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Θέμα Α 

Στις ημιτελείς προτάσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το 
γράμμα που αντιστοιχεί στη φράση η οποία τη συμπληρώνει σωστά. 

Α1. Ένας τροχός κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει σε οριζόντιο δάπεδο. Όλα τα σημεία της περιφέρειας 
του τροχού 
α) έχουν γραμμική ταχύτητα ίση με την ταχύτητα του κέντρου μάζας 
β) έχουν μέτρο συνισταμένης ταχύτητας ίσο με το μέτρο της ταχύτητας του κέντρου μάζας 
γ) έχουν γραμμική ταχύτητα ίση με το άθροισμα των γραμμικών ταχυτήτων λόγω περιστροφής και 
λόγω μεταφοράς 
δ) έχουν γραμμική ταχύτητα ίση με το διανυσματικό άθροισμα των γραμμικών ταχυτήτων λόγω 
περιστροφής και λόγω μεταφοράς 

Α2. Η στροφορμή ενός σημειακού σώματος που κινείται ευθύγραμμα ως προς κάποιο άξονα 
α) είναι διάνυσμα παράλληλο με την ταχύτητα του σώματος 
β) είναι αδύνατον να είναι μηδενική 
γ) είναι ανεξάρτητη από τον άξονα περιστροφής 
δ) έχει μέτρο ανάλογο του μέτρου της ταχύτητας του σώματος 

Α3. Οι δυνάμεις που ασκούνται σε ένα στερεό σώμα έχουν συνισταμένη ροπή ίση με το μηδέν. Το 
σώμα 
α) αποκλείεται να περιστρέφεται     
β) αποκλείεται να μεταφέρεται 
γ) έχει σταθερό ρυθμό μεταβολής γωνιάς στροφής 
δ) έχει σταθερό ρυθμό μεταβολής γωνιακής ταχύτητας και διάφορο του μηδενός 

Α4. Η ροπή του ζεύγους των δυνάμεων που ασκούνται στη ράβδο του σχήματος 
έχει μέτρο που είναι 
α) ίδιο ως προς όλα τα σημεία της ράβδου β) μεγαλύτερο ως προς το σημείο Β 
γ) μεγαλύτερο ως προς το σημείο Κ  δ) μεγαλύτερο ως προς το σημείο Α 

Α5. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν με το γράμμα Σ αν είναι σωστή ή με το γράμμα 
Λ αν είναι λανθασμένη. 
α) Ένα στερεό σώμα εκτελεί μόνο μεταφορική κίνηση όταν όλα τα σημεία έχουν ίσες ταχύτητες 
β) Η ροπή δύναμης είναι ένα διανυσματικό μέγεθος που είναι παράλληλο με τη δύναμη 
γ) Αν σε ένα αρχικά ακίνητο ελεύθερο στερεό σώμα ασκηθεί σταθερή δύναμη της οποίας ο φορέας 
διέρχεται από το κέντρο μάζας του, το σώμα θα μεταφερθεί χωρίς να περιστραφεί 
δ) Όταν ο ρυθμός μεταβολής της στροφορμής ενός στερεού σώματος είναι μηδενικός, τότε το 
στερεό δεν περιστρέφεται 
ε) Σε ένα σύστημα σωμάτων στο οποίο διατηρείται η ορμή του διατηρείται και η στροφορμή του 

Θέμα Β 

Β1. Ομογενής και ισοπαχής ράβδος μάζας 𝛭𝛭 και μήκους 𝑙𝑙 μπορεί να στρέφεται χωρίς τριβές 
γύρω από οριζόντιο ακλόνητο άξονα που διέρχεται από το άκρο της Ο. Η ράβδος είναι 
αρχικά κατακόρυφη και κάποια χρονική στιγμή δίνοντας της ελάχιστη ώθηση αρχίζει να 
κινείται σε κατακόρυφο επίπεδο. Μια χρονική στιγμή που η ράβδος δεν έχει περάσει ακόμα 
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από την οριζόντια θέση της, ο ρυθμός μεταβολής της στροφορμής της ως προς τον άξονα 

