
 

  
                                                                      
                                                                                  
                                                                                                                                                                                                 
  
     
                                                                                                                                                

 
 
                                                                                                                                Διαστημόπλοιο CASSINI   

       ΚΡΟΝΟΣ 

ΘΕΜΑ Α 

Στις ημιτελείς προτάσεις Α1-Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό 

της πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη φράση, η οποία 

συμπληρώνει σωστά την πρόταση. 

Α1. Η γωνιακή ταχύτητα μικρού σώματος που εκτελεί ομαλή κυκλική κίνηση: 
       α.  έχει σταθερή τιμή και διεύθυνση κάθετη στο επίπεδο περιστροφής. 
       β.  έχει σταθερή τιμή και διεύθυνση εφαπτόμενη της κυκλικής τροχιάς. 
       γ.  έχει τιμή που μεταβάλλεται με τον χρόνο. 
       δ.  έχει μόνο σταθερή τιμή και φορά που μεταβάλλεται.  

Μονάδες 4 
 

Α2. Στην κυκλική κίνηση ενός μικρού σώματος η κεντρομόλος δύναμη είναι:  
α. μία καινούργια δύναμη που ασκείται στο περιστρεφόμενο σώμα. 
β. η συνισταμένη των δυνάμεων που ασκούνται στο σώμα στη 
διεύθυνση της ακτίνας.  
γ. η δύναμη που μεταβάλλει την τιμή της γραμμικής ταχύτητας του 
σώματος.  
δ. η συνισταμένη των δυνάμεων που ασκούνται στο σώμα στη 
διεύθυνση της εφαπτομένης της τροχιάς. 

Μονάδες 4 
 

Α3.  Μικρό σώμα βάλλεται οριζόντια σε κενό αέρα.  

α. Η οριζόντια συνιστώσα της ταχύτητάς του είναι ανάλογη του 

χρόνου.  

β.  Η κατακόρυφη συνιστώσα της ταχύτητάς του είναι σταθερή.  

γ. Η κατακόρυφη συνιστώσα της ταχύτητάς του είναι ανάλογη του 

χρόνου. 

δ.  Η συνολική ταχύτητά του είναι ανάλογη του χρόνου. 

 Μονάδες 4 

                     ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ           
                                                                     ΦΥΣΙΚΗΣ                     

                                                       Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

                                            ΒΠΡ21, ΒΠΡ31, 

                                     ΠΒ21, ΠΒ22, ΠΒ23,ΠΒ31 

                                             ΣΕΙΡΑ 1    
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Α4. Σώμα μάζας m βάλλεται από ύψος h με οριζόντια ταχύτητα υο. Η 
μέγιστη οριζόντια απόσταση που θα διανύσει κατά την πτώση του έως 
το έδαφος:         
α. εξαρτάται μόνο από την αρχική ταχύτητα υο. 

         β. εξαρτάται μόνο από το ύψος h. 
         γ. εξαρτάται από το ύψος h και τη μάζα m. 
          δ. εξαρτάται από την αρχική ταχύτητα υο και από το ύψος h.   

Μονάδες 4 
 

Α5. Η οριζόντια βολή είναι μια σύνθετη κίνηση που μελετάται ευκολότερα 
όταν αναλυθεί σε:         
α. μία οριζόντια ομαλή κίνηση και μια κατακόρυφη επιταχυνόμενη 
κίνηση με σταθερή επιτάχυνση. 
β. μία οριζόντια ομαλή κίνηση και μια κατακόρυφη επιταχυνόμενη 
κίνηση με μεταβαλλόμενη επιτάχυνση. 
γ. μία ελεύθερη πτώση και μια ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση με 
σταθερή επιτάχυνση. 
δ. μία οριζόντια επιταχυνόμενη κίνηση με σταθερή επιτάχυνση και μια 
κατακόρυφη επιταχυνόμενη κίνηση με μεταβαλλόμενη επιτάχυνση. 

Μονάδες 4 
 
 

Α6.  Για κάθε μία από τις επόμενες προτάσεις να μεταφέρετε στο 

τετράδιό σας το γράμμα της πρότασης  και δίπλα τη λέξη ΣΩΣΤΟ αν 

είναι σωστή ή τη λέξη ΛΑΘΟΣ αν είναι λανθασμένη. 

