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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. 
 
Α1. Στθν ομαλι κυκλικι κίνθςθ ενόσ ςϊματοσ, παραμζνει ςτακερό: 
α. το διάνυςμα τθσ γωνιακισ ταχφτθτασ. 
β. το διάνυςμα τθσ γραμμικισ ταχφτθτασ. 
γ. το διάνυςμα τθσ κεντρομόλου επιτάχυνςθσ. 
δ. το διάνυςμα τθσ κεντρομόλου δφναμθσ. 

Μονάδες 5 
Α2. Στθν οριηόντια βολι, θ τροχιά του ςϊματοσ είναι τμιμα 
α. κφκλου. 
β. ζλλειψθσ. 
γ. παραβολισ. 
δ. υπερβολισ. 

Μονάδες  5 
Α3. Σϊμα εκτελεί ομαλι κυκλικι κίνθςθ ακτίνασ r με γραμμικι ταχφτθτα μζτρου u και 
περιόδου Τ. Aν το ςϊμα κινθκεί με το ίδιο μζτρο γραμμικισ ταχφτθτασ ςε ακτίνα 
υποδιπλάςια τθσ αρχικισ, τότε θ περίοδοσ τθσ κίνθςθσ Τϋ ςε ςχζςθ με τθν αρχικι: 
α. κα διπλαςιαςτεί. 
β. κα υποδιπλαςιαςτεί. 
γ. κα τετραπλαςιαςτεί. 
δ. κα υποτετραπλαςιαςτεί.  

Μονάδες 5 
Α4. Δυο ςϊματα με μάηεσ m1 ,m2  ξεκινοφν τθν ίδια χρονικι ςτιγμι από διαφορετικά  
φψθ h1 ,h2 αντίςτοιχα με  h1>h2 και πραγματοποιοφν οριηόντια βολι. Αν τα δφο 
ςϊματα ζχουν το ίδιο βελθνεκζσ  : 
 
α. Το ςϊμα με μάηα m1 ζχει μεγαλφτερθ αρχικι οριηόντια ταχφτθτα. 
β. Τα δφο ςϊματα κα ζχουν κάκε χρονικι  ςτιγμι τθν ίδια οριηόντια ταχφτθτα. 
γ. Το ςϊμα με μάηα m2 ζχει μεγαλφτερθ αρχικι οριηόντια ταχφτθτα. 
δ. Το ςϊμα μάηασ m1  φτάνει πρϊτο ςτο ζδαφοσ. 

Μονάδες  5 
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Α5. Να χαρακτθρίςετε αν το περιεχόμενο των ακόλουκων προτάςεων είναι Σωςτό ι 
Λανκαςμζνο, γράφοντασ ςτο τετράδιό ςασ τθ λζξθ Σωςτό ι Λάκοσ δίπλα ςτο γράμμα 
που αντιςτοιχεί ςτθν κάκε πρόταςθ. 
 
α. Μονάδα μζτρθςθσ τθσ γωνιακισ ταχφτθτασ είναι και το 1 Hz. 
 
β. H οριηόντια βολι είναι μια κίνθςθ ευκφγραμμθ ομαλά επιταχυνόμενθ. 
 
γ. Η κεντρομόλοσ δφναμθ, είναι ίςθ με τθ ςυνιςταμζνθ δφναμθ που δζχεται ζνα ςϊμα 
ςτθ διεφκυνςθ τθσ ακτίνασ όταν εκτελεί κυκλικι κίνθςθ . 
 
δ. Ο χρόνοσ πτϊςθσ κατά τθν οριηόντια βολισ εξαρτάται από το μζτρο τθσ ταχφτθτασ 
εκτόξευςθσ του ςϊματοσ. 
 
ε. Για  ζνα ςϊμα που εκτοξεφεται οριηόντια από φψοσ Η  με αρχικι ταχφτθτα τζτοια, 
ϊςτε θ αρχικι του δυναμικι ενζργεια ωσ προσ το ζδαφοσ, να είναι μικρότερθ από τθν 
αρχικι του κινθτικι ενζργεια τότε μζχρι να φτάςει ςτο ζδαφοσ θ κινθτικι ενζργεια 
γίνεται ίςθ με τθ δυναμικι μία φορά. 
 

Μονάδες  5 

ΘΕΜΑ Β 
Β1 . Δφο ςφαίρεσ Α και Β εκτοξεφονται φψθ  HΑ και ΗΒ=4ΗΑ  αντίςτοιχα με οριηόντιεσ 
ταχφτθτεσ υ0Α και υ0Β. Τα δφο ςϊματα εκτελοφν οριηόντια βολι και πζφτουν ςτο ίδιο 
ςθμείο ςτο ζδαφοσ. Τότε για τισ αρχικζσ οριηόντιεσ ταχφτθτεσ υ0Α , υ0Β ιςχφει  : 
 
α)  υ0Α = υ0Β                                        β) υ0Α =2 υ0Β                                      γ)  υ0Α =4 υ0Β 

 
 Να επιλζξετε τθ ςωςτι απάντθςθ. 

