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ΘΕΜΑ Α 
Σε κάθε πρόταση από τις 1-4 να γράψετε τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που 
αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 
 
Α.1. Το σημείο Α είναι στην περιφέρεια κυκλικού δίσκου και εκτελεί ομαλή 
κυκλική κίνηση. Το σημείο Β είναι στο μέσο της ακτίνας ΟΑ του δίσκου. 
Τότε: 
α) η περίοδος της κίνησης του Α είναι μεγαλύτερη από την περίοδο της 
κίνησης του Β 
β) το Β περιστρέφεται με μεγαλύτερη συχνότητα από το Α 
γ) τα δύο σημεία έχουν διαφορετικές γωνιακές ταχύτητες 
δ) η γραμμική ταχύτητα του Α είναι παράλληλη της γραμμικής ταχύτητας του Β. 

ΜΟΝΑΔΕΣ 5 
 
Α.2. Ο γίγαντας και ο νάνος κάνουν πατινάζ στην ίδια πίστα. Κάποια στιγμή και ενώ είναι 
ακίνητοι, ο γίγαντας δίνει μια σπρωξιά στο νάνο. Ποιά πρόταση είναι σωστή: 
α) θα κινηθεί ο νάνος ενώ ο γίγαντας θα παραμείνει ακίνητος. 
β) η δύναμη που δέχεται ο νάνος είναι μεγαλύτερη από αυτήν που δέχεται ο γίγαντας. 
γ) οι δυο άνθρωποι θα αποκτήσουν αντίθετες επιταχύνσεις. 
δ) οι δυο άνθρωποι θα αποκτήσουν αντίθετες ορμές.  

ΜΟΝΑΔΕΣ 5 
 
Α.3. Από τις ταράτσες δύο 
πολυκατοικιών και από το ίδιο ύψος, 
εκτοξεύονται ταυτόχρονα δυο μικρές 
μπάλες Α και Β, ίδιας μάζας, με 
οριζόντιες ταχύτητες μέτρων υ0 και 2υ0, 
αντίστοιχα, όπως στο σχήμα, στο ίδιο 
κατακόρυφο επίπεδο. Οι μπάλες φτάνουν στο έδαφος, χωρίς η Α να κτυπήσει στη δεξιά 
πολυκατοικία. Η οριζόντια απόσταση μεταξύ των δύο σωμάτων:  
α) παραμένει σταθερή.  
β) αυξάνεται με την πάροδο του χρόνου.  
γ) μειώνεται με την πάροδο του χρόνου. 
δ) είναι ανεξάρτητη του χρόνου.  

ΜΟΝΑΔΕΣ 5 
 
Α.4. Δύο σώματα Σ1 και Σ2 με μάζες m1=m και m2=2m κινούνται στον ίδιο ευθύγραμμο δρόμο με 
ταχύτητες αντίθετης φοράς, οι οποίες έχουν μέτρα υ1=2υ και υ2=υ αντίστοιχα. Το μέτρο της ορμής 
του συστήματος των δύο σωμάτων είναι ίσο με: 
α) μηδέν  β) mυ   γ) 2mυ   δ) 4mυ  
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Α.5. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις με το γράμμα (Σ) αν είναι σωστές και με το 
γράμμα (Λ) αν είναι λανθασμένες: 
 
Α.5.1. Όταν ένα σώμα εκτελεί ομαλή κυκλική κίνηση, η κινητική ενέργεια και η ορμή του 
παραμένουν σταθερές. 
 
Α.5.2. Ένα σώμα Σ1 κινείται σε λείο οριζόντιο επίπεδο με σταθερή ταχύτητα και συγκρούεται με 
ακίνητο σώμα Σ2. Κατά την κρούση η μεταβολή της ορμής του σώματος Σ1 είναι αντίθετη με τη 
μεταβολή της ορμής του σώματος Σ2. 
 
Α.5.3. Στην ομαλή κυκλική κίνηση ενός σώματος, η φορά της κεντρομόλου επιτάχυνσης εξαρτάται 
από τη φορά κίνησης του σώματος. 
 
Α.5.4. Σε μια πλαστική κρούση, συμβαίνει πάντα απώλεια κινητικής ενέργειας. 
 
Α.5.5. Στην οριζόντια βολή ο χρόνος κίνησης του σώματος μέχρι το έδαφος εξαρτάται και από τη 
την αρχική του ταχύτητα εκτόξευσης. 

ΜΟΝΑΔΕΣ 5 
ΘΕΜΑ Β  
 
Β1. Τα σώματα του σχήματος εκτελούν ομαλές κυκλικές κινήσεις με 
ακτίνες d1 και d2=2d1 αντίστοιχα. Παρατηρούμε ότι για μια πλήρη 
περιστροφή τα σώματα χρειάζονται τον ίδιο χρόνο. Αν ακ1 και ακ2 
είναι τα μέτρα των κεντρομόλων επιταχύνσεων των σωμάτων Σ1 και 
Σ2 αντίστοιχα, τότε ο λόγος ακ1/ακ2 είναι ίσος με:  
 
α. 1/2    β. 4    γ.2  
 
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.  

