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ΘΕΜΑ Α  
 
Α.1. Από ύψος h εκτοξεύουμε ένα σώμα Α με οριζόντια αρχική ταχύτητα μέτρου υ0 και ταυτόχρονα 
αφήνουμε ένα άλλο σώμα Β να πέσει ελεύθερα. Στο έδαφος: 
α. θα φτάσει πρώτο το Α.  β. θα φτάσει πρώτο το Β.   
γ. θα φτάσουν ταυτόχρονα.  δ. θα φτάσει πρώτο το σώμα με τη μεγαλύτερη μάζα. 
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Α.2. Σώμα εκτελεί οριζόντια βολή, τότε: 
α. το μέτρο της οριζόντιας συνιστώσας της ταχύτητάς του αυξάνεται. 
β. το μέτρο της κατακόρυφης συνιστώσας της ταχύτητας αυξάνεται. 
γ. το μέτρο της επιτάχυνσης του σώματος αυξάνεται. 
δ. η κινητική ενέργεια του σώματος μειώνεται. 

ΜΟΝΑΔΕΣ 5 
 
Α.3. Μια σχέση που συνδέει την κεντρομόλο επιτάχυνση αΚ την ακτίνα R και τη συχνότητα f μιας 
κυκλικής κίνησης είναι: 

α. 2 f Rκα π= ⋅   β. 2 24 f Rκα π=   γ. 2 f
Rκ
πα =   δ. ( )22 f

Rκ

π
α =  
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Α.4. Μια ράβδος ΚΛ περιστρέφεται με σταθερή γωνιακή 
ταχύτητα ω, γύρω από το μέσο της Μ, όπως φαίνεται στο 
σχήμα. Αν Ν το μέσο του ΜΛ τότε: 
α. το σημείο Κ έχει μεγαλύτερη γωνιακή ταχύτητα από το Ν. 
β. το σημείο Κ έχει μεγαλύτερη γραμμική ταχύτητα από το Λ. 
γ. το σημείο Κ έχει μεγαλύτερη γραμμική ταχύτητα από το Ν. 
δ. τα σημεία Κ, Λ, Μ έχουν την ίδια γραμμική ταχύτητα. 
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Α.5. Στις προτάσεις που ακολουθούν να γράψετε τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα Σ αν 
η πρόταση είναι σωστή και το γράμμα Λ αν η πρόταση είναι λανθασμένη. 
 
Α.5.1. Στην ομαλή κυκλική κίνηση η σχέση που συνδέει τη συχνότητα με την περίοδο είναι f=1/T. 
Α.5.2. Στην ομαλή κυκλική κίνηση η κεντρομόλος δύναμη είναι η συνισταμένη όλων των δυνάμεων 
που ασκούνται στο σώμα. 
Α.5.3. Η οριζόντια βολή είναι μια σύνθετη κίνηση που μπορεί να αναλυθεί σε μια ευθύγραμμη 
ομαλή κίνηση και μια ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση με αρχική ταχύτητα.  
Α.5.4. Σώμα εκτελεί οριζόντια βολή από μικρό ύψος h από την επιφάνεια του εδάφους. Η 
επιτάχυνση του σώματος είναι σταθερή και ίση με g . 
Α.5.5. Η μηχανική ενέργεια ενός σώματος που εκτελεί οριζόντια βολή παραμένει σταθερή. 
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ΣΧΗΜΑ 1 

ΣΧΗΜΑ 2 

ΘΕΜΑ Β 
 
Β.1. Δύο δρομείς Α και Β ξεκινούν να κινούνται ομόρροπα σε κυκλικό στίβο από το ίδιο σημείο Κ 
με γωνιακές ταχύτητες ωΑ και ωΒ αντίστοιχα, για τις οποίες ισχύει ωΑ=2ωΒ. Η χρονική στιγμή κατά 
την οποία οι επιβατικές τους ακτίνες σχηματίζουν για πρώτη φορά γωνία ίση με π/2rad είναι: 
α. π/2ωΒ   β. π/2ωΑ   γ. 2π/ωΒ  δ. 2π/ωΑ  
 
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 
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Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 
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Β.2. Δύο σώματα Α και Β εκτοξεύονται ταυτόχρονα, οριζόντια, με ταχύτητες μέτρων υ01 και υ02 
αντίστοιχα. Το σώμα Α εκτοξεύεται από ύψος h1 και το σώμα Β από ύψος h2=4h1, πάνω από το 
έδαφος. Αν οι μέγιστες οριζόντιες μετατοπίσεις των δύο σωμάτων είναι ίσες τότε: 

