
 

 

Θέμα 1ο: 

Στις ερωτήσεις που ακολουθούν επιλέξτε την σωστή απάντηση 

1. Σώμα εκτοξεύεται από κάποιο ύψος h με οριζόντια αρχική ταχύτητα uo . Κάποια 

στιγμή η ταχύτητα του σώματος σχηματίζει γωνία 45ο με την αρχική διεύθυνση . 

Α. η κατακόρυφη συνιστώσα της ταχύτητας είναι: 

α) uy=uo     β) uy=uo√2     γ) uy=uo√2/2    δ)uy=2uo          Μονάδες 5 

Β.η ταχύτητα του σώματος έχει μέτρο 

α)u= 2uo     β)u=uo      γ)u=uo√2      δ)u=uo√3                   Μονάδες 5 

 

2.Υλικό σημείο εκτελεί ομαλή κυκλική κίνηση σε κύκλο ακτίνας R=6cm με συχνότητα 

f=0,5 Hz 

A.ποια γωνία έχει διαγράψει το υλικό σημείο σε χρόνο t=0,5s; 

a) πrad      β)2πrad      γ)π/2rad       δ)4πrad                      Μονάδες 5 

Β.ποιο μήκος τόξου έχει διαγράψει το σημείο στον ίδιο χρόνο; 

α)3π cm     β)3 cm      γ)6 cm     δ)12π cm                           Μονάδες 5 

 

3.Ποιο από τα επόμενα μεγέθη μεταβάλλεται στην ομαλή κυκλική κίνηση; 

α) η γωνιακή ταχύτητα 

β)η γραμμική ταχύτητα 

γ)η συχνότητα περιστροφής 
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δ)το μέτρο της κεντρομόλου δύναμης                                Μονάδες 5 

Θέμα 2ο: 

1. Ένα όπλο μάζας m που αρχικά ήταν ακίνητο, εκτοξεύει βλήμα μάζας m/100. 

Ποιος είναι ο λόγος των ταχυτήτων βλήματος-όπλου αμέσως μετά την 

εκπυρσοκρότηση;                Μονάδες 7 

2.  Ένα παιδί μάζας m = 30kg, που τρέχει με ταχύτητα u= 5m/s, πηδάει σε 

αρχικά ακίνητο έλκηθρο μάζας M = 20kg. Ο συντελεστής τριβής ολίσθησης 

του έλκηθρου με το χιόνι, πάνω στο οποίο βρίσκεται, είναι μ = 0,1. Να 

υπολογίσετε πόσο θα μετακινηθεί το έλκηθρο μέχρι να σταματήσει. Η κίνηση 

γίνεται πάνω σε οριζόντιο έδαφος. Δίνεται ότι η επιτάχυνση της βαρύτητας 

είναι g= 10m/s2.                    Μονάδες 7 

3. Αποδείξτε τις σχέσεις: α) u=ωR      β)ΣF= Δρ/Δt   Μονάδες 8 

4.Σε μια οριζόντια βολή από ύψος h με ταχύτητα uo υπολογίστε την εξίσωση 

της τροχιάς του βλήματος. Δίνεται η επιτάχυνση της βαρύτητας g  Μονάδες 3 

Θέμα 3ο: 

 Ένα σώμα μάζας m1=2kg ισορροπεί πάνω σε πλάγιο επίπεδο, το οποίο 
σχηματίζει με την οριζόντια διεύθυνση γωνία φ = 30°. Ένα δεύτερο σώμα, 
μάζας m2 = 3kg, ανεβαίνει στο πλάγιο επίπεδο και συγκρούεται πλαστικά με το 
πρώτο. Ακριβώς πριν τη σύγκρουση το δεύτερο σώμα έχει ταχύτητα υ = 5m/s. 
Να υπολογίσετε την ταχύτητα του συσσωματώματος αμέσως μετά την 
κρούση και το διάστημα που θα διανύσει το συσσωμάτωμα μέχρι να 
σταματήσει. Ποια η θερμότητα λόγω κρούσης και ποια λόγω τριβής;       
Δίνεται ότι ο συντελεστής τριβής ολίσθησης του συσσωματώματος με το 
πλάγιο επίπεδο είναι 23  και ότι η επιτάχυνση της βαρύτητας είναι g= 
10m/s2. 

Θέμα 4ο: 

Σώμα μάζας m1 = 4 kg κινείται με οριζόντια ταχύτητα μέτρου υ ι = 2,5 m/s σε λείο 

οριζόντιο δάπεδο που βρίσκεται σε ύψος Η πάνω από το έδαφος. Το σώμα 

συγκρούεται πλαστικά με ακίνητο σώμα που βρίσκεται στην ίδια ευθεία, μάζας m2 = 

6 kg. Η χρονική διάρκεια της κρούσης θεωρείται αμελητέα. Αμέσως μετά την κρούση, 

το συσσωμάτωμα εγκαταλείπει το οριζόντιο δάπεδο και προσκρούει στο έδαφος σε 

οριζόντια απόσταση s = 0,4 m από το σημείο που το εγκατέλειψε. 

Δ1) Να υπολογίσετε την κινητική ενέργεια του συσσωματώματος. 

Δ2) Να βρεθεί το ύψος Η. 

Δ3) Να βρεθεί ο ρυθμός με τον οποίο μεταβάλλεται η ορμή του 

συσσωματώματος κατά τη διάρκεια της πτώσης του. 



Δ 4) Να βρεθεί η ταχύτητα που έπρεπε να έχει το σώμα m1 ώστε το συσσωμάτωμα 

να φτάσει στο έδαφος, έχοντας ταχύτητα μέτρου υ = 5 m/s. 
Η αντίσταση του αέρα θεωρείται αμελητέα και η επιτάχυνση της βαρύτητας έχει τιμή 
g = 10 m/s2 . 

                                                                                                          Καλή τύχη                              


