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Β΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

 ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020  
- ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: 4 
 
ΘΕΜΑ Α 
 
Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ημιτελείς προτάσεις 
A1 έως και Α4 και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στο σωστό συμπλήρωμά της. 
 
Α.1. Ένα σύστημα σωμάτων είναι μονωμένο όταν: 
 
α. δέχεται μόνο συντηρητικές δυνάμεις 
β. δέχεται μόνο εξωτερικές δυνάμεις 
γ. η συνισταμένη των εξωτερικών δυνάμεων που δέχεται το σύστημα είναι μηδέν 
δ. η συνισταμένη των εσωτερικών δυνάμεων που δέχεται το σύστημα είναι μηδέν. 

(Μονάδες 5) 
 
Α.2. Στην ομαλή κυκλική κίνηση: 
 
α. η γραμμική ταχύτητα παραμένει σταθερή 
β. η συχνότητα μεταβάλλεται 
γ. η γωνιακή ταχύτητα παραμένει σταθερή 
δ. το μέτρο της κεντρομόλου επιτάχυνσης αυξάνεται. 

(Μονάδες 5) 
 
Α.3.  Βλήμα μάζας m εκτοξεύεται κατακόρυφα προς τα πάνω με ταχύτητα μέτρου υ0 . Στο 
ανώτερο σημείο της τροχιάς του εκρήγνυται σε τρία κομμάτια ίσης μάζας. Η τελική ολική 
ορμή του συστήματος των τριών κομματιών αμέσως μετά την έκρηξη είναι:  
 
α. 3mυ0   β. mυ0    γ. 0    δ. mυ0/3     

(Μονάδες 5) 
 
Α.4. Για ιδανικό αέριο που υποβάλλεται σε ισόθερμη αντιστρεπτή συμπίεση ισχύει:  
 
α. ο όγκος του παραμένει σταθερός.  
β. η εσωτερική του ενέργεια παραμένει σταθερή.  
γ. η εσωτερική του ενέργεια αυξάνεται.  
δ. η θερμοκρασία του αυξάνεται.  

(Μονάδες 5)  
 
Α.5. 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 τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη. 
 
Α.5.1. Αν η κινητική ενέργεια ενός συστήματος σωμάτων είναι διαφορετική από το μηδέν 
τότε υποχρεωτικά και η ορμή του συστήματος είναι διαφορετική από το μηδέν.  
Α.5.2. Ο δεύτερος θερμοδυναμικός νόμος είναι συνέπεια της αρχής διατήρησης της 
ενέργειας. 
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Α.5.3. Ιδανικό μονοατομικό αέριο συμπιέζεται ισόθερμα στο μισό του αρχικού του όγκου, 
τότε η εσωτερική ενέργεια του αερίου αυξάνεται 
Α.5.4. Η μηχανή Carnot έχει τη μεγαλύτερη απόδοση γιατί μετατρέπει όλη τη θερμότητα σε 
ωφέλιμο έργο. 
Α.5.5. Σώμα εκτελεί οριζόντια βολή από ύψος h. Ο χρόνος που χρειάζεται για να φτάσει 
στο έδαφος εξαρτάται από την ταχύτητα με την οποία το εκτοξεύουμε. 

(Μονάδες 5)  
 
ΘΕΜΑ Β 
 
Β.1. Σώμα βάρους w εκτελεί κατακόρυφη κυκλική κίνηση 
δεμένο στο ένα άκρο αβαρούς και μη εκτατού νήματος μήκους 
L, όπως φαίνεται στο σχήμα.  
Στην κατώτερη θέση της τροχιάς του (θέση (1)) το σώμα 
δέχεται δύναμη από το νήμα με μέτρο ΤΝ1.  
Στην ανώτερη θέση της τροχιάς του (θέση (2)) η δύναμη από 
το νήμα έχει μέτρο ΤΝ2. 
Αν ΤΝ1 = 8w τότε: 
 
i. ΤΝ2 = 4 ΤΝ1  ii. ΤΝ2 = ΤΝ1   iii. ΤΝ2 = ΤΝ1/4 
 
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

(Μονάδες 2) 
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

(Μονάδες 7) 
 

Β.2. Τα σώματα Α και Β του σχήματος αμελητέων 
διαστάσεων, με μάζες mA και mB αντίστοιχα, 
συγκρατιόνται ακίνητα με τη βοήθεια αβαρών 
νημάτων έτσι ώστε να σχηματίζουν με την 
κατακόρυφη ίσες γωνίες θ, όπως φαίνεται στο 
σχήμα.  
 
Αφήνουμε ελεύθερα τα σώματα να κινηθούν έτσι 
ώστε να φτάσουν ταυτόχρονα στην κατακόρυφη 
θέση, όπου συγκρούονται κεντρικά και πλαστικά.  
Το σώμα Α ελάχιστα πριν την κρούση έχει ταχύτητα μέτρου υΑ.  
 
