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Θέμα A 
Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράμμα κάθε μιας από τις παρακάτω ερωτήσεις Α1– Α4 
και δίπλα τον αριθμό που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 

 
Α1.   Η τροχιά ενός σώματος που βάλλεται οριζόντια, από σημείο που βρίσκεται κοντά 

στην επιφάνεια της γης, αν οι αντιστάσεις του αέρα θεωρηθούν αμελητέες, είναι: 

1. ευθύγραμμη, οριζόντιας διεύθυνσης. 
2. ευθύγραμμη, κατακόρυφης διεύθυνσης. 

3. κυκλική. 

4. παραβολική. 
Μονάδες 5 

 
Α2.  Σε ένα αρχικά ακίνητο σώμα ασκείται σταθερή συνισταμένη δύναμη. 
 Τότε το σώμα: 

1. θα παραμείνει ακίνητο. 

2. θα εκτελέσει ευθύγραμμη ομαλή κίνηση. 

3. θα εκτελέσει ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση. 

4. θα εκτελέσει ομαλή κυκλική κίνηση. 

Μονάδες 5 
 

Α3.  Η κίνηση ενός σώματος, που η τροχιά του έχει σχήμα περιφέρειας κύκλου, 

χαρακτηρίζεται ομαλή κυκλική: 

1. πάντα. 

2. αν η γραμμική του ταχύτητα μένει σταθερή. 

3. αν είναι περιοδική. 

4. αν η γωνιακή του ταχύτητα είναι ίση με τη γραμμική. 

Μονάδες 5 
 

Α4.   Σώμα αμελητέων διαστάσεων βάλλεται οριζόντια, με ταχύτητα μέτρου , από 

σημείο που βρίσκεται σε μικρό ύψος από το έδαφος. Σύμφωνα με την αρχή της 
ανεξαρτησίας των κινήσεων: 

1. η κίνηση του σώματος είναι ανεξάρτητη του βάρους. 
2. η κίνηση του σώματος είναι ανεξάρτητη της αρχικής του ταχύτητας ⃗ . 

Β2 ΘΕΤ 



3. το βάρος του σώματος δεν επηρεάζει την κίνησή του στην οριζόντια διεύθυνση. 

4. η αρχική του ταχύτητα τόσο στην οριζόντια όσο και την κατακόρυφη διεύθυνση 
έχει μέτρο . 

Μονάδες 5 
 

Α5.  Να γράψετε στην κόλλα σας τον αριθμό κάθε πρότασης και δίπλα σε κάθε αριθμό 
τη λέξη Σωστό για τη σωστή πρόταση και τη λέξη Λάθος για τη λανθασμένη. 

1. Όσο πιο μακριά από τον άξονα περιστροφής βρίσκεται ένα σημείο ενός δίσκου που 
περιστρέφεται, τόσο πιο μεγάλη είναι και η γωνιακή του ταχύτητα. 

2. Σώμα αμελητέων διαστάσεων βάλλεται οριζόντια από σημείο που βρίσκεται κοντά 
στην επιφάνεια της γης. Στην οριζόντια διεύθυνση το σώμα διανύει σε ίσους 

χρόνους ίσες αποστάσεις. 

3. Η επιτάχυνση ενός σώματος που βάλλεται οριζόντια, από σημείο που βρίσκεται 
κοντά στην επιφάνεια της γης, αν οι αντιστάσεις του αέρα θεωρηθούν αμελητέες, 
είναι ίση με την επιτάχυνση της βαρύτητας . 

4. Ο ρυθμός μεταβολής της γωνίας που διαγράφει η επιβατική ακτίνα σώματος που 
εκτελεί ομαλή κυκλική κίνηση, είναι ανάλογος με τον αριθμό περιφορών του στη 

μονάδα του χρόνου. 
5. Σώμα αμελητέων διαστάσεων βάλλεται οριζόντια από ορισμένο σημείο που 

βρίσκεται κοντά στην επιφάνεια της γης. Το βεληνεκές του σώματος είναι ανάλογο 

του μέτρου της ταχύτητας με την οποία βάλλεται.  

Μονάδες 5 

 
 

Θέμα B 
Β1.  O δίσκος του διπλανού σχήματος ακτίνας R περιστρέφεται και τα 

σημεία του εκτελούν ομαλή κυκλική κίνηση. Δύο σημεία Α και Β 

απέχουν μεταξύ τους απόσταση d = R/3.Ποια από τις παρακάτω 
σχέσεις που αναφέρονται στην κεντρομόλο επιτάχυνση των 

σημείων Α και Β είναι η σωστή;: 
1. . 

2. . 

