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                        ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ                                                 

  
                                                                      
                                                                                  
                                                                                                                                                                                                 
  
                                                                                                                                                
                                                                                                                                
Διαστημόπλοιο CASSINI   

     ΚΡΟΝΟΣ 

ΘΕΜΑ A 
Στισ ημιτελεύσ προτϊςεισ Α1-Α5 να γρϊψετε ςτο τετρϊδιό ςασ τον 
αριθμό τησ πρόταςησ και δύπλα το γρϊμμα που αντιςτοιχεύ ςτη 
φρϊςη, η οπούα ςυμπληρώνει ςωςτϊ την πρόταςη. 
  
Α1. Η γωνιακό ταχύτητα μικρού ςώματοσ που εκτελεύ ομαλό κυκλικό 
κύνηςη: 
α.  ϋχει ςταθερό τιμό και διεύθυνςη κϊθετη ςτο επύπεδο περιςτροφόσ. 
β.  ϋχει ςταθερό τιμό και διεύθυνςη εφαπτόμενη τησ κυκλικόσ τροχιϊσ. 
γ.  ϋχει τιμό που μεταβϊλλεται με τον χρόνο. 
δ.  ϋχει μόνο ςταθερό τιμό και φορϊ που μεταβϊλλεται.  
                                                                                                                     Μονϊδεσ 4                                                                                                         
Α2.  Στην ομαλό κυκλικό κύνηςη ενόσ μικρού ςώματοσ η κεντρομόλοσ δύναμη 
εύναι:  
α. μύα καινούργια δύναμη που αςκεύται ςτο περιςτρεφόμενο ςώμα. 
β. η ςυνιςταμϋνη των δυνϊμεων που αςκούνται ςτο ςώμα ςτη διεύθυνςη τησ 
ακτύνασ.  
γ. η δύναμη που μεταβϊλλει την τιμό τησ γραμμικόσ ταχύτητασ του ςώματοσ.  
δ. η ςυνιςταμϋνη των δυνϊμεων που αςκούνται ςτο ςώμα ςτη διεύθυνςη τησ 
εφαπτομϋνησ τησ τροχιϊσ. 
                                                                                                                     Μονϊδεσ 4                                                                                                           
Α3. Μικρό ςώμα βϊλλεται οριζόντια ςτο κενό. 
α.  Η ταχύτητϊ του εύναι ανϊλογη του χρόνου κύνηςόσ του. 
β.  Η οριζόντια ςυνιςτώςα τησ ταχύτητϊσ του εύναι ανϊλογη του χρόνου 
κύνηςόσ του. 
γ.  Η κατακόρυφη ςυνιςτώςα τησ ταχύτητϊσ του εύναι ανϊλογη του χρόνου 
κύνηςόσ του. 
δ.  Η ταχύτητϊ του παραμϋνει ςταθερό.  

                                                                                                    Μονϊδεσ 4 
 
Α4. Το βεληνεκϋσ μικρού ςώματοσ που εκτοξεύεται οριζόντια ςτο κενό: 
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α. εύναι ανϊλογο του ύψουσ από το οπούο βϊλλεται. 
β. εύναι ανεξϊρτητο από το ύψοσ από το οπούο βϊλλεται. 
γ. εξαρτϊται από τη μϊζα του. 
δ. εύναι ανϊλογο του χρόνου πτώςησ του ςτο ϋδαφοσ.                                                                                                                                             
                                                                                                                     Μονϊδεσ 4 
Α5.  Η ςχϋςη που ςυνδϋει τη γραμμικό (v) με τη γωνιακό (ω) ταχύτητα ενόσ 
ςώματοσ που εκτελεύ ομαλό κυκλικό κύνηςη ακτύνασ R εύναι η:  
α. v=ω2·R. 
β. ω=v2·R. 
γ. ω=v·R. 
δ. v=ω·R. 
                                                                                                                            Μονϊδεσ 4 

 

Α6. Για κϊθε μύα από τισ επόμενεσ προτϊςεισ να μεταφϋρετε ςτο 
τετρϊδιό ςασ το γρϊμμα τησ πρόταςησ και δύπλα τη λϋξη Σωςτό αν 
εύναι ςωςτό ό τη λϋξη Λϊθοσ αν εύναι λανθαςμϋνη. 
 

α. Η οριζόντια βολό εύναι μια ςύνθετη κύνηςη που μπορεύ να αναλυθεύ ςε μια 

ευθύγραμμη ομαλό κύνηςη και μια ελεύθερη πτώςη. 

β. Η κεντρομόλοσ επιτϊχυνςη ςτην ομαλό κυκλικό κύνηςη παραμϋνει 
ςταθερό.  
γ.  Η γωνύα θ που διαγρϊφει ϋνα ςώμα που εκτελεύ ομαλό κυκλικό κύνηςη 
εύναι ανϊλογη του χρόνου κύνηςόσ του.  
δ. Η οριζόντια μετατόπιςη ενόσ ςώματοσ που εκτελεύ οριζόντια βολό εύναι 

ανϊλογη τησ ταχύτητασ εκτόξευςόσ του. 

