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ΘΕΜΑ Α 
Να γράψετε ςτο τετράδιό ςασ τον αριθμό καθεμιάσ από τισ παρακάτω ερωτήςεισ και 
δίπλα το γράμμα που αντιςτοιχεί ςτη ςωςτή απάντηςη. 
 
1.Δυο ςϊματα Α και Β εκτοξεφονται  ταυτόχρονα και  εκτελοφν οριηόντια βολι από το 
ίδιο φψοσ. Αν οι αρχικζσ τουσ ταχφτθτεσ ζχουν μζτρα που ςυνδζονται με τθ ςχζςθ  
υΑ = 3υΒ τότε: 
 
α. Το ςϊμα Β φτάνει πρϊτο ςτο ζδαφοσ. 
β. Το ςϊμα Α φτάνει πρϊτο ςτο ζδαφοσ. 
γ. Τα δυο ςϊματα φτάνουν ταυτόχρονα ςτο ζδαφοσ. 
δ. Δεν ζχουμε αρκετά ςτοιχεία για να απαντιςουμε. 

Μονάδες 5 
 
2. Δυο ςϊματα με μάηεσ m1 και m2 = 2m1 ξεκινοφν τθν ίδια χρονικι ςτιγμι από το ίδιο 
φψοσ  και πραγματοποιοφν οριηόντια βολι, με τθν ίδια αρχικι ταχφτθτα υο. Τότε : 
 
α. Το ςϊμα με μάηα m1 φτάνει ςτο ζδαφοσ με ταχφτθτα μεγαλφτερου μζτρου. 
β. Τα ςϊματα κα πζςουν ςτο ίδιο ςθμείο του εδάφουσ. 
γ. Το ςϊμα μάηασ m2 φτάνει ςτο ζδαφοσ με ταχφτθτα μεγαλφτερου μζτρου . 
δ. Tο ςϊμα m1 βρίςκεται κάκε χρονικι ςτιγμι πιο κάτω από το m2. 

Μονάδες  5 
 
3. Η γωνιακι ταχφτθτα ενόσ ςϊματοσ που εκτελεί ομαλι κυκλικι κίνθςθ: 
 
α. εκφράηει το ρυκμό με τον οποίο  το ςϊμα διαγράφει τόξα. 
β. είναι διάνυςμα κάκετο ςτο επίπεδο τθσ κυκλικισ τροχιάσ. 
γ. ζχει μεταβλθτι διεφκυνςθ αλλά ςτακερό μζτρο. 
δ. ζχει μζτρο που ιςοφται με το πθλίκο τθσ επίκεντρθσ γωνίασ που διαγράφει θ 
επιβατικι ακτίνα του ςϊματοσ ςε οποιαδιποτε χρονικι διάρκεια προσ τθν ακτίνα τθσ 
κυκλικισ τροχιάσ. 

Μονάδες 5 
 

 

ΜΑΘΗΜΑ / ΣΑΞΗ : ΦΤΙΚΗ/ B ΛΤΚΕΙΟΤ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 20/10/2018 
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4. Σε ζνα ςϊμα που εκτελεί ομαλι κυκλικι κίνθςθ θ γραμμικι ταχφτθτα: 
 
α. ζχει τθν ίδια διεφκυνςθ με τθ γωνιακι ταχφτθτα. 

β. ζχει μζτρο που μεταβάλλεται γραμμικά με το χρόνο. 

γ ζχει μζτρο που ςυνδζεται με το μζτρο τθσ γωνιακισ ταχφτθτασ και τθν ακτίνα με τθ 

ςχζςθ υ = ω/R. 

δ. ζχει διαρκϊσ μεταβαλλόμενθ διεφκυνςθ. 

Μονάδες  5 
 
5. Να αντιςτοιχίςετε την αριςτερή ςτήλη των μεγεθϊν με την κατάλληλη δεξιά ςτήλη 
των τφπων. 
Να γράψετε ςτο τετράδιο ςασ τα γράμματα με τουσ αντίςτοιχουσ αριθμοφσ(π.χ α4,β6 
κτλ) 
 
α. Σχζςθ περιόδου και ςυχνότθτασ 1 

  
   

 
 

β. Σχζςθ γραμμικισ ταχφτθτασ και 
περιόδου 

2 
       

 

 
 

γ. Σχζςθ γωνιακισ ταχφτθτασ και 
περιόδου 

3 
    

  

 
 

δ. Σχζςθ γραμμικισ και γωνιακισ  
ταχφτθτασ 

4          

ε. Κεντρομόλοσ επιτάχυνςθ 5       

ςτ. Γωνία περιςτροφισ 6 
        

  

 
 

η. Μικοσ τόξου 7       

θ. Αρικμόσ περιςτροφϊν 8        
 

Μονάδες  5 

ΘΕΜΑ Β 
Β1 . Δφο ςφαίρεσ Α και Β εκτοξεφονται από το ίδιο φψοσ H με οριηόντιεσ ταχφτθτεσ υ0Α 
και υ0Β εκτελϊντασ οριηόντια βολι. Αν τα μζτρα των ταχυτιτων  των δυο ςφαιρϊν 
ςυνδζονται με τθν ςχζςθ υ0Α =2 υ0Β, τότε για τα βελθνεκι τουσ ιςχφει: 
 
α)  sΑ = sΒ                                        β) sΑ =2sΒ                                         γ)  sΒ=2sΑ 

 
 Να επιλζξετε τθ ςωςτι απάντθςθ. 
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Μονάδες 2 
Να αιτιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ. 

