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ΘΕΜΑ 1Ο : 

Στις παρακάτω ερωτήσεις 1 έως 4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό 
της ερώτησης και δίπλα σε κάθε αριθμό το γράμμα που αντιστοιχεί στη ν  
σωστή  απάντηση η στις σωστές  απαντήσεις   

 

Α1. Ένα σώμα που εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση πλάτους Α, τη χρονική στιγμή t = 0 

βρίσκεται στη θέση x = A

2
 . Για την ταλάντωση ισχύουν τα εξής: 

α. Η αρχική φάση μπορεί να έχει δύο τιμές. 
β. Τη χρονική στιγμή t = 0 έχει ταχύτητα ίση με την υmax. 
γ. Τη χρονική στιγμή t=0 η δύναμη επαναφοράς έχει κατεύθυνση προς τη θέση ισορροπίας. 
δ. Τη χρονική στιγμή t=0 η δύναμη επαναφοράς είναι θετική. 

Μονάδες 5 
 

Α2.  Στην κεντρική ανελαστική κρούση δύο σωμάτων: 
α. διατηρείται η μηχανική ενέργεια του συστήματος 
β. τα σώματα μετά την κρούση κινούνται σε διευθύνσεις διαφορετικές από αυτές που 
κινούνταν πριν την κρούση 
γ. τα σώματα μετά την κρούση κινούνται ως ένα σώμα 
δ. μειώνεται η κινητική ενέργεια του συστήματος 

 
 

Μονάδες 5      



ΑΡΧΗ 2ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

 
Α3. Η εξίσωση συνέχειας: 
α.είναι συνέπεια της αρχής διατήρησης της ύλης κατά τη ροή ενός ρευστού 
β.εκφράζει την αρχή διατήρησης της ενέργειας κατά τη ροή ενός ρευστού 
γ.επιβάλλει στις μικρότερες διατομές σωλήνα, στον οποίο ρέει ρευστό, η ταχύτητα ροής να 
είναι μικρότερη  
δ.επιβάλλει στις μικρότερες διατομές σωλήνα, στον οποίο ρέει ρευστό, η παροχή να είναι 
μικρότερη. 

                                                                                                              Μονάδες 5 

A4.  Ένας οριζόντιος τροχός περιστρέφεται με αυξανόμενη γωνιακή ταχύτητα γύρω από 
σταθερό κατακόρυφο άξονα, ο οποίος διέρχεται από το κέντρο του. Δύο σημεία Α και Β 
βρίσκονται σε αποστάσεις RA και RΒ (RA = 2RB) από τον άξονα περιστροφής. Ποιες από τις 
παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασμένες; (Οι συγκρίσεις αναφέρονται 
στην ίδια χρονική στιγμή.) 
α. Μεγαλύτερη γωνιακή ταχύτητα έχει το σημείο Α 
β. Μεγαλύτερη γωνιακή επιτάχυνση έχει το σημείο Β 
γ. Μεγαλύτερη γραμμική ταχύτητα  (εφαπτομενική ταχύτητα) έχει το σημείο Α 
δ. Μεγαλύτερη εφαπτομενική επιτάχυνση έχει το σημείο Β 
ε. Μεγαλύτερη κεντρομόλο επιτάχυνση έχει το σημείο Α 

                                                                                       Μονάδες 5  
Α5.  Να χαρακτηρίσετε καθεμιά από τις παρακάτω προτάσεις με το γράμμα Σ (Σωστή) ή Λ 
(Λανθασμένη). 
α. Η    ροπή    ζεύγους    δυνάμεων    είναι    ίδια    ως    προς οποιοδήποτε σημείο του 
επιπέδου που ορίζουν. 
β.Τα διανύσματα της γωνιακής ταχύτητας 


 και της γωνιακής επιτάχυνσης 


 έχουν 

πάντα την ίδια κατεύθυνση.  
γ.   Στη στροφική κίνηση στερεού σώματος ως προς ακλόνητο άξονα όλες οι στοιχειώδεις 
μάζες που απαρτίζουν το στερεό έχουν κάθε χρονική στιγμή την ίδια στροφορμή ως προς 
τον άξονα περιστροφής.  
δ. Σύμφωνα με την αρχή διατήρησης της στροφορμής σε ένα σύστημα σωμάτων, όπου η 
συνολική ροπή των εξωτερικών δυνάμεων είναι μηδέν, η γωνιακή ταχύτητα των σωμάτων 
διατηρείται σταθερή. 
ε.Αν η στροφορμή ενός στερεού σώματος παραμένει σταθερή, τότε η συνολική εξωτερική 
ροπή που  ασκείται στο  σώμα είναι μηδέν. 

