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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. Σώμα κινείται σε κυκλική τροχιά κάνοντας ομαλή κυκλική κίνηση. Αν διπλασιαστεί η 
συχνότητα της κυκλικής κίνησης χωρίς να μεταβληθεί η ακτίνα περιστροφής του, η 
κεντρομόλος επιτάχυνση: 

α) τετραπλασιάζεται  
β) υποτετραπλασιάζεται 
γ) διπλασιάζεται 
δ) μένει σταθερή 

Μονάδες 5 

Α2. Σώμα μάζας m κινείται σε περιφέρεια κύκλου με ταχύτητα σταθερού μέτρου υ και 

περιόδου T. Αν η μεταβολή της ορμής του σώματος μεταξύ των δύο θέσεων της τροχιάς του 
έχει μέτρο 2mυ, τότε οι θέσεις αυτές απέχουν χρονικά κατά: 
α) Τ/2  
β) Τ  

γ) Τ/4 
δ) 3Τ/4 

Μονάδες 5 

Α3. Από ένα σημείο σε ορισμένο ύψος, εκτοξεύονται οριζόντια δύο μικρές σφαίρες Α και Β  

με ταχύτητες 𝜐𝐴 > 𝜐𝐵.Αν ταυτόχρονα με τις δύο σφαίρες μια τρίτη σφαίρα Γ αφεθεί να πέσει 
ελεύθερη, χωρίς αρχική ταχύτητα, όπως φαίνεται στο διπλανό 
σχήμα ,τότε: 
α) η σφαίρα Α θα πέσει πρώτη στο έδαφος. 

β) η σφαίρα Β θα πέσει πρώτη στο έδαφος. 
γ) και οι τρεις σφαίρες θα φτάσουν ταυτόχρονα στο έδαφος. 
δ) η σφαίρα Γ θα πέσει πρώτη στο έδαφος. 

Μονάδες 5 

Α4.  Ένα σώμα είναι αρχικά ακίνητο. Το σώμα εκρήγνυται και χωρίζεται σε δύο κομμάτια με 

μάζες m1≠m2. Για τα μέτρα των μεταβολών της ορμής ( |𝛥𝑝1| , |𝛥𝑝2| ) και των μεταβολών της 

κινητικής ενέργειας (𝛥𝛫1 , 𝛥𝛫2) του κάθε σώματος ισχύει: 
α) |𝛥𝑝1 |  =  |𝛥𝑝2|, 𝛥𝛫1 =  𝛥𝛫2 
β) |𝛥𝑝1|  =  |𝛥𝑝2|, 𝛥𝛫1 ≠   𝛥𝛫2  
γ) |𝛥𝑝1|  ≠   |𝛥𝑝2|,    𝛥𝛫1 ≠  𝛥𝛫2  

δ) |𝛥𝑝1|  ≠   |𝛥𝑝2|,    𝛥𝛫1 =  𝛥𝛫2  
Μονάδες 5 
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Α5. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράμμα κάθε πρότασης και δίπλα σε κάθε γράμμα τη 
λέξη ΣΩΣΤΟ για τη σωστή πρόταση και τη λέξη ΛΑΘΟΣ για τη λανθασμένη.  
 
α) Σε μία ομαλή κυκλική κίνηση η κεντρομόλος επιτάχυνση αλλάζει κατεύθυνση. 

β) Αν το επίπεδο κίνησης ενός κινητού που εκτελεί ομαλή κυκλική κίνηση είναι οριζόντιο 

τότε η διεύθυνση της γωνιακής του ταχύτητας είναι κατακόρυφη.  

γ) Ένα σώμα κάνει ομαλή κυκλική κίνηση. Κατά την κίνησή του η ορμή του σώματος 

διατηρείται σταθερή. 

δ) Σε ένα μονωμένο σύστημα σωμάτων, που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, η ορμή κάθε 

σώματος παραμένει σταθερή. 

ε) Σε μία πλαστική κρούση διατηρείται η ενέργεια του συστήματος των σωμάτων. 

Μονάδες 5 

ΘΕΜΑ Β 
 
Β1. Δυο υλικά σημεία Α και Β βάλλονται οριζόντια με ταχύτητες μέτρου υΑ και υΒ αντίθετης 

φοράς από διαφορετικά ύψη 
ℎ

4
 και h αντίστοιχα.  

 
Αν για τα βεληνεκή τους ισχύει η σχέση SA = 2SΒ τότε ο 

λόγος των ταχυτήτων τους  
υΑ

υΒ

  θα είναι: 

 

α) 
υΑ

υΒ

 = 2                       β) 
υΑ

υΒ

 =  4                              γ) 
υΑ

υΒ

 = 6 

 
Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Μονάδες 2 
Β) Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

Μονάδες 6 
 

Β2. Δυο δρομείς εκτελούν ομαλή κυκλική κίνηση .Κάποια χρονική στιγμή  t=0s διέρχονται 
από δυο αντιδιαμετρικά σημεία Α και Β του ίδιου κυκλικού στίβου κινούμενοι δεξιόστροφα 
όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα με γραμμικές ταχύτητες μέτρου uA και υΒ αντίστοιχα (με 
υΒ<uA ). Οι δύο δρομείς δέχονται ίσες κεντρομόλες δυνάμεις. Για 

