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ΘΕΜΑΤΑ 

ΘΕΜΑ Α  

Στις εκφράσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της 

ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη φράση η οποία 

συμπληρώνει σωστά την ημιτελή πρόταση 

 

Α1. Σώμα μικρών διαστάσεων εκτελεί ομαλή κυκλική κίνηση. Η ορμή του 

σώματος: 

α. είναι σταθερή         β. έχει σταθερό μέτρο 

γ. έχει μέτρο που αυξάνεται      δ. έχει μέτρο που μειώνεται 

(Μονάδες 5) 

Α2. Δύο σώματα εκτοξεύονται  την ίδια χρονική στιγμή οριζόντια  από το ίδιο 

ύψος και κινούνται με την επίδραση μόνο του βάρους τους. Τότε: 

α. ανεξάρτητα από τις ταχύτητες τους θα έχουν ίδια  βεληνεκή. 

β. θα κινηθούν με επιταχύνσεις διαφορετικές αν ξεκίνησαν με διαφορετικές 

ταχύτητες . 

γ. θα φθάσουν ταυτόχρονα στο έδαφος. 

δ. το σώμα με τη μεγαλύτερη  αρχική  ταχύτητα θα φθάσει πρώτο στο έδαφος. 

(Μονάδες 5) 

Α3.η κεντρομόλος δύναμη δίνεται από τον τύπο: 

α.mu2R        β.muR2    γ.mωR2    δ. mω2R 

(Μονάδες 5) 

Α4.Δύο σώματα με μάζες m1 και m2>m1 κινούνται στην ίδια διεύθυνση και η 

ορμή του συστήματος τους είναι μηδέν. Τότε: 

α. τα σώματα κινούνται με ίσες ορμές.   

β. τα σώματα κινούνται με ίδια φορά και ταχύτητα 

γ. τα σώματα έχουν ορμές ίσου μέτρου και κινούνται με αντίθετη φορά 

δ. τα σώματα κινούνται με αντίθετη φορά και αυτό με τη μεγαλύτερη μάζα έχει 

και μεγαλύτερη ταχύτητα. 

(Μονάδες 5) 
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Α5. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας στο 

τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη 

λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος , αν η πρόταση 

είναι λανθασμένη 

α. Η κεντρομόλος δύναμη έχει διεύθυνση παράλληλη στη γραμμική ταχύτητα. 

β. Στην ομαλή κυκλική κίνηση η συχνότητα είναι σταθερή. 

γ.  Μονωμένο  σύστημα είναι εκείνο που αποτελείται από σώματα που δεν      

αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. 

δ. Ο ρυθμός μεταβολής της ορμής έχει στο S.I. μονάδα μέτρησης το 1kg/s2 

ε. Η ορμή ενός σώματος που εκτελεί οριζόντια βολή είναι σταθερή. 

(Μονάδες 5) 

ΘΕΜΑ Β 

B1. Σώμα μάζας m εκτελεί ομαλή κυκλική κίνηση σε κυκλική τροχιά ακτίνας R 

με γωνιακή ταχύτητα ω και περίοδο περιστροφής Τ. Σε χρόνο Τ/2 η μεταβολή 

της ορμής του έχει μέτρο  Δp ίσο με: 

α. 0                β. 2mωR                  γ. 3 mωR 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση 

(Μονάδες  3) 

Να δικαιολογήσετε την απάντηση σας 

(Μονάδες  5) 

B2. Σώμα μάζας Μ είναι ακίνητο σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Το σώμα με τη 

βοήθεια εκρηκτικού μηχανισμού διασπάται σε δύο τμήματα με μάζες m1 και 

m2=3m1.To τμήμα m1 κινείται οριζόντια με κινητική ενέργεια Κ1=12J.H κινητική 

ενέργεια του σώματος μάζας m2 είναι : 

 

α.K2=4J       β.K2=12J          γ. K2=9J 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση 

(Μονάδες 3) 

Να δικαιολογήσετε την απάντηση σας 

(Μονάδες 5) 

