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ΘΕΜΑ Α 

Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και 

δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.  

Α1. Ένα αεροπλάνο κινείται οριζόντια σε ύψος H με ταχύτητα μέτρου υο και αφήνει 

ελεύθερη μια βόμβα η οποία θεωρούμε ότι δέχεται αμελητέα αντίσταση από τον αέρα. 

Τότε: 

α. η βόμβα φτάνει στο έδαφος με ταχύτητα κάθετη προς αυτό. 

β. η οριζόντια απόσταση που διανύει η βόμβα μέχρι να φτάσει στο έδαφος είναι 

ανάλογη με το μέτρο της ταχύτητας υο του αεροπλάνου. 

γ. αν η ταχύτητα του αεροπλάνου ήταν διπλάσια η βόμβα θα έφτανε στο έδαφος στο 

μισό χρόνο. 

δ. αν η μάζα της βόμβας ήταν μεγαλύτερη τότε η βόμβα θα  έφτανε στο έδαφος σε 

μικρότερο χρονικό διάστημα.   

(μονάδες 5) 

 

Α2. Δύο σώματα Α και Β εκτοξεύονται με την ίδια οριζόντια ταχύτητα Oυ


 από ύψη 

hA   και hB=4hA πάνω από το έδαφος. Τότε: 

α.  Τα δύο σώματα φτάνουν ταυτόχρονα στο έδαφος. 

β.  Τα δύο σώματα όταν χτυπούν στο έδαφος έχουν την ίδια οριζόντια μετατόπιση, 

αφού έχουν την ίδια οριζόντια αρχική ταχύτητα. 

γ.  Τα δύο σώματα όταν χτυπούν στο έδαφος έχουν ίσες κατά μέτρο ταχύτητες. 

δ.  Ο χρόνος πτώσης στο έδαφος του σώματος Β είναι διπλάσιος από αυτόν του 

σώματος Α. 

 (μονάδες 5) 

 

Α3.  Σε μία ομαλή κυκλική κίνηση: 

α. Η διεύθυνση της γραμμικής ταχύτητας συμπίπτει με την διεύθυνση της ακτίνας. 

β. Η διεύθυνση της γραμμικής ταχύτητας είναι κάθετη στην ακτίνα. 

γ. Η κατεύθυνση της γραμμικής ταχύτητας παραμένει σταθερή. 

δ. τα διανύσματα της γραμμικής και γωνιακής ταχύτητας είναι παράλληλα. 

 (μονάδες 5) 

 

Α4. Σε μία πλαστική κρούση  

α. δε διατηρείται η ορμή.  

β. η τελική κινητική ενέργεια του συστήματος είναι μεγαλύτερη της αρχικής.  
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γ. η κινητική ενέργεια του συστήματος διατηρείται.  

δ. η αρχική κινητική ενέργεια του συστήματος είναι μεγαλύτερη της τελικής.  

 (μονάδες 5) 

 

Α5. Να χαρακτηρίσετε κάθε μια πρόταση από τις παρακάτω (Σ) σωστή ή (Λ) λανθασμένη. 

α) Η ορμή ενός υλικού σημείου είναι ομόρροπη με την ταχύτητά του. 

β) Η ολική ορμή ενός μονωμένου συστήματος σωμάτων αλλάζει όταν αλλάζουν οι 

ταχύτητες των σωμάτων. 

γ) Όλα τα σώματα που εκτελούν οριζόντια βολή έχουν την ίδια επιτάχυνση. 

δ) Στην ομαλή κυκλική κίνηση ενός σώματος η γωνιακή ταχύτητα έχει σταθερό μέτρο, 

αλλά η κατεύθυνσή της μεταβάλλεται διαρκώς. 

ε) Στην ομαλή κυκλική κίνηση η συνισταμένη των δυνάμεων είναι μηδέν 

 (μονάδες 5) 

 

 

ΘΕΜΑ Β 

B1 Σώμα μάζας Μ εκτοξεύεται κατακόρυφα από το έδαφος και όταν βρίσκεται σε 

μέγιστο ύψος h διασπάται σε δύο κομμάτια μάζας m1 και m2 αντίστοιχα που κινούνται 

οριζόντια και πέφτουν σε αποστάσεις x2=2x1. Ο λόγος των μαζών είναι: 
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(μονάδες 3) 

Nα δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

(μονάδες 5) 

 

B2 Δύο σώματα Α και Β με μάζες BA m2m =  εκτελούν ομαλή κυκλική κίνηση ίδιας 

περιόδου σε ομόκεντρους κύκλους με ακτίνες 
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Α)  Ο λόγος των γραμμικών ταχυτήτων 
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(μονάδες 2) 

Nα δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

(μονάδες 3) 

Β) Ο λόγος των κεντρομόλων επιταχύνσεων 
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  είναι ίσος με: 

α. 2                              β. 0,5                   γ. 4                          

(μονάδες 2) 

Nα δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

(μονάδες 3) 

 

 



Β3. Σφαίρα μάζας m1 κινείται έχοντας ταχύτητα υ και συγκρούεται πλαστικά με 

σφαίρα μάζας m2 = 3m1, η οποία είναι αρχικά ακίνητη. Ο λόγος της κινητικής ενέργειας 

του συστήματος πριν και μετά την κρούση είναι:  
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(μονάδες 2) 

Nα δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

(μονάδες 5) 

 

 

 

ΘΕΜΑ Γ 

Δύο σώματα με μάζες m1 = 0,4kg και m2 = 0,6kg, κινούνται πάνω σε οριζόντιο επίπεδο 

με το οποίο έχουν συντελεστή τριβής ολίσθησης μ = 0,2. Τα σώματα κινούνται σε 

αντίθετες κατευθύνσεις και συγκρούονται πλαστικά έχοντας κατά τη στιγμή της 

σύγκρουσης ταχύτητες υ1 = 20m/s και υ2 = 5m/s αντίστοιχα. Αν η διάρκεια της κρούσης 

είναι Δt=0,02 s να υπολογίσετε:  

Γ1. Την ταχύτητα του συσσωματώματος αμέσως μετά την κρούση.  

(μονάδες 6) 

Γ2. Τη μεταβολή της ορμής του κάθε σώματος εξαιτίας της πλαστικής κρούσης.  

(μονάδες 6) 

Γ3. Tη μέση δύναμη που δέχεται το σώμα Α από το σώμα Β κατά τη διάρκεια της 

κρούσης. 

(μονάδες 6) 

Γ4. Το διάστημα που θα διανύσει μετά την κρούση το συσσωμάτωμα μέχρι να 

σταματήσει. 

(μονάδες 7) 

 Δίνεται: (g = 10m/s2 ).  

 

 

 

ΘΕΜΑ Δ 

Σώμα μάζας m=1Kg βρίσκεται στην οριζόντια ταράτσα ουρανοξύστη και εκτελεί 

ομαλή κυκλική κίνηση δεμένο στο άκρο νήματος μήκους  L= 5 / π m με περίοδο  T=½ 

s. Να βρείτε:  

Δ1. Το μέτρο της γραμμικής ταχύτητας του σώματος και της τάσης του νήματος. 

(μονάδες 6) 

 

Κάποια χρονική στιγμή το νήμα το οποίο κρατάει το σώμα στην κυκλική τροχιά 

κόβεται, με αποτέλεσμα αυτό να διαφύγει εκτελώντας οριζόντια βολή. Να βρείτε:  

Δ2. Την ταχύτητα του σώματος κατά μέτρο και κατεύθυνση 2s αφού εγκαταλείψει την 

οροφή της πολυκατοικίας.  

(μονάδες 6) 



Δ3. Την απόσταση από το σημείο που διέφυγε από την ταράτσα μέχρι το σημείο που 

βρίσκεται τη χρονική στιγμή που περιγράφεται στο ερώτημα Δ2.  

(μονάδες 6) 

 

Δ4. Παρατηρούμε ότι το σώμα πέφτει στο οριζόντιο έδαφος με γωνία ως προς αυτό θ 

για την οποία ισχύει: εφθ = 2. Να βρείτε το πηλίκο της κατακόρυφης απόστασης του 

σημείου βολής από το έδαφος προς τη μέγιστη οριζόντια μετατόπιση (βεληνεκές) του 

σώματος .  

(μονάδες 7) 

Δίνονται: g=10m/s² , π2=10 

Κάθε είδους τριβή όπως και η αντίσταση από τον αέρα θεωρούνται αμελητέες. 

 

 

 

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 
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