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ΘΕΜΑ Α 
Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα της σωστής 
απάντησης. 
 
Α.1. Η συνισταμένη των δυνάμεων που δέχεται ένα σώµα το οποίο εκτελεί ομαλή κυκλική 
κίνηση:  
 
α. έχει ίδια κατεύθυνση µε την ταχύτητα του σώµατος.  
β. έχει κατεύθυνση πάντα προς το κέντρο της κυκλικής τροχιάς.  
γ. είναι συνεχώς εφαπτόμενη στην τροχιά  
δ. είναι σταθερή 

(Μονάδες 5) 
 
Α.2. Στην οµαλή κυκλική κίνηση:  
 
α. η κεντρομόλος επιτάχυνση είναι κάθε στιγµή κάθετη στη γραµµική ταχύτητα,  
β. η ϕορά της κεντροµόλου επιτάχυνσης εξαρτάται από την ϕορά της κίνησης του κινητού, 
γ. όταν διπλασιάζεται η γωνιακή ταχύτητα διπλασιάζεται και η κεντρομόλος επιτάχυνση.  
δ. Η επιτάχυνση του κινητού είναι εφαπτόμενη στην τροχιά. 

(Μονάδες 5) 
 
Α.3. Το πλήρωµα ενός αεροπλάνου, που πετάει σε ύψος h, αφήνει ελεύθερο έναν δέμα. Ο 
χρόνος που χρειάζεται το δέμα για να φτάσει στο έδαφος εξαρτάται:  
 
α. µόνο από την ταχύτητα του αεροπλάνου.  
β. µόνο από το ύψος στο οποίο πετάει το αεροπλάνο.  
γ. από την ταχύτητα του αεροπλάνου και το ύψος στο οποίο πετάει.  
δ. από το ύψος στο οποίο πετάει το αεροπλάνο και από το βάρος του δέματος 

(Μονάδες 5) 
 
Α.4. Σε µια κεντρική πλαστική κρούση:  
 
α. διατηρείται η ορµή του συστήµατος των σωµάτων που συγκρούονται.  
β. διατηρείται η κινητική ενέργεια του συστήµατος των σωµάτων που συγκρούονται.  
γ. η κινητική ενέργεια του συστήµατος των σωµάτων πριν είναι μικρότερη από αυτήν µετά 
την κρούση.  
δ. διατηρείται η ορµή κάθε σώµατος. 
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 (Μονάδες 5) 
 
Α.5.  Στην επόμενη ερώτηση 5 να γράψετε το γράμμα της πρότασης και δίπλα την λέξη 
ΣΩΣΤΟ για κάθε σωστή πρόταση ή τη λέξη ΛΑΘΟΣ για κάθε λανθασμένη πρόταση: 
 
Α.5.1. Η εκτόξευση ενός σώµατος μικρών διαστάσεων από ένα ύψος h µε οριζόντια 
ταχύτητα υ0 είναι µια σύνθετη κίνηση η οποία μπορεί να αναλυθεί σε µια ελεύθερη πτώση 
στον κατακόρυφο άξονα και µια ευθύγραμμη οµαλά επιταχυνόμενη στον οριζόντιο άξονα. 
 
Α.5.2. Δύο σώµατα µε µάζες m και 2m συγκρούονται µεταξύ τους. Κατά την διάρκεια της 
επαφής τους μεγαλύτερου µέτρου δύναµη ασκεί το σώµα µε τη μεγαλύτερη µάζα. 
 
Α.5.3. Στην οµαλή κυκλική κίνηση η κεντρομόλος επιτάχυνση είναι κάθε στιγµή κάθετη στη 
γραµµική ταχύτητα.  
 
Α.5.4. Σε µια κεντρική πλαστική κρούση μικρής διάρκειας διατηρείται η μηχανική ενέργεια 
του συστήµατος των σωµάτων που συγκρούονται. 
 
Α.5.5. Ένα σώμα εκτελεί επιβραδυνόμενη κυκλική κίνηση σε οριζόντια τροχιά. Το μέτρο 
της κεντρομόλου επιτάχυνσης παραμένει σταθερό. 

(Μονάδες 5) 
 
ΘΕΜΑ Β  
 
Β.1. Σώμα Α μάζας m1 κινείται με ταχύτητα 
μέτρου υ0 σε λείο οριζόντιο δάπεδο. Στην πορεία 
του σώματος Α βρίσκεται ακίνητο σώμα Β μάζας 
m2. Το σώμα Α συγκρούεται κεντρικά και 
πλαστικά με το Β, με αποτέλεσμα και εξαιτίας της κρούσης, να του απομείνει το 25% της 
κινητικής ενέργειας που είχε πριν την κρούση. Η σχέση μεταξύ των μαζών m1 και m2 των 
δύο σωμάτων είναι: 
 
α. m1=m2   β. m1=2m2    γ. m1=0,5m2 

(Μονάδες 2) 
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.  