 

B3. Σώμα εκτοξεύεται οριζόντια από ύψος Η και κινούμενο με την επίδραση 

μόνο του βάρους του πέφτει στο έδαφος με κινητική ενέργεια διπλάσια της 

αρχικής του (Κ=2Κ0).Αν υ0 είναι η αρχική ταχύτητα εκτόξευσης και g η 

επιτάχυνση της βαρύτητας, το βεληνεκές s της βολής ισούται με: 

 

α. s=
𝜐0
2

𝑔
        β. s=

2𝜐0
2

𝑔
          γ.s= 

𝜐0
2

2𝑔
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Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση 

(Μονάδες 3) 

Να δικαιολογήσετε την απάντηση σας 

(Μονάδες 6) 

ΘΕΜΑ Γ 

Σώμα μάζας m=0,2 Kg αφήνεται να πέσει ελεύθερα από ύψος h1=0,8m.To 

σώμα προσκρούει στο οριζόντιο δάπεδο και αναπηδά σε ύψος h2=0,2m.H 

διάρκεια της σύγκρουσης του σώματος με το δάπεδο είναι Δt=0,1 sec.  

Να υπολογίσετε : 

Γ1. Τo μέτρο της ταχύτητας υ1 με την οποία το σώμα φτάνει στο δάπεδο. 

(Μονάδες 5) 

Γ2. Τη μεταβολή της κινητικής ενέργειας του σώματος στη διάρκεια της 

κρούσης. 

(Μονάδες 5) 

Γ3. Το μέτρο της δύναμης F που δέχθηκε το σώμα από το δάπεδο στη 

διάρκεια της κρούσης. 

(Μονάδες 8) 

Γ4. Το συνολικό χρόνο κίνησης του σώματος από τη στιγμή που αφέθηκε 

μέχρι να φτάσει στο ύψος h2. 

(Μονάδες 7) 

 

Δίνεται η επιτάχυνση της  βαρύτητας  g=10 m/s2 

 

ΘΕΜΑ Δ 

 

To σώμα Σ2 μάζας m2=0,8Kg 

είναι ακίνητο, δεμένο στο κάτω 

άκρο αβαρούς και μη ελαστικού 

νήματος μήκους l=2 m .Bλήμα Σ1 

μάζας m1=0,2 Kg  κινείται 

οριζόντια και συγκρούεται με το 

σώμα Σ2.Αν η κρούση είναι 

πλαστική και αμελητέας 

διάρκειας, το συσσωμάτωμα που 

σχηματίστηκε έχει αμέσως μετά 

την κρούση ταχύτητα μέτρου 

υ=2m/s. Να υπολογίσετε : 
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Δ1. Τη ταχύτητα υ1 του βλήματος αμέσως πριν την κρούση. 

(Μονάδες 5) 

Δ2. Τη τάση του νήματος αμέσως μετά την κρούση.  

(Μονάδες 5) 

Σε μία διαφορετική περίπτωση το βλήμα Σ1 συγκρούεται τώρα με το σώμα Σ2 

με οριζόντια ταχύτητα μέτρου υ1=30m/s ,το διαπερνά και βγαίνει με ταχύτητα 

μέτρου υ1'=10m/s. Στη συνέχεια το βλήμα Σ1 πραγματοποιεί οριζόντια βολή 

από ύψος Η με βεληνεκές s=10m.  

 

 Να υπολογίσετε : 

Δ3. Τη μεταβολή της ορμής του βλήματος στην κρούση. 

(Μονάδες 5) 

Δ4. Τη ταχύτητα με την οποία το βλήμα θα πέσει στο έδαφος και το ύψος Η.  

(Μονάδες 5) 

Δ5. Το μέγιστο ύψος από το σημείο της κρούσης που θα φθάσει το σώμα Σ2 

και τη τάση του νήματος στη θέση αυτή. 

(Μονάδες 5) 

 

 

Δίνεται η επιτάχυνση της βαρύτητας  g=10 m/s2 


