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Τράπεζα Θεμάτων: «Μηχανική»  Πρότυπο Λύκειο Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης 

Φυσική Προσανατολισμού Β Λυκείου  Επιλογή από την Τράπεζα Θεμάτων. Β Θέματα 

 Σελ. 2  Επιμέλεια  Χ. Φανίδης 

Οριζόντια βολή 

1. Β.1 Μικρή σφαίρα αφήνεται να πέσει από μικρό ύψος h, εκτελώντας ελεύθερη πτώση. Μια ίδια σφαίρα 

βάλλεται από το ίδιο ύψος με οριζόντια ταχύτητα μέτρου υ0.   

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.   

Έστω t1 και t2 οι χρόνοι που κάνουν η πρώτη και η δεύτερη σφαίρα αντίστοιχα να φτάσουν στο 

έδαφος. Τότε ισχύει: 

α.  t1 = t2       β.  t1 > t2               γ.  t1 < t2  

Μονάδες 4 

 Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.      

Μονάδες 8 

 

2. Β.2 Δύο σφαίρες Α και Β βρίσκονται στο 

ίδιο ύψος h από το έδαφος. Κάποια στιγμή 

η σφαίρα Α αφήνεται να πέσει χωρίς 

αρχική ταχύτητα. Συγχρόνως η σφαίρα Β 

εκτοξεύεται με οριζόντια ταχύτητα μέτρου 

υ0. Η αντίσταση του αέρα και στις δύο 

σφαίρες θεωρείται αμελητέα. 

 

Α) Να επιλέξετε την σωστή 

απάντηση.   

Αν μετά από 2  s η σφαίρα Α 

βρίσκεται στη θέση 1, την ίδια χρονική στιγμή η σφαίρα Β θα βρίσκεται στη θέση: 

 α. 2    β. 3    γ. 4              

 Μονάδες 4 

 Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.      

 

3. Β.2 Δύο σφαίρες Σ1 και Σ2 εκτοξεύονται οριζόντια με την ίδια ταχύτητα από σημεία Α και Β 

αντίστοιχα που βρίσκονται στην ίδια κατακόρυφο και σε ύψη από το έδαφος h1 και h2 

αντίστοιχα για τα οποία ισχύει h1 = 4 h2.  

Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση. 

Αν η οριζόντια μετατόπιση από το σημείο εκτόξευσης των σφαιρών Σ1 και Σ2 μέχρι το σημείο 

πρόσκρουσης στο έδαφος (δηλαδή το βεληνεκές), είναι x1 και x2 αντίστοιχα, τότε ισχύει :  

α.  x1 = 4 x2                     β.   x1 =    x2                   γ.  x1 = 2 x2 

Α Β 

1 

2 

3 

4 

υ0 

   

h 



Τράπεζα Θεμάτων: «Μηχανική»  Πρότυπο Λύκειο Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης 

Φυσική Προσανατολισμού Β Λυκείου  Επιλογή από την Τράπεζα Θεμάτων. Β Θέματα 

 Σελ. 3  Επιμέλεια  Χ. Φανίδης 

Μονάδες 4 

 Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες  9 

Θεωρήστε αμελητέα την αντίσταση του αέρα.  

 

4. Β.1 Η σφαίρα του σχήματος εκτοξεύεται δύο φορές με διαφορετικές αρχικές ταχύτητες εκτελώντας 

οριζόντια βολή, από το ίδιο ύψος h από το έδαφος.  Στο σχήμα φαίνεται η τροχιά που ακολουθεί μετά 

την πρώτη ρίψη (Α) και μετά τη δεύτερη ρίψη (Β) αντίστοιχα. 

 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Ο χρόνος που θα κινηθεί η σφαίρα μέχρι να φτάσει στο έδαφος είναι: 

α. μεγαλύτερος στην τροχιά Α. 

β. μεγαλύτερος στην τροχιά Β. 

γ. ίδιος για τις τροχιές Α και Β. 

Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετετην απάντηση σας. 

Μονάδες 8 

 

5. Β.1 Μικρή σφαίρα (Κ) αφήνεται να πέσει από μικρό ύψος h, εκτελώντας ελεύθερη πτώση.Μια ίδια 

σφαίρα (Λ) βάλλεται από το ίδιο ύψος με οριζόντια ταχύτητα μέτρου υ0. 

Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.   

Εάν υΚ και υΛ είναι τα μέτρα των ταχυτήτων των δύο σφαιρών τη χρονική στιγμή που 

φτάνουν στο έδαφος, τότε ισχύει: 

α.υΚ =υΛ β. υΚ >υΛ γ.υΚ <υΛ 

   Μονάδες 4 

Β)Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.      

Μονάδες 8 

 

A B 



Τράπεζα Θεμάτων: «Μηχανική»  Πρότυπο Λύκειο Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης 

Φυσική Προσανατολισμού Β Λυκείου  Επιλογή από την Τράπεζα Θεμάτων. Β Θέματα 

 Σελ. 4  Επιμέλεια  Χ. Φανίδης 

6. Β.2 Μικρή σφαίρα εκτοξεύεται την χρονική στιγμή t = 0 s οριζόντια με ταχύτητα 0


 από ύψος H από 

το έδαφος. Τη χρονική στιγμή t=t1 η σφαίρα απέχει 
16

15H
h  από το έδαφος. 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.   

Εάν S η συνολική οριζόντια απόσταση που θα διανύσει η σφαίρα μέχρι να φτάσει στο 

έδαφος και S1 η οριζόντια απόσταση που έχει διανύσει η σφαίρα μέχρι τη χρονική στιγμή t1, τότε 

ισχύει:  

α. SS
2

1
1    β. SS

4

1
1    γ. SS

8

1
1      

Μονάδες 4 

 Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.      

Μονάδες 9 

7. B.2 Μία μικρή σφαίρα εκτοξεύεται οριζόντια με ταχύτητα 0


 από ύψος h. Το μέτρο της ταχύτητάς της 

όταν φτάνει στο έδαφος είναι ίσο με 02 .  

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.   

Το ύψος h από το οποίο εκτοξεύτηκε η σφαίρα δίδεται από τη σχέση:  

 α.  
g

h
2

2

0       β. 
g

h
3

2
2

0    γ. 
g

h
2

3
2

0    

Μονάδες 4 

 Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.      

Μονάδες 9 

 
8. B.2 Δύο μικρές σφαίρες A και Β εκτοξεύονται ταυτόχρονα την χρονική στιγμή t = 0 s οριζόντια από 

ύψη hA, hB αντίστοιχα, που βρίσκονται στην ίδια κατακόρυφο. Οι αρχικές οριζόντιες ταχύτητες των δύο 

σφαιρών συνδέονται με τη σχέση:   


3 . Αγνοούμε την αντίσταση του αέρα. 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.   

Αν τα σώματα φθάνοντας στο έδαφος προσκρούουν στην ίδια οριζόντια απόσταση από την κοινή 

κατακόρυφο, τότε τα ύψη hA, hB συνδέονται με τη σχέση:  

 α.  
3

1


B

A

h

h
          β.  

9

4


B

A

h

h
   γ. 

9

1


B

A

h

h
   

Μονάδες 4 

 Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.      

Μονάδες 9 



Τράπεζα Θεμάτων: «Μηχανική»  Πρότυπο Λύκειο Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης 

Φυσική Προσανατολισμού Β Λυκείου  Επιλογή από την Τράπεζα Θεμάτων. Β Θέματα 

 Σελ. 5  Επιμέλεια  Χ. Φανίδης 

υx (m/s) 

t (s) 2 

2 

3,2 

10 

t (s) 

υy (m/s) 

                      D 

                     υ0  

 

                                               

h 

9. Β.1 Τα διαγράμματα που ακολουθούν αναφέρονται στην περίπτωση μιας οριζόντιας βολής στη Σελήνη 

που γίνεται από ύψος H, και αφορούν τις συνιστώσες της ταχύτητας κατά μήκος των αξόνων x και y. 

Θεωρούμε ότι το σώμα που εκτελεί την οριζόντια βολή, ακινητοποιείται στιγμιαία μόλις φτάνει στο 

σεληνιακό έδαφος, όπως φαίνεται και από τα διαγράμματα.                           

