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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ B' ΛΥΚΕΙΟΥ
16/11/2014
ΖΗΤΗΜΑ 1ο
Εξετάστε ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος
1. Ακίνητο σώµα µάζας m διασπάται ακαριαία σε δυο κοµµάτια Α
και Β µε µάζας mA =2m/3 και mB =m/3 αντίστοιχα. Μετά την διάσπαση :
(α) το µέτρο της ταχύτητας του Β είναι διπλάσιο από το µέτρο της ταχύτητας
του Α.
(ϐ) η ορµή του Β έχει διπλάσιο µέτρο και αντίθετη ϕορά από την ορµή του Α
(γ) η ορµή του Α έχει διπλάσιο µέτρο και αντίθετη ϕορά από την ορµή του Β.
(δ) οι ορµές των δυο σωµάτων έχουν ίσα µέτρα και αντίθετες
ϕορές.
μονάδες 4
2. Ενα σώµα κάνει οµαλή κυκλική κίνηση. Ποια από τα επόµενα µεγέθη
παραµένουν σταθερά ;
α) Η γραµµική ταχύτητα
ϐ) Η περίοδος
γ) Η συχνότητα
δ) Η κεντροµόλος δύναµη
μονάδες 4
3. Το πλήρωµα ενός αεροπλάνου, που πετάει οριζόντια σε ύψος h, αφήνει
ελεύθερο ένα δέµα. Ο χρόνος που χρειάζεται το δεµα για να
ϕτάσει στο έδαφος εξαρτάται :
α) µόνο από την ταχύτητα του αεροπλάνου.
ϐ) µόνο από το ύψος στο οποίο πετάει το αεροπλάνο.
γ) από την ταχύτητα του αεροπλάνου και το ύψος στο οποίο πετάει.
δ) από το ύψος στο οποίο πετάει το αεροπλάνο και από το ϐάρος του
αντικειµένου.
μονάδες 4

4. ∆ύο σώµατα (1) και (2) µε µάζες m και 2m αντίστοιχα κινούνται στον ίδιο
ευθύγραµµο δρόµο µε ταχύτητες µέτρου 2υ και υ αντίστοιχα, έχοντας
αντίθετη ϕορά.
Η ορµή του συστήµατος των δύο σωµάτων είναι ίση µε :
(α) µηδέν
(ϐ) 2mυ
(γ) 4mυ
(δ) mυ
μονάδες 4

5. Μικρο σώµα µάζας m κινείται µε ταχύτητα µέτρου υ και συγκρούεται
µετωπικά και πλαστικά µε ακίνητο σώµα µάζας 3m. Ποιες από τις παρακάτω
προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασµένες ;
α) Η ϕορά της κίνησης του συσσωµατώµατος που προκύπτει από την κρούση
είναι η ίδια µε τη ϕορά κίνησης του σώµατος µάζας m πριν την κρούση.
ϐ) Η ορµή του συστήµατος των δυο σωµάτων έχει µέτρο 4mυ.
γ) Η κινητική ενέργεια του συστήµατος των δυο σωµάτων µειώθηκε εξαιτίας
της κρούσης.
δ) Η ταχύτητα του σώµατος που προκύπτει από την κρούση ισούται µε υ/4
μονάδες 4

6. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις, που αναφέρονται στην οµαλή κυκλική
κίνηση, είναι σωστές ;
α) Το µέτρο της γραµµικής ταχύτητας είναι σταθερό.
ϐ) Το διάνυσµα της γραµµικής ταχύτητας είναι σταθερό.
γ) Το µέτρο της κεντροµόλου επιτάχυνσης είναι σταθερό.
δ) Η κεντροµόλος επιτάχυνση είναι κάθε χρονική στιγµή κάθετη στη γραµµική
ταχύτητα.
ε) Για να πραγµατοποιήσει ένα σώµα κυκλική κίνηση δεν απαιτείται δύναµη.
μονάδες 5

ΖΗΤΗΜΑ 2ο
Εξετάστε ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος
αιτιολογώντας όλες τις απαντήσεις σας
1. Σφαίρα Α που κινείται σε λείο οριζόντιο επίπεδο συγκρούεται κεντρικά και
πλαστικά µε άλλη όµοια αλλά ακίνητη σφαίρα Β που ϐρίσκεται στο ίδιο
επίπεδο. Για τις κινητικές ενέργειες του συστήµατος πριν και µετά την κρούση
θα ισχύει :
(α) Kπριν = Kµετά
(ϐ) Kπριν = 2Kµετά
(γ) Kπριν = 3Kµετά
μονάδες 8
2. ∆ύο σώµατα Α και Β µε ίσες µάζες εκτελούν οµαλή κυκλική κίνηση σε
οµόκεντρους κύκλους µε ακτίνες R και 16R, αντίστοιχα.
Αν τα µέτρα των κεντροµόλων δυνάµεων που ασκούνται στα δύο
σώµατα είναι ίσα, τότε ο λόγος των περιόδων TA/TB
είναι :
(α) 2
(ϐ) 0,25
(γ) 4
(δ) τίποτα από τα παραπάνω
μονάδες 8

3. Ενας σκοπευτής έχει την κάνη του όπλου του οριζόντια και σηµαδεύει στο
κέντρο ενός µεγάλου στόχου, που ϐρίσκεται σε απόσταση s = 200m. Η
σφαίρα χτυπάει τον στόχο σε απόσταση d=1,25m χαµηλότερα από το κέντρο.
Αν g=10m/sec2, η ταχύτητα µε την οποία έφυγε η σφαίρα από την κάνη του
όπλου θα είναι
(α) 20m/sec
(β)400m/sec
(γ)200m/sec
(δ)τιποτε απο τα παραπανω
μονάδες 9