περιστροφής, έχει μέτρο 𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑

= √3
4
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑙𝑙. Η γωνία που σχηματίζει η ράβδος με την αρχική της θέση 

αυτή τη χρονική στιγμή είναι 
α) 30°   β) 45°   γ) 60° 
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας 

Β2. Ο τροχός του διπλανού σχήματος έχει ακτίνα 𝑅𝑅 και κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει 
σε οριζόντιο δάπεδο, με το κέντρο μάζας του να έχει ταχύτητα �⃗�𝜐𝑐𝑐𝑐𝑐. Το σημείο Γ 
είναι σημείο της περιφέρειας του τροχού και οι δύο γραμμικές ταχύτητες που έχει 
σχηματίζουν μεταξύ τους γωνία 𝜑𝜑 = 120° �𝜎𝜎𝜐𝜐𝜎𝜎120° = −1

2
�. Το μέτρο της 

συνισταμένης ταχύτητας του σημείου Γ είναι ίσο με 

α) 𝜐𝜐𝑐𝑐𝑐𝑐   β) √2
3
𝜐𝜐𝑐𝑐𝑐𝑐  γ) 𝜐𝜐𝑐𝑐𝑐𝑐
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Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας 

Β3. Το στερεό του διπλανού σχήματος αποτελείται από δύο ομοαξονικούς 
δίσκους με ακτίνες 𝑅𝑅1 = 𝑅𝑅 και 𝑅𝑅2 = 2𝑅𝑅 και συνολικής μάζας 𝑀𝑀. Το στερεό 
ισορροπεί σε πλάγιο επίπεδο κλίσης 𝜑𝜑 = 30° �𝜂𝜂𝜂𝜂30 = 1

2
� με τη βοήθεια 

κατάλληλης σταθερής δύναμης �⃗�𝐹, η οποία ασκείται στην περιφέρεια του 
εσωτερικού δίσκου και είναι παράλληλη στο πλάγιο επίπεδο. Αν �⃗�𝑀 είναι η 
επιτάχυνση της βαρύτητας, τότε το μέτρο της δύναμης �⃗�𝐹 είναι ίσο με 
α) 𝐹𝐹 = 1

2
𝑀𝑀𝑀𝑀  β) 𝐹𝐹 = 2

3
𝑀𝑀𝑀𝑀  γ) 𝐹𝐹 = 𝑀𝑀𝑀𝑀 

Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας 

Θέμα Γ 

Δύο μικρά δακτυλίδια μάζας 𝑚𝑚1 = 0,2𝑘𝑘𝑀𝑀 και 𝑚𝑚2 = 0,3𝑘𝑘𝑀𝑀 
αμελητέας ακτίνας, είναι περασμένα σε αβαρή ράβδο μήκους 𝑑𝑑 =
10𝑚𝑚 και είναι δεμένα μεταξύ τους με αβαρές και μη εκτατό νήμα. 
Το σύστημα ράβδος – δακτυλίδια περιστρέφεται με σταθερή 
συχνότητα 𝑓𝑓 = 4

𝜋𝜋
𝐻𝐻𝐻𝐻, γύρω από κατακόρυφο και ακλόνητο άξονα 

𝐻𝐻′𝐻𝐻 που διέρχεται από το μέσο της ράβδου και είναι κάθετος σε αυτή, ενώ τα σώματα απέχουν από 
τον άξονα απόσταση 𝑟𝑟1 = 𝑟𝑟2 = 𝑑𝑑

4
, όπως φαίνεται στο σχήμα.  

