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Θέμα 1ο 

Α1. Από ςθμείο 0 το οποίο βρίςκεται ςε φψοσ  h από το ζδαφοσ 
εκτοξεφουμε ταυτόχρονα οριηόντια δφο ςϊματα με αρχικζσ ταχφτθτεσ 
ίδιασ φοράσ και μζτρων υο1 ,υο2   αντίςτοιχα. Για τισ αρχικζσ ταχφτθτεσ  
ιςχφει υο1=2υο2. Αν το βελθνεκζσ τθσ βολισ του 2 είναι S2=12m,  θ 
απόςταςθ των δφο ςθμείων του εδάφουσ ςτα οποία κτυποφν τα δφο 
ςϊματα είναι: 

α. d=12m  ,           β.d=18m,          γ. d=24m,            δ. d=6m 
                            (Μονάδεσ 5) 

 
Α2. τθν οριηόντια βολι ποιεσ από τισ παρακάτω προτάςεισ είναι 
ςωςτζσ () και ποιεσ λανκαςμζνεσ (Λ)  
i) Η τροχιά που διαγράφει το ςϊμα είναι κυκλικι.  
ii) Σο ςϊμα ζχει ςτακερι επιτάχυνςθ.  
iii) Σο ςϊμα ζχει ταχφτθτα εφαπτόμενθ ςτθν τροχιά του.  
iv) Η ταχφτθτα του ςϊματοσ ζχει ςτακερό μζτρο, αλλά μεταβάλλεται 
θ κατεφκυνςι τθσ. 
v) Η επιτάχυνςθ του ςϊματοσ είναι διαρκϊσ κάκετθ ςτθν ταχφτθτα. 

(Μονάδεσ 10) 
 
Α3. τθν ομαλι κυκλικι κίνθςθ ποιεσ από τισ παρακάτω προτάςεισ είναι 
ςωςτζσ () και ποιεσ λανκαςμζνεσ (Λ)  
i) Η τροχιά που διαγράφει το ςϊμα είναι κυκλικι.  
ii) Σο ςϊμα ζχει ςτακερι γωνιακι ταχφτθτα.  
iii) Σο ςϊμα ζχει ςυνεχϊσ ταχφτθτα εφαπτόμενθ ςτθν τροχιά του. 
iv) Η ταχφτθτα του ςϊματοσ ζχει ςτακερό μζτρο, αλλά μεταβάλλεται 
θ κατεφκυνςι τθσ. 
v) Είναι περιοδικι κίνθςθ. 

(Μονάδεσ 10) 



Θέμα 2ο
 

Β1. Η ςφαίρα του ςχιματοσ εκτελεί κυκλικι 
κίνθςθ ςε λείο οριηόντιο τραπζηι με τθ βοικεια 
νιματοσ και με φορά ίδια με αυτιν των δεικτϊν 
του ρολογιοφ. 
Κάποια χρονικι ςτιγμι το νιμα κόβεται και θ ςφαίρα κα ακολουκιςει 
τθν τροχιά: 

α. (1)   β. (2)   γ. (3) 
Α. Επιλζξτε τθ ςωςτι απάντθςθ. 

(Μονάδεσ 1) 
Β. Να αιτιολογιςετε τθν επιλογι ςασ. 

(Μονάδεσ 2) 
 
Β2. Ρολόι δείχνει 03:00. ε πόςο χρόνο οι δείκτεσ του κα ςυναντθκοφν 
για πρϊτθ φορά; 

(Μονάδεσ 8) 
 