α. Η κεντρομόλος επιτάχυνση ενός σώματος είναι σταθερή.  

β. Η γωνιακή ταχύτητα ενός σώματος που εκτελεί ομαλή κυκλική κίνηση 

είναι αντιστρόφως ανάλογη της γραμμικής του ταχύτητας.  

γ.  Η γωνία  θ που διαγράφει ένα σώμα, που εκτελεί ομαλή κυκλική κίνηση, 

σε χρονικό διάστημα t υπολογίζεται από τη σχέση θ = ω ∙ t, όπου ω η 

γωνιακή ταχύτητά του.   

δ. Το βεληνεκές ενός σώματος που βάλλεται οριζόντια με ταχύτητα υo είναι 

ανεξάρτητο της μάζας του. 

ε. Ο χρόνος πτώσης ενός σώματος που εκτελεί οριζόντια βολή είναι 

ανεξάρτητος της οριζόντιας ταχύτητάς του.   

Μονάδες 5 

 

 
 



ΘΕΜΑ Β  
 
Β1. Δύο τροχοί ακτινών R1 και R2=3R1 περιστρέφονται με τη βοήθεια ενός 
ιμάντα. 
 
 
 
 
 
 
 
Όταν ο τροχός ακτίνας R1 έχει εκτελέσει 9 περιστροφές, τότε ο τροχός 
ακτίνας R2 θα έχει εκτελέσει: 
α. 3 περιστροφές                 β. 9 περιστροφές               γ. 27 περιστροφές 
              
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.                                                       Μονάδες 2 
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.                                                Μονάδες 4 
 
 
Β2. Σώμα Α βάλλεται οριζόντια από ύψος H=45m με ταχύτητα υο. Ένα 
δευτερόλεπτο αργότερα βάλλεται επίσης οριζόντια από το ίδιο σημείο και με 
την ίδια ταχύτητα σώμα Β. Τη στιγμή κατά την οποία το σώμα Α φτάνει στο 
έδαφος, το σώμα Β θα βρίσκεται σε ύψος: 
α. 20m                           β. 25m                         γ. 35m 
Δίνεται g=10m/s2.  
 
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.                                                       Μονάδες 3 
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.                                                Μονάδες 4 
 
 

Β3.   Δυ ο δρομει ς κινου νται αντι θετα σε κυκλικη  τροχια  εκτελω ντας ομαλη  
κυκλικη  κι νηση. Αν η περι οδος του πρω του ει ναι 3min και του δευ τερου 
6min και τη χρονικη  στιγμη  t=0 διασταυρω νονται σε κα ποιο σημει ο, ποια 
απο  τις παρακα τω απαντη σεις δι νει το χρο νο που θα περα σει για να 
συναντηθου ν για πρω τη φορα  μετα  την t=0. 
 
α. 9min       β. 4,5min        γ. 2min   

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.                                                       Μονάδες 3 
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.                                                 Μονάδες 4 
 
 
 

R1    R2 



ΘΕΜΑ Γ 
 
Μικρό σώμα Σ μάζας m= 0,5 kg είναι δεμένο σε νήμα μήκους L= 0,5 m και 
περιστρέφεται γύρω από το ένα άκρο του Κ σε λείο οριζόντιο τραπέζι με 

σταθερή συχνότητα f = 
2

π
 Hz. Όταν το σώμα Σ περνά κάποια στιγμή από το 

σημείο Α, το νήμα σπάει και τότε κινείται παράλληλα στην ακμή του 
τραπεζιού με ταχύτητα vo. Το σώμα εκτοξεύεται οριζόντια από το τραπέζι, το 
οποίο έχει ύψος Η= 0,8 m. Θεωρείστε τη στιγμή της οριζόντιας εκτόξευσης 
ως την t=0.  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Γ1. Να υπολογιστεί η τιμή της γωνιακής ταχύτητας περιστροφής του 
σώματος Σ και η τιμή της γραμμικής του ταχύτητας vo. Να σχεδιάσετε το 
διάνυσμα της γωνιακής ταχύτητας ω σε δικό σας σχήμα.  

