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Φυσική Προσανατολισμού Γ’ Λυκείου  

Πρόχειρο Διαγώνισμα Κεφ. 3 Ρευστά  

Ονοματεπώνυμο: 

Βαθμός: 

Διάρκεια 30’ λεπτά 

 

Στις ερωτήσεις 1-5 να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και 

να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.  

 

1. Για την κατασκευή ενός φράγματος υπάρχει διαφωνία μεταξύ των 

μηχανικών. Υπάρχουν οι εξής τρεις προτάσεις: 

a. Το φράγμα να έχει μικρότερο πάχος στη βάση και όσο 

μεγαλώνει το ύψος να μεγαλώνει το πάχος. 

b. Το φράγμα να έχει μεγαλύτερο πάχος στη βάση και όσο 

μεγαλώνει το ύψος να μικραίνει το πάχος. 

c. Το φράγμα να έχει παντού το ίδιο πάχος.  

Ποια είναι η γνώμη σας; 

 

2. Σ’ ένα κλειστό δοχείο γεμάτο με υγρό πυκνότητας Lgr /5.1  

βυθίζουμε ένα σώμα μάζας m. Όταν το σώμα βρίσκεται σε βάθος 

mh 8.0 , η ολική πίεση που δέχεται είναι 1.5 atm. Αν το δοχείο έχει 

στη κορυφή του ένα έμβολο η πίεση που ασκεί το έμβολο στο σώμα 

είναι: 

a. Pa000.138  

b. Pa800.13  

c. Pa380.1  

 

 

3. Υγρό πυκνότητας 3/000.1 mkg ρέει σε σωλήνα μεταβλητής διατομής. 

Στο σημείο Α η διατομή είναι 2

1 20cmA  ενώ στο σημείο Β η διατομή 
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είναι 2

2 40cmA  και η ταχύτητα του ρευστού είναι smuB /3 . Η 

ταχύτητα στο Α θα είναι: 

a. smuA /5  

b. smuA /6  

c. smuA /3  

 

4. Γεμίζουμε ένα δοχείο με υγρό πυκνότητας 3/000.1 mkg . Η ελεύθερη 

επιφάνεια του υγρού είναι σε ύψος mh 1  από τη βάση του δοχείου. Σε 

ύψος mh 6.01   από τη βάση του δοχείου ανοίγουμε μία οπή και το 

νερό διέρχεται από την οπή. Η απόσταση που θα φτάσει το υγρό από 

τη βάση του δοχείου, θα είναι: 

a. mx 98.0  

b. mx 1  

c. mx 6.0  

 

 

5. Μία τροπική καταιγίδα στο Νότιο Ινδικό έχει ανέμους ταχύτητας 

hkmu /72 . Η ανυψωτική δύναμη που δέχεται τμήμα μίας στέγης 

επιφάνειας mA 01.0  θα είναι: 

a. NF 260  

b. NF 000.26  

c. NF 2600  

 

 

 

 

Στις παραπάνω ασκήσεις να θεωρήσετε:  
2/10 smg  , 33 /103,1 mkg , 49.024.0   