 
Μονάδες 5 
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ΘΕΜΑ 2Ο  :  

Β1. Δυο στερεά σώματα Α και Β περιστρέφονται γύρω από σταθερούς άξονες, ως προς τους 
οποίους έχουν, αντίστοιχα ροπές αδράνειας ΙΑ και ΙΒ, με ΙΑ = 2ΙΒ. Αν οι στροφορμές τους 

έχουν μέτρα LΑ και LΒ, με LΑ = 2LΒ, τότε ο λόγος των κινητικών ενεργειών τους A

B

K

K
 είναι ίσος 

με: 

 α. 
1

2
   

 β. 2    

 γ. 4 

     Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.                                               Μονάδες 2 
Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.                                         Μονάδες 4 

   
B2.  Το δοχείο του σχήματος είναι ανοικτό στο πάνω μέρος 

του και περιέχει ακίνητο υγρό, πυκνότητας ρ. Στο πλαινό 
τοίχωμα του δοχείου και σε βάθος h από την ελεύθερη 
επιφάνειά του,  υπάρχει μικρή οπή, η οποία κλείνεται από 
στεγανό έμβολο μικρών διαστάσεων. Η έδρα του εμβόλου, 
η οποία είναι σε επαφή με το υγρό, έχει εμβαδό Α και 
μεταξύ δοχείου και εμβόλου δεν υπάρχουν τριβές. Στο 
έμβολο ασκείται εξωτερική οριζόντια δύναμη μέτρου F, 
προκειμένου να ισορροπεί. Η τιμή της ατμοσφαιρικής πίεσης είναι PAT M  και το 
μέτρο της επιτάχυνσης βαρύτητας είναι g. Το μέτρο της F είναι ίσο με:  

 
    α. F ρ g h A      

    β. ATMF (P ρ g h) A       

    γ. ATMF (P ρ g h) A      

Να επιλέξετε την σωστή πρόταση.                                         Μονάδες 2  
Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.                                     Μονάδες 4  

 
 
 
 

h

F
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Β3. Ομογενής σφαίρα Α εισέρχεται σε κεκλιμένο επίπεδο, έχοντας τη στιγμή εισόδου της 
ταχύτητα μέτρου υ0 και γωνιακή ταχύτητα μέτρου ω0. Η σφαίρα Α ανέρχεται κυλιόμενη και 
σταματά στιγμιαία σε ύψος hA. 

 Σφαίρα Β, πανομοιότυπη με την Α, εισέρχεται σε λείο κεκλιμένο επίπεδο, έχοντας τη στιγμή 
εισόδου της ταχύτητα μέτρου υ0 και γωνιακή ταχύτητα μέτρου ω0. Η σφαίρα Β φτάνει σε 
ύψος hB. Ισχύει: 

α. hA = hB   

 β. hA < hB   

 γ. hA > hB  

 
Να επιλέξετε την σωστή πρόταση.                                       Μονάδες 2  

Να δικαιολογήσετε την επιλογή  σας.                                  Μονάδες 4  

 
Β4. Μία μαθήτρια κάθεται σε κάθισμα (μαθήτρια-κάθισμα = σώμα 
Α), το οποίο μπορεί να στρέφεται γύρω από κατακόρυφο άξονα 
χωρίς τριβές και κρατάει με το ένα χέρι της, τον άξονα ενός τροχού 
(σώμα Β). Ο άξονας του τροχού, είναι παράλληλος με τον άξονα του 
συστήματος μαθήτρια-κάθισμα, σε μικρή απόσταση από αυτόν. Ο 
τροχός αρχικά περιστρέφεται με γωνιακή ταχύτητα ωΒ = 42 rad/s, με 
φορά αντίρροπη με αυτήν των δεικτών του ρολογιού ενώ η μαθήτρια 
και το κάθισμα είναι ακίνητα. Το σύστημα μαθήτρια-κάθισμα (IΑ) 
και ο τροχός (IΒ) έχουν ροπές αδράνειας ως προς τον άξονά τους IΑ 
και IΒ αντίστοιχα, των οποίων τα μέτρα έχουν σχέση ΙΑ=20ΙΒ. Κάποια 
στιγμή η μαθήτρια πιάνει τον τροχό με το άλλο της χέρι και κατορθώνει να τον 
ακινητοποιήσει. Μετά απ' αυτό, το σύστημα μαθήτρια – κάθισμα:  

α.θα παραμείνει ακίνητο.  
β.θα στραφεί με φορά ομόρροπη με αυτήν των δεικτών του ρολογιού με γωνιακή 
ταχύτητα μέτρου ωΑ = 2 rad/s .  

γ.θα στραφεί με φορά αντίρροπη με αυτήν των δεικτών του ρολογιού με γωνιακή 
ταχύτητα μέτρου ωΑ = 2 rad/s .  