Γ1. Να υπολογίσετε τα μέτρα των γραμμικών ταχυτήτων των δύο δακτυλιδιών καθώς επίσης και 
τη στροφορμή του συστήματός τους, ως προς τον άξονα περιστροφής 𝐻𝐻′𝐻𝐻 
Γ2. Να υπολογίσετε το μέτρο της τάσης του νήματος που δέχεται κάθε δακτυλίδι 

Κάποια χρονική στιγμή κόβουμε το νήμα που ενώνει τα δύο δακτυλίδια με αποτέλεσμα να 
κολλήσουν τα άκρα της ράβδου, σε ειδικές εγκοπές. 
Γ3. Να υπολογίσετε το μέτρο της νέας γωνιακή ταχύτητας του συστήματος ράβδος – δακτυλίδια 
Γ4. Να βρείτε τη μεταβολή της κινητικής ενέργειας του συστήματος των δύο δακτυλιδιών 

Θέμα Δ 

Λεπτή και ομογενής ράβδος ΑΓ μάζας 𝛭𝛭 έχει μήκος 𝑑𝑑 = 2𝑚𝑚 
και μπορεί να περιστρέφεται γύρω από ακλόνητο οριζόντιο 
άξονα που είναι κάθετος σε αυτή στο σημείο Ο και απέχει 
από το άκρο της Α απόσταση (𝛢𝛢𝛢𝛢) = 𝑑𝑑

4
. Στα άκρα Α και Γ 

της ράβδου είναι κολλημένα σημειακά σώματα 𝛴𝛴1 και 𝛴𝛴2 με 
μάζες 𝑚𝑚1 = 8𝑘𝑘𝑀𝑀 και 𝑚𝑚2 = 4𝑘𝑘𝑀𝑀 αντίστοιχα ενώ, επίσης το σώμα 𝛴𝛴1 είναι δεμένο με αβαρές και μη 
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εκτατό νήμα, η άλλη άκρη του οποίου είναι δεμένη στο έδαφος. Το σύστημα ράβδος – σημειακές 
μάζες ισορροπεί με τη ράβδο να είναι σε οριζόντια θέση και το νήμα τεντωμένο με το μέτρο της 
τάσης του να είναι 60𝛮𝛮.  
Δ1. Να υπολογίσετε τα μέτρα των ροπών των δυνάμεων του βάρους του σώματος 𝛴𝛴2 και τη τάσης 
του νήματος που δέχεται το σώμα 𝛴𝛴1, ως προς τον άξονα περιστροφής 
Δ2. Να υπολογίσετε τη μάζα της ράβδου και το μέτρο της δύναμης που δέχεται αυτή από τον άξονα 
περιστροφής 

Τοποθετούμε στο μέσο Κ της ράβδου ένα τρίτο σώμα μάζας 
𝑚𝑚3 = 2𝑘𝑘𝑀𝑀 και το εκτοξεύουμε οριζόντια με ταχύτητα �⃗�𝜐 
μέτρου 0,5 𝑚𝑚/𝑠𝑠 προς το άκρο Γ, όπως φαίνεται στο σχήμα. 
Το σώμα μάζας 𝑚𝑚3 κινείται πάνω στη ράβδο χωρίς τριβές. 
Δ3. Αν γνωρίζετε ότι το όριο θραύσης του νήματος που είναι 
δεμένο στο σώμα 𝛴𝛴1 είναι 𝛵𝛵𝜃𝜃𝜃𝜃 = 100𝛮𝛮, να βρείτε τη χρονική στιγμή που αυτό θα σπάσει. 

Μετά το σπάσιμο του νήματος αφαιρούμε το σώμα 𝑚𝑚3 από το χώρο κίνησης και το σύστημα 
ράβδος – σώμα 𝛴𝛴1 – σώμα 𝛴𝛴2 ξεκινά να περιστρέφεται γύρω από τον άξονα Ο. 
Δ4. Τη χρονική στιγμή που η γραμμική ταχύτητα λόγω περιστροφής του σώματος 𝛴𝛴1 έχει μέτρο 
𝜐𝜐1 = 0,5𝑚𝑚/𝑠𝑠, να υπολογίσετε το μέτρο της στροφορμής του σώματος 𝛴𝛴2 ως προς τον άξονα 
περιστροφής Ο 
Δίνεται η επιτάχυνση της βαρύτητας 𝑀𝑀 = 10 𝑚𝑚/𝑠𝑠2. 
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