Β3. Βλιμα εκτοξεφεται οριηόντια τθ χρονικι ςτιγμι t=0, με αρχικι 
ταχφτθτα μζτρου υ0=20 m/s. Θεωροφμε ςφςτθμα ορκογωνίων αξόνων, 
το οποίο ζχει ωσ αρχι το ςθμείο εκτόξευςθσ. Να ςυμπλθρϊςετε τα κενά 
ςτον παρακάτω πίνακα, τα οποία αναφζρονται ςτισ ςυντεταγμζνεσ τθσ 
κζςθσ (x, y), ςτισ ςυνιςτϊςεσ τθσ ταχφτθτασ (υx, υy) και τθσ επιτάχυνςθσ 
(αx, αy), κατά τουσ άξονεσ Οx και Oy, τισ αντίςτοιχεσ χρονικζσ ςτιγμζσ τθσ 
δεφτερθσ ςτιλθσ:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Δίνεται θ επιτάχυνςθ τθσ βαρφτθτασ g = 10 m/s2. Θεωροφμε τθν 
αντίςταςθ του αζρα αμελθτζα.  

(Μονάδεσ 10) 
 

A. Χρόνος  t(s) x(m) y(m) 

 0   
 3   
Β. Χρόνος t(s) υx (m/s) υy (m/s) 

 1   

 6   
Γ. Χρόνος  t(s) αx (m/s2) αy (m/s2) 

 0 
  

 2   



Β4. ϊμα εκτελεί ομαλι κυκλικι κίνθςθ με γωνιακι ταχφτθτα ω και 
ςυχνότθτασ f, διαγράφοντασ κφκλο ςτακερισ ακτίνασ. Αν διπλαςιαςτεί 
θ γωνιακι ταχφτθτα περιςτροφισ του, τι μεταβολι κα ςυμβεί 
ςυχνότθτα περιςτροφισ του 

α. 2f                  β. 0                     γ. f 
Α. Επιλζξτε τθ ςωςτι απάντθςθ. 

(Μονάδεσ 1) 
Β. Να αιτιολογιςετε τθν επιλογι ςασ. 

(Μονάδεσ 3) 
 

Θέμα 3ο
 

Δφο δρομείσ περνοφν κάποια χρονικι ςτιγμι από ςθμείο κυκλικοφ 
ςτίβου ακτίνασ R=20 m με ομόρροπεσ ταχφτθτεσ υ01=0,8π m/s και υ02=π 
m/s αντίςτοιχα. 

Γ1. ε πόςο κα βρεκοφν να τρζχουν πάλι ο ζνασ δίπλα ςτον άλλον; 

(Μονάδεσ 8) 

Γ2. Πόςο διάςτθμα κα ζχει διανφςει κακζνασ απ αυτοφσ ανάμεςα ςτισ 
δφο ςυναντιςεισ τουσ; 

(Μονάδεσ 7) 

Θέμα 4ο
  

Δφο ςϊματα 1 και 2 βάλλονται τθ χρονικι ςτιγμι  t0=0 , με αρχικζσ 
ταχφτθτεσ μζτρων υ01=8m/s και υ02=12m/s αντίκετθσ φοράσ, από το ίδιο 
ςθμείο Ο το οποίο απζχει από το ζδαφοσ κατακόρυφθ απόςταςθ h. Ο 
χρόνοσ πτϊςθσ των δφο ςωμάτων μζχρι το ζδαφοσ είναι 8s. 
dmax = 160m.  
Nα υπολογίςετε 
Δ1.  Σο φψοσ h  από το οποίο εκτοξεφτθκαν τα δφο ςϊματα. 

                                             (Μονάδεσ 6)                                     
Δ2. Σθ μζγιςτθ απόςταςθ των δφο ςωμάτων είναι κατά τθν κίνθςι τουσ 

                                           (Μονάδεσ 10) 
Δ3. Σθν απόςταςι τουσ 2s πριν φτάςουν ςτο ζδαφοσ  

                                                        (Μονάδεσ 10) 
Δ4. Η ταχφτθτα του 1  τθ ςτιγμι κατά τθν οποία κτυπά ςτο ζδαφοσ. 

 (Μονάδεσ 9) 

Δίνονται  g=10 m/s2, √         
  

 

Τύχη αγαθή! 