    Μονάδες 6 
 
Β2. Δφο ςθμειακά αντικείμενα Α και Β κινοφνται ςε ομόκεντρεσ κυκλικζσ τροχιζσ με 

τθν ίδια ςυχνότθτα. Το αντικείμενο Α διαγράφει κφκλο διπλάςιασ ακτίνασ από αυτι 

του αντικειμζνου Β( RA = 2RB ). Για τα μζτρα των  κεντρομόλων επιταχφνςεων των δυο 

αντικειμζνων ιςχφει: 

α) ακΑ = ακΒ                             β) ακΑ = 2ακΒ                                 γ) ακΒ = 2ακΑ 

Να επιλζξετε τθ ςωςτι απάντθςθ. 
Μονάδες 2 

Να αιτιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ. 
    Μονάδες 6 

 

Β3.Δυο ςφαίρεσ Α και Β βάλλονται οριηόντια με τθν ίδια αρχικι ταχφτθτα μζτρου  

υο = √    από φψθ h και 4h αντίςτοιχα. 

Για το λόγο των μζτρων των ταχυτιτων των δυο ςφαιρϊν με τισ οποίεσ φτάνουν ςτο 

ζδαφοσ ιςχφει: 

α) 
  

  
                      β) 

  

  
 √                         γ) 

  

  
 

√ 

 
 

 

Να επιλζξετε τθ ςωςτι απάντθςθ. 
Μονάδες 2 

Να αιτιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ. 
    Μονάδες 7 

 

ΘΕΜΑ Γ 
 
Ένα ςθμειακό αντικείμενο εκτελεί ομαλι κυκλικι κίνθςθ ςε κφκλο διαμζτρου δ = 2m. 
Σε χρόνο t = 1 min το αντικείμενο εκτελεί 600 περιςτροφζσ. Να υπολογίςετε: 
Γ1. Τθν περίοδο τθσ κυκλικισ κίνθςθσ. 

Μονάδες 5 
Γ2. Το μικοσ του τόξου(S) που ζχει διαγράψει το αντικείμενο ςε χρόνο 2s. 



                                                                                                                                    
 

                                 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 2012-2013 
 

Φπονηιζηήπια Εν-ηάξη                                                                                                      Σελίδα 4 από 5                                                                                                                                                                                                                                                       
 

Μονάδες 7 
Γ3. Τθν κεντρομόλο επιτάχυνςθ και τθν επίκεντρθ γωνία που ζχει διαγράψει θ 
επιβατικι ακτίνα ςε χρόνο 5s. 

Μονάδες 6 
Γ4. Το μζτρο τθσ μεταβολισ τθσ γραμμικισ ταχφτθτασ του αντικειμζνου όταν αυτό 
βρίςκεται ςε δυο αντιδιαμετρικά ςθμεία τθσ κυκλικισ τροχιάσ. 

Μονάδες 7 
Δίνεται: π2 = 10 
 
ΘΕΜΑ Δ 
 
Νεαρόσ πειραματίηεται με μια πρόκλθςθ. Προςπακεί κλωτςϊντασ οριηόντια μια 
μπάλα με ταχφτθτα μζτρου υο = 10 m/s από τθν ταράτςα ενόσ κτιρίου να μπει ςτο 
καλάκι γειτονικοφ γθπζδου μπάςκετ. Το καλάκι βρίςκεται ςε φψοσ h1 = 3m από το 
ζδαφοσ ενϊ θ ταράτςα βρίςκεται ςε φψοσ h = 48 m  από το ζδαφοσ. 
Αν θ επιτάχυνςθ τθσ βαρφτθτασ είναι ίςθ με g = 10 m/s2  να βρεκοφν: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Δ1. Ο χρόνοσ που απαιτείται ϊςτε θ μπάλα να φτάςει ςτο καλάκι.  

Μονάδες 6 

Δ2. Η οριηόντια απόςταςθ τθσ ταράτςασ από τθ μπαςκζτα και θ ταχφτθτα με τθν 
οποία πζφτει θ μπάλα ςτθ μπαςκζτα.  

Μονάδες 6 
Δ3. Σε ποιο φψοσ από το ζδαφοσ θ μπάλα ζχει κατακόρυφθ ταχφτθτα ίςου μζτρου με 
τθν οριηόντια. 

Μονάδες 6 

𝜐𝜊     

h 

h1 
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Αφοφ πζτυχε τθν παραπάνω πρόκλθςθ ςκζφτθκε να δυςκολζψει τον εαυτό του. Θα 
προςπακιςει από το ίδιο ςθμείο να πετάξει τθ μπάλα με τθν ίδια αρχικι ταχφτθτα με 
ςκοπό να μπει ςε ζνα βαρζλι που βρίςκεται  ςτερεωμζνο πάνω ςε ζνα skateboard . 
Αυτό βρίςκεται ςτο ίδιο γιπεδο μπάςκετ, απζχει αρχικά οριηόντια απόςταςθ 
 S = 46,5 m από τθ βάςθ του κτιρίου και ξεκινά ταυτόχρονα να κινείται προσ αυτι με 
οριηόντια ςτακερι ταχφτθτα.   
Δ4. Υπολογίςτε τθν ταχφτθτα που πρζπει να κινείται το skateboard ϊςτε θ μπάλα να 
μπει μζςα ςτο βαρζλι. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Θεωρείςτε ότι το ςτόμιο του βαρελιοφ βρίςκεται ςε μθδενικό φψοσ από το ζδαφο,οι 

διαςτάςεισ του είναι αμελθτζεσ και ότι √    = 3,1 
Μονάδες 7 

𝜐𝜊     

h 

𝜐  

S 