ε. Ο χρόνοσ πτώςησ ενόσ ςώματοσ ςτο ϋδαφοσ ςτην οριζόντια βολό εύναι 

ανεξϊρτητοσ τησ ταχύτητασ εκτόξευςόσ του.  

                                                                                                                            Μονϊδεσ 5 
 

ΘΕΜΑ Β 
 

Β1. Δύο τροχού ακτύνων R1 και R2=4R1 περιςτρϋφονται με τη βοόθεια ενόσ 
ιμϊντα. 
 
 
 
 
 
 
Όταν ο τροχόσ ακτύνασ R2 ϋχει εκτελϋςει 16 περιςτροφϋσ, τότε ο τροχόσ 
ακτύνασ R1 θα ϋχει εκτελϋςει: 
α. 4 περιςτροφϋσ.        β. 8 περιςτροφϋσ.         γ. 64 περιςτροφϋσ.     

R1  R2 
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Να επιλϋξετε τη ςωςτό απϊντηςη                       Μονϊδεσ 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Να αιτιολογόςετε την επιλογό ςασ                                                    Μονϊδεσ 5                    
                                                                                       
 
Β2.  Δύο οχόματα, Ο1 και Ο2, κινούνται ςε κυκλικό τροχιϊ ακτύνασ R=20m με 
ςταθερϋσ και αντύρροπεσ γωνιακϋσ ταχύτητεσ και την t=0 περνούν από το 
ύδιο ςημεύο. Τη χρονικό ςτιγμό t1=5π s που θα ςυναντηθούν για πρώτη 
φορϊ το Ο1 ϋχει διανύςει τριπλϊςια απόςταςη από το Ο2. Η γωνιακό 
ταχύτητα του Ο2 εύναι ύςη με:  
α. 0,1 rad/s          β. 0,1π rad/s             γ. 10 rad/s     
 
Να επιλϋξετε τη ςωςτό απϊντηςη                                                      Μονϊδεσ 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Να αιτιολογόςετε την επιλογό ςασ                                                    Μονϊδεσ 5                                                                                                                                                                                         
 
 
Β3. Μικρό ςώμα εκτοξεύεται οριζόντια ςτο κενό με ταχύτητα vo=10m/s και 
από ύψοσ Η. Το βεληνεκϋσ του, όταν φτϊςει ςτο ϋδαφοσ, προκύπτει ότι 

εύναι ύςο με το ύψοσ από το οπούο βλόθηκε. Τη χρονικό ςτιγμό t= 2 s το 
ςώμα θα βρύςκεται ςε ύψοσ:  
α.  5m             β. 10m              γ. 20m 
Δύνεται g=10m/s2 
 
Να επιλϋξετε τη ςωςτό απϊντηςη                                                      Μονϊδεσ 2                                                                                                                                                

Να αιτιολογόςετε την επιλογό ςασ                                                     Μονϊδεσ 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

ΘΕΜΑ Γ 

Μικρό ςώμα Σ μϊζασ m=1kg εύναι δεμϋνο ςε νόμα μόκουσ L=2m και 

περιςτρϋφεται γύρω από το ϋνα ϊκρο του Κ ςε λεύο οριζόντιο τραπϋζι. Η 

τϊςη του νόματοσ ϋχει ςταθερό τιμό, ύςη με 4,5Ν.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α 

Κ 



4 
 

Γ1. Να υπολογύςετε τη γραμμικό και τη γωνιακό ταχύτητα του ςώματοσ 

καθώσ περιςτρϋφεται γύρω από το Κ. Να ςχεδιϊςετε ςε δικό ςασ ςχόμα μια 

τυχαύα χρονικό ςτιγμό τα διανύςματα τησ γραμμικόσ και τησ γωνιακόσ 

ταχύτητασ του ςώματοσ. 

                                                                                                                                          Μονϊδεσ 7                                                                                                                         
Γ2. Να υπολογύςετε την περύοδο περιςτροφόσ του ςώματοσ καθώσ και τον 
αριθμό των περιςτροφών που θα εκτελϋςει ςε χρόνο Δt= 12π s.  

                                                                                                             Μονϊδεσ 5                                                                                                                         
 
Όταν το ςώμα Σ1 περνϊ κϊποια ςτιγμό από το ςημεύο Α, το νόμα 
ςπϊει και το ςώμα m κινεύται παρϊλληλα ςτην ακμό του τραπεζιού 
με ταχύτητα vo. Το ςώμα εκτοξεύεται από το τραπϋζι, το οπούο ϋχει 
ύψοσ Η=0,8 m.  
 
Γ3. Να υπολογύςετε το βεληνεκϋσ του ςώματοσ μετϊ την εκτόξευςό του από 
το τραπϋζι. Σε ποιο ύψοσ θα βρύςκεται τη χρονικό ςτιγμό t=0,2s ; 

                                                                                                                                  Μονϊδεσ 6                                                                                                                         
Γ4. Ποια χρονικό ςτιγμό η οριζόντια ςυνιςτώςα τησ ταχύτητϊσ του θα 
ιςούται με την κατακόρυφη ςυνιςτώςα; Να υπολογιςτεύ η ταχύτητα του 
ςώματοσ τη ςτιγμό που φτϊνει ςτο ϋδαφοσ.   