Μονάδες 2 
Να αιτιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ. 

    Μονάδες 6 
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Β2.Η εξίςωςθ τροχιάσ  ενόσ μικροφ ςϊματοσ που εκτελεί οριηόντια βολι με αρχικι 

οριηόντια ταχφτθτα υ0 , δίνεται από τθ ςχζςθ y=  

  
x2 ,όπου y,x θ κατακόρυφθ και 

οριηόντια μετατόπιςθ  αντίςτοιχα από τθν αρχικι του κζςθ ,g θ επιτάχυνςθ τθσ 

βαρφτθτασ και β μία κετικι ςτακερά. Η αρχικι του ταχφτθτα ιςοφται με :  

α) υ0=β                                                                β) υ0= 
 

 
                         γ) υ0= 

 √ 

 
   

 

Να επιλζξετε τθ ςωςτι απάντθςθ. 
Μονάδες 2 

Να αιτιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ. 
    Μονάδες 7 

Β3. Δφο ακλθτζσ Α και Β ξεκινοφν από το ίδιο ςθμείο τθ 

χρονικι ςτιγμι t0=0s  να κινοφνται  ςε  κυκλικό ςτίβο με 

αντίκετεσ γωνιακζσ ταχφτθτεσ και ςυχνότθτεσ f1 και f2=3f1 

αντίςτοιχα. Αν οι δφο ακλθτζσ εκτελοφν ομαλι κυκλικι 

κίνθςθ  κα ςυναντθκοφν  τθ χρονικι ςτιγμι : 

α)t=4f1                                            β) t=
 

   
                                                       γ) t=

 

   
                                                 

Να επιλζξετε τθ ςωςτι απάντθςθ. 
Μονάδες 2 

Να αιτιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ. 
    Μονάδες 6 

ΘΕΜΑ Γ 
 
Ένα ςθμειακό αντικείμενο εκτελεί ομαλι κυκλικι κίνθςθ ςε κφκλο διαμζτρου δ = 2m. 
Αν θ κεντρομόλοσ επιτάχυνςι του ιςοφται με 4m/s2. Να υπολογίςετε: 
Γ1. τθ γραμμικι του ταχφτθτα  τθ ςυχνότθτα κίνθςισ του. 

Μονάδες 7 
Γ2. το μικοσ του τόξου(S) που ζχει διαγράψει το αντικείμενο ςε χρόνο 2s. 

Μονάδες 5 
Γ3. τθν επίκεντρθ γωνία που ζχει διαγράψει θ επιβατικι ακτίνα ςε χρόνο 5s. 

Μονάδες 6 
Γ4. το χρονικό διάςτθμα μεταξφ δφο κζςεων του ςϊματοσ  που θ κατεφκυνςθ τθσ 
κεντρομόλου επιτάχυνςθσ ζχει μεταβλθκεί κατά π rad . 

Μονάδες 7 
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ΘΕΜΑ Δ 
 
Σϊμα μάηασ m1=1kg, εκτοξεφεται τθ 
χρονικι ςτιγμι t=0 από φψοσ Η=180m 
με οριηόντια ταχφτθτα μζτρου 
uo=10m/s προσ τα δεξιά. Τθν ίδια 
χρονικι ςτιγμι, αςκείται οριηόντια 
ςτακερι δφναμθ F ςε ςϊμα μάηασ 
m2=3kg που βρίςκεται ακίνθτο ςτο λείο 
οριηόντιο ζδαφοσ και ςτθν ίδια 
κατακόρυφο με το πρϊτο ςϊμα,  όπωσ 
φαίνεται ςτο ςχιμα. Να υπολογίςετε: 
 
Δ1. το χρόνο κακόδου του ςϊματοσ μάηασ m1 . 

Μονάδες 6   
Δ2. τθν ταχφτθτα του ςϊματοσ μάηασ m1 τθ χρονικι ςτιγμι t=1s. 

Μονάδες 6 
Δ3. το ζργο του βάρουσ του ςϊματοσ μάηασ m1 ςτο τελευταίο δευτερόλεπτο  τθσ 
κίνθςισ του. 

Μονάδες 6 
Δ4. το μζτρο τθσ ςτακερισ οριηόντιασ δφναμθσ F, αν γνωρίηετε ότι τα ςϊματα 
ςυγκροφονται όταν θ μάηα m1 φτάνει ςτο ζδαφοσ.  

Μονάδες 7 
 

(Δίνεται g=10 m/s2 και εφ450=1) 
 

 


