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Διαγώνισμα Φυσικής Β’ Λυκείου Προσανατολισμού 

Οριζόντια βολή – Κυκλικές κινήσεις 

~~Διάρκεια 2 ώρες~~ 

 

Θέμα Α’ 

1) Δύο μαθητές παρακολουθούν το μάθημα της Φυσικής από 

τα έδρανα του εργαστηρίου του σχολείου τους. Ο μαθητής Α 

βρίσκεται στο Bali της Ινδονησίας, πολύ κοντά στον 

ισημερινό της Γης, και ο μαθητής Β στο Norilsk της Σιβηρίας 

που είναι η βορειότερη πόλη του κόσμου. Εξαιτίας της 

περιστροφής της Γης γύρω από τον άξονα της: 

i) Ο μαθητής Α κινείται με μεγαλύτερη γραμμική ταχύτητα 

από το μαθητή Β. 

ii) Ο μαθητής Α κινείται με μεγαλύτερη γωνιακή ταχύτητα 

από το μαθητή Β. 

iii)  Ο μαθητής Β κινείται με μεγαλύτερη γωνιακή ταχύτητα 

από το μαθητή Α. 

iv)  Ο μαθητής Β κινείται με μεγαλύτερη γραμμική ταχύτητα 

από το μαθητή Α. 

     (5 μονάδες) 

 

2) Η κεντρομόλος δύναμη, που δέχεται ένα σώμα το οποίο 

εκτελεί κυκλική κίνηση: 

i) Εκφράζει τη συνισταμένη των δυνάμεων που δέχεται το 

σώμα πάνω στη διεύθυνση της εφαπτομένης της 

κυκλικής τροχιάς. 

ii) Έχει διεύθυνση κάθετη στη διεύθυνση της κεντρομόλου 

επιτάχυνσης. 



 

Δημήτριος Γ. Φαδάκης Σελίδα 2 

 

iii)  Εκφράζει τη συνισταμένη των δυνάμεων που δέχεται το 

σώμα πάνω στη διεύθυνση της ακτίνας της κυκλικής 

τροχιάς. 

iv)  Έχει φορά αντίθετη από τη φορά της κεντρομόλου 

επιτάχυνσης. 

            (5 μονάδες) 

 

3) Δύο σώματα Α και Β κρατούνται ακίνητα στο ίδιο ύψος πάνω 

από το έδαφος. Μια χρονική στιγμή t1 το σώμα Α αφήνεται 

ελεύθερο και ταυτόχρονα το σώμα Β εκτοξεύεται οριζόντια. 

Τα δύο σώματα κινούνται χωρίς τριβές. Μια μεταγενέστερη 

χρονική στιγμή t2 και πριν φτάσουν στο έδαφος τα δύο 

σώματα: 

i) Έχουν την ίδια ταχύτητα. 

ii) Έχουν διανύσει την ίδια κατακόρυφη απόσταση. 

iii)  Βρίσκονται στην ίδια θέση. 

iv)  Έχουν διανύσει το ίδιο διάστημα. 

      (5 μονάδες) 

4) Ένας ανεμιστήρας περιστρέφεται με συχνότητα f. Αν 

διπλασιάσουμε τη συχνότητα περιστροφής του ανεμιστήρα, 

τότε: 

i) Διπλασιάζεται και η περίοδος περιστροφής. 

ii) Διπλασιάζεται και το μέτρο της γωνιακής ταχύτητας 

κάθε σημείου των πτερυγίων. 

iii)  Υποδιπλασιάζεται το μέτρο της γραμμικής ταχύτητας 

του άκρου καθενός από τα πτερύγια του ανεμιστήρα. 

iv)  Υποτετραπλασιάζεται το μέτρο της κεντρομόλου 

επιτάχυνσης. 

            (5 μονάδες) 
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5) Στις παρακάτω προτάσεις να απαντήσετε με Σωστό ή Λάθος 

i) Στην ομαλή κυκλική κίνηση ενός σώματος, η φορά της 

κεντρομόλου επιτάχυνσης εξαρτάται από τη φορά 

κίνησης του σώματος. 

ii) Ο χρόνος πτώσης σώματος που εκτελεί οριζόντια βολή, 

απουσία αέρα, σε ομογενές βαρυτικό πεδίο, εξαρτάται 

μόνο από το ύψος από το οποίο βάλλεται το σώμα. 

iii)  Η κεντρομόλος δύναμη έχει πάντοτε κατεύθυνση προς το 

κέντρο της κυκλικής τροχιάς. 

iv)  Η επιτάχυνση ενός σώματος που εκτελεί οριζόντια βολή 

είναι σταθερή. 

v) Σε ένα CD που περιστρέφεται, όλα του τα σημεία 

εκτελούν κυκλικές κινήσεις με την ίδια γραμμική 

ταχύτητα. 

  (5 μονάδες) 

Θέμα Β’ 

1) Βλήμα μικρών διαστάσεων ρίχνεται οριζόντια από ύψος h 

από την κάνη πυροβόλου, με αρχική ταχύτητα μέτρου υ0. 

Λίγο πριν χτυπήσει το σώμα στο έδαφος έχει ταχύτητα �⃗� 

μέτρου 𝜐0√2 . 

Η σχέση που συνδέει το βεληνεκές s με το ύψος h είναι: 

i) 𝑠 = 2ℎ 

ii) 𝑠 = ℎ 

iii)  𝑠 =
ℎ

2
 

Να αιτιολογηθεί η απάντησή σας. 