(Μονάδες 7) 
 
Β.2. Σώμα Σ1 μάζας m εκτελεί ομαλή κυκλική κίνηση σε λείο 
οριζόντιο δάπεδο δεμένο στο ένα άκρο αβαρούς και μη εκτατού 
νήματος μήκους L, το άλλο άκρο του οποίου είναι ακλόνητα 
δεμένο σε σημείο Ο.  
Δεύτερο σώμα Σ2 μάζας 2m είναι ακίνητο σε σημείο Κ της 
τροχιάς του Α, με αποτέλεσμα τα σώματα να συγκρουστούν 
κεντρικά και πλαστικά, στο σημείο Κ.  
Το συσσωμάτωμα που δημιουργείται εκτελεί νέα κυκλική κίνηση 
δεμένο στο ίδιο νήμα με το Σ1.  
Αν ΤΝ1 το μέτρο της τάσης του νήματος πριν την κρούση και ΤΝ2 
το μέτρο της τάσης του νήματος αμέσως μετά τότε: 
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α. ΤΝ1=9ΤΝ2   β. ΤΝ1=3ΤΝ2   γ. ΤΝ1= ΤΝ2  
(Μονάδες 2) 

 
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.  

(Μονάδες 6) 
 
Β.3. Σώμα μάζας Μ είναι 
τοποθετημένο στην κορυφή 
κατακόρυφου στύλου ύψους Η. 
Βλήμα μάζας m κινείται 
οριζόντια με ταχύτητα μέτρου υ0 
στο ύψος του στύλου και 
σφηνώνεται στο κέντρο μάζας 
του Μ. Το σύστημα πέφτει στο 
έδαφος σε οριζόντια απόσταση 
S1 από το στύλο. Αν το βλήμα 
δεν συναντούσε το σώμα θα 
έπεφτε σε οριζόντια απόσταση 
S2 από το στύλο ίση με: 
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(Μονάδες 2) 

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.  
(Μονάδες 6) 

 
ΘΕΜΑ Γ 
 
Σώμα μάζας m1 κινούμενο σε οριζόντιο επίπεδο συγκρούεται με ταχύτητα μέτρου, 
υ1=10m/s ελαστικά με ακίνητο σώμα μάζας m2, με το οποίο βρίσκεται στην ίδια ευθεία. Η 
χρονική διάρκεια της κρούσης θεωρείται αμελητέα. Αμέσως μετά την κρούση, το σώμα 
μάζας m1 κινείται αντίρροπα με ταχύτητα μέτρου υ΄ι=5m/s ενώ το σώμα μάζας m2 αποκτά 
ταχύτητα μέτρου υ2=5m/s. Ο συντελεστής τριβής ολίσθησης μεταξύ του επιπέδου και κάθε 
σώματος είναι μ=0,1.  
 
Γ.1  Να προσδιορίσετε το λόγο των μαζών m1/m2. 

 
(Μονάδες 5) 

 
Γ.2. Να βρεθεί το ποσοστό της αρχικής κινητικής ενέργειας του σώματος μάζας m1 που 
μεταβιβάστηκε στο σώμα μάζας m2 λόγω της κρούσης.  

 
(Μονάδες 6) 

 
Γ.3. Αν m1=0,5kg να βρεθεί ο ρυθμός με τον οποίο μεταβάλλεται η ορμή του σώματος 
αυτού κατά τη διάρκεια της ολίσθησης του πάνω στο δάπεδο μετά την κρούση, εάν 
θεωρηθεί ότι είναι σταθερός σε όλη τη διάρκεια της ολίσθησης .  
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(Μονάδες 6) 
 
Γ.4. Να υπολογισθεί πόσο θα απέχουν τα σώματα όταν σταματήσουν. Δίνεται g=10m/s2.  
 

 (Μονάδες 8) 
ΘΕΜΑ Δ 
 
Σε λείο οριζόντιο επίπεδο 
ηρεμεί ένα σώμα Α. Τη 
στιγμή t0=0 στο σώμα Α 
ασκείται μια σταθερή 
οριζόντια δύναμη μέτρου 
F=1,5Ν, με φορά προς 
τα δεξιά, μέχρι τη στιγμή 
t1=6s, όπου η δύναμη 
καταργείται.  
Τη στιγμή t2=7s το σώμα 
Α συγκρούεται πλαστικά 
με δεύτερο σώμα Β 
μάζας m2=1kg, το οποίο 
κινείται αντίθετα από το 
Α με ταχύτητα μέτρου 
1m/s.  
 
Δ.1. Να υπολογίσετε την ορμή του σώματος Α ελάχιστα πριν την κρούση.  

 
(Μονάδες 5) 

 
Δ.2. Να υπολογίσετε την ορμή του συσσωματώματος αμέσως μετά την κρούση.  

 
(Μονάδες 5) 

 
Δ.3. Αν η ταχύτητα του συσσωματώματος μετά την κρούση έχει μέτρο V=2m/s, να βρείτε 
την απώλεια της κινητικής ενέργειας κατά την πλαστική κρούση μεταξύ των δύο σωμάτων. 

 
(Μονάδες 7) 

 
Δ.4. Το συσσωμάτωμα μετά την κρούση κινείται σε λείο κατακόρυφο ημικύκλιο. Να 
υπολογίσετε τη μέγιστη τιμή της ακτίνας του ημικυκλίου ώστε το συσσωμάτωμα να 
εκτελέσει ανακύκλωση με ασφάλεια. 

 
(Μονάδες 8) 

 
 
 
 

   

    

F Α 

Α 

Β 

Β 

V 

R 

    Α Β 