ΖΗΤΗΜΑ 3ο
Πλησιάζουν τα Χριστούγεννα – «ho-ho-ho» σκέφτηκε ο ‘Αη Βασίλης

Ο ‘Αη Βασίλης θέλοντας να δώσει χαρά στα παιδιά κατασκεύασε ένα κανόνι
που πετά χιονόμπαλες και το εγκατέστησε στην ταράτσα του πύργου του
(που ως γνωστόν είναι στο ROVANIEMI). Για να το δοκιμάσει εκτελεί μια βολή
και βάζοντας τα ξωτικά να καταγράψουν τα δεδομένα του πειράματος που
κάνει, λαμβάνει την εξής αναφορά :
- Η ταχύτητα υχ της χιονόμπαλας αμέσως μετά την στιγμή της εκτόξευσης
ήταν οκταπλάσια σε μέτρο, από την ταχύτητα υκ του κανονιού την αντίστοιχη
στιγμή.
- το ύψος του πύργου, μετρήθηκε κατά το πείραμα ίσο με Η=180m.
- το μήκος s της ταράτσας δεν μετρήθηκε, καθώς το ξέχασε το ξωτικό που
είχε αναλάβει να το μετρήσει, γιατί έκανε τσουλήθρα στην ταράτσα.
Τουλάχιστον, κατάφερε να βρει ότι ο συντελεστής τριβής με την ταράτσα
είναι μ=0,2.
-Τέλος, διαπιστώθηκε ότι ο χρόνος πτώσης tx της χιονόμπαλας μέχρι το
έδαφος, είναι ίδιος με τον χρόνο κίνησης του κανονιού tκ μετά τον
πυροβολισμό μέχρι να σταματήσει ακριβώς στο άλλο άκρο τής ταράτσας .
Αν g=10m/s2 ,τα ερωτήματα που τέθηκαν ήταν
α) ποιος είναι ο λόγος των μαζών χιονόμπαλας - κανονιού;
β) να βρεθεί η ταχύτητα υκ του κανονιού αμέσως μετά τον πυροβολισμό
γ) πόσο είναι το μήκος s της ταράτσας που το αφηρημένο ξωτικό ξέχασε να
μετρήσει;
δ) πόση είναι η ταχύτητα της χιονόμπαλας τη στιγμή που έχει διανύσει
οριζόντια απόσταση ίση με το μισό του βεληνεκούς της.
ΤΕΛΙΚΑ ΧΑΡΟΠΟΙΗΣΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ Ο ΑΗ ΒΑΣΙΛΗΣ;
25 μονάδες

ΖΗΤΗΜΑ 4ο
Η ΤΙΜΩΡΙΑ ΤΟΥ ΑΦΗΡΗΜΕΝΟΥ ΞΩΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ
ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΗ ΒΑΣΙΛΗ

Ο ‘Αη Βασίλης έβαλε τα υπόλοιπα ξωτικά να δέσουν το αφηρημένο ξωτικό
μάζας m1 με ένα σχοινί μήκους L=2/π m πάνω στο ιδιωτικό του παγοδρόμιο,
που είναι κατά το ήμισυ λείο , και κατά το ήμισυ τραχύ, όπως στο σχήμα και
του έδωσε μια ταχύτητα υ1=4m/sec.
Αφού διέγραψε κυκλική τροχιά γωνίας 900 πάνω στο λείο τμήμα του
παγοδρομίου συνάντα στο δρόμο του ένα πιο αφηρημένο ξωτικό μάζας
m2=m1 , που χάζευε σε απόσταση ίση με L από το κέντρο του κύκλου, από
το οποίο αρπάζεται, ενώ την ίδια στιγμή κόβεται το σχοινί. Ακολούθως τα δυο
υπεραφηρημένα ξωτικά κινούνται ως ένα σώμα, πάνω στο τραχύ τμήμα του
παγοδρομίου με το οποίο έχουν συντελεστή τριβής μ=0,1, έτσι ώστε να
φτάσουν στην άκρη του παγοδρομίου και να σταματήσουν ακριβώς στα όρια
μιας χαράδρας .
Ταυτόχρονα στέλνει με επιστολή στα παιδιά που περιμένουν δώρα από αυτόν,
το παραπάνω πρόβλημα. Όσα το λύσουν θα πάρουν το δώρο που επιθυμούν,
ενώ τα υπόλοιπα ότι δώρο περισσέψει από αυτά που θα φτιάξει.
Αν g=10m/s2 , τα ερωτήματα είναι
α)πόσο χρόνο χρειάζεται το πρώτο αφηρημένο ξωτικό για να διαγράψει την
κυκλική κίνηση των 900;
β)Τι ταχύτητα θα έχει το συσσωμάτωμα;
γ)Τι ποσοστό της κινητικής ενέργειας πριν από την κρούση έγινε θερμότητα
κατά την κρούση;
δ)Πόση απόσταση d θα διανύσουν τα υπεραφηρημένα ξωτικά μέχρι να
σταματήσουν στην άκρη της χράδρας;
ΠΗΡΕ ΔΩΡΟ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΟΥΣΕ ΚΑΝΕΝΑ ΠΑΙΔΙ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ;
25 μονάδες
Καλή επιτυχία