   (2+6=8 μονάδες) 
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2) Τροχός ποδηλάτου ακτίνας R περιστρέφεται με σταθερή 

συχνότητα, μέσω κατάλληλου μηχανισμού, γύρω από 

σταθερό άξονα που διέρχεται από το κέντρο του και είναι 

κάθετος στο επίπεδο του τροχού. Δύο σημεία Α και Β 

βρίσκονται, το πρώτο στην περιφέρεια του τροχού και το 

δεύτερο σε απόσταση 
𝑅

3
 από αυτήν, όπως φαίνεται στο 

σχήμα. 

                                                     Α 

                                                   Β                                      
𝑅

3
 

 R 

 

 

  

O λόγος των μετρών των γραμμικών ταχυτήτων των δύο 

σημείων είναι: 

i) 
𝜐𝛢

𝜐𝛣
= 3 

ii) 
𝜐𝛢

𝜐𝛣
=

1

3
 

iii)  
𝜐𝛢

𝜐𝛣
=

3

2
 

Να αιτιολογηθεί η απάντησή σας. 

                                                                                             (2+6=8 μονάδες) 

 

3) Ένα σώμα είναι δεμένο σε λεπτό, μη εκτατό νήμα, το άλλο 

άκρο του οποίου είναι δεμένο σε ακλόνητο σημείο και 

εκτελεί ομαλή κυκλική κίνηση σε λείο οριζόντιο δάπεδο. Το 
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σώμα ολοκληρώνει ένα κύκλο σε χρόνο Δt και το μέτρο της 

δύναμης που δέχεται από το νήμα ισούται με F. Αν η 

ταχύτητα του σώματος ήταν τέτοια ώστε το σώμα να 

ολοκληρώνει έναν κύκλο σε χρόνο 
𝛥𝑡

2
, τότε το μέτρο της 

δύναμης που θα δεχόταν από το νήμα θα ήταν ίσο με: 

i) 
𝐹

2
 

ii) 𝐹 

iii)  4𝐹 

Να αιτιολογηθεί η απάντησή σας. 

      (2+7=9 μονάδες) 

Θέμα Γ’ 

Ένας οριζόντιος δίσκος ακτίνας 𝑅 = 0,5𝑚 περιστρέφεται γύρω 

από άξονα που διέρχεται από το κέντρο του και είναι κάθετος 

στο επίπεδό του, με φορά όμοια με αυτήν των δεικτών του 

ρολογιού. Η περίοδος περιστροφής του δίσκου ισούται με 𝑇 =

2𝑠. 

i. Να υπολογίσετε τη συχνότητα περιστροφής του δίσκου, 

καθώς και πόσες περιστροφές εκτελεί σε χρόνο 1 min. 

ii. Να σχεδιάσετε το διάνυσμα της γωνιακής ταχύτητας ενός 

σημείου που βρίσκεται μεταξύ της περιφέρειας και του 

κέντρου του δίσκου και να υπολογίσετε το μέτρο της. 

iii. Να σχεδιάσετε το διάνυσμα της κεντρομόλου 

επιτάχυνσης και να υπολογίσετε το μέτρο της, ενός 

σημείου της περιφέρειας του δίσκου. 

iv. Ένα μικρό κομμάτι λάσπης μάζας 𝑚 = 0,1𝑘𝑔 είναι 

κολλημένο σε σημείο του δίσκου που απέχει από τον 

άξονα περιστροφής απόσταση 𝑑 = 0,4𝑚. H μέγιστη 

κεντρομόλος δύναμη που μπορεί να δεχτεί το κομμάτι 

λάσπης από το δίσκο ισούται με 𝐹𝜅(max) = 1,6𝑁. Να 
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υπολογίσετε κατά πόσο μπορούμε να αυξήσουμε τη 

συχνότητα περιστροφής του δίσκου, ώστε το κομμάτι 

λάσπης να παραμένει κολλημένο στο δίσκο. 

 

Δίνεται για τις πράξεις π2=10. 

         (5+5+7+8=25 μονάδες) 

 

Θέμα Δ’ 

Μικρό σώμα μάζας 𝑚 = 2𝑘𝑔 είναι δεμένο στο ένα άκρο μη 

εκτατού και αβαρούς νήματος μήκους 𝑙 = 0,8𝑚 και εκτελεί 

κατακόρυφο κύκλο γύρω από ακλόνητο σημείο Κ. Τη χρονική 

στιγμή που το σώμα διέρχεται από το κατώτερο σημείο Α της 

τροχιάς του με ταχύτητα μέτρου ίσου με 𝜐 = 2 𝑚
𝑠⁄  και 

βρίσκεται σε ύψος h πάνω από το έδαφος, κόβεται το νήμα. 

α) Να υπολογίσετε: 

i) Το μέτρο της κεντρομόλου επιτάχυνσης του σώματος 

ελάχιστα πριν κοπεί το νήμα,  

ii) Το μέτρο της τάσης του νήματος ελάχιστα πριν κοπεί το 

νήμα. 

β) Στη συνέχεια το σώμα εκτελεί οριζόντια βολή και πέφτει στο 

έδαφος αφού έχει διανύσει οριζόντια απόσταση s (βεληνεκές 

της βολής) ίση με το ύψος h. Για τη χρονική στιγμή ελάχιστα 

πριν το σώμα χτυπήσει στο έδαφος να υπολογίσετε: 

i) Την ταχύτητα του σώματος σε μέτρο και κατεύθυνση. 

ii) Το ρυθμό μεταβολής της κινητικής του ενέργειας. 

Δίνεται 𝑔 = 10
𝑚

𝑠2
 και ότι η αντίσταση του αέρα θεωρείται 

αμελητέα.     

                                                                                                   (5+6+8+6=25 μονάδες) 