Μονάδες 6 
Γ2. Ποια η τάση του νήματος στη θέση Α, λίγο πριν αυτό κοπεί;   

Μονάδες 5 
Γ3. Σε ποιο ύψος από το έδαφος η οριζόντια μετατόπιση του σώματος είναι 
διπλάσια από την κατακόρυφη μετατόπισή του;  

Μονάδες 6 
Γ4. Να υπολογίσετε το βεληνεκές του σώματος καθώς και την ταχύτητά του 
τη στιγμή που φτάνει στο έδαφος.  

Μονάδες 8 
Δίνεται g=10m/s2.  
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ΘΕΜΑ Δ   (ΥΠΟΔΟΜΗ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ) 
 

Δ1. Για κάθε μία από τις επόμενες προτάσεις να μεταφέρετε στο 
τετράδιό σας το γράμμα της πρότασης και δίπλα τη λέξη Σωστό αν 
είναι σωστή ή τη λέξη Λάθος αν είναι λανθασμένη.  
     
α)  Ανελαστική ονομάζεται η κρούση κατά την οποία η κινητική ενέργεια 
του συστήματος ελαττώνεται.                                                     
β) Έκκεντρη  ονομάζεται  η  κρούση  κατά  την  οποία  οι  ταχύτητες  των  

δύο  σωμάτων  που  συγκρούονται  είναι παράλληλες αλλά μη 

συγγραμμικές. 

γ) Ένα σύστημα σωμάτων μπορεί να έχει κινητική ενέργεια αλλά όχι ορμή. 
                                                                                                                                                         

Μονάδες 3 
 
Δ2. Θεωρούμε 2 σώματα, με μάζες m1=1kg, m2=4kg, τα οποία κινούνται 
στην ίδια ευθεία ομόρροπα  με αντίστοιχα μέτρα ταχυτήτων υ1=20m/s και   
υ2=10m/s. Τα σώματα συγκρούονται πλαστικά.  
Να υπολογίσετε την ταχύτητα του συσσωματώματος αμέσως μετά την 
κρούση. 
 
 
 
 
      Μονάδες 4  
 
Δ3. Δύο σφαίρες με μάζες m1=4kg, m2=1kg κινούνται στην ίδια ευθεία, η 
μία προς την άλλη (δηλαδή αντίρροπα), με αντίστοιχες ταχύτητες μέτρου 
υ1=10m/s, υ2=10m/s  και  συγκρούονται πλαστικά.  
 
 
 
 
Να υπολογίσετε:  
α) την ταχύτητα του συσσωματώματος αμέσως μετά την κρούση. 
                                                                                                                           Μονάδες 4   
β) το ποσοστό (%) μεταβολής της κινητικής ενέργειας του συστήματος. 
                                                                                                                            Μονάδες 4 



 
Δ4. Δύο όμοια σώματα μάζας m=10kg 
το καθένα  κινούνται σε 2 ευθείες, οι 
οποίες είναι κάθετες μεταξύ τους, με 
ταχύτητες που έχουν μέτρα υ1=8m/s 
και υ2=6m/s. Στη διασταύρωση των 2 
ευθειών τα σώματα συγκρούονται 
πλαστικά. 
Να βρείτε την ταχύτητα του 
συσσωματώματος αμέσως μετά την 
κρούση 
                                                                                                                                        
                                                                                                                     Μονάδες 6 
 

 Δ5. Ένα ξύλινο σώμα μάζας Μ=1,9kg είναι 

δεμένο με νήμα μήκους l=1,6m σε ακλόνητο 

σημείο και ισορροπεί με το νήμα σε κατακόρυφη 

θέση. Βλήμα μάζας m=0,1kg κινείται οριζόντια με 

ταχύτητα υ0=80m/s και σφηνώνεται στο κέντρο 

μάζας του σώματος. Να υπολογίσετε:  

α) την ταχύτητα του συσσωματώματος αμέσως 

μετά την κρούση.                                                                                                                       