Αν για τις μάζες των σωμάτων ισχύει mB=3mA  το συσσωμάτωμα που δημιουργείται 
αμέσως μετά την κρούση: 
 
i. Θα κινηθεί προς τα αριστερά με ταχύτητα μέτρου 2υΑ 
ii. Θα κινηθεί προς τα δεξιά με ταχύτητα μέτρου 2υΑ 
iii. Θα κινηθεί προς τα αριστερά με ταχύτητα μέτρου υΑ/2 
 
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

(Μονάδες 2) 
Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

(Μονάδες 6) 
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Β.3. Σώμα μάζας Μ βρίσκεται 
ακίνητο σε ύψος H πάνω από το 
έδαφος όπως φαίνεται στο σχήμα.  
 
Κάποια στιγμή εσωτερικός 
μηχανισμός διασπά το σώμα σε δύο 
τμήματα Α και Β με μάζες mA και mB 
αντίστοιχα. ‘ 
 
Τα σώματα Α και Β εκτελούν 
οριζόντια βολή από ύψος Η και 
φτάνουν στο έδαφος σε σημεία Κ και 
Λ αντίστοιχα τα οποία απέχουν από 
το σημείο της διάσπασης οριζόντιες αποστάσεις χΑ και χΒ αντίστοιχα για τις οποίες ισχύει  
χΑ=2χΒ. Τότε: 
 
i. M=2mA    ii. M=3mA    iii. M=3mB 
 
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

(Μονάδες 2) 
Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

(Μονάδες 6) 
 
ΘΕΜΑ Γ  
Ποσότητα ιδανικού αερίου, που βρίσκεται σε κατάσταση θερμοδυναμικής ισορροπίας Α με 
πίεση p1, όγκο V1 και θερμοκρασία T1, υποβάλλεται στην παρακάτω κυκλική μεταβολή: 
 
ΑΒ: ισοβαρής εκτόνωση μέχρι τριπλασιασμού του όγκου 
ΒΓ: ισόχωρη ψύξη 
ΓΑ: ισόθερμη συμπίεση. 
 
Δ.1. Να σχεδιάσετε τα ποιοτικά διαγράμματα «πίεσης – όγκου» και «πίεσης – 
θερμοκρασίας» για την παραπάνω κυκλική μεταβολή. Στα διαγράμματα να φαίνονται οι 
τιμές των διάφορων μεγεθών σε σχέση με την πίεση p1,τον  όγκο V1 και τη θερμοκρασία 
T1. 

ΜΟΝΑΔΕΣ 6 
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ΜΟΝΑΔΕΣ 4 
 
Δ.3. Να υπολογίσετε το συντελεστή απόδοσης μιας μηχανής Carnot η οποία λειτουργεί 
στις ίδιες ακραίες θερμοκρασίες με την παραπάνω κυκλική μεταβολή. 

ΜΟΝΑΔΕΣ 4 
 
Δ.4. Αν 2400W JΑΒ =   και ln 3 1,1=  να υπολογίσετε το ποσό θερμότητας που αποβάλλει το 
αέριο κατά τη διάρκεια της παραπάνω κυκλικής μεταβολής. 

ΜΟΝΑΔΕΣ 6 
 
 
Δ.5. Να υπολογίσετε το συντελεστή απόδοσης της παραπάνω κυκλικής μεταβολής. 

ΜΟΝΑΔΕΣ 5 
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ΘΕΜΑ Δ 
 
Σώμα Σ1, μάζας m1 = 0,8kg αφήνεται από το ψηλότερο σημείο Α, λείου κατακόρυφου 
τεταρτοκυκλίου, ακτίνας R = 0,8m. Να υπολογίσετε: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Δ.1. το μέτρο της ταχύτητας του Σ1 τη στιγμή που φτάνει στο κατώτερο σημείο, Β, του 
τεταρτοκυκλίου 

(Μονάδες 5) 
 
Δ.2. το μέτρο της δύναμης που δέχεται από το τεταρτοκύκλιο την παραπάνω χρονική 
στιγμή (Να θεωρήσετε ότι στο σημείο Β εκτελεί ακόμη κυκλική κίνηση). 

(Μονάδες 6) 
 
Δ.3. Στη βάση του τεταρτοκυκλίου, στο σημείο Β, συναντά ακίνητο σώμα Σ2, ίσης μάζας, 
με το οποίο συγκρούεται κεντρικά και πλαστικά. Να υπολογίσετε την απώλεια της 
ενέργειας κατά τη διάρκεια της κρούσης. 

(Μονάδες 6) 
 
Δ.4. Το συσσωμάτωμα στη συνέχεια κινείται σε οριζόντιο επίπεδο με το οποίο 
παρουσιάζει τριβή με συντελεστή τριβής ολίσθησης μ=0,3. Αφού διανύσει απόσταση  
d=0,5m στο οριζόντιο επίπεδο, το εγκαταλείπει, σημείο Γ, και εκτελώντας οριζόντια βολή 
πέφτει στο έδαφος στο σημείο Ε. Αν S=4H/3 να υπολογίσετε το H.  

(Μονάδες 8) 
 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 