                                                                                                              Μονϊδεσ 7     
Δύνεται: g=10m/s2 

 

 

ΘΕΜΑ Δ        (Υποδομό Γ΄ Λυκεύου) 
 

Δ1. Για κϊθε μύα από τισ επόμενεσ προτϊςεισ να μεταφϋρετε ςτο 
τετρϊδιό ςασ το γρϊμμα τησ πρόταςησ και δύπλα τη λϋξη Σωςτό αν 
εύναι ςωςτό ό τη λϋξη Λϊθοσ αν εύναι λανθαςμϋνη.  
     
α)  Ανελαςτικό ονομϊζεται η κρούςη κατϊ την οπούα η κινητικό ενϋργεια 
του ςυςτόματοσ ελαττώνεται.                                                     
β) Έκκεντρη  ονομϊζεται  η  κρούςη  κατϊ  την  οπούα  οι  ταχύτητεσ  των  
δύο  ςωμϊτων  που  ςυγκρούονται  εύναι παρϊλληλεσ αλλϊ μη 
ςυγγραμμικϋσ. 
γ) Ένα ςύςτημα ςωμϊτων μπορεύ να ϋχει κινητικό ενϋργεια αλλϊ όχι ορμό. 

                                                                                                                                                   Μονϊδεσ 3 
 
Δ2. Θεωρούμε 2 ςώματα, με μϊζεσ m1=1kg, m2=4kg, τα οπούα κινούνται 
ςτην ύδια ευθεύα ομόρροπα  με αντύςτοιχα μϋτρα ταχυτότων υ1=20m/s και   
υ2=10m/s. Τα ςώματα ςυγκρούονται πλαςτικϊ.  
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Να υπολογύςετε την ταχύτητα του ςυςςωματώματοσ αμϋςωσ μετϊ την 
κρούςη. 
                                                                                                                             
 
 
 

Μονϊδεσ 4  
 
Δ3. Δύο ςφαύρεσ με μϊζεσ m1=4kg, m2=1kg κινούνται ςτην ύδια ευθεύα, η 
μύα προσ την ϊλλη (δηλαδό αντύρροπα), με αντύςτοιχεσ ταχύτητεσ μϋτρου 
υ1=10m/s, υ2=10m/s  και  ςυγκρούονται πλαςτικϊ.  
 
 
 
 
 
Να υπολογύςετε:  
α) την ταχύτητα του ςυςςωματώματοσ αμϋςωσ μετϊ την κρούςη. 
                                                                                                                           Μονϊδεσ 4   
β) το ποςοςτό (%) μεταβολόσ τησ κινητικόσ ενϋργειασ του ςυςτόματοσ. 
                                                                                                                           Μονϊδεσ 4 
 
Δ4. Δύο όμοια ςώματα μϊζασ m=10kg το καθϋνα  
κινούνται ςε 2 οριζόντιεσ και κϊθετεσ μεταξύ 
τουσ ευθεύεσ, με ταχύτητεσ που ϋχουν μϋτρα 
υ1=8m/s και υ2=6m/s. Στη διαςταύρωςη των 2 
ευθειών τα ςώματα ςυγκρούονται πλαςτικϊ. 
Να βρεύτε την ταχύτητα του ςυςςωματώματοσ 
αμϋςωσ μετϊ την κρούςη. 
                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                            Μονϊδεσ 6 
 

 
Δ5. Ένα ξύλινο ςώμα μϊζασ Μ=9kg εύναι δεμϋνο ςτο 

ϋνα ϊκρο νόματοσ μόκουσ =0,4m, το ϊλλο ϊκρο του 

οπούου ϋχει προςδεθεύ ςε ακλόνητο ςημεύο O τησ 
οροφόσ και ιςορροπεύ με το νόμα ςε κατακόρυφη 
θϋςη. Βλόμα μϊζασ m=1kg κινεύται οριζόντια με 
ταχύτητα υ=20m/s και ςφηνώνεται ςτο  ςώμα.                        
Να υπολογύςετε:  
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α. την ταχύτητα του ςυςςωματώματοσ αμϋςωσ μετϊ την κρούςη.  
                                                                                                                             Μονϊδεσ 3 
 
β. τη μϋγιςτη γωνύα απόκλιςησ του νόματοσ από την αρχικό κατακόρυφη 
θϋςη του.  
                                                                                                                             Μονϊδεσ 6  
Δύνεται: g=10m/s2 

 
Προαιρετικό ερώτημα, εκτόσ βαθμολογύασ 
γ)  Να υπολογύςετε το μϋτρο τησ Τϊςησ του νόματοσ:  
i.  Ελϊχιςτα πριν από την κρούςη  
ii. Αμϋςωσ μετϊ την κρούςη 
Δύνεται: g=10m/s2 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         
                                                      
 
 
 
 
 
                                                             Maria Skłodowska-Curie 

Καλή επιτυχία! 