                                                                                                                            Μονάδες 4 

β) τη μέγιστη γωνία απόκλισης του νήματος από την αρχική κατακόρυφη 

θέση του.                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                            Μονάδες 5 

 

Δίνεται: g=10m/s2 

 

Προαιρετικό ερώτημα εκτός βαθμολογίας  

γ) Να υπολογίσετε το μέτρο της Τάσης του νήματος: 

i.   ελάχιστα πριν από την κρούση  

ii.  αμέσως μετά την κρούση 
 
 
 

                                                      ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 



 

  
                                                                      
                                                                                  
                                                                                                                                                                                                 
  
     
                                                                                                                                                

 
 
                                                                                                                               Διαστημόπλοιο CASSINI   

       ΚΡΟΝΟΣ 

ΘΕΜΑ Α 

Στις ημιτελείς προτάσεις Α1-Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό 

της πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη φράση, η οποία 

συμπληρώνει σωστά την πρόταση. 

Α1. Η γωνιακή ταχύτητα μικρού σώματος που εκτελεί ομαλή κυκλική κίνηση: 
       α.  έχει σταθερή τιμή και διεύθυνση κάθετη στο επίπεδο περιστροφής. 
       β.  έχει σταθερή τιμή και διεύθυνση εφαπτόμενη της κυκλικής τροχιάς. 
       γ.  έχει τιμή που μεταβάλλεται με τον χρόνο. 
       δ.  έχει μόνο σταθερή τιμή και φορά που μεταβάλλεται.  

Μονάδες 4 
 

Α2. Στην κυκλική κίνηση ενός μικρού σώματος η κεντρομόλος δύναμη είναι:  
α. μία καινούργια δύναμη που ασκείται στο περιστρεφόμενο σώμα. 
β. η συνισταμένη των δυνάμεων που ασκούνται στο σώμα στη 
διεύθυνση της ακτίνας.  
γ. η δύναμη που μεταβάλλει την τιμή της γραμμικής ταχύτητας του 
σώματος.  
δ. η συνισταμένη των δυνάμεων που ασκούνται στο σώμα στη 
διεύθυνση της εφαπτομένης της τροχιάς. 

Μονάδες 4 
 

Α3.  Μικρό σώμα βάλλεται οριζόντια σε κενό αέρα.  

α. Η οριζόντια συνιστώσα της ταχύτητάς του είναι ανάλογη του 

χρόνου.  

β.  Η κατακόρυφη συνιστώσα της ταχύτητάς του είναι σταθερή.  

γ. Η κατακόρυφη συνιστώσα της ταχύτητάς του είναι ανάλογη του 

χρόνου. 

δ.  Η συνολική ταχύτητά του είναι ανάλογη του χρόνου. 

 Μονάδες 4 

                     ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ           
                                                                     ΦΥΣΙΚΗΣ                     

                                                       Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

                                             

                                              Β21, Β31 

                                             ΣΕΙΡΑ 2                                        

                                          7 / 11 / 2020 
                                                                                                                                         

                              
  
 

 

 



 

Α4. Σώμα μάζας m βάλλεται από ύψος h με οριζόντια ταχύτητα υο. Η 
μέγιστη οριζόντια απόσταση που θα διανύσει κατά την πτώση του έως 
το έδαφος:         
α. εξαρτάται μόνο από την αρχική ταχύτητα υο. 

         β. εξαρτάται μόνο από το ύψος h. 
         γ. εξαρτάται από το ύψος h και τη μάζα m. 
          δ. εξαρτάται από την αρχική ταχύτητα υο και από το ύψος h.   

Μονάδες 4 
 

Α5. Η οριζόντια βολή είναι μια σύνθετη κίνηση που μελετάται ευκολότερα 
όταν αναλυθεί σε:         
α. μία οριζόντια ομαλή κίνηση και μια κατακόρυφη επιταχυνόμενη 
κίνηση με σταθερή επιτάχυνση. 
β. μία οριζόντια ομαλή κίνηση και μια κατακόρυφη επιταχυνόμενη 
κίνηση με μεταβαλλόμενη επιτάχυνση. 
γ. μία ελεύθερη πτώση και μια ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση με 
σταθερή επιτάχυνση. 
δ. μία οριζόντια επιταχυνόμενη κίνηση με σταθερή επιτάχυνση και μια 
κατακόρυφη επιταχυνόμενη κίνηση με μεταβαλλόμενη επιτάχυνση. 

Μονάδες 4 
 
 

Α6.  Για κάθε μία από τις επόμενες προτάσεις να μεταφέρετε στο 

τετράδιό σας το γράμμα της πρότασης  και δίπλα τη λέξη ΣΩΣΤΟ αν 

είναι σωστή ή τη λέξη ΛΑΘΟΣ αν είναι λανθασμένη. 

α. Η κεντρομόλος επιτάχυνση ενός σώματος είναι σταθερή.  

β. Η γωνιακή ταχύτητα ενός σώματος που εκτελεί ομαλή κυκλική κίνηση 

είναι αντιστρόφως ανάλογη της γραμμικής του ταχύτητας.  

γ.  Η γωνία  θ που διαγράφει ένα σώμα, που εκτελεί ομαλή κυκλική κίνηση, 

σε χρονικό διάστημα t υπολογίζεται από τη σχέση θ = ω ∙ t, όπου ω η 

γωνιακή ταχύτητά του.   

δ. Το βεληνεκές ενός σώματος που βάλλεται οριζόντια με ταχύτητα υo είναι 

ανεξάρτητο της μάζας του. 

ε. Ο χρόνος πτώσης ενός σώματος που εκτελεί οριζόντια βολή είναι 

ανεξάρτητος της οριζόντιας ταχύτητάς του.   

Μονάδες 5 

 

 
 



ΘΕΜΑ Β  
 
Β1. Δύο τροχοί ακτινών R1 και R2=3R1 περιστρέφονται με τη βοήθεια ενός 
ιμάντα. 
 
 
 
 
 
 
 
Όταν ο τροχός ακτίνας R1 έχει εκτελέσει 9 περιστροφές, τότε ο τροχός 
ακτίνας R2 θα έχει εκτελέσει: 
α. 3 περιστροφές                 β. 9 περιστροφές               γ. 27 περιστροφές 
              
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.                                                       Μονάδες 2 
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.                                                Μονάδες 6 
 
 
Β2. Σώμα Α βάλλεται οριζόντια από ύψος H=45m με ταχύτητα υο. Ένα 
δευτερόλεπτο αργότερα βάλλεται επίσης οριζόντια από το ίδιο σημείο και με 
την ίδια ταχύτητα σώμα Β. Τη στιγμή κατά την οποία το σώμα Α φτάνει στο 
έδαφος, το σώμα Β θα βρίσκεται σε ύψος: 
α. 20m                           β. 25m                         γ. 35m 
Δίνεται g=10m/s2.  
 
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.                                                       Μονάδες 3 
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.                                                Μονάδες 6 
 
 

Β3.   Δυ ο δρομει ς κινου νται αντι θετα σε κυκλικη  τροχια  εκτελω ντας ομαλη  
κυκλικη  κι νηση. Αν η περι οδος του πρω του ει ναι 3min και του δευ τερου 
6min και τη χρονικη  στιγμη  t=0 διασταυρω νονται σε κα ποιο σημει ο, ποια 
απο  τις παρακα τω απαντη σεις δι νει το χρο νο που θα περα σει για να 
συναντηθου ν για πρω τη φορα  μετα  την t=0. 
 
α. 9min       β. 4,5min        γ. 2min   

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.                                                       Μονάδες 3 
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.                                                 Μονάδες 5 
 
 
 

R1    R2 



ΘΕΜΑ Γ 
 
Μικρό σώμα Σ μάζας m= 0,5 kg είναι δεμένο σε νήμα μήκους L= 0,5 m και 
περιστρέφεται γύρω από το ένα άκρο του Κ σε λείο οριζόντιο τραπέζι με 

σταθερή συχνότητα f = 
2

π
 Hz. Όταν το σώμα Σ περνά κάποια στιγμή από το 

σημείο Α, το νήμα σπάει και τότε κινείται παράλληλα στην ακμή του 
τραπεζιού με ταχύτητα vo. Το σώμα εκτοξεύεται οριζόντια από το τραπέζι, το 
οποίο έχει ύψος Η= 0,8 m. Θεωρείστε τη στιγμή της οριζόντιας εκτόξευσης 
ως την t=0.  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Γ1. Να υπολογιστεί η τιμή της γωνιακής ταχύτητας περιστροφής του 
σώματος Σ και η τιμή της γραμμικής του ταχύτητας vo. Να σχεδιάσετε το 
διάνυσμα της γωνιακής ταχύτητας ω σε δικό σας σχήμα.  

Μονάδες 6 
Γ2. Ποια η τάση του νήματος στη θέση Α, λίγο πριν αυτό κοπεί;   

Μονάδες 5 
Γ3. Σε ποιο ύψος από το έδαφος η οριζόντια μετατόπιση του σώματος είναι 
διπλάσια από την κατακόρυφη μετατόπισή του;  

Μονάδες 6 
Γ4. Να υπολογίσετε το βεληνεκές του σώματος καθώς και την ταχύτητά του 
τη στιγμή που φτάνει στο έδαφος.  

Μονάδες 8 
Δίνεται g=10m/s2.  
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ΘΕΜΑ Δ   (ΥΠΟΔΟΜΗ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ) 
 

Δ1. Για κάθε μία από τις επόμενες προτάσεις να μεταφέρετε στο 
τετράδιό σας το γράμμα της πρότασης και δίπλα τη λέξη Σωστό αν 
είναι σωστή ή τη λέξη Λάθος αν είναι λανθασμένη.  
     
α)  Ανελαστική ονομάζεται η κρούση κατά την οποία η κινητική ενέργεια 
του συστήματος ελαττώνεται.                                                     
β) Έκκεντρη  ονομάζεται  η  κρούση  κατά  την  οποία  οι  ταχύτητες  των  

δύο  σωμάτων  που  συγκρούονται  είναι παράλληλες αλλά μη 

συγγραμμικές. 

γ) Ένα σύστημα σωμάτων μπορεί να έχει κινητική ενέργεια αλλά όχι ορμή. 
                                                                                                                                                         

Μονάδες 3 
 
Δ2. Θεωρούμε 2 σώματα, με μάζες m1=1kg, m2=4kg, τα οποία κινούνται 
στην ίδια ευθεία ομόρροπα  με αντίστοιχα μέτρα ταχυτήτων υ1=20m/s και   
υ2=10m/s. Τα σώματα συγκρούονται πλαστικά.  
Να υπολογίσετε την ταχύτητα του συσσωματώματος αμέσως μετά την 
κρούση. 
 
 
 
 
      Μονάδες 5  
 
Δ3. Δύο σφαίρες με μάζες m1=4kg, m2=1kg κινούνται στην ίδια ευθεία, η 
μία προς την άλλη (δηλαδή αντίρροπα), με αντίστοιχες ταχύτητες μέτρου 
υ1=10m/s, υ2=10m/s  και  συγκρούονται πλαστικά.  
 
 
 
 
Να υπολογίσετε:  
α) την ταχύτητα του συσσωματώματος αμέσως μετά την κρούση. 
                                                                                                                            Μονάδες 5   
β) το ποσοστό (%) μεταβολής της κινητικής ενέργειας του συστήματος. 
                                                                                                                            Μονάδες 5 



 
Δ4. Δύο όμοια σώματα μάζας m=10kg 
το καθένα  κινούνται σε 2 ευθείες, οι 
οποίες είναι κάθετες μεταξύ τους, με 
ταχύτητες που έχουν μέτρα υ1=8m/s 
και υ2=6m/s. Στη διασταύρωση των 2 
ευθειών τα σώματα συγκρούονται 
πλαστικά. 
Να βρείτε την ταχύτητα του 
συσσωματώματος αμέσως μετά την 
κρούση 
                                                                                                                                        
                                                                                                                     Μονάδες 7 
 
 
 

                                                      ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 