ΜΟΝΑΔΕΣ 1 
Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.  

ΜΟΝΑΔΕΣ 5 
 
Β2. Σώμα Α μάζας m κινούμενο προς τα δεξιά με ταχύτητα μέτρου υ 
συγκρούεται πλαστικά με σώμα Β ίσης μάζας. Το συσσωμάτωμα μετά 
την κρούση κινείται προς τα αριστερά με ταχύτητα μέτρου υ. Το 
σώμα Β πριν την κρούση: 
 
α. είναι ακίνητο 
β. κινείται προς τα δεξιά με ταχύτητα μέτρου 3υ 
γ. κινείται προς τα αριστερά με ταχύτητα μέτρου 3υ 
 
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

ΜΟΝΑΔΕΣ 1  
Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.  
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Β3. Σώμα εκτοξεύεται από τραπέζι ύψους Η από το έδαφος με οριζόντια ταχύτητα μέτρου υ0. Τη 

χρονική στιγμή 
2
Ht
g

= :  

 
Α. Η απόσταση του σώματος από το έδαφος είναι:  
 
α. Η/4    β. 3Η/4    γ. 0  
 
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση  

ΜΟΝΑΔΕΣ 1 
Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.  

ΜΟΝΑΔΕΣ 5 
Β. Η κινητική ενέργεια του σώματος εκείνη τη στιγμή: 
 
α. έχει αυξηθεί κατά mgH/4    
β. έχει αυξηθεί κατά 3mgH/4     
γ. έχει μειωθεί κατά mgH/4  
 
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση  

ΜΟΝΑΔΕΣ 1 
Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.  

ΜΟΝΑΔΕΣ 6 
 
ΘΕΜΑ Γ  
 
Σε οριζόντιο επίπεδο ηρεμεί σώμα Α μάζας Μ=2kg. Ένα βλήμα 
μάζας m=100g που κινείται οριζόντια με ταχύτητα μέτρου 
υ0=100m/s, συγκρούεται με το σώμα Α και το διαπερνά σε χρόνο 
Δt=0,2sec. Το βλήμα εξέρχεται από το σώμα με ταχύτητα 
υ1=20m/s.  Να υπολογίσετε:  
 
Γ.1. την αρχική ορμή του βλήματος.  
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Γ.2. τη μεταβολή της ορμής του σώματος Α.  

 
ΜΟΝΑΔΕΣ 6 

 
Γ.3. τη μέση δύναμη που δέχεται το βλήμα κατά το πέρασμά του μέσα από το Α.  

 
ΜΟΝΑΔΕΣ 6  

 
Γ.4. Αν το σώμα Α παρουσιάζει τριβή με το δάπεδο και σταματά αφού διανύσει απόσταση 4m να 
υπολογίσετε το συντελεστή τριβής ολίσθησης. 

 
ΜΟΝΑΔΕΣ 7 
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ΘΕΜΑ Δ 
 
Στο διπλανό σχήμα το σώμα μάζας m1=4kg 
κινείται με ταχύτητα μέτρου υ1=15m/s και 
συγκρούεται μετωπικά και πλαστικά με το 
σώμα μάζας m2=2kg το οποίο είναι ακίνητο 
στο σημείο Α, στη βάση ενός λείου 
κατακόρυφου ημικυκλίου (ΑΓ) ακτίνας 
R=1,6m. Αν η επιτάχυνση της βαρύτητας είναι 
g=10m/s2 . 
 
Δ.1. Να υπολογίσετε την ταχύτητα του 
συσσωματώματος αμέσως μετά την κρούση.  

 
ΜΟΝΑΔΕΣ 4  

 
Δ.2. Να υπολογίσετε το ποσοστό της ενέργειας 
του σώματος μάζας m1 που έγινε θερμότητα 
κατά την κρούση.  
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Δ.3. Θεωρώντας ότι το συσσωμάτωμα έχει αμελητέες διαστάσεις και αμέσως μετά την κρούση 
διαγράφει κυκλική τροχιά ακτίνας R, να υπολογίσετε την δύναμη που δέχεται το συσσωμάτωμα 
από το έδαφος στο σημείο Α του ημικυκλίου.  
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Δ.4. Να δείξετε ότι το συσσωμάτωμα θα φτάσει στο σημείο Γ (αντιδιαμετρικό του Α) έχοντας 
ταχύτητα μέτρου υ0=6m/s. 

 
ΜΟΝΑΔΕΣ 4  

 
Δ.5. Αν h=76,8m, να βρεθεί ο χρόνος που διαρκεί η οριζόντια βολή καθώς και το βεληνεκές της 
οριζόντιας βολής.  
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