να συναντηθούν για πρώτη φορά μετά τη χρονική στιγμή t=0s 

στο σημείο Α ο λόγος των μαζών τους  
mA

mB
 πρέπει να ισούται με: 

 

α) 
mA

mB
 = 

1

4
                      β) 

mA

mB
 = 

1

6
                             γ) 

mA

mB
 =  

1

8
 

 
Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

 Μονάδες 2 
Β)Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 6 
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Β3. Σώμα μάζας m1 κινείται με ταχύτητα μέτρου υ και συγκρούεται κεντρικά και πλαστικά με 
σώμα μάζας m2 που κινείται αντίρροπα με ταχύτητα ίσου μέτρου. Αν το μέτρο της  
μεταβολής της ορμής του σώματος m2 ισούται με ΔΡ2 

= 
m1υ

4
 τότε η σχέση που συνδέει τις μάζες τους είναι η : 

 
α) m1 = 3 m2                   β) m1 = 5 m2                        γ) 

m1 = 7 m2.  
 
Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

 Μονάδες 2 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 
 Μονάδες 7 

 
 

ΘΕΜΑ Γ 
 
Πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο (την κάτοψη του οποίου βλέπετε στο σχήμα) υπάρχει 
ακλόνητα στερεωμένο ένα σιδερένιο έλασμα ΑΒ, ημικυκλικού σχήματος ακτίνας R=20cm. Στο 

άκρο του ελάσματος (σημείο Α) είναι τοποθετημένο 
(ακίνητο) ένα σώμα μάζας Μ=1kg. Ένα σώμα μάζας m=1kg, 
κινείται με ταχύτητα υ=20m/s και συγκρούεται με το σώμα 
Μ. Μετά την κρούση δημιουργείται συσσωμάτωμα που 

κινείται ομαλά χωρίς τριβές σε κυκλική τροχιά μένοντας σε 
διαρκή επαφή με το έλασμα .  

  

Γ1. Να υπολογίσετε την ταχύτητα του συσσωματώματος αμέσως μετά την κρούση. 
Μονάδες 5 

 
Γ2. Να υπολογίσετε τη θερμότητα που παράχθηκε κατά την διάρκεια της πλαστικής κρούσης. 

Μονάδες 7  
 
Γ3. Ποιο είναι το μέτρο της δύναμης που δέχεται το συσσωμάτωμα από το έλασμα κατά την 
διάρκεια της κυκλικής του κίνησης; 

Μονάδες 7  
 
Γ4. Πόσο χρόνο διαρκεί η κίνηση του συσσωματώματος από τη θέση Α στη θέση Β; 

Μονάδες 6  
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ΘΕΜΑ Δ 
 

Βλήμα μάζας m = 50 g κινείται οριζόντια με ταχύτητα μέτρου υ1 = 200 m/s με φορά προς τα 
δεξιά και συναντά σώμα μάζας Μ =1Kg που κινείται αντίρροπα με ταχύτητα μέτρου υ2=4m/s. 
Ακολουθεί κρούση που διαρκεί ελάχιστο χρονικό διάστημα με αποτέλεσμα το βλήμα να 
εξέλθει από το σώμα με ταχύτητα μέτρου υ1΄=20m/s . Το σώμα μάζας Μ αφού διανύσει 

διάστημα s=0,9m σε οριζόντιο επίπεδο με το οποίο εμφανίζει συντελεστή τριβής ολίσθησης 
μ=0,5 εγκαταλείπει το επίπεδο με οριζόντια ταχύτητα υο. Ακολούθως εκτελεί  οριζόντια βολή 
από ύψος h όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. 
  

 
Να βρεθούν: 

 
Δ1. Το μέτρο της μεταβολής της ορμής του βλήματος κατά την κρούση. 

Μονάδες 6 
Δ2. Το μέτρο της οριζόντιας ταχύτητας υο. 

Μονάδες 6 
Δ3. Η ταχύτητα του σώματος Μ στη θέση όπου η οριζόντια και η κατακόρυφη μετατόπισή 
του στον αέρα έχουν το ίδιο μέτρο (x =y). 

Μονάδες 4 
Δ4. Η συνολική μηχανική ενέργεια του συστήματος που μετατράπηκε σε θερμότητα εξαιτίας 
της κρούσης  και της ολίσθησης του σώματος Μ πάνω στο οριζόντιο επίπεδο . 

Μονάδες 6 

Δ5. Το ύψος h από το οποίο εκτελεί οριζόντια βολή το σώμα μάζας Μ αν φτάνει στο έδαφος 
με ταχύτητα μέτρου 3υο. 

Μονάδες 3 
 

Δίνονται : 



ΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 2012-201 

Φροντιστήρια Εν-τάξη                                                                                                     Σελίδα 5 από 5 
 

• ότι η αντίσταση του αέρα θεωρείται αμελητέα. 

• η επιτάχυνση της βαρύτητας είναι g = 10 m/s2. 

• οι διαστάσεις των σωμάτων είναι πολύ μικρές . 

 

 
 


