του συστήματος. 

4. Ένα σώμα που εκτελεί ομαλή κυκλική κίνηση έχει επιτάχυνση.  

5. Η βαρυτική δυναμική ενέργεια συστήματος δύο υλικών σημείων είναι πάντα 

αρνητική. 

 

ΘΕΜΑ 2ο 

I. Σώμα Σ1 με μάζα m1=1Kg και ταχύτητα μέτρου υ1=10m/s, κινείται σε λείο οριζόντιο 

επίπεδο, προς τη θετική κατεύθυνση, όπως στο σχήμα. Το σώμα Σ1 συγκρούεται με σώμα 

Σ2 μάζας m2=2Kg που αρχικά είναι ακίνητο. Η χρονική διάρκεια της κρούσης θεωρείται 

αμελητέα. Η ταχύτητα του σώματος Σ1 μετά την κρούση έχει μέτρο υ’1=2m/s και 

κατεύθυνση αντίθετη της αρχικής. 

 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση 

Η επί τοις εκατό απώλεια κινητικής ενέργειας κατά την κρούση είναι: 

1) 50%       2) 24%       3) 12%     (4 μονάδες) 

Β) Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.    (9 μονάδες) 
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IΙ.  Επίπεδος πυκνωτής χωρητικότητας C φορτίζεται σε πηγή τάσης V και αποκτά 

ηλεκτρικό φορτίο Q. Αφού αποσυνδέσουμε τον πυκνωτή από την πηγή, διπλασιάζουμε 

την απόσταση των οπλισμών του.  

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Η ενέργεια του πυκνωτή 

1) διπλασιάζεται         2) παραμένει σταθερή         3) υποδιπλασιάζεται 

         (4 μονάδες) 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.    (8 μονάδες) 

 

ΘΕΜΑ 3ο  

Ένα σωματίδιο που έχει μάζα m=5x10-9Kg 

και ηλεκτρικό φορτίο q=2μC, εισέρχεται 

με αρχική ταχύτητα μέτρου υ0=2x103m/s 

σε κατακόρυφο ομογενές ηλεκτρικό πεδίο, 

το οποίο δημιουργείται ανάμεσα στους 

οριζόντιους οπλισμούς επίπεδου πυκνωτή 

που απέχουν μεταξύ τους d=8cm. Η 

κατεύθυνση της ταχύτητας εισόδου του 

σωματιδίου είναι κάθετη στις δυναμικές 

γραμμές του πεδίου.  

Το σωματίδιο κινείται μέσα στο ομογενές ηλεκτρικό πεδίο για χρόνο t και στη συνέχεια 

εξέρχεται από αυτό. Η ηλεκτρική τάση μεταξύ των οπλισμών του πυκνωτή είναι 

V=8x103V, ενώ το μήκος του κάθε οπλισμού είναι L=10cm. 

Να υπολογίσετε: 

Γ1) Το χρόνο t που διαρκεί η κίνηση του σωματιδίου μέσα στο ηλεκτρικό πεδίο.   

Γ2) Το μέτρο της δύναμης που ασκεί το ηλεκτρικό πεδίο στο σωματίδιο. 

Γ3) Το μέτρο της ταχύτητας με την οποία εξέρχεται το σωματίδιο από το ηλεκτρικό 

πεδίο. 

Γ4) Τη διαφορά δυναμικού των σημείων εισόδου και εξόδου του σωματιδίου στο 

ηλεκτρικό πεδίο. 

Να θεωρήσετε τις βαρυτικές αλληλεπιδράσεις και την αντίσταση του αέρα μηδενικές. 

         (6+6+6+7 μονάδες) 
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ΘΕΜΑ 4ο 

Δορυφόρος μάζας m1=300 kg  περιστρέφεται με 

την επίδραση μόνο του βάρους του, σε κυκλική 

τροχιά ύψους h1=λRX, όπου λ ακέραιος αριθμός, 

πάνω από την επιφάνεια του πλανήτη Χ, με 

γραμμική ταχύτητα μέτρου υ1=2103 m/s. 

Θεωρήστε το πλανήτη Χ διαρκώς ακίνητο, σφαιρικό 

με ακτίνα RX=4105 m, και με ένταση του πεδίου 

βαρύτητας στην επιφάνεια του, gX, 0=40 m/s2.  

 

Δ1) Να αποδείξετε ότι η τιμή του λ είναι 3.  

Δ2) Να βρείτε τη ταχύτητα διαφυγής του  δορυφόρου σε αυτό το ύψος h1. 

Δ3) Καθώς ο δορυφόρος περιστρέφεται σε αυτό το ύψος, κάποια στιγμή μετεωρίτης 

μάζας m2=20 kg που κινείται εκείνη τη στιγμή στην ίδια ευθεία αλλά με αντίθετη φορά 

από το δορυφόρο, έχοντας ταχύτητα μέτρου  υ2, συγκρούεται  πλαστικά με το 

δορυφόρο. Μετά τη κρούση όλη η αρχική κινητική ενέργεια του συστήματος 

(δορυφόρος-μετεωρίτης) εκλύεται ως θερμότητα στο περιβάλλον. Να υπολογίσετε τη 

ταχύτητα υ2 του μετεωρίτη. 

Δ4) Αμέσως μετά τη πλαστική κρούση το συσσωμάτωμα κινείται προς το κέντρο του 

πλανήτη. Όταν έχει φτάσει σε ύψος h2=Rx, να υπολογίσετε τότε τη ταχύτητα του 

συσσωματώματος.  

Να θεωρήσετε την αντίσταση της ατμόσφαιρας και την τριβή μηδενικές. 

        (7+6+6+6 μονάδες)  

Καλή επιτυχία ! 

 

Ο/Η ΔΙΕΥΘΥΝΤ.....      Ο/Η ΕΙΣΗΓΗΤ..... 

 

 

7



 

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ .............. 

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ                 ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 

ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ  Β΄  ΛΥΚΕΙΟΥ 

...../ 05 /2017 

 
ΘΕΜΑ  1 ( 25 Μονάδες ) 

Στις ερωτήσεις 1-4  να επιλέξετε την σωστή απάντηση. 

 
1. Όταν ένα σώμα εκτελεί οριζόντια βολή : 

α.  η ταχύτητα παραμένει σταθερή. 

β.  η επιτάχυνση παραμένει σταθερή. 

γ.  ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας μεταβάλλεται. 

δ.  ο ρυθμός μεταβολής της ορμής μεταβάλλεται. 

 

2.  Στην ομαλή κυκλική κίνηση : 

     α. ω = 2π f   ,    β. f = 2T     γ. ω = 2πΤ    , δ. υ =2πRT. 

 

3.  Για την ορμή ενός σώματος ισχύει : 

     α. είναι μονόμετρο μέγεθος. 

β. στην ομαλή κυκλική κίνηση παραμένει σταθερή. 

γ. δίνεται από τον τύπο p = m/υ 

δ. έχει μονάδα Kg . m/s 
 

4. Η πίεση  ορισμένης ποσότητας ιδανικού αερίου διπλασιάζεται υπό σταθερή θερμοκρασία. Τότε 

ο όγκος του αερίου 

α. διπλασιάζεται          ,                  β. μένει σταθερός 

γ. υποδιπλασιάζεται        ,              δ. τετραπλασιάζεται 
 

5. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος ; 

Α. Ένα σύστημα σωμάτων μπορεί να έχει κινητική ενέργεια χωρίς να έχει ορμή. 

     Β. Ο χρόνος που διαρκεί η πτώση στην οριζόντια βολή εξαρτάται από την μάζα. 

Γ. Η μέση μεταφορική κινητική ενέργεια των μορίων είναι ανάλογη της απόλυτης 

θερμοκρασίας. 

Δ. Σύμφωνα με τον 2ο θερμοδυναμικό νόμο η αυθόρμητη μεταφορά θερμότητας γίνεται από ένα 

θερμό σε ένα ψυχρό σώμα. 

Ε. Ο θερμοδυναμικός κύκλος μιας μηχανής Carnot αποτελείται από δύο ισόχωρες και δύο 

αδιαβατικές μεταβολές. 

 

 

ΘΕΜΑ  2 ( 25 Μονάδες ) 

 

B1 . Η πίεση και ο όγκος ορισμένης μάζας αερίου διπλασιάζονται ταυτόχρονα. 

       Η ενεργός ταχύτητα των μορίων του αερίου: 

α. διπλασιάζεται          ,                  β. μένει σταθερή 

γ. υποδιπλασιάζεται        ,              δ. τετραπλασιάζεται 

 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να τη δικαιολογήσετε.                Μονάδες 4+8 
 

8



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ΘΕΜΑ  3 ( 25 Μονάδες ) 

Μία ποσότητα  με n = 2 / R mol ( S.I. ) μονατομικού ιδανικού αερίου βρίσκεται στην κατάσταση 

θερμοδυναμικής ισορροπίας Α όπου  PA = 2·105 N / m2 και ΤΑ = 300 K. Στο αέριο γίνονται οι 

εξής αντιστρεπτές μεταβολές: 

Α → Β: ισοβαρής εκτόνωση μέχρι VB = 2·VA 

Β → Γ: ισόχωρη ψύξη μέχρι ΤΓ = ΤΑ 

Γ → Α: ισόθερμη συμπίεση 

α. Να βρεθούν οι όγκοι, οι θερμοκρασίες και οι πιέσεις του αερίου στις καταστάσεις Α, Β και 

Γ. 

β. Να γίνει το διάγραμμα (σε βαθμολογημένους άξονες) p – V  για τις παραπάνω μεταβολές  

γ. Να υπολογίσετε το ολικό έργο στην κυκλική μεταβολή. 

δ. Αν η παραπάνω κυκλική μεταβολή παριστάνει τον θερμοδυναμικό κύκλο μιας θερμικής 

μηχανής να υπολογίσετε τον συντελεστή απόδοσης αυτής της μηχανής. 

Δίνεται ότι ln 2 = 0,7 . 

 

 
ΘΕΜΑ  4 ( 25 Μονάδες ) 

 
Ένα σώμα, μάζας m1 = 1 kg είναι δεμένο στο άκρο νήματος του 

οποίου το άλλο άκρο είναι στερεωμένο σε σταθερό σημείο, εκτελεί 

κυκλική κίνηση πάνω σε λείο οριζόντιο τραπέζι (κάτοψη του οποίου 

βλέπετε στο σχήμα 1). 

Το μήκος του νήματος είναι L = 2m  και η τάση του νήματος είναι 

ΤΝ= 450 Ν. 

 

α. Να βρεθούν η γραμμική και η γωνιακή ταχύτητα ω  του           

σώματος.                                                        

          ( σχήμα 1) 

Κάποια στιγμή το νήμα κόβεται και το σώμα κινείται ευθύγραμμα. 

Στην πορεία του συναντάει δεύτερο σώμα από πλαστελίνη μάζας m2 

= 4 kg και συγκρούεται με αυτό πλαστικά.  

Το συσσωμάτωμα, φθάνει στην άκρη του τραπεζιού με   ταχύτητα v  

και εκτελεί οριζόντια βολή.   ( σχήμα 2). 

 

                        ( σχήμα 2) 
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Αν το ύψος του τραπεζιού είναι Η= 3,2 m να βρεθούν:                                  
β. H θερμότητα που παράγεται κατά την κρούση .                                                  B 

γ. Η ταχύτητα με την οποία φθάνει το συσσωμάτωμα στο  

έδαφος. 

δ. Το μέτρο της μεταβολής της ορμής                                                                                    

του m1 από το A  στο Β.( σχήμα 3 ) .                                                                                    A 

                                                                                                                  

 

 

 

( σχήμα 3 )  

 

Δίνεται η επιτάχυνση της βαρύτητας g = 10 m/s2. Αγνοήστε τριβές και την αντίσταση του αέρα.                                                                

 

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

 

O/Η ΔΙΕΥΘΥΝΤ.....                                                    Ο/H   ΚΑΘΗΓΗΤ.... 
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ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β’ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

..........   .... ΜΑΪΟΥ 2017 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝ. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: 3  

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ............................................................................................ 

 

ΘΕΜΑ Α  

Στις ερωτήσεις Α1 – Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και, δίπλα το 

γράμμα που αντιστοιχεί στη φράση η οποία συμπληρώνει σωστά την ημιτελή πρόταση.  

 

Α1. Όταν ένα αντικείμενο εκτελεί οριζόντια βολή: 

α. κινείται ευθύγραμμα   

β. κινείται με ταχύτητα που σταδιακά μειώνεται 

γ. κινείται με σταθερή ορμή    

δ. κινείται μόνο με την επίδραση του βάρους του                                            

                                                                                                                                                              Μονάδες 5 
Α2. Η ορμή ενός σώματος:  

α. δεν εξαρτάται από τη μάζα του σώματος 

β. δεν εξαρτάται από την κατεύθυνση της ταχύτητας του σώματος 

γ. παραμένει σταθερή αν η συνισταμένη των δυνάμεων που δρουν στο σώμα είναι μηδέν  

δ. παραμένει σταθερή σε κάθε περίπτωση 

                                                                                                                                    Μονάδες 5 

 

Α3. Ο δίσκος CD της εικόνας 1 περιστρέφεται και δύο σημεία Α και Β 

αυτού, τα οποία έχουν σημειωθεί, εκτελούν ομαλή κυκλική κίνηση. Γι’ 

αυτά τα σημεία γνωρίζουμε ότι:   

α. έχουν την ίδια συχνότητα 

β. το σημείο Β έχει μεγαλύτερη περίοδο από το σημείο Α 

γ. το σημείο Β έχει μεγαλύτερη γωνιακή ταχύτητα από το σημείο Α  

δ. κινούνται χωρίς επιτάχυνση 

                                                                                           Μονάδες 5 

 

 

Α4. Η πειραματική διάταξη της Εικόνας 2 περιλαμβάνει δοχείο με ακλόνητα 

τοιχώματα, στο οποίο έχει προσαρτηθεί ένα μανόμετρο και ένα θερμόμετρο. 

Το δοχείο περιέχει αέριο που μπορ εί να θεωρηθεί ιδανικό, το οποίο 

θερμαίνουμε. Κατά τη διάρκεια της θέρμανσης:  

α. η τιμή που δείχνει το μανόμετρο είναι σταθερή 

β. η τιμή που δείχνει το μανόμετρο αυξάνεται  

γ. η τιμή που δείχνει το μανόμετρο μειώνεται 

δ. ο όγκος του αερίου αυξάνεται                                            Μονάδες 5 

 

 

 

Α5. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο 

γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η 

πρόταση είναι λανθασμένη. 
 

α. Αν θεωρήσουμε το σύστημα δύο σφαιρών του μπιλιάρδου, όταν συγκρούονται, τότε το βάρος 

τους είναι εσωτερική δύναμη για το σύστημα αυτό.       

β. Όταν ένα σώμα πέφτει ελεύθερα, τότε ο ρυθμός μεταβολής της ορμής του είναι ίσος με το βάρος 

του.     

γ. Όταν αυξάνεται ο όγκος ενός αερίου, του οποίου η θερμοκρασία παραμένει σταθερή, η πίεσή του 

μειώνεται.  

Εικόνα 1 

Εικόνα 2 
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δ. Αν ένα αφόρτιστο σωματίδιο εισέλθει στο χώρο, όπου υπάρχει ομογενές ηλεκτρικό πεδίο, με 

ταχύτητα που έχει κατεύθυνση κάθετη στις δυναμικές του γραμμές, τότε θα κινηθεί ευθύγραμμα με 

σταθερή ταχύτητα.    

ε. Σε κάθε κρούση διατηρείται η συνολική ορμή του συστήματος των σωμάτων που αλληλεπιδρούν.                                                                                                 

            Μονάδες 5  

 

ΘΕΜΑ Β  

 

Β1. Μια σταθερή ποσότητα ενός αερίου που θεωρείται ιδανικό βρίσκεται στην κατάσταση Α με όγκο 

V0 και απόλυτη θερμοκρασία T0. Κάποια στιγμή διπλασιάζουμε τον όγκο του αερίου διατηρώντας 

σταθερή την πίεσή του.  

Η θερμοκρασία του θα είναι: 

 

  i. Τ0/2                    ii. T0                   iii. 2
.T0 

 

    Να επιλέξετε το σωστό  (Μονάδες 4)  και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας  (Μονάδες 8). 

 

 

Β2. Στο χώρο ανάμεσα σε δύο ετερόσημα φορτισμένες πλάκες βρίσκονται ένα 

πρωτόνιο (p+) και ένα ηλεκτρόνιο (e-). Τα δύο σωματίδια βρίσκονται στο μέσο 

της απόστασης των δύο πλακών και είναι αρχικά ακίνητα. Αν γνωρίζουμε ότι το 

ηλεκτρικό φορτίο των δύο σωματιδίων είναι ίσο κι αντίθετο (το πρωτόνιο έχει 

θετικό φορτίο, ενώ το ηλεκτρόνιο έχει αρνητικό φορτίο), ενώ η μάζα του 

πρωτονίου είναι πολύ μεγαλύτερη από τη μάζα του ηλεκτρονίου, τότε: 

 

i. πρώτο θα χτυπήσει σε μια από τις πλάκες το ηλεκτρόνιο  

ii. πρώτο θα χτυπήσει σε μια από τις πλάκες το πρωτόνιο 

iii. τα δύο σωματίδια θα χτυπήσουν ταυτόχρονα στις πλάκες 

 

Να επιλέξετε το σωστό (Μονάδες 4) και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας 

(Μονάδες  9) 

                                                                   

ΘΕΜΑ Γ  

Σημειακό σώμα μάζας m = 2kg βρίσκεται πάνω σε λείο 

οριζόντιο επίπεδο, είναι συνδεδεμένο σε σχοινί σταθερού 

μήκους L =  m (όπου π = 3,14) και κινείται με ταχύτητα 

σταθερού μέτρου u = 2m/s. Κάποια στιγμή t0 = 0s, το σώμα 

βρίσκεται στο σημείο Κ και την ίδια στιγμή στο 

αντιδιαμετρικό σημείο Λ, ως προς το κέντρο του κύκλου 

Ο, τοποθετείται ένα ίδιο σημειακό σώμα, το οποίο είναι 

ακίνητο, όπως δείχνει η Εικόνα 4.  

 

Να υπολογίσετε: 

Γ1. μετά από πόσο χρόνο από τη στιγμή t0 θα συγκρουστούν τα δύο.   

                                                                                                  Μονάδες 6 

 

Μετά την κρούση των δύο σωμάτων δημιουργείται συσσωμάτωμα, το οποίο εξακολουθεί να κινείται 

κυκλικά με ταχύτητα σταθερού μέτρου. Να υπολογίσετε: 

Γ2. τη γωνιακή ταχύτητα του συσσωματώματος                                                      Μονάδες 10 

 

Γ3. την κεντρομόλο επιτάχυνση του συσσωματώματος                                            Μονάδες 4 

 

Γ4. την τάση του σχοινιού                                                                                     Μονάδες 5 

 

Εικόνα 3 

Εικόνα 4 

12



 

 

ΘΕΜΑ Δ  

 

Βλήμα μάζας m = 2kg κινείται οριζόντια με ταχύτητα u=100m/s και διαπερνά κουτί μάζας Μ = 4kg, 

το οποίο είναι ακίνητο στο άκρο τραπεζιού ύψους h=0,8m, όπως δείχνει το παρακάτω σχήμα. Το 

βλήμα εξέρχεται από το κουτί με ταχύτητα u1=50m/s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Να υπολογίσετε: 

 

Δ1. την ταχύτητα του κουτιού αμέσως μετά την κρούση του με το βλήμα                Μονάδες 6  

 

Δ2. την θερμική ενέργεια που εκλύθηκε κατά την κρούση των δύο σωμάτων           Μονάδες 6 

 

Δ3. την ταχύτητα του κουτιού, όταν θα χτυπήσει στο έδαφος.                                   Μονάδες 6 

 

Δ4. την οριζόντια απόσταση d των σημείων του εδάφους στα οποία χτυπούν το βλήμα και το κουτί    

                                                                                                                           Μονάδες 7 

 

Δίνεται η επιτάχυνση της βαρύτητας g=10m/s2. Να θεωρήσετε ότι το βλήμα και το κουτί είναι 

σημειακά σώματα κι ότι η επίδραση του αέρα στην κίνησή τους θεωρείται αμελητέα.   

 

 

ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΟΛΛΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ! 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ! 
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ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ......  ΣΧΟΛ.ΕΤΟΣ: 2016 - 2017 

 
ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΟΥ – 
ΙΟΥΝΙΟΥ 

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: .....  – 05 - 2017 

 ΤΑΞΗ: Β’ 

 
ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 
ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ………………………………………………………………………………….. 

 

ΘΕΜΑΤΑ 
ΘΕΜΑ 1Ο  
 
Α. Για τις παρακάτω προτάσεις να γράψετε δίπλα στον αριθμό της πρότασης το γράμμα 
που αντιστοιχεί στην σωστή απάντηση.                                                 (4x5 Μονάδες) 
 
1. Το διάνυσμα της γωνιακής ταχύτητας   ενός κινητού που εκτελεί ομαλή κυκλική κίνηση έχει 

κατεύθυνση: 

α. ίδια με αυτή του διανύσματος της γραμμικής ταχύτητας  . 

β. από το κινητό προς το κέντρο της κυκλικής τροχιάς. 

γ. κάθετη στο επίπεδο της κυκλικής τροχιάς. 

δ. καμιά από τις παραπάνω γιατί η γωνιακή ταχύτητας είναι μονόμετρο μέγεθος. 

 

2. Σε μια κυκλική αντιστρεπτή μεταβολή: 
α. δεν παράγεται έργο. 

β. η συνολική μεταβολή στην εσωτερική ενέργεια του αερίου είναι μηδέν.  

γ. το έργο είναι πάντα θετικό. 

δ. η αρχική και η τελική κατάσταση διαφέρουν. 

 

3. Η ηλεκτρική δυναμική ενέργεια ενός συστήματος δυο σημειακών φορτίων είναι: 
α. ανάλογη της απόστασης τους. 

β. αντιστρόφως ανάλογη της απόστασης τους. 

γ. αντιστρόφως ανάλογη του τετραγώνου της απόστασής τους. 

δ. δεν εξαρτάται από την απόσταση των δυο φορτίων. 

 

4. Ο πρώτος θερμοδυναμικός νόμος είναι συνέπεια : 
α. της αρχής διατήρησης του φορτίου. 

β. της αρχής διατήρησης της μάζας. 

γ. της αρχής διατήρησης της ενέργειας. 

δ. της αρχής διατήρησης της ορμής. 

 

Β. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες γράφοντας δίπλα 
στον αριθμό της καθεμίας το γράμμα Σ ή Λ αντίστοιχα. 
                                                 (1x5 Μονάδες) 
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1. Σύμφωνα με τον νόμο του Boyle, κατά τη διάρκεια μιας μεταβολής ορισμένης ποσότητας 
αερίου η θερμοκρασία του οποίου παραμένει σταθερή, η πίεση του αερίου Ρ είναι ανάλογη με τον 
όγκο V  του αερίου. 
2. Η ορμή ενός σώματος είναι μονόμετρο μέγεθος. 
3. Σε ένα μονωμένο σύστημα σωμάτων δεν υπάρχουν εσωτερικές δυνάμεις. 
4. Το διάνυσμα της κεντρομόλου επιτάχυνσης είναι κάθετο σε αυτό της γραμμικής ταχύτητας σε 
μία ομαλή κυκλική κίνηση. 
5. Η σχέση γωνιακής ταχύτητας ω και περιόδου Τ στην ομαλή κυκλική κίνηση είναι η ω=2πΤ.  

 
ΘΕΜΑ 2Ο  
 
A. Δυο σφαιρίδια Σ1 και Σ2 βρίσκονται σε λείο οριζόντιο τραπέζι ( κάτοψη του οποίου φαίνεται στο 
σχήμα), είναι δεμένα με λεπτά μη εκτατά νήματα μήκους R1 και R2 αντίστοιχα, από ακλόνητα 
σημεία με αποτέλεσμα να εκτελούν ομαλή κυκλική κίνηση. Έστω ότι οι ακτίνες των τροχιών των 

δυο σφαιριδίων ικανοποιούν την σχέση  1 22R R  και η περίοδος της κυκλικής κίνησης τους είναι 

ίδια. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Α1) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση. 

Αν α1 είναι το μέτρο της κεντρομόλου επιτάχυνσης του σφαιριδίου Σ1 και α2 είναι το μέτρο της 

κεντρομόλου επιτάχυνσης του σφαιριδίου Σ2, η σχέση που τα συνδέει, είναι: 

i. 1 22   ii. 1 24   iii. 1 2

1

2
   

Μονάδες 4 

Α2) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 8 

 

 

B. Μια οριζόντια δέσμη από ηλεκτρόνια εισέρχεται με 

ταχύτητας  σε ομογενές ηλεκτρικό πεδίο κάθετα στις 

δυναμικές γραμμές του πεδίου όπως φαίνεται στο 
διπλανό σχήμα. Η απόσταση μεταξύ των πλακών είναι 
d και η διαφορά δυναμικού V. Κατά την έξοδο τους 
από το πεδίο τα ηλεκτρόνια αποκλίνουν από την 
αρχική διεύθυνση κίνησης τους κατά y. Η βαρυτική 
δύναμη αγνοείται και η επίδραση του αέρα θεωρείται 
αμελητέα.  
Αμελητέες θεωρούνται και οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ 
των ηλεκτρονίων της δέσμης. 
 

Β1) Να επιλέξετε την σωστή πρόταση. 
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Αν υποδιπλασιάσουμε την τάση μεταξύ των πλακών, χωρίς να μεταβληθεί το μέτρο ταχύτητας 

εισόδου των ηλεκτρονίων στο πεδίο, η κατακόρυφη απόκλιση των ηλεκτρονίων από την αρχική 

τους διεύθυνση κίνησης: 

 

α. διπλασιάζεται 

β. παραμένει σταθερή 

γ. υποδιπλασιάζεται 

Μονάδες 4 

   Β2) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. 
Μονάδες 9 

ΘΕΜΑ 3Ο  
 

Σώμα μάζας M=2Kg ηρεμεί σε οριζόντιο επίπεδο με το οποίο παρουσιάζει συντελεστή τριβής 

ολίσθησης μ=0,2. Μια μικρή μπάλα μάζας m=100g κινούμενη οριζόντια προς τα δεξιά, με 

ταχύτητα μέτρου υ1=100m/s, συγκρούεται με το σώμα μάζας Μ και αμέσως μετά την κρούση έχει 

ταχύτητα αντίθετης φοράς της αρχικής με μέτρο υ’1=20m/s. Η διάρκεια της κρούσης είναι 

Δt=0,1s.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Να υπολογιστούν: 
 

Γ1) το μέτρο της ταχύτητας υ’2 του σώματος Μ αμέσως μετά την κρούση. 

(6 μονάδες) 
Γ2) το μέτρο της δύναμης που ασκήθηκε κατά την κρούση στο σώμα μάζας Μ. 

(6 μονάδες) 

 
Γ3) η απώλεια της κινητικής ενέργειας του συστήματος των δύο σωμάτων κατά την κρούση .  

(6 μονάδες) 

 
Γ4) η μετατόπιση του σώματος μάζας Μ μέχρι να σταματήσει εξαιτίας της τριβής του με το 
επίπεδο. 

(7 μονάδες) 

 
Δίνεται: g=10m/s2. 

Θετική φορά να ληφθεί η φορά προς τα δεξιά. 
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ΘΕΜΑ 4Ο  
 
Ορισμένη ποσότητα ιδανικού μονατομικού αερίου βρίσκεται σε κατάσταση Α, πίεσης 

PA=4atm, όγκου VA=1L και θερμοκρασίας ΤΑ=400Κ. Το αέριο υποβάλλεται στις παρακάτω 

διαδοχικές αντιστρεπτές μεταβολές: 

ΑΒ: Ισοβαρής εκτόνωση μέχρι να διπλασιαστεί ο όγκος του. 

ΒΓ: Ισόχωρη ψύξη μέχρι το αέριο να επανέλθει στην αρχική του θερμοκρασία  

ΓΑ: ισόθερμη συμπίεση μέχρι το αέριο να επανέλθει στην αρχική του κατάσταση  

 

Δ1) Να υπολογίσετε την πίεση, τον όγκο και την απόλυτη θερμοκρασία του αερίου στις 
καταστάσεις Β και Γ . 

(Μονάδες 6) 

 

Δ2) Να παραστήσετε γραφικά τις μεταβολές αυτές σε διάγραμμα P-V και V-T με 
βαθμολογημένους άξονες. 

(Μονάδες 8) 

Δ3) Να βρεθεί ο λόγος 
U

U








 της μεταβολής της εσωτερικής ενέργειας του αερίου κατά 

την ισοβαρή εκτόνωση προς τη μεταβολή της εσωτερικής του ενέργειας κατά την ισόχωρη 
ψύξη.  

(Μονάδες 3) 

Δ4) Το συνολικό έργο και τη συνολική θερμότητα που αντάλλαξε το αέριο με το 
περιβάλλον του. 

(Μονάδες 8) 

Δίνονται: 5 3 3

2
1 10 ,1 10 , ln 2 0,7

N
atm L m

m

    

 
 

 
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !!! 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ 
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→ → → → → → → → 

υ = 0 (2) 
υ 
→ (1) υ 

← (3) 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

  
 

ΘΕΜΑ  1 
 

1.     Να χαρακτηρίσετε ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ) τις παρακάτω προτάσεις. 

α.  Ένα αέριο μπορεί να απορροφά θερμότητα χωρίς να μεταβάλλεται η θερμοκρασία του. 

β.  Κατά την ομαλή κυκλική κίνηση ενός σώματος, η ορμή του μεταβάλλεται. 

γ.   Δύο σώματα που έχουν διαφορετικές ταχύτητες έχουν και διαφορετικές ορμές. 

δ.   Η εσωτερική ενέργεια ενός ιδανικού αερίου είναι ίση με τη δυναμική ενέργεια των μορίων του. 
ε.   Ένα σώμα που εκτελεί ομαλή κυκλική κίνηση δεν έχει επιτάχυνση 
                 (5 μονάδες) 

2.    Να επιλέξετε τη σχέση που συμπληρώνει σωστά την ημιτελή πρόταση. 

Δίσκος βινυλίου στρέφεται γύρω από τον άξονά του με 45 στροφές/λεπτό. Η συχνότητα του είναι : 

    α)   3/4 Hz                β)   3π/2 Hz               γ)   45 Hz                δ)   90π Hz                     (5 μονάδες) 

3.    Να επιλέξετε τη σχέση που συμπληρώνει σωστά την ημιτελή πρόταση. 

Ακίνητο βλήμα διασπάται σε δύο κομμάτια Α και Β με mA ≠ mΒ. Αμέσως μετά τη διάσπαση ισχύει : 

    α)   p A = p 
B             β)   υ A = υ 

B             γ)   p A = - p 
B              δ)   υ A = - υ 

B                   (5 μονάδες) 

4.    Να επιλέξετε τη σχέση που συμπληρώνει σωστά την ημιτελή πρόταση. 

Η ισόχωρη μεταβολή ποσότητας ιδανικού αερίου περιγράφεται από τη σχέση : 

    α)   P / V = σταθ.        β)   P / T = σταθ.       γ)   V / T = σταθ.       δ)   P V = σταθ.           (5 μονάδες) 

5.    Να επιλέξετε τη σχέση που συμπληρώνει σωστά την ημιτελή πρόταση. 

Κατά την ισόθερμη συμπίεση ποσότητας ιδανικού αερίου, ισχύει : 

    α)   ΔP ˂ 0                 β)   ΔQ ˂ 0                γ)   ΔU ˃ 0                 δ)   ΔV ˃ 0                 (5 μονάδες) 

 

 

ΘΕΜΑ  2 

Α.     Δύο σώματα με μάζες m και 2m και ταχύτητες μέτρου 5υ και υ αντίστοιχα,  

συγκρούονται μετωπικά και πλαστικά. 
 

 

 

 

Α1.   Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση στην παρακάτω πρόταση. 

Αμέσως μετά την κρούση το συσσωμάτωμα κινείται όπως φαίνεται στο σχήμα : 

 α)   1                             β)   2                             γ)   3                                                        (4 μονάδες) 
 

Α2.   Να αιτιολογήσετε την παραπάνω απάντηση σας.                             (8 μονάδες) 

m 2m 

5υ 
→ 

υ 
← 

..........   .... /05/2017 

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  

ΠΕΡΙΟΔΟΣ  ΜΑΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ  2017 

ΜΑΘΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ  ΘΕΤ,  ΠΡΟΣ/ΜΟΥ 

ΤΑΞΗ : Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

ΕΡΕΥΝΑΣ  &  ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ  Δ/ΝΣΗ  Π. & Δ. 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΝΟΤΙΟΥ  ΑΙΓΑΙΟΥ 
Δ/ΝΣΗ  Β/ΘΜΙΑΣ  ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΚΥΚΛΑΔΩΝ 

Λ.Τ.  .................... 
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Β.   Ένα σωμάτιο α και ένα πρωτόνιο p συγκρατούνται ακίνητα  

σε απόσταση r όπου έχουν ηλεκτρική δυναμική ενέργεια U.  

Τη χρονική στιγμή t = 0 το πρωτόνιο αφήνεται ελεύθερο να  

κινηθεί, ενώ το σωμάτιο α συγκρατείται ακίνητο. Μετά από  

χρόνο t1 το σύστημα έχει δυναμική ενέργεια U/2. 

( Δίνονται : qα  = 2qp , qp = + e ) 
 

Β1.   Να επιλέξετε τη σχέση που συμπληρώνει σωστά την ημιτελή πρόταση. 
 

Τη χρονική στιγμή t2 > t1 το p θα έχει κινητική ενέργεια K : 
 

α)   K > U/2               β)   K = U/2               γ)   U/2 > K >  0                                            (4 μονάδες)  
 

Β2.   Να αιτιολογήσετε την παραπάνω απάντηση σας.                                    (9 μονάδες) 

 

ΘΕΜΑ  3 
 

Μια ποσότητα ιδανικού αερίου εκτελεί την κυκλική  

μεταβολή Α→Β→Γ→Δ→Α. Στο διπλανό διάγραμμα  

απεικονίζεται η πίεση Ρ (105 Ν/m2 ) της ποσότητας του  

αερίου, σε σχέση με τον όγκο του V (m3 ). 

( Δίνεται : R = 25/3  J /mol∙K ) 

 

Α.     Να βρείτε τα mol που περιέχονται στην παραπάνω ποσότητα αερίου.                              (8 μονάδες) 

Β.     Να βρείτε τη θερμοκρασία στην κατάσταση Δ.                                                                 (8 μονάδες) 

Γ.     Να βρείτε τη θερμότητα που απορρόφησε το αέριο κατά την κυκλική μεταβολή.            (9 μονάδες) 

ΘΕΜΑ  4 
 

Ένα παιδί δένει μία πέτρα μάζας m = 1Kg στο ένα άκρο ενός  

νήματος μήκους ℓ = 50 cm. Το παιδί κρατώντας το νήμα από  

το άλλο άκρο του, περιστρέφει την πέτρα σε κατακόρυφο  

επίπεδο, έτσι ώστε η πέτρα να εκτελέσει κυκλική κίνηση. Στο  

κατώτατο σημείο της τροχιάς, σε ύψος h =  45 cm πάνω από  

το έδαφος, η πέτρα κινείται με ταχύτητα υ = 6 m/s. 

( Δίνεται : g = 10 m/s2 ) 
 

Α.     Στο κατώτατο σημείο, ποια είναι η  δύναμη που δέχεται η πέτρα από το νήμα ;         (8 μονάδες) 

Β.     Κάποια στιγμή κόβεται το νήμα στο κατώτατο σημείο της τροχιάς. Πόση οριζόντια 

απόσταση θα διανύσει η πέτρα μέχρι να φτάσει στο έδαφος ;                                              (8 μονάδες) 
 

Γ.     Να βρείτε το μέτρο της μεταβολής της ορμής της πέτρας, από τη στιγμή που κόβεται  

το νήμα μέχρι τη στιγμή που φτάνει στο έδαφος.                                                                 (9 μονάδες) 

 

ΚΑΛΗ   ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

 

                        Ο  Διευθυντής                                                                   Ο  Εισηγητής 

 

Ρ 

V 

Δ 

Α 

Β 

Γ 

4,0 

0,02 0,04 

T = 1200 K 

T = 300 K 

α p 

∙ ∙ r 

 
U 
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ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ........................ 
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017 

 
ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ – ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 
ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΤΑΞΗ:  Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ: ΔΕΥΤΕΡΑ ..... / 5 / 2017 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:  …………………………………………………………………………………. 

 
ΘΕΜΑ Α 

Στις ερωτήσεις Α.1 - Α.4  να γράψετε στο  γραπτό σας τον  αριθμό της ερώτησης 

και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.  

   

Α1. Η μονάδα μέτρησης της ορμής στο διεθνές σύστημα μονάδων (S.I.) είναι το: 

α)   β)    γ)    δ)   

Μονάδες 5 

Α2. Σε μια ισόχωρη θέρμανση ισχύει: 
α)   β)   γ)   δ)  

Μονάδες 5 

Α3. Σώμα εκτελεί ομαλή κυκλική κίνηση με σταθερή ακτίνα και γραμμική ταχύτητα μέτρου 
.  Όταν διπλασιαστεί η τιμή της γραμμικής του ταχύτητας, η τιμή της γωνιακής ταχύτητάς 

του: 
   α) μένει η ίδια    β) διπλασιάζεται γ) υποδιπλασιάζεται     δ) τετραπλασιάζεται 

Μονάδες 5 

Α4. Η πίεση (P1)ορισμένης ποσότητας ιδανικού αερίου υποδιπλασιάζεται (P2=P1/2)ισόθερμα και 

αντιστρεπτά. Ο τελικός όγκος (V2) του αερίου είναι: 

         α. V2=V1.                          β V2=2V1. 

         γ. V2=V1/2.              δ. V2=4V1. 

  Μονάδες 5 
Α.5  Να χαρακτηρίσετε τ ις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας στο γραπτό 

σας τη λέξη «Σωστό»  ή «Λάθος»  δίπλα στο γράμμα που αντιστο ιχεί σε κάθε 

πρόταση.  
 

α. Ο 1ος θερμοδυναμικός νόμος είναι μια εφαρμογή της αρχής διατήρησης της ορμής. 

β. Σε μια αδιαβατική εκτόνωση ενός αερίου ισχύει Q=0. 
γ. H γωνιακή ταχύτητα στην ομαλή κυκλική κίνηση είναι εφαπτομένη της τροχιάς. 
δ. Ο 2ος θερμοδυναμικός νόμος αποκλείει την ύπαρξη μιας θερμικής μηχανής που έχει 
συντελεστή απόδοσης ίσο με 1.  

ε. Η οριζόντια βολή είναι μια σύνθετη κίνηση που αποτελείται από δύο απλές κινήσεις, 
μια κατακόρυφη που είναι ελεύθερη πτώση και μία οριζόντια που είναι ευθύγραμμη 
ομαλή. 

Μονάδες 5 

 

ΘΕΜΑ Β  

Β1 . Σώμα κάνει ομαλή κυκλική κίνηση ακτίνας R, ταχύτητας u και κεντρομόλου επιτάχυνσης ακ. 

Αν διπλασιάσουμε την ακτίνα R΄=2R και την ταχύτητα u΄=2u τότε νέα κεντρομόλου επιτάχυνσης 

α΄κ είναι: 

         α) α΄κ= 4ακ                              β) α΄κ= 2ακ                                                γ) α΄κ= ακ/2 

     Α.   Επιλέξτε την απάντηση σας.                      Μονάδες 4 

     Β.   Δικαιολογήστε την  απάντηση σας.                     Μονάδες 8 
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Β2.  Μια μηχανή Carnot λειτουργεί ανάμεσα σε δύο ακραίες θερμοκρασίες μια ψυχρή  Tc και μια 

θερμή Τh  και ο συντελεστής απόδοσης της μηχανής είναι e1 . Αν τετραπλασιάσουμε τη 

θερμοκρασία της θερμής δεξαμενής (Τh΄=4Τh) χωρίς να πειράξουμε καθόλου τη θερμοκρασία της 

ψυχρής δεξαμενής τότε η απόδοση της ίδιας μηχανής Carnot ισούται με e2. Η σχέση που συνδέει 

του δύο συντελεστές απόδοσης είναι: 

α) 1
2

e 3
e

4


    β) 1

2

3 e
e

4


    γ) 2 1

1
e e

4
   

Α. Επιλέξτε τη σωστή απάντηση.                         Μονάδες 4 
Β. Δικαιολογήστε την απάντηση σας.                        Μονάδες 9 
 

 

ΘΕΜΑ Γ 
Ιδανικό μονατομικό αέριο βρίσκεται σε κατάσταση Α με PA=6.105N/m2 και όγκο VA=2.10-3 m3 και 
μεταβαίνει ισοβαρώς σε κατάσταση Β όπου ο όγκος διπλασιάζεται. Στη συνέχεια  με ισόχωρη 
ψύξη μεταβαίνει στην κατάσταση Γ και τέλος ισόθερμα επιστρέφει στην αρχική κατάσταση Α.  
 
Α. Να γίνει το διάγραμμα P-V και να  υπολογιστούν PB , PΓ ,VB ,VΓ 
Β. Να υπολογιστούν το ολικό έργο του κύκλου Wολ και η θερμότητα στην ισοβαρή μεταβολή QΑΒ 
Γ. Να υπολογιστεί η απόδοση της παραπάνω θερμικής μηχανής. 
Δίνεται ln(1/2)=-0,7  

Μονάδες (10,10,5) 

 

ΘΕΜΑ Δ 
 
 Το σώμα μάζας m1=2 kg του διπλανού σχήματος 
βάλλεται με αρχική ταχύτητα υο πάνω σε οριζόντιο 
δάπεδο που παρουσιάζει συντελεστή τριβής μ=0,2.  
Αφού διανύσει απόσταση s=9m και έχοντας 
αποκτήσει ταχύτητα υ1=8m/s συγκρούεται κεντρικά 
και πλαστικά με το ακίνητο σώμα μάζας m2=2 kg που είναι αρχικά ακίνητο. 
 
Στην συνέχεια το συσσωμάτωμα ακριβώς μετά την κρούση εκτελεί οριζόντια βολή από ύψος h και 
πέφτει στο έδαφος σχηματίζοντας με τον ορίζοντα γωνία φ=45ο .  
 
Να βρείτε: 
Δ1. την αρχική ταχύτητα υο του σώματος μάζας m1. 
Δ2. την ταχύτητα του συσσωματώματος αμέσως μετά την κρούση. 
Δ3. τη θερμότητα Q που παράγεται κατά την κρούση. 
Δ4. το ύψος  h καθώς και την οριζόντια απόσταση  x  από το δάπεδο που θα συναντήσει το 
σώμα το έδαφος .  
Δίνεται η επιτάχυνση της βαρύτητας g=10 m/s2. 

Μονάδες (6,5,5,9) 
 

Oι Εισηγητές                          Ο  Διευθυντής 

 

φ 

v vy 

vx 
h 

x 
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ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ......                      ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017 
ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β΄ ΤΑΞΗΣ  

ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ – ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 
ΠΕΜΠΤΗ 11 ΜΑΪΟΥ 2017 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ:  ΤΡΕΙΣ (3) 

ΘΕΜΑ 1ο 

Στις ερωτήσεις 1- 4 να γράψετε τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα σε κάθε αριθμό το γράμμα που 

αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση-πρόταση. 

 

1. Ιδανικό αέριο συμπιέζεται ισοβαρώς. 

 α. Το αέριο παράγει έργο (W>0). 

β. Η εσωτερική ενέργεια του αερίου ελαττώνεται. 

γ. Η απόλυτη θερμοκρασία του αερίου αυξάνεται. 

δ. Στο αέριο προσφέρεται θερμότητα.        Μονάδες 5 

 

2. Ένα σώμα εκτελεί ομαλή κυκλική κίνηση σταθερής ακτίνας. 

α. Η ορμή του σώματος είναι σταθερή. 

β. Το μέτρο της ταχύτητας είναι σταθερό, επομένως η συνισταμένη των δυνάμεων που ασκούνται στο 

σώμα είναι ίση με μηδέν. 

γ.  Αν διπλασιαστεί το μέτρο της ταχύτητας θα απαιτηθεί τετραπλάσια κεντρομόλος δύναμη. 

δ. Το διάνυσμα της γωνιακής ταχύτητας είναι εφαπτόμενο της τροχιάς.  

             Μονάδες 5 

3. Δύο απομονωμένα ακίνητα σημειακά ηλεκτρικά φορτία έχουν ηλεκτρική δυναμική ενέργεια U<0 και 

αφήνονται ελεύθερα να κινηθούν. 

α. Τα φορτία θα απομακρυνθούν μεταξύ τους. 

β. Η ορμή του συστήματος αυξάνεται. 

γ. H μηχανική τους ενέργεια του συστήματος αυξάνεται. 

δ. H δυναμική ενέργεια του συστήματος ελαττώνεται. 

 Μονάδες 5 

 

4. Η ένταση του πεδίου βαρύτητας της γης στην επιφάνεια της γης είναι ίση με 10m/s2. Σε ύψος h=RΓ, 

όπου RΓ η ακτίνα της γης, η ένταση είναι ίση με: 

α. 5m/s2       β. 20m/s2 

γ. 2,5m/s2      δ. 0 

 Μονάδες 5 

 

5. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν με τη λέξη Σωστή, αν είναι σωστή, και με τη λέξη 

Λάθος, αν είναι λανθασμένη. 

α. Στην αδιαβατική συμπίεση το αέριο ψύχεται. 

β. Ο 1ος θερμοδυναμικός νόμος αποτελεί μια ειδική διατύπωση της αρχής διατήρησης της ενέργειας. 

γ. Στην οριζόντια βολή η τροχιά του σώματος είναι τμήμα κύκλου. 

δ. Η κεντρομόλος δύναμη δεν παράγει έργο. 

ε. Η ορμή σε ένα σύστημα σωμάτων διατηρείται σταθερή όταν οι δυνάμεις που ασκούνται στο σύστημα 

είναι συντηρητικές. 

             Μονάδες 5 
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ΘΕΜΑ 2ο 

1. Ένα σώμα μάζας m κινείται με ταχύτητα u έχοντας 

κινητική ενέργεια Κ και συγκρούεται με λείο κατακόρυφο 

τοίχο, όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα. Μετά την 

κρούση με τον τοίχο το μέτρο της ταχύτητας του σώματος 

είναι ίσο με u και με την ταχύτητα αυτή συγκρούεται 

κεντρικά και πλαστικά με άλλο ακίνητο σώμα μάζας m. 

 A.  To μέτρο της μεταβολής της ορμής του 

σώματος m με τον τοίχο είναι ίσο με: 

α. mu    β. 2mu    γ. 0 

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση. 

Μονάδες 2 

Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.  

Μονάδες 5 

 

Β. Η θερμότητα που αναπτύσσεται κατά τη διάρκεια των κρούσεων είναι ίση με: 

     α.  Κ    β. Κ/2    γ. Κ/4 

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση. 

Μονάδες 2 

Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

                Μονάδες 6 

 

2. Ένα σώμα εκτοξεύεται οριζόντια με ταχύτητα μέτρου uo από ύψος h πάνω από το έδαφος. Αν η 

μέγιστη οριζόντια απόσταση που θα διανύσει το σώμα μέχρι να φτάσει στο έδαφος (βεληνεκές) είναι ίση 

με h, τότε το μέτρο της ταχύτητάς του όταν φτάνει στο έδαφος είναι: 

 α. 2uo     β. uo 5     γ. uo 3  

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση. H αντίσταση του αέρα είναι αμελητέα. 

Μονάδες 2 

Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

Μονάδες 8 

ΘΕΜΑ 3ο 

Μια θερμική μηχανή χρησιμοποιεί ποσότητα 
R

2
mol (R η 

παγκόσμια σταθερά των ιδανικών αερίων) ιδανικού 

αερίου το οποίο εκτελεί κυκλική μεταβολή που 

αποτελείται από τις αντιστρεπτές μεταβολές  του 

διπλανού διαγράμματος όγκου (V) – απόλυτης 

θερμοκρασίας (Τ). 

 

α. Να ονομαστούν οι αντιστρεπτές μεταβολές και να 

παρασταθεί η κυκλική μεταβολή σε βαθμολογημένο 

διάγραμμα πίεσης (P) - όγκου (V).       Μονάδες 9 

 

β. Να υπολογιστεί το συνολικό έργο που παράγει η θερμική μηχανή σε ένα κύκλο.                 Μονάδες 8 

γ. Αν ο συντελεστής απόδοσης της θερμικής μηχανής είναι ίσος με 4/29 να υπολογίσετε τη θερμότητα 

που ανταλλάσσει το αέριο με το περιβάλλον κατά τη μεταβολή ΑΒ.     Μονάδες 8 

 Δίνεται 7,02n  . 

 

600300

T(K)

2

4

V(·10-3 m3)

A

Γ

Β

mm

u
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ΘΕΜΑ 4ο 

 

Α. Δύο θετικά φορτισμένα σημειακά σωματίδια Q και q, με q=10-8C και μάζα m=10-14Κg, συγκρατούνται 

ακίνητα σε απόσταση 0,9m.  

Κάποια στιγμή αφήνουμε ελεύθερο το φορτίο q.  

Αν η ταχύτητα του φορτίου q σε πολύ μεγάλη απόσταση από το Q   είναι ίση με uo=2104m/s, να 

υπολογίσετε το φορτίο Q.  

Μονάδες 6 

 

Β. Το φορτίο q στη συνέχεια με την ταχύτητα uo εισέρχεται από μια μικρή 

οπή Α μέσα σε ένα ομογενές ηλεκτρικό πεδίο παράλληλα και αντίρροπα με 

τις δυναμικές γραμμές, όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα. Αν η ένταση του 

ηλεκτρικού πεδίου είναι 1000N/C και το φορτίο q μόλις και φτάνει στο 

σημείο Β, το οποίο και εφάπτεται της θετικά φορτισμένης πλάκας, να 

υπολογίσετε: 

 

  α.  Την τάση V μεταξύ των δύο πλακών. 

Μονάδες 6 

 β.  Το ρυθμό μεταβολής της ορμής του φορτίου q στη θέση Β.  

            Μονάδες 6 

γ. Το συνολικό χρόνο κίνησης του ηλεκτρικού φορτίου εντός του ομογενούς ηλεκτρικού πεδίου. 

Μονάδες 7 

 

Δίνεται η ηλεκτρική σταθερά του κενού 
2

2
9

c
C

Nm
109K  και ότι οι βαρυτικές δυνάμεις θεωρούνται 

αμελητέες καθ’ όλη τη διάρκεια κίνησης του φορτίου q. 

 

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόμενους) 

 
1. Δεν θα ληφθεί υπόψη καμιά σημείωση ή απάντηση πάνω στα θέματα. 

2. Να απαντήσετε στην κόλλα σας σε όλα τα θέματα. 

3.         Κάθε λύση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή. 

4.        Αν κατά την ανάπτυξη των θεμάτων χρησιμοποιήσετε σχήματα, αυτά μπορούν να γίνουν  

            και με μολύβι. 

5.        Διάρκεια εξέτασης: Δύο (2) ώρες μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων. 
 
 

ΝΑ ΕΧΕΤΕ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ  
. . . . . .   . . . . /5/2017 

    O Δ/ντής           Ο Καθηγητής  
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ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΛ ......................             Σχολικό έτος: 2016-17  

Τάξη: Β΄Λυκείου                Ημερομηνία: .... /5/2017   

 Μάθημα: Φυσική Κατ.                   Ονοματεπώνυμο: ………………… 

 

 

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ   
 

 

ΘΕΜΑ 1ον 
 Να γράψετε τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ημιτελείς προτάσεις Α1 έως Α5 και δίπλα το 

γράμμα που αντιστοιχεί στη λέξη ή στη φράση η οποία συμπληρώνει σωστά την ημιτελή 

πρόταση. 

Α1 Η μονάδα μέτρησης της ορμής στο Διεθνές Σύστημα (S.I.) είναι: 

A. 1kgms2     B. 1N·s     Γ. 1kgms     Δ. 1N·ms  

  

A2 Η μεταβολή ΑΒΓΔ που παριστάνεται στο διπλανό διάγραμμα 

αποτελείται: 

α)  Από δύο ισόχωρες και δύο ισόθερμες μεταβολές. 

β)  Από δύο ισοβαρείς και δύο ισόθερμες μεταβολές. 

γ)  Από δύο ισοβαρείς και δύο ισόχωρες μεταβολές. 

 

 

Α3 Διαθέτουμε δύο δοχεία ίσου όγκου. Το πρώτο περιέχει υδρογόνο και το δεύτερο οξυγόνο, 

στην ίδια θερμοκρασία. Η μέση κινητική ενέργεια των μορίων του υδρογόνου είναι: 

α) Ίση με τη μέση κινητική ενέργεια των μορίων του οξυγόνου 

β) Η μισή της μέσης κινητικής ενέργειας των μορίων του οξυγόνου 

γ) Διπλάσια της μέσης κινητικής ενέργειας των μορίων του οξυγόνου 

δ) Τετραπλάσια της μέσης κινητικής ενέργειας των μορίων του οξυγόνου 

 

Α4 Αέριο συμπιέζεται ισόθερμα στο μισό του αρχικού του όγκου. Η ενεργός ταχύτητα των 

μορίων του  

α)  διπλασιάζεται. 

β)  παραμένει σταθερή. 

γ)  υποδιπλασιάζεται. 

δ)  τα στοιχεία δεν επαρκούν για να κρίνουμε αν η ενεργός ταχύτητα μεταβάλλεται και πώς.  

              

Α5 Διαθέτουμε ένα δοχείο χωρισμένο στη μέση με μεμβράνη. Στον ένα χώρο του δοχείου 

βρίσκεται κάποιο αέριο ενώ ο άλλος είναι κενός. Κάποια στιγμή σπάει η μεμβράνη και το αέριο 

καταλαμβάνει όλο το χώρο του δοχείου. Το έργο του αερίου είναι: 

  α) θετικό 

  β) αρνητικό  

  γ) μηδέν 

 

 

ΘΕΜΑ 2ον 
 

α) Να αποδείξτε τη σχέση F=Δp/Δt.                                   Μονάδες 12 

 

β) Να γράψετε τις 3 παραδοχές στις οποίες στηρίχθηκε η κινητική θεωρία των αερίων για να 

εξάγει τα αποτελέσματά της για τα ιδανικά αέρια.          Μονάδες 13 
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ΘΕΜΑ 3ον 
Ένα βλήμα μάζας m1 = 100g, κινείται με οριζόντια ταχύτητα υ1 = 400m/s και διαπερνά ένα 

ακίνητο κιβώτιο μάζας m2 = 2kg, που βρίσκεται πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Αν το βλήμα 

βγαίνει από το κιβώτιο με ταχύτητα υ1 = 100m/s σε χρόνο Δt = 0,1s, να βρείτε: 

A. Την ταχύτητα που αποκτά το κιβώτιο.      Μονάδες   12 

B. Τη μέση οριζόντια δύναμη που ασκεί το βλήμα στο κιβώτιο.                            Μονάδες   13 

 

 

ΘΕΜΑ 4ον 
Κυλινδρικό δοχείο, με τον άξονά του κατακόρυφο, κλείνεται αεροστεγώς στο πάνω μέρος του με 

έμβολο διατομής Α=0,02m2 και βάρους w=374 Ν. Το αέριο μέσα στο δοχείο καταλαμβάνει όγκο 

0,01m3 και βρίσκεται σε θερμοκρασία 27 οC. H ατμοσφαιρική πίεση είναι pατ=1atm. 

α)    Πόση είναι η πίεση του αερίου;                                                                                Μονάδες   

12 

β)    Πόσο θα αυξηθεί ο όγκος του αερίου, αν η θερμοκρασία του γίνει 207 οC;            Μονάδες   

13 

          (1atm = 1,013x105N/m2) 

 
 

 
          

     Ο Διευθυντής                                                              Ο εισηγητής 
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ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ............ 

ΓΡΑΠΤΕΣ   ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 

ΜΑΘΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ  Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ 

...................  ....../5/ 2017 
 
 
ΘΕΜΑ  Α 
       (5 5=25 μονάδες) 
 
Α1.  Ορισμένη ποσότητα ιδανικού αερίου εκτονώνεται   ισόθερμα μέχρι να διπλασιαστεί 
      ο όγκος του. Τότε κατά τη μεταβολή αυτή  η πίεση του αερίου: 
       α) υποδιπλασιάζεται                              β) διπλασιάζεται 
       γ) παραμένει σταθερή                           δ) είναι ίση με μηδέν       (επιλέξτε το σωστό) 
 
Α2. Η ταχύτητα διαφυγής ενός σώματος  από την επιφάνεια της Γης : 
      α) είναι ανεξάρτητη από τη μάζα του σώματος που εκτοξεύεται 
      β) είναι αντιστρόφα ανάλογη της μάζας της Γης 
      γ) είναι ανάλογη με τη τετραγωνική ρίζα της μάζας του σώματος που εκτοξεύουμε 
               (επιλέξτε το σωστό) 
 
Α3. Η μονάδα μέτρησης της της  ορμής  ενός σώματος είναι : 
    α) kg m/sec    β)kg m    γ) kg joule  δ) Νewton  
  (επιλέξτε το σωστό) 
 
Α4.Κατά την οριζόντια βολή ενός σώματος σε ομογενές βαρυτικό πεδίο 
     ο χρόνος πτώσης του   μέχρι να φτάσει στο έδαφος : 
          α)εξαρτάται από την ταχύτητα εκτόξευσης                                         
          β)εξαρτάται από το ύψος που εκτοξεύτηκε  
          γ) είναι  αντιστρόφως ανάλογος με τη επιτάχυνση της βαρύτητας   
                                                                                                                        (επιλέξτε το σωστό) 
 
Α5. Σημειώστε με Σ όσες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και με Λ όσες είναι λανθασμένες:  
 
      α) Σε μια θερμοδυναμική μεταβολή,  η αλλαγή της εσωτερικής ενέργειας μια ορισμένης ποσότητας    
         ιδανικού   αερίου εξαρτάται μόνο από τη μεταβολή της θερμοκρασίας  του.                    
      β)  Ο συντελεστής απόδοσης μιας  μηχανής Carnot εξαρτάται μόνο από της θερμοκρασίες των  
            δυο δεξαμενών θερμότητας. 
      γ) Σύμφωνα με το 2ο  θερμοδυναμικό νόμο: είναι αδύνατο να κατασκευαστεί θερμική μηχανή 
       που να μετατρέπει εξ ολοκλήρου τη θερμότητα σε ωφέλιμο έργο . 
      δ) Ο 2ος  θερμοδυναμικός νόμος αποτελεί μια έκφραση της αρχής διατήρησης της ενέργειας 
       ε) Κατά την ελαστική κρούση  ενός συστήματος  δυο σωμάτων δεν υπάρχουν απώλειες ενέργειας  
            από το σύστημα προς το περιβάλλον. 
 
 
ΘΕΜΑ Β 
 
Β1. Ένας εξωπλανήτης Χ έχει διπλάσια ακτίνα  και διπλάσια πυκνότητα από τη γη. Αν γνωρίζουμε  
    ότι στην επιφάνεια της γης η επιτάχυνση της βαρύτητας είναι g0= 10m/s2 , τότε στην επιφάνεια  
   του πλανήτη η επιτάχυνση της βαρύτητας  θα είναι:   ( δίνεται ο όγκος σφαίρας V=4πR3/3) 
 
   α) 40m/s2         β) 20m/s2          γ) 80m/s2                    Επιλέξτε τη σωστή        (  μονάδες 3 ) 
 
    Αιτιολογήστε τις απαντήσεις σας. (  μονάδες 9  ) 
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 Β2 Ενα σώμα m1=m  κινείται με ταχύτητα υ  πάνω σε λείο οριζόντιο δάπεδο και συγκρούεται  
   κεντρικά και πλαστικά με ακίνητο σώμα m2 ίσης μάζας. Μετά την κρούση η κινητική ενέργεια  
   του    m1 έχει ελαττωθεί κατά 12joule. Aν το    m2  δεν ήταν ακίνητο, αλλά κινούνταν με ταχύτητα 
   ίσου μέτρου με το m1 και αντίθετης φοράς , τότε μετά την πλαστική τους κρούση η απώλεια   
   μηχανικής ενέργειας του συστήματος θα ήταν : 
                          α) 32j        β) 12j      γ)24j                                              
 
     Επιλέξτε τη  σωστή        (  μονάδες 3 ) 
    Αιτιολογήστε τις απαντήσεις σας. (  μονάδες 10) 
 
 

ΘΕΜΑ Γ 
Ορισμένη ποσότητα ιδανικού αέριου βρίσκεται στην κατάσταση Α, όπου 
 PA=8•104Pa, VA=2 m3 και ΤΑ. Το αέριο εκτελεί  κυκλική μεταβολή ΑΒΓΔΑ, η οποία  
αποτελείται από τις εξής διαδοχικές μεταβολές: 
ΑΒ: ισοβαρή  θέρμανση μέχρι να 4πλασιαστεί ο όγκος  του 
ΒΓ: ισόχωρη ψύξη κατά την οποία υποδιπλασιάζεται η εσωτερική του ενέργεια 
ΓΔ: ισόβαρής 
ΔΑ: ισόχωρη  
α) Να παρασταθεί γραφικά η παραπάνω κυκλική μεταβολή σε άξονες P-V. 
β) Να υπολογίσετε το συνολικό έργο. 
γ) Να υπολογίσετε τον συντελεστή απόδοσης e της θερμικής μηχανής που πραγματοποιεί  
    την παραπάνω κυκλική μεταβολή. 
 
    (μονάδες 7+8+10) 
 
     

 ΘΕΜΑ Δ 
 
Ένα  ξύλινο  κιβώτιο μάζας  m2=3,8kg 
 βρίσκεται ακίνητο πάνω  λείο οριζόντιο  
δάπεδο . Ένα βλήμα m1=0,2kg  που  
κινείται οριζόντια αρχίζει να  σφηνώνεται 
 με ταχύτητα 200m/s τη χρονική στιγμή t=0 στο ακίνητο κιβώτιο .  
 
Τη χρονική στιγμή  t1=0,02sec που  ολοκληρώνεται η διείσδυση, το συσσωμάτωμα που προκύπτει   
εισέρχεται σε τραχύ οριζόντιο δρόμο  με συντελεστή τριβής ολίσθησης μ= 0,2 
Το συσσωμάτωμα επιβραδύνεται ομαλά στον οριζόντιο τραχύ δρόμο και μετά από 
 λίγο σταματά.  
 
α)  Να υπολογίσετε την ταχύτητα του συσσωματώματος που προκύπτει αμέσως μετά 
      την ολοκλήρωση της διείσδυσης . 
β )Να υπολογίσετε την απώλεια ενέργειας του συστήματος των δυo σωμάτων λόγω της πλαστικής 
     κρούσης 
γ) Να υπολογίσετε τη μέση δύναμη που δέχεται το βλήμα κατά τη διείσδυσή του  
δ) Πόσο μετατοπίζεται συνολικά το κιβώτιο μέχρι να σταματήσει; 
 
  Δίνεται η επιτάχυνση της βαρύτητας g=10m/s2. (μονάδες 8+6+6+5) 
 
                  ΚΑΛΗ  ΦΩΤΙΣΗ 
 
               Ο Διευθυντής    Οι εισηγητές 
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ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΦΗΣ ΜΕ Λ.Τ                         ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:………………….               
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BAΘΜΟΣ…………………… 

      Θ Ε Μ Α Τ Α 

ΘΕΜΑ Α 

Στις  ερωτήσεις Α1 έως Α3 να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: 

 

Α1. Κατά την ισόθερμη εκτόνωση ενός αερίου 

α. το αέριο απορροφά θερμότητα η οποία μετατρέπεται εξ ολοκλήρου σε αύξηση της 

εσωτερικής του ενέργειας. 

β. η απορροφούμενη από το αέριο θερμότητα μετατρέπεται εξ ολοκλήρου σε έργο εκτόνωσης 

του αερίου. 

γ. το αέριο δεν επιτρέπεται να ανταλλάσσει ποσά θερμικής ενέργειας με το περιβάλλον του. 

δ. η εσωτερική ενέργεια του αερίου αυξάνεται. 

                                                                                                                     (Μονάδες 5)  

Α2. Η αρχή διατήρησης της ορμής ισχύει μόνο: 

α. Για τα συστήματα στα οποία ασκούνται εξωτερικές δυνάμεις. 

β. Στην περίπτωση των κρούσεων. 

γ. Αν όλα τα σώματα του συστήματος κινούνται. 

δ. Στις περιπτώσεις μονωμένων συστημάτων.                                                  (5 μονάδες) 

 

Α3. Ένα αρνητικό φορτίο, αφήνεται μέσα σε ηλεκτρικό πεδίο. Το φορτίο θα κινηθεί: 

α. Προς τα εκεί που τα δυναμικά αυξάνονται. 

β. Προς τα εκεί που τα δυναμικά μειώνονται. 

γ. Προς την κατεύθυνση που το δυναμικό έχει την ίδια τιμή. 

δ. Η κατεύθυνση στην οποία θα κινηθεί δεν έχει να κάνει με το δυναμικό.         (5 μονάδες) 

 

Α4. Να αντιστοιχίσετε τις μεταβολές της αριστερής στήλης με τις σχέσεις της δεξιάς στήλης. 

1) Ισόθερμη μεταβολή                                     α) 
V

P
= σταθ. 

2) Ισόχωρη μεταβολή                                     β) 
T

P
=σταθ. 

3) Ισοβαρής μεταβολή                                    γ) 
T

V
=σταθ. 

                                           δ) PV =σταθ               (5 μονάδες) 

 

Α5. Να χαρακτηρίσετε στο φύλλο των απαντήσεών σας τις προτάσεις που ακολουθούν με το 

γράμμα Σ αν είναι σωστές και με το γράμμα Λ αν είναι λανθασμένες. 

α. Όταν ένα ιδανικό αέριο συμπιέζεται υπό σταθερή θερμοκρασία μέχρι διπλασιασμού της 

πίεσής του, ο όγκος του αερίου διπλασιάζεται. 

β. Σε μια αδιαβατική μεταβολή δεν μεταβάλλεται η  θερμοκρασία του  αερίου. 

γ. Σε μια ισόχωρη μεταβολή το έργο που ανταλλάσει το αέριο με το περιβάλλον είναι μηδέν. 
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δ. Ο 1ος θερμοδυναμικός νόμος αποτελεί μια έκφραση της αρχής διατήρησης της ενέργειας. 

ε. Η εσωτερική ενέργεια ορισμένης ποσότητας ενός ιδανικού αερίου υπολογίζεται ως 

άθροισμα των κινητικών ενεργειών των μορίων του.  

                                                                                                                      (Μονάδες 5)  

 

ΘΕΜΑ Β 
 

Β1.Έστω το ομογενές ηλεκτρικό πεδίο του σχήματος. Εάν στη θετική πλάκα αφεθεί να 

κινηθεί ελεύθερα θετικό φορτίο +q, να αποδείξετε ότι η σχέση που συνδέει την ένταση Ε με 

τη διαφορά δυναμικού V μεταξύ των πλακών είναι : E = V/L (Όπου L η απόσταση των 

πλακών)                                                                                 

                                                              (Μονάδες 9)            
 

Β2. α. Να δείξετε ότι το φορτίο του παραπάνω σχήματος θα εκτελέσει ευθύγραμμη ομαλά  

επιταχυνόμενη κίνηση  με επιτάχυνση  α=
mL

qV




, όπου m η μάζα του φορτίου. (Μονάδες 7) 

       β. Να δείξετε ότι ο χρόνος κίνησης του φορτίου μέχρι να χτυπήσει στην απέναντι πλάκα 

 είναι:    t=
qV

m
L






2
 .                                                                                        (Μονάδες 9) 

 

ΘΕΜΑ Γ 

 

Δύο σώματα με μάζες m1 = 0,4kg και m2 = 0,6kg, κινούνται πάνω σε οριζόντιο επίπεδο με 

το οποίο έχουν συντελεστή τριβής ολίσθησης μ = 0,2. Τα σώματα κινούνται σε αντίθετες 

κατευθύνσεις και συγκρούονται πλαστικά έχοντας κατά τη στιγμή της σύγκρουσης ταχύτητες 

υ1 = 20m/s και υ2 = 5m/s αντίστοιχα. Να υπολογίσετε: 

 

Γ1. Την ταχύτητα του συσσωματώματος αμέσως μετά την κρούση. 

 

Γ2. Τη μεταβολή της ορμής του κάθε σώματος εξαιτίας της πλαστικής κρούσης. 

 

Γ3. Το διάστημα που θα διανύσει μετά την κρούση το συσσωμάτωμα. 

Δίνεται: (g = 10m/s2 ).   

                                                                                                                                              

(8+8+9=25 μονάδες) 

 

 

30



 

 ΘΕΜΑ Δ 

Στο παρακάτω διάγραμμα «πίεση – θερμοκρασία» παριστάνεται η αντιστρεπτή μεταβολή 

ιδανικού μονοατομικού  αερίου που περιέχει n =2/R mol.   

 
Δ1. Να μεταφέρετε τον παρακάτω πίνακα στο χαρτί σας. 

 
α. Να συμπληρώσετε τις κενές θέσεις του πίνακα με τις τιμές των μεγεθών P, V, T στα 

σημεία Α, Β και Γ, αντίστοιχα.  

                                                                                (Μονάδες 6) 

β. Να συμπληρώσετε στη στήλη «Ονομασία μεταβολής» την ονομασία της αντίστοιχης 

μεταβολής (π.χ. ισόχωρη ψύξη).                                                                       (Μονάδες 3) 

 

Δ2. Να σχεδιάσετε την κυκλική μεταβολή του σχήματος σε διάγραμμα P–V («πίεση–όγκος»).                                                                                                                                   

(Μονάδες 5) 

 

Δ3. Να υπολογίσετε το ολικό έργο και το ποσό της θερμότητας που ανταλλάσσει το αέριο με 

το περιβάλλον, κατά τη διάρκεια της κυκλικής μεταβολής.                                 (Μονάδες 8) 

 

Δ4. Αν μια θερμική μηχανή εκτελούσε τον παραπάνω κύκλο λειτουργίας, να υπολογίσετε το 

συντελεστή απόδοσής της                                                                                (Μονάδες 3) 

                                                         

 Δίνεται:l n 2= 0,7. 

 

      Ο διευθυντής                                                                               Ο εισηγητής 
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