3. . 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Μονάδες 2 
Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 6 
 
Β2.  Από τα σημεία Α και Β που βρίσκονται στην ίδια κατακόρυφο, σε 

ύψος h και 2h από το έδαφος αντίστοιχα, εκτοξεύουμε 
ταυτόχρονα δυο μπάλες με οριζόντιες αρχικές ταχύτητες.  είναι 

το μέτρο της αρχικής ταχύτητας της μπάλας που ξεκινά από το Α 
και  είναι ο χρόνος που διαρκεί η βολή της μέχρι να προσκρούσει 

στο έδαφος.  είναι το μέτρο της αρχικής ταχύτητας της μπάλας 

που ξεκινά από το Β και  είναι ο χρόνος που διαρκεί η βολή της 

μέχρι να προσκρούσει στο έδαφος. Και οι δύο μπάλες 
προσκρούουν στο ίδιο σημείο Κ του εδάφους που απέχει απόσταση  από την 

κατακόρυφο που περνά από τα Α και Β. 

Α Β 



 Για τα μέτρα των αρχικών ταχυτήτων ισχύει: 
1. . 

2. √ . 

3. 
√

. 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Μονάδες 2 
Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 7 
 
Β3.  Δυο σώματα (1) και (2) εκτοξεύονται με οριζόντιες ταχύτητες αντίθετης φοράς  και 

μέτρου  και  αντίστοιχα, τέτοιες ώστε . Η εκτόξευση πραγματοποιείται 

τη χρονική στιγμή  από το ίδιο σημείο, σε ύψος  από το έδαφος. Αν  είναι η 

οριζόντια απόσταση που διένυσε το σώμα (2) φτάνοντας στο έδαφος, τότε τα 

σημεία πρόσκρουσης των δυο σωμάτων στο έδαφος απέχουν μεταξύ τους 
απόσταση: 

1. . 

2. . 

3. . 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 
Μονάδες 2 

Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. 
Μονάδες 6 

 

 

Θέμα Γ 

Σώμα βάλλεται οριζόντια τη χρονική στιγμή  με ταχύτητα μέτρου  

από σημείο Ο που βρίσκεται σε ύψος  πάνω από το έδαφος. 

Γ1.  Να υπολογίσετε το βεληνεκές του σώματος. 

Μονάδες 7 
Γ2.  Να υπολογίσετε την ταχύτητα του σώματος λίγο πριν χτυπήσει στο έδαφος. 

Μονάδες 6  
Γ3.  Να βρείτε τη μετατόπιση του σώματος (κατά μέτρο) μέχρι τη στιγμή που χτυπάει 

στο έδαφος.  

Μονάδες 6 
Γ4.  Να προσδιορίσετε την εξίσωση της τροχιάς του σώματος. Ποια είναι η οριζόντια 

μετατόπισή του όταν έχει κατέλθει κατακόρυφα ; 

Μονάδες 6 
 Δίνονται: ⁄ , √ . Η αντίσταση του αέρα θεωρείται αμελητέα. 

 

 

Θέμα Δ 

Στο παρακάτω σχήμα φαίνεται μικρός κύβος μάζας m=1kg που εκτελεί, 

αντιωρολογιακά, ομαλή κυκλική  κίνηση ακτίνας r=0,4m στην επιφάνεια ενός λείου 
οριζόντιου τραπεζιού με τη βοήθεια αβαρούς και μη εκτατού νήματος. Το νήμα 



μέσω μιας τρύπας Ο καταλήγει σε σφαίρα Σ μάζας Μ=4kg, η οποία ισορροπεί 

ακίνητη. H επιφάνεια του τραπεζιού απέχει από το έδαφος απόσταση Η=1,8m. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Δ1.  Να υπολογίσετε την κεντρομόλο επιτάχυνση του κύβου καθώς και τη γωνιακή 

ταχύτητα περιστροφής του και να σχεδιάσετε τα αντίστοιχα διανύσματα. 
Μονάδες 7 

Αυξάνουμε σταδιακά το μέτρο της ταχύτητας του μικρού κύβου. Τελικά το μέτρο 

της ταχύτητας σταθεροποιείται και γίνεται ίσο με 6m/s ενώ ταυτόχρονα η σφαίρα 
ισορροπεί και πάλι σε νέα θέση.  

Δ2.  Να υπολογιστεί η κατακόρυφη μετατόπιση της σφαίρας όταν σταθεροποιείται η 
ταχύτητα του κύβου. 

Μονάδες 6 

Δ3.   Σε πόσο χρόνο η επιβατική ακτίνα του κύβου διαγράφει γωνία 9π rad; 
Μονάδες 5 

Κάποια στιγμή και όταν ο κύβος περιστρέφεται με σταθερή ταχύτητα μέτρου 6 m/s, 
το νήμα γίνεται κάθετο στην πλευρά ΚΛ του τραπεζιού, το νήμα κόβεται και ο κύβος 

συνεχίζει την κίνηση του στο τραπέζι. Φτάνοντας στην άκρη της πλευράς ΛΜ, ο 

κύβος εκτελεί οριζόντια βολή.  
Δ4.   Να υπολογίσετε την ταχύτητα με την οποία ο κύβος φτάνει στο έδαφος. 

Μονάδες 7 
Δίνεται: ⁄ , π2=10. 
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