              

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Οι τιμές της επιτάχυνσης της βαρύτητας στην επιφάνεια της 

Σελήνης, του ύψους H και της οριζόντιας απόστασης s στην 

οποία το σώμα χτυπά στο έδαφος είναι αντιστοίχως 

α. 10 m/s
2
, 10 m,  2 m   β.  1,6 m/s

2
, 3,2 m, 20 m  

γ.  1,6 m/s
2
, 2 m, 10 m 

Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 8 

10. Β.1 Μικρή σφαίρα βάλλεται οριζόντια με ταχύτητα μέτρου 

υ0 = 10 m/s από την ταράτσα ενός κτιρίου και από ύψος h 

= 45 m από το έδαφος που θεωρείται οριζόντιο. Σε 

απόσταση D = 20 m από το κτίριο αυτό υπάρχει δεύτερο 

ψηλό κτίριο όπως φαίνεται και στο σχήμα. Το μέτρο της 

επιτάχυνσης βαρύτητας είναι g = 10 m/s
2 

και οι 

αντιστάσεις αέρα αγνοούνται.  

Ο χρόνος κίνησης κίνησης μέχρι την πρώτη πρόσκρουση του σώματος οπουδήποτε (δηλαδή, είτε 

στο έδαφος είτε στο απέναντι κτήριο) είναι: 

α. 3 s             β. 2 s  γ. 1 s 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 8 

H 

x 

y 

υ0 

s 
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Φυσική Προσανατολισμού Β Λυκείου  Επιλογή από την Τράπεζα Θεμάτων. Β Θέματα 

 Σελ. 6  Επιμέλεια  Χ. Φανίδης 

11. B.1 Ένα σφαιρίδιο εκτοξεύεται από σημείο Α που 

βρίσκεται σε ύψος H από το έδαφος, με αποτέλεσμα να 

εκτελέσει οριζόντια βολή. Η κινητική ενέργεια του 

σφαιριδίου αμέσως μετά την εκτόξευση του είναι Κ0. 

Θεωρήστε ως d την κατακόρυφη απόσταση του 

σφαιριδίου κάθε χρονική στιγμή από το επίπεδο 

εκτόξευσης και τις αντιστάσεις του αέρα αμελητέες.  

  

Α)  Να επιλέξετε την σωστή απάντηση. 

Η γραφική παράσταση της κινητικής ενέργειας Κ του σώματος σε συνάρτηση με την απόσταση d 

είναι  

 

 

 

 

 

 

 Ι. ΙΙ. ΙΙΙ. 

  

 α. η Ι. β. η ΙΙ. γ. η ΙΙΙ. 

Μονάδες 4  

 Β)  Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.   

Μονάδες 8 

12. Β.1  Δύο παιδιά, η Μαρία και η Γεωργία παίζουν στην ακροθαλασσιά πετώντας πέτρες. Κάποια στιγμή 

τα δύο παιδιά πετούν ταυτοχρόνως, από το ίδιο ύψος, από μία πέτρα με οριζόντια ταχύτητα          και          

αντίστοιχα. Για τα μέτρα των ταχυτήτων ισχύει      . Κατά την κίνηση των πετρών    και    είναι 

τα ύψη από το έδαφος που βρίσκονται τη χρονική στιγμή t η πέτρα  της Μαρίας και αυτή της Γεωργίας 

αντίστοιχα.  

 Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση. 

Για τα ύψη    και     κάθε χρονική στιγμή ισχύει:  

 α.    <                       β.    =                      γ.    >     

Μονάδες 4  
 

 Β)  Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.   

Μονάδες 8 
 

d 

y 

x 

Η 

K0 

K 

d 

K0 

K 

d 

K0 

K 

d 
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Φυσική Προσανατολισμού Β Λυκείου  Επιλογή από την Τράπεζα Θεμάτων. Β Θέματα 

 Σελ. 7  Επιμέλεια  Χ. Φανίδης 

h 

x 

y 

υ0 

s 

13. Β.2 Ένα σώμα εκτοξεύεται από ύψος h με οριζόντια ταχύτητα μέτρου
0 2 g h    .  

Α) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση. 

Η οριζόντια απόσταση s του σημείου που θα χτυπήσει 

στο έδαφος από το σημείο εκτόξευσης (βεληνεκές), 

θα είναι : 

α.s = h  β.s = 2·h γ. 2s h   

Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

Μονάδες 9 

 

Κυκλική κίνηση. 

