
ΦΥΣΙΚΗ  ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ  Β΄  ΛΥΚΕΙΟΥ     ΠΕΜΠΤΗ 28 – 4 – 2022

ΘΕΜΑ Α
Στις ερωτήσεις  1 –  4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα σε κάθε αριθμό το
γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
1. Ίσες μεταβολές ορμής σωμάτων απαιτούν μεγαλύτερη συνισταμένη δύναμη όταν:

α. διαρκούν περισσότερο χρόνο.
β. οι μάζες είναι μεγαλύτερες.
γ. οι μεταβολές ταχύτητας είναι μεγαλύτερες.
δ. διαρκούν λιγότερο χρόνο.

Μονάδες 5
2. Αν σε σταθερή ποσότητα ιδανικού αερίου τετραπλασιάσουμε τον όγκο και διπλασιάσουμε ταυτόχρονα

τη θερμοκρασία τότε η πίεση:
α. Μένει σταθερή.                      β. Διπλασιάζεται.
γ. Υποδιπλασιάζεται.                 δ. Τετραπλασιάζεται.

Μονάδες 5
3. Η οριζόντια βολή στο ομογενές πεδίο βαρύτητας είναι σύνθετη κίνηση που μπορεί να αναλυθεί σε δύο

κινήσεις οι οποίες είναι:
α. Ομαλά επιταχυνόμενες σε κάθε άξονα.
β. Ομαλή στον οριζόντιο άξονα Οx και ελεύθερη πτώση στον κατακόρυφο άξονα Οy.
γ. Ομαλή και στους δύο άξονες.
δ. Ομαλή στον οριζόντιο άξονα Οx και ομαλά επιταχυνόμενη στον κατακόρυφο άξονα Οy με αρχική

ταχύτητα υ0 και επιτάχυνση g.
Μονάδες 5

4. Ακίνητο βλήμα διασπάται ακαριαία με έκρηξη, σε δύο κομμάτια μάζας  m και 2m, αντίστοιχα. Τα δύο
κομμάτια, αμέσως μετά την έκρηξη, αποκτούν:
α. Ίσες ταχύτητες.                                   β. Αντίθετες ταχύτητες.
γ. Ίσες ορμές.                                         δ. Αντίθετες ορμές.

Μονάδες 5
5. Να χαρακτηρίσετε κάθε μία από τις παρακάτω προτάσεις με το γράμμα Σ αν είναι σωστή και με το γράμμα

Λ αν είναι λανθασμένη.
α. Η βαρυτική δυναμική ενέργεια συστήματος δύο σημειακών μαζών είναι πάντα θετική.
β. Στην ισόθερμη εκτόνωση ορισμένης ποσότητας ιδανικού αερίου, η θερμοκρασία είναι σταθερή και η

πίεση είναι ανάλογη του όγκου του αερίου.
γ. Η πίεση ορισμένης ποσότητας ιδανικού αερίου του οποίου ο όγκος είναι σταθερός, είναι αντιστρόφως

ανάλογη με τη θερμοκρασία του.
δ. Η ομαλή κυκλική κίνηση είναι περιοδική κίνηση.
ε. Η ηλεκτρική δυναμική ενέργεια συστήματος δύο σημειακών ηλεκτρικών φορτίων είναι θετική όταν τα

φορτία είναι ετερόσημα.
Μονάδες 5

ΘΕΜΑ Β

1. Όταν ο όγκος ορισμένης ποσότητας ιδανικού αερίου τριπλασιάζεται υπό σταθερή θερμοκρασιά, τότε η
πίεση του:

α) παραμένει σταθερή,                        β) τριπλασιάζεται,                         γ) υποτριπλασιάζεται.

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 4, 8

2.
Θεωρούμε ότι ο λόγος των ακτίνων της Γης προς αυτόν της Σελήνης είναι ίσος με  
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λόγος  των  μέτρων  της  επιτάχυνσης  της  βαρύτητας  στην  επιφάνεια  της  Γης  προς  την  αντίστοιχη



επιτάχυνση στην επιφάνεια της Σελήνης είναι ίση με  
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διαφυγής ενός σώματος από την επιφάνεια της Γης και  uδΣ είναι το μέτρο της ταχύτητας διαφυγής

από την επιφάνεια της Σελήνης, τότε ο λόγος των μέτρων των δύο ταχυτήτων 
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                                           β) √22                                            γ) √ 112                           

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 4, 9

ΘΕΜΑ Γ
Ένα σώμα μάζας m=1,2 kg κινείται πάνω σε οριζόντια κυκλική τροχιά ακτίνας R=0,2m. Η συνισταμένη των
δυνάμεων που ασκούνται στο σώμα έχει μέτρο ΣF=600N και κατεύθυνση προς το κέντρο της κυκλικής
τροχιάς. Να υπολογίσετε:
Γ1) Την κεντρομόλο επιτάχυνση του σώματος.
Γ2) Την γωνιακή ταχύτητα του σώματος. 
Γ3) Το μήκος του τόξου που θα διαγράψει,  σε χρόνο ίσο με το χρόνο κίνησης δεύτερου σώματος  που
εκτελεί ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση χωρίς αρχική ταχύτητα και αποκτά ταχύτητα  u=54  m/s
έχοντας επιτάχυνση α=12m/s2.
Γ4) Το δεύτερο σώμα μάζας M=m/2 συγκρούεται τελικά με το πρώτο σώμα σε κάποιο σημείο της κυκλικής
τροχιάς του, έχοντας ταχύτητα  V με κατεύθυνση 
αντίρροπη της γραμμικής ταχύτητας του του πρώτου
 σώματος τη στιγμή της κρούσης.

Άν η κρούση είναι πλαστική, να υπολογίσετε την
 ταχύτητα V  του σώματος μάζας Μ ώστε το 
συσσωμάτωμα να έχει μηδενική κινητική ενέργεια 
μετά την κρούση.

Μονάδες  4, 6, 7, 8
ΘΕΜΑ Δ

Φορτισμένο σωματίδιο μάζας  m = 10-10 kg και φορτίου q = 10-10 C επιταχύνεται από την ηρεμία, από μια
διαφορά δυναμικού  V1 = 200  V αποκτώντας ταχύτητα μέτρου υ1.  Στη συνέχεια το σωματίδιο εισέρχεται
κάθετα  στις  δυναμικές  γραμμές  ομογενούς  ηλεκτροστατικού  πεδίου  που  σχηματίζεται  μεταξύ  δύο
οριζοντίων παράλληλων φορτισμένων μεταλλικών πλακών. Η ένταση του δεύτερου ηλεκτροστατικού πεδίου
είναι Ε2 = 2000 Ν/C και το μήκος των παράλληλων φορτισμένων πλακών είναι L = 10 cm.
Δ1) Να αποδείξετε ότι η ταχύτητα εισόδου του φορτισμένου σωματιδίου στο ομογενές ηλεκτρικό έχει μέτρο
υ1 = 20 m/s.
Δ2) Να υπολογίσετε το χρόνο παραμονής του σωματιδίου μέσα στο ομογενές ηλεκτρικό πεδίο.
Δ3) Να υπολογίσετε την κατακόρυφη απόκλιση του φορτισμένου σωματιδίου κατά την έξοδό του από το
ομογενές ηλεκτρικό πεδίο.
Δ4) Να υπολογίσετε την ταχύτητα εξόδου του φορτισμένου σωματιδίου από το ομογενές ηλεκτρικό πεδίο.
Δ5)  Να υπολογίσετε  τη διαφορά δυναμικού μεταξύ των  σημείων εισόδου και  εξόδου του φορτισμένου
σωματιδίου στο ομογενές ηλεκτρικό πεδίο.

Μονάδες  5, 5, 5, 5, 5
Η βαρύτητα και η αντίσταση του αέρα θεωρείται αμελητέα.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ Δ      t       = 2      h  
ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
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