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Θέμα Α 

Για τις παρακάτω ερωτήσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το 
γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 

Α1. Δύο σώματα 𝛴𝛴1 και 𝛴𝛴2 εκτοξεύονται από το ίδιο ύψος (ℎ1 = ℎ2) πάνω από το έδαφος με 
οριζόντιες ταχύτητες 𝜐𝜐0,1 = 2𝜐𝜐0,2. Για τις χρονικές στιγμές 𝑡𝑡1 και 𝑡𝑡2 που τα δύο σώματα φτάνουν 
στο έδαφος ισχύει: 

α) 𝑡𝑡1 = 𝑡𝑡2  β) 𝑡𝑡1 = 2𝑡𝑡2  γ) 𝑡𝑡2 = 2𝑡𝑡1  δ) 𝑡𝑡1 = 4𝑡𝑡2 
           (Μονάδες 5) 
Α2. Ομαλή κυκλική κίνηση εκτελεί ένα σώμα όταν: 
α) Κινείται σε κυκλική τροχιά και το μέτρο της γραμμικής ταχύτητάς του αυξάνεται με σταθερό 
ρυθμό 
β) Η γραμμική ταχύτητά του είναι σταθερή 
γ) Κινείται σε κυκλική τροχιά και το μέτρο της γραμμικής ταχύτητάς του δεν μεταβάλλεται 
δ) Κινείται σε κυκλική τροχιά και ο χρόνος εκτέλεσης κάθε περιφοράς γύρω από το κέντρο της 
τροχιάς του αυξάνεται με σταθερό ρυθμό 
           (Μονάδες 5) 

Α3. Ο δίσκος του σχήματος στρέφεται με σταθερή συχνότητα 𝑓𝑓 γύρω 
από το κέντρο της Ο. Για τα σημεία Α και B ισχύει  
α) 𝜐𝜐𝛤𝛤 = 𝜐𝜐𝐵𝐵  β) 𝜔𝜔𝛢𝛢 = 𝜔𝜔𝐵𝐵   
γ) 𝛼𝛼𝛢𝛢 = 𝛼𝛼𝐵𝐵  δ) 𝛵𝛵𝛢𝛢 ≠ 𝛵𝛵𝐵𝐵 
        

           (Μονάδες 5) 

Α4. Να κάνετε τη αντιστοίχιση των μεγεθών με τη σωστή ή τις σωστές σχέσεις που τα συνδέει 

 

 

 

 

  

1. Γωνιακή ταχύτητα 
α. 𝜐𝜐 = 2𝜋𝜋𝑅𝑅𝑓𝑓 

β. 𝛼𝛼𝜅𝜅 = 4𝜋𝜋2𝑅𝑅
𝑇𝑇2

 

2. Γραμμική ταχύτητα 
γ. 𝜔𝜔 = 2𝜋𝜋𝑇𝑇 

δ. 𝜐𝜐 = 2𝜋𝜋𝑅𝑅𝑇𝑇 

3. Κεντρομόλος επιτάχυνση 
ε. 𝛼𝛼𝜅𝜅 = 𝜔𝜔2𝑅𝑅 

στ. 𝜔𝜔 = 2𝜋𝜋𝑓𝑓 
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Α5. Για τις παρακάτω ερωτήσεις να γράψετε το γράμμα της ερώτησης και δίπλα το γράμμα Σ αν είναι 
η σωστή ή το γράμμα Λ αν είναι λανθασμένη. 

α) Το χρονικό διάστημα κίνησης ενός σώματος που εκτελεί οριζόντια βολή εξαρτάται μόνο από το 
ύψος από το οποίο εκτοξεύθηκε και από την επιτάχυνση της βαρύτητας που επικρατεί στον τόπο 
της εκτόξευσης 
β) Η ταχύτητα με την οποία ένα σώμα που εκτελεί οριζόντια βολή φτάνει στο έδαφος είναι ίση με 
την ταχύτητα με την οποία εκτοξεύθηκε αρχικά 
γ) Για ένα σώμα που εκτελεί ομαλή κυκλική κίνηση, τα διανύσματα της γραμμικής ταχύτητας και 
της κεντρομόλου επιτάχυνσης είναι παράλληλα μεταξύ τους 
δ) Η περίοδος ενός σώματος που εκτελεί ομαλή κυκλική κίνηση είναι αντιστρόφως ανάλογη της 
συχνότητάς του 
ε) Όταν ένα σώμα εκτελεί ομαλή κυκλική κίνηση σύμφωνα με τη φορά των δεικτών του ρολογιού, 
τότε το διάνυσμα της γωνιακής ταχύτητάς του έχει διεύθυνση κάθετη στον κύκλο και φορά από 
τον αναγνώστη προς τη σελίδα 
          (Μονάδες 5) 

 

Θέμα Β 
Β1. Ένα σώμα εκτοξεύεται οριζόντια τη χρονική στιγμή 𝑡𝑡 = 0 με 
αρχική ταχύτητα 𝜐𝜐0 = 10𝑚𝑚/𝑠𝑠. Θεωρούμε σύστημα ορθογωνίων 
αξόνων, αυτό που φαίνεται στο σχήμα και το οποίο έχει ως αρχή το 
σημείο εκτόξευσης. Να συμπληρώσετε τα κενά στους παρακάτω 
πίνακες. 
Δίνεται η επιτάχυνση της βαρύτητας 𝑔𝑔 = 10𝑚𝑚/𝑠𝑠2. 

Χρόνος 𝒕𝒕(𝒔𝒔) 𝒙𝒙(𝒎𝒎) 𝒚𝒚(𝒎𝒎) 

0   
2   
4   

 

Χρόνος 𝒕𝒕(𝒔𝒔) 𝝊𝝊𝒙𝒙(𝒎𝒎/𝒔𝒔) 𝝊𝝊𝒚𝒚(𝒎𝒎/𝒔𝒔) 

0   
3   
5   

 

Χρόνος 𝒕𝒕(𝒔𝒔) 𝜶𝜶𝒙𝒙(𝒎𝒎/𝒔𝒔𝟐𝟐) 𝒂𝒂𝒚𝒚�𝒎𝒎/𝒔𝒔𝟐𝟐� 
0   
6   

           (Μονάδες 13) 
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Β2.  

Στο διπλανό σχήμα απεικονίζονται δύο δίσκοι (𝛪𝛪) και (𝛪𝛪𝛪𝛪) με 
ακτίνες 𝑅𝑅 και 𝑟𝑟 αντίστοιχα με 𝑅𝑅 = 3𝑟𝑟, οι οποίοι συνδέονται μεταξύ 
τους με αβαρή ιμάντα. Κάθε δίσκος στρέφεται γύρω από σταθερό 
άξονα που διέρχεται από το κέντρο του και είναι κάθετος στο 
επίπεδό του. Εάν τα σημεία της περιφέρειας του δίσκου (𝛪𝛪) στρέφονται με συχνότητα 𝑓𝑓1, τότε τα 
σημεία του δίσκου (𝛪𝛪𝛪𝛪) στρέφονται με συχνότητα 
α) 𝑓𝑓2 = 3𝑓𝑓1   β) 𝑓𝑓2 = 𝑓𝑓1

3
   γ) 𝑓𝑓2 = 𝑓𝑓1 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας 
           (Μονάδες 12) 

 

Θέμα Γ 
Η ράβδος του σχήματος έχει μήκος 𝐿𝐿 = 2𝑚𝑚 και περιστρέφεται 
γύρω από ακλόνητο άξονα που διέρχεται από το ένα άκρο της Κ, με 
σταθερή γωνιακή ταχύτητα μέτρου 𝜔𝜔 = 5 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟/𝑠𝑠 με φορά ίδια με 
τη φορά των δεικτών του ρολογιού. Στο άλλο της άκρο Α είναι 
κολλημένη μια μικρή μπίλια.  

Γ1. Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας το σχήμα και να σχεδιάσετε 
τα διανύσματα της γωνιακής ταχύτητας, της γραμμικής ταχύτητας 
και της κεντρομόλου επιτάχυνσης που έχει η μπίλια 
      (Μονάδες 3) 

Γ2. Να υπολογίσετε τη συχνότητα και την περίοδο περιστροφής της μπίλιας. Είναι διαφορετική 
από τη συχνότητα και τη περίοδο της ράβδου; Να εξηγήσετε 
           (Μονάδες 4) 

Γ3. Να υπολογίσετε τα μέτρα της γραμμικής ταχύτητας και της κεντρομόλου επιτάχυνσης της 
μπίλιας 
           (Μονάδες 6) 

Γ4. Να βρείτε τον αριθμό των περιστροφών της ράβδου σε χρονική διάρκεια ίση με εκείνη που 
χρειάζεται η μπίλια για να διανύσει απόσταση 𝑠𝑠 = 6𝜋𝜋 𝑚𝑚 
           (Μονάδες 6) 

Γ5. Να βρείτε τη περίοδο, το μέτρο της γραμμικής ταχύτητας και της κεντρομόλου επιτάχυνσης του 
μέσου Μ της ράβδου 
           (Μονάδες 7) 
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Θέμα Δ 
Δύο σώματα  (1) και (2) εκτελούν 
ομαλές κυκλικές κινήσεις πάνω σε 
λείες επιφάνειες δύο διαφορετικών 
τραπεζιών, δεμένα με αβαρή 
νήματα, όπως φαίνεται στο σχήμα. 
Η ακτίνα της κυκλικής κίνησης του 
(1) είναι 𝑅𝑅 = 1𝑚𝑚 και κινείται με ταχύτητα μέτρου 𝜐𝜐1 = 5 𝑚𝑚/𝑠𝑠, ενώ η ακτίνα του σώματος (2) είναι 
𝑟𝑟 = 0,5𝑚𝑚. Το σώμα (2) εκτελεί 𝛮𝛮2 = 4 κύκλους σε χρόνο ίσο με τον χρόνο που χρειάζεται το σώμα 
(1) για να εκτελέσει 𝛮𝛮1 = 1 κύκλο. 

Δ1. Να υπολογίσετε τη γωνιακή ταχύτητα και τη κεντρομόλο επιτάχυνση του σώματος (1) 
           (Μονάδες 5) 

Δ2. Να υπολογίσετε τη συχνότητα περιστροφής του σώματος (2) και να αποδείξετε ότι το μέτρο 
της γραμμικής ταχύτητάς του είναι 𝜐𝜐2 = 10 𝑚𝑚/𝑠𝑠. 
           (Μονάδες 5) 

Τα δύο τραπέζια απέχουν μεταξύ τους 
οριζόντια απόσταση 𝑟𝑟 = 6𝑚𝑚. Κόβουμε 
τα νήματα με κατάλληλο τρόπο έτσι, 
ώστε τα σώματα να εγκαταλείψουν τα 
τραπέζια την ίδια χρονική στιγμή 𝑡𝑡0 = 0 
και να εκτελέσουν οριζόντιες βολές, 
όπως φαίνεται στο σχήμα. Αν τα δύο 
τραπέζια έχουν ύψη 𝛨𝛨1 = 1,8𝑚𝑚 και 𝛨𝛨2, 
και τα δύο σώματα πέφτουν στο ίδιο 
σημείο στο έδαφος, να υπολογίσετε: 

Δ3. Τη χρονική διάρκεια που χρειάζεται 
το σώμα (1) να φτάσει στο έδαφος και το βεληνεκές 𝑆𝑆1 της βολής του 
           (Μονάδες 5) 

Δ4. Το ύψος 𝛨𝛨2 
           (Μονάδες 5) 

Δ5. Την απόσταση του σώματος (1) από το έδαφος τη χρoνική στιγμή που το σώμα (2) φτάνει στο 
έδαφος 
           (Μονάδες 5) 

Δίνεται η επιτάχυνση της βαρύτητας 𝑔𝑔 = 10 𝑚𝑚/𝑠𝑠2 και να θεωρήσετε αμελητέες τις τριβές με τον 
αέρα. 