α. 02
01 2

υυ =     β. 02
01 4

υυ =    γ. 01
02 2

υυ =   
 
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 
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Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 
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Β.3. Σώμα μάζας m εκτελεί κατακόρυφη 
κυκλική κίνηση δεμένο στο ελεύθερο άκρο μη 
εκτατού νήματος μήκους L (σχήμα 1). Το 
μέτρο της τάσης του νήματος που                                                                                      
δέχεται το σώμα στο κατώτερο σημείο της 
τροχιάς του είναι Τ1 και το μέτρο                            
της ταχύτητάς του εκεί είναι υ1.                                   
Το ίδιο σώμα δεμένο στο ίδιο νήμα                                                      
εκτελεί ομαλή κυκλική κίνηση σε οριζόντιο 
τραπέζι με γραμμική ταχύτητα σταθερού 
μέτρου υ2=υ1 (σχήμα 2). Η τάση του νήματος που δέχεται έχει μέτρο Τ2. Ισχύει: 
α. 1 2Τ = Τ     β. 1 2Τ > Τ     γ. 1 2Τ < Τ   
 
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

ΜΟΝΑΔΕΣ 2 
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 
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ΘΕΜΑ Γ 
 
Σώμα Σ1 μάζας m=4kg εκτελεί ομαλή κυκλική κίνηση σε τροχιά ακτίνας R=1m. Αν η συνισταμένη 
όλων των δυνάμεων που ασκούνται σ’ αυτό έχει μέτρο ΣF=100N, να υπολογίσετε: 
 
Γ.1. το μέτρο της κεντρομόλου επιτάχυνσης και της γραμμικής ταχύτητας. Να σχεδιάσετε τα 
διανύσματα αΚ

 και υ  όταν το σώμα είναι στη θέση Λ του παρακάτω σχήματος. Να θεωρήσετε ότι το 
σώμα κινείται όπως οι δείκτες του ρολογιού.  

ΜΟΝΑΔΕΣ 6 
Γ.2. την περίοδο της κυκλικής κίνησης και τον αριθμό των στροφών που θα έχει διαγράψει το κινητό 
σε χρόνο Δt=2π min.  
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Γ.3. τη γωνία που διαγράφει η επιβατική ακτίνα σε χρόνο Δt΄=0,1π s.  
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Γ.4. Κάποια χρονική στιγμή το σώμα Σ1 διέρχεται από σημείο 
Κ της κυκλικής τροχιάς του. Την ίδια χρονική στιγμή, δεύτερο 
σώμα Σ2 αρχίζει να κινείται  από το σημείο Κ με σταθερή 
επιτάχυνση α  κατά μήκος της διαμέτρου ΚΛ, όπως φαίνεται 
στο σχήμα. Να υπολογίσετε το μέτρο της επιτάχυνσης του 
σώματος Σ2 έτσι ώστε τα δύο σώματα να συναντηθούν στο 
σημείο Λ τη στιγμή που το Σ1 διέρχεται από το Λ για πρώτη 
φορά  Δίνεται π2=10.                                                                                                                       
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ΘΕΜΑ Δ 
 
Λείο ημικυκλικό μεταλλικό έλασμα ΑΒ, ακτίνας R=1m είναι κολλημένο σε λεία οριζόντια 
επιφάνεια.. Σώμα μάζας m=1kg εκτοξεύεται από το σημείο Α του ελάσματος με ταχύτητα μέτρου υ0 
με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι συνεχώς σε επαφή με το έλασμα. Φτάνοντας στο σημείο Β του 
ελάσματος, το σώμα εγκαταλείπει το έλασμα και κινούμενο ευθύγραμμα και ομαλά φτάνει στην 
άκρη της επιφάνειας (σημείο Γ) απ όπου στη συνέχεια εκτελεί οριζόντια βολή από ύψος H=20m. 
Κάποια στιγμή και καθώς είναι στον αέρα διέρχεται από το σημείο Δ το οποίο απέχει οριζόντια 
απόσταση χ=10m και κατακόρυφη απόσταση y=5m από το σημείο Γ. Δίνεται g=10m/s2. 
 
                                                                                Β               Γ                                                                  
                                    Α                                                                                                                                  
                                                                                                                         y=5m                                                    
                                                                                                                              
                                                                                                                         Δ                                                 
                                                                                H                     χ=10m                                                                  
 
                                B                      Γ   
 
                            ΚΑΤΟΨΗ 
                                                                                                                               Ε 
 
Δ.1. Να αποδείξετε ότι η ταχύτητα εκτόξευσης του σώματος από το σημείο Α είναι ίση με υ0=10m/s. 
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Δ.2. Να υπολογίσετε το μέτρο της δύναμης επαφής που δέχεται το σώμα από το έλασμα και να τη 
σχεδιάσετε στα σημεία Α και Β.  
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Δ.3.  Να υπολογίσετε το χρονικό διάστημα κατά το οποίο το σώμα είναι σε επαφή με το έλασμα. 
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Δ.4. Να υπολογίσετε το μέτρο της ταχύτητας του σώματος τη χρονική στιγμή κατά την οποία το 
σώμα απέχει απόσταση από το έδαφος ίση με h=8,8m. 
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Δ.5. Να υπολογίσετε την απόσταση ΓΕ, όπου Ε είναι το σημείο που το σώμα κτυπά στο έδαφος. 
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