14. Β.2  Η σφαίρα του σχήματος εκτελεί κυκλική κίνηση σε λείο οριζόντιο τραπέζι με τη βοήθεια 

νήματος και με φορά ίδια με αυτήν των δεικτών του ρολογιού.  

 

 

 

 

 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Κάποια χρονική στιγμή το νήμα κόβεται και η σφαίρα θα ακολουθήσει την τροχιά: 

α.  (1)                   β.    (2)                  γ.  (3) 

Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες  9 

15. Β.1 Δύο σφαιρίδια Σ1 και Σ2 βρίσκονται σε λείο οριζόντιο τραπέζι (κάτοψη του οποίου φαίνεται στο 

σχήμα), είναι δεμένα με λεπτά μη εκτατά νήματα ίδιου μήκους R από ακλόνητα σημεία με αποτέλεσμα 

(1) 

(2) (3)   (2) (3) 

R 
Σ1 

R 
Σ2 
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Φυσική Προσανατολισμού Β Λυκείου  Επιλογή από την Τράπεζα Θεμάτων. Β Θέματα 

 Σελ. 8  Επιμέλεια  Χ. Φανίδης 

να εκτελούν κυκλική κίνηση. Έστω ότι Τ1 είναι η περίοδος της κυκλικής κίνησης του σφαιριδίου Σ1 και 

Τ2 η περίοδος της κυκλικής κίνησης του σφαιριδίου Σ2, οι οποίες ικανοποιούν τη σχέση Τ1 = 2 Τ2. 

Α1) Να μεταφέρετε στο φύλλο απαντήσεων το παραπάνω σχήμα και να σχεδιάσετε τα 

διανύσματα της γραμμικής ταχύτητας και της κεντρομόλου επιτάχυνσης σε κάθε σφαιρίδιο. 

Μονάδες 2 

Αν α1 είναι το μέτρο της κεντρομόλου επιτάχυνσης του σφαιριδίου Σ1 και α2 είναι το μέτρο της 

κεντρομόλου επιτάχυνσης του σφαιριδίου Σ2, τότε : 

α. α2 = 2 α1  β. α2 = 4 α1   γ. α2 = 
 

 
 α1 

Α2) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση. 

Μονάδες 3 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

 Μονάδες 7 

 

16. Β.2 Ο ωροδείκτης και ο λεπτοδείκτης ξεκινούν μαζί στις 12:00.  

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Η πρώτη τους συνάντηση θα γίνει: 

α. Σε μια ώρα.  β. Σε λιγότερο από μια ώρα.  γ. Σε περισσότερο από μια ώρα. 

           Μονάδες 4 

 Β) Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

           Μονάδες 9 

 

17. Β.2  Ο λόγος των περιόδων δύο σωμάτων που εκτελούν ομαλή κυκλική κίνηση ίδιας ακτίνας είναι 

4

1

2

1 
T

T
.  

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.   

Για τα μέτρα των κεντρομόλων επιταχύνσεων α1 και α2 των δύο σωμάτων, ισχύει: 

α.  α1  >  α2  β. α1  =  α2   γ. α1  <  α2  

Μονάδες 4 

 Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.      

Μονάδες 9 
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 Σελ. 9  Επιμέλεια  Χ. Φανίδης 

18. Β.1  Ένα σώμα μάζας m εκτελεί ομαλή κυκλική κίνηση με ταχύτητα μέτρου υ σε κύκλο ακτίνας R. 

Κάποια χρονική στιγμή το σώμα διέρχεται από τη θέση Α (x,y), όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.  

 Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Στη θέση Α τα μέτρα των συνιστωσών της κεντρομόλου 

δύναμης ως προς το σύστημα των αξόνων του σχήματος 

(το κέντρο του οποίου συμπίπτει με το κέντρο του κύκλου) 

είναι:                                            

α. 
2

2x

m
F x

R


  , 

2

2y

m
F y

R


    

β. 
2

2x

m
F y

R


  , 

2

2y

m
F x

R


    

γ.  
2

2

2x

m
F x

R


  , 

2
2

2y

m
F y

R


    

Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 8 

19. B.2 Δύο δρομείς Α και Β ξεκινούν να κινούνται ομόρροπα σε κυκλικό στίβο με σταθερές γωνιακές 

ταχύτητες ω1 και ω2 αντίστοιχα για τις οποίες ισχύει ω1  >  ω2. Οι δρομείς ξεκινούν τη χρονική στιγμή t 

= 0 από αντιδιαμετρικά σημεία Κ και Λ και τη χρονική στιγμή t1 οι επιβατικές τους ακτίνες σχηματίζουν  

γωνία π/2 για πρώτη φορά. Εάν οι δύο δρομείς ξεκινούσαν από τα ίδια σημεία Κ και Λ ταυτόχρονα, με 

διπλάσιες γωνιακές ταχύτητες   
     και   

      τότε οι επιβατικές τους ακτίνες θα σχημάτιζαν 

γωνία π/2 για πρώτη φορά τη χρονική στιγμή t2 . 

 Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση. 

Για τους χρόνους t1 και t2 ισχύει:   

 α. t1 = 4t2 β. t1 = 2t2 γ. t1 = t2 

Μονάδες 4 

 Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.   

Μονάδες 9 

20. B.1 Σώμα εκτελεί ομαλή κυκλική κίνηση σε λείο οριζόντιο επίπεδο δεμένο σε ένα σχοινί. Το σχοινί 

σπάει όταν η δύναμη που θα του ασκηθεί είναι μεγαλύτερη ή ίση με ΤΘ (όριο θραύσης). Όταν το σώμα 

κινείται σε κύκλο ακτίνας R το σχοινί σπάει όταν η γωνιακή ταχύτητα είναι ω1. Όταν το σώμα κινείται 

σε κύκλο ακτίνας 
2

R
 το σχοινί σπάει όταν η γωνιακή ταχύτητα είναι ω2. 

 Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση. 

x 

y 

Α (x,y) 
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Για το λόγο των δύο γωνιακών ταχυτήτων ισχύει: 

            α. 1

2

2



                              β. 1

2

2

2




                           γ. 1

2

1

2




   

 Μονάδες 4  

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

 Μονάδες 8  

Ορμή 

21. Β.1 Μία ελαστική σφαίρα πέφτει κάθετα στο οριζόντιο δάπεδο και αναπηδά κατακόρυφα. Τα μέτρα των 

ταχυτήτων της σφαίρας λίγο πριν την πρόσκρουσή της στο δάπεδο και αμέσως μετά από την 

πρόσκρουση είναι ίσα. 

 Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Κατά τη σύγκρουση της σφαίρας με το δάπεδο διατηρείται: 

α. η κινητική ενέργεια και η ορμή της 

β. μόνο η κινητική ενέργεια της σφαίρας και όχι η ορμή της  

γ. μόνο η ορμή της σφαίρας και όχι η κινητική της ενέργεια 

Μονάδες 4 

 Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 8 

22. Β.2 Ένα σώμα είναι αρχικά ακίνητο. Το σώμα εκρήγνυται και χωρίζεται σε δύο κομμάτια με μάζες 

1 2m m .  

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Για τα μέτρα της μεταβολής της ορμής και τις μεταβολές της κινητικής ενέργειας ισχύει: 

α. 
1 2p p   , 1 2K K   .   

β. 
1 2p p   , 1 2K K   .   

γ. 
1 2p p   , 1 2K K   . 

           Μονάδες 4 

 Β) Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

           Μονάδες 9 

 

23. Β.1 Δύο σώματα με μάζες m1 και m2 αντίστοιχα για τις οποίες ισχύει 1 2m m , συγκρούονται. 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Για το μέτρο της μεταβολής της ορμής των δύο σωμάτων ισχύει: 
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 Σελ. 11  Επιμέλεια  Χ. Φανίδης 

α.
1 2p p     β.

1 2p p     γ.
1 2p p   . 

           Μονάδες 4 

 Β) Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

 
24. Β.1 Ένα συμπαγές σώμα κινείται με κάποια ταχύτητα και όταν συγκρουστεί πλαστικά με ένα δεύτερο 

ακίνητο και όμοιο σώμα, τότε η αύξηση της θερμικής ενέργειