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ΘΔΜΑΤΑ 

 

ΘΔΜΑ Α Να γπάτεηε ζηο ηεηπάδιο ζαρ ηον απιθμό καθεμιάρ από ηιρ παπακάηυ 

επυηήζειρ και δίπλα ηο γπάμμα πος ανηιζηοισεί ζηη ζυζηή απάνηηζη. 

 

1. Σηελ απιή αξκνληθή ηαιάλησζε, ην ηαιαληνύκελν ζώκα έρεη επηηάρπλζε κέγηζηνπ 

κέηξνπ: 

α. ζηηο αθξαίεο ζέζεηο ηεο ηξνρηάο ηνπ. 

β. όηαλ ε ηαρύηεηα ηνπ είλαη κέγηζηε. 

γ. όηαλ ε δύλακε επαλαθνξάο είλαη κεδέλ. 

δ. όηαλ ε απνκάθξπλζε ηνπ είλαη κεδέλ. 

(Μνλάδεο 5) 

2. Σε κηα γξακκηθή αξκνληθή ηαιάλησζε δηπιαζηάδνπκε ην πιάηνο ηεο. Τόηε: 

α. ε πεξίνδνο δηπιαζηάδεηαη 

β. ε ζπρλόηεηα δηπιαζηάδεηαη 

γ. ε πεξίνδνο παξακέλεη ζηαζεξή 

δ. ε ζπρλόηεηα ππνδηπιαζηάδεηαη 

(Μνλάδεο 5) 

3. Σε κηα θεληξηθή θξνύζε κεηαμύ δύν ζσκάησλ Σ1 θαη Σ2 ,αλ Δp1, Δp2, ΔΚ1 θαη ΔΚ2 είλαη νη 

αιγεβξηθέο ηηκέο ησλ κεηαβνιώλ ηεο νξκήο θαη ησλ κεηαβνιώλ ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο ησλ 

ζσκάησλ Σ1 θαη Σ2 αληίζηνηρα θαη  ηζρύεη: Δp1=−Δp2 ,   ΔΚ1 =−ΔΚ2 ηόηε ηζρύεη όηη : 

α. ε θξνύζε είλαη αλειαζηηθή 

β. ην ζύζηεκα δελ είλαη κνλσκέλν 

γ. ε κεραληθή ελέξγεηα ηνπ ζπζηήκαηνο κεηώλεηαη θαηά ηελ θξνύζε 

δ. ε θξνύζε είλαη ειαζηηθή 

(Μνλάδεο 5) 

4. Δύν ζώκαηα πνπ θηλνύληαη κε αληίζεηεο νξκέο ζπγθξνύνληαη κεησπηθά .Πνηά από ηηο 

παξαθάησ πξνηάζεηο είλαη ε ζσζηή:  

α) αλ ε θξνύζε είλαη ειαζηηθή ηα ζώκαηα αληαιιάζζνπλ ηαρύηεηεο  

β) ε θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ δύν ζσκάησλ είλαη κεδέλ  

γ) ε κεηαβνιή ηεο νξκήο ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ δύν  ζσκάησλ είλαη δηάθνξε ηνπ κεδελόο 

δ) αλ ε θξνύζε είλαη πιαζηηθή ην ζπζζσκάησκα πνπ ζα δεκηνπξγεζεί ζα παξακείλεη 

αθίλεην  

(Μνλάδεο 5) 
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5. Να γπάτεηε ζηο ηεηπάδιο ζαρ ηο γπάμμα κάθε ππόηαζηρ  και  δίπλα ζε κάθε 

γπάμμα ηη λέξη ΣΩΣΤΟ για ηη ζυζηή ππόηαζη και ηη λέξη ΛΑΘΟΣ για ηη 

λανθαζμένη. 

Τν δηάγξακκα ηνπ ζρήκαηνο παξηζηάλεη ηελ επηηάρπλζε ελόο 

ζώκαηνο πνπ εθηειεί απιή αξκνληθή ηαιάλησζε ζε 

ζπλάξηεζε κε ηνλ ρξόλν. Σηελ πεξίπησζε απηή 

α .Σηα ζεκεία 1 θαη 5 ην ζώκα βξίζθεηαη ζηε κέγηζηε ζεηηθή  

απνκάθξπλζε .  

β. Σηα ζεκεία 2 θαη 4 ην ζώκα βξίζθεηαη ζηε ζέζε 

ηζνξξνπίαο. 

γ. Σην ρξνληθό δηάζηεκα αλάκεζα ζηα ζεκεία 2 θαη  3 ην ζώκα επηβξαδύλεηαη. 

δ. Σην ρξνληθό δηάζηεκα αλάκεζα ζηα ζεκεία 2 θαη 3 ην ζώκα έρεη ζεηηθή ηαρύηεηα.  

ε. Σην ζεκείν 4 ν ξπζκόο κεηαβνιήο ηεο νξκήο ηνπ ζώκαηνο είλαη κεδέλ. 

(Μνλάδεο 5)   

ΘΔΜΑ Β 

1. Σην δηπιαλό  δηάγξακκα απνκάθξπλζεο-

ρξόλνπ θαίλνληαη νη γξαθηθέο παξαζηάζεηο γηα 

δύν ζώκαηα 1 θαη 2 ηα νπνία εθηεινύλ α.α.η.  

Πνηά από ηηο παξαθάησ ζρέζεηο γηα ηηο κέγηζηεο 

επηηαρύλζεηο ηαιάλησζεο ησλ δύν ζσκάησλ είλαη 

ζσζηή; 

α)       
     

 
 

 

β)             

 

γ)               

 

Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε 

(Μνλάδεο 2) 

Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο 

(Μνλάδεο 6) 

2. Δύν ζώκαηα κε κάδεο  m1 θαη m2, εθ ησλ νπνίσλ ε  m1  θηλείηαη κε ηαρύηεηα πνπ έρεη 

αιγεβξηθή ηηκή π1  ελώ ε  m2 είλαη αθίλεηε, ζπγθξνύνληαη θεληξηθά θαη ειαζηηθά. Να 

απνδείμεηε όηη  κεηά ηελ θξνύζε ε αιγεβξηθή ηηκή ηεο ηαρύηεηαο    
   ηνπ ζώκαηνο m1  ζα 

δίλεηαη από ηε ζρέζε: 

 

α)   
  

     

     
   .               β)   

  
     

     
                γ)   

  
   

     
  . 

 

Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε 

(Μνλάδεο 2) 

Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο 

(Μνλάδεο 6) 
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3. Τν βιήκα κάδαο m ηνπ ζρήκαηνο θηλείηαη 

παξάιιεια κε ην νξηδόληην επίπεδν θαη 

ζπγθξνύεηαη πιαζηηθά κε ην θηβώηην 

κάδαο M=m πνπ ηζνξξνπεί αθίλεην κε ηε 

βνήζεηα κηθξνύ εκπνδίνπ πάλσ ζε ιείν 

αθιόλεην θεθιηκέλν επίπεδν γσλίαο 

θιίζεο θ. 

Τν θιάζκα  ηεο αξρηθήο θηλεηηθήο ελέξγεηαο 

ηνπ βιήκαηνο πνπ κεηαηξέπεηαη ζε 

ζεξκόηεηα ιόγσ ηεο θξνύζεο είλαη : 

 

α)   
     

 
                      β)   

    

 
                   γ)      

 

Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε 

 (Μνλάδεο 2) 

Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο 

(Μνλάδεο 7) 

ΘΔΜΑ Γ 
 
Σώκα Σ1 κάδαο m1  θηλνύκελν πξνο ηε ζεηηθή 
θνξά ζε ιείν νξηδόληην επίπεδν ζπγθξνύεηαη 

κε ηαρύηεηα κέηξνπ       m/s θεληξηθά θαη 
ειαζηηθά κε αθίλεην ζώκα κάδαο m2 . Η 
ρξνληθή δηάξθεηα ηεο θξνύζεο ζεσξείηαη 
ακειεηέα. 
 
Ακέζσο κεηά ηελ θξνύζε, ην ζώκα κάδαο m1 θηλείηαη αληίξξνπα κε ηαρύηεηα κέηξνπ 

  
 =4m/s . 

 
 Να ππνινγίζεηε: 
 

Γ1. ην ιόγν ησλ καδώλ 
  

  
. 

(Μνλάδεο 6) 
 
Γ2. ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο ηνπ ζώκαηνο κάδαο m2 ακέζσο κεηά ηελ θξνύζε. 

(Μνλάδεο 6) 
 
Γ3. πόζν ζα απέρνπλ ηα δύν ζώκαηα 2 δεπηεξόιεπηα κεηά ηελ θξνύζε ηνπο. 

(Μνλάδεο 5) 
 
Γ4.ην πνζνζηό ηεο κεηαβνιήο ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο θαηά ηελ θξνύζε ,  
αλ ε θξνύζε δελ είλαη ειαζηηθή θαη ην ζώκα κάδαο m2 κεηά ηελ θξνύζε θηλείηαη κε ηαρύηεηα 

κέηξνπ   
 =2m/s. 

 
 

(Μνλάδεο 8) 
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ΘΔΜΑ Γ 

 

Σώκα εθηειεί α.α.η. θαη ηε ρξνληθή ζηηγκή t=0 έρεη απνκάθξπλζε x=√  m θαη ηαρύηεηα 

π=√   m/s. Τν ζώκα κεηά από κία πιήξε ηαιάλησζε έρεη δηαγξάςεη ηξνρηά κήθνπο d=8m.  

 

Δ1.  Να ππνινγηζηεί ε κέγηζηε απνκάθξπλζε από ηε ζέζε ηζνξξνπίαο ηεο ηαιάλησζεο. 

(Μνλάδεο 5) 
Δ2. Να βξεζεί ε αξρηθή θάζε ηεο ηαιάλησζεο. 

(Μνλάδεο 6) 
Δ3. Να γξάςεηε ηελ εμίζσζε ηεο επηηάρπλζεο ηνπ ζώκαηνο ζε ζπλάξηεζε κε ηελ 

απνκάθξπλζε από ηε ζέζε ηζνξξνπίαο ηνπ θαη λα ζρεδηάζεηε ζε ζύζηεκα 

βαζκνινγεκέλσλ αμόλσλ ηελ αληίζηνηρε γξαθηθή παξάζηαζε. 

(Μνλάδεο 6) 
Δ4. Να ππνινγηζηνύλ νη ρξνληθέο ζηηγκέο ζηε δηάξθεηα ηεο πξώηεο πεξηόδνπ ηεο 

ηαιάλησζεο  θαηά ηηο  νπνίεο  ε θαηεύζπλζε ηεο κεηαβνιήο ηεο νξκήο ηνπ ζώκαηνο 

κεηαβάιιεηαη.  

(δίλεηαη ζπλ
 

 
= 

√ 

 
) 

 
(Μνλάδεο 8) 

 
 
 
 