 

Να επιλέξετε την σωστή πρόταση.                                      Μονάδες 2  

Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.                                  Μονάδες 5  
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ΘΕΜΑ 3Ο  :  

Το σώμα Α του διπλανού σχήματος, μάζας m, είναι δεμένο στο ένα 

άκρο οριζόντιου ιδανικού ελατηρίου, το άλλο άκρο του οποίου είναι 

στερεωμένο ακλόνητα. Το σώμα Α εκτελεί γραμμική αρμονική 

ταλάντωση σε λείο οριζόντιο επίπεδο και η εξίσωση της 

απομάκρυνσης του δίνεται από τη σχέση:x=
3

(100 / 2)
10

t   (SI) 

Τη χρονική στιγμή t=π/150 s το σώμα Α συγκρούεται κεντρικά και 

ανελαστικά με άλλο αρχικά ακίνητο σώμα Β, μάζας 2m. Το σώμα Β 

είναι δεμένο στο ένα άκρο αβαρούς μη εκτατού νήματος, μήκους L 

= 0,5 m, το άλλο άκρο του οποίου είναι στερεωμένο στο σημείο Ο. Το σώμα Β αμέσως μετά την 

κρούση μόλις που διαγράφει με ασφάλεια κύκλο σε κατακόρυφο επίπεδο, δηλαδή εκτελεί 

ανακύκλωση. Να υπολογίσετε:  

α. την ταχύτητα του σώματος Α αμέσως πριν την κρούση,                                    Μονάδες 7 

β. τις ταχύτητες των σωμάτων Α και Β αμέσως μετά την κρούση,                             Μονάδες 6 

 

γ. το ποσοστό της αρχικής ενέργειας του σώματος Α που μεταφέρθηκε στο σώμα Β. 

Μονάδες 6 

  

δ. το νέο πλάτος της ταλάντωσης του σώματος Α.                                                    Μονάδες 6 

 

ΘΕΜΑ 4Ο  :  

Δύο σφαιρίδια Σ2 και Σ3 με ίσες μάζες m2 = m3 = m = 200 g η 
κάθε μία, έχουν ασήμαντες διαστάσεις και στερεώνονται στα 
άκρα αβαρούς οριζόντιας ράβδου μήκους L = 1m. Στο μέσο της 
ράβδου στερεώνεται κατακόρυφο αβαρές στέλεχος, 
αμελητέας ακτίνας το οποίο είναι προσαρμοσμένο επίσης 
στον κύλινδρο ενός καρουλιού Μκ = 4 kg, ώστε να αποτελεί τον 
άξονά του αλλά και τον άξονα περιστροφής όλης της διάταξης, 
όπως φαίνεται στην εικόνα. Δηλαδή το όλο σύστημα (καρούλι- 
m2 - m3) μπορεί να περιστρέφεται χωρίς τριβές σαν ενιαίο 
σώμα γύρω από άξονα που έχει τη διεύθυνση του 
κατακόρυφου στελέχους. 
 Ο κύλινδρος του καρουλιού έχει ακτίνα Rκ = 10cm και πάνω του έχουμε τυλίξει πολλές 



ΑΡΧΗ 6ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

 
φορές αβαρές νήμα μεγάλου μήκους. Το νήμα οριζόντιο περνάει από το αυλάκι μιας 
τροχαλίας μάζας mτρ = 8 Kg και ακτίνας Rτρ= 5cm, που είναι περιστρέφεται γύρω από 
ακίνητο οριζόντιο άξονα και τελικά δένεται σε σώμα Σ1 μάζας m1 = 4 kg. Το σύστημα αρχικά 
συγκρατείται ακίνητο και τη χρονική στιγμή to=0 αφήνεται ελεύθερο να κινηθεί. Η τριβή 
ανάμεσα, στη τροχαλία και το σχοινί είναι αρκετά μεγάλη ώστε να μην παρατηρείται 
ολίσθηση. Το σχοινί που συνδέει το σώμα Σ1 με το καρούλι παραμένει διαρκώς τεντωμένο. 
Να υπολογίσετε :    
α. τη ροπή αδράνειας του συστήματος (καρούλι- m2 - m3) ως προς τον άξονα περιστροφής 
τους.                                                                                                                                  Μονάδες 5 
β. το μέτρο της ταχύτητας του σώματος Σ1  τη στιγμή t1, κατά την οποία κάθε σφαιρίδιο έχει 
γραμμική ταχύτητα μέτρου υ1 = 10 m/s.                                                                    Μονάδες 6 
γ. το ύψος h κατά το οποίο έχει μετατοπιστεί κατακόρυφα το σώμα Σ1 και το πλήθος των 
περιστροφών  που έχει διαγράψει κάθε σφαιρίδιο μέχρι τη χρονική στιγμή   t1. 

Μονάδες 6 
δ. την κινητική ενέργεια της τροχαλίας καθώς και την κινητική ενέργεια του συστήματος 
καρούλι- m2 - m3  την χρονική στιγμή t1.                                                                         Μονάδες 8 
 
Το  καρούλι περιστρέφεται χωρίς τριβές γύρω από τον κατακόρυφο άξονα και έχει ροπή 
αδράνειας  Ικ = 0,02 Kg· m2. Η τροχαλία περιστρέφεται χωρίς τριβές γύρω από οριζόντιο 
άξονα που διέρχεται από το κέντρο της και έχει ροπή αδράνειας  που δίνεται από τη σχέση 
Ι = mτρ

2

R  /2 όπου Rτρ η ακτίνα της τροχαλίας. 

Δίνεται g = 10 m/s2. 
 

 

 

 

 

ΚΑΛΗ ΤΥΧΗ  

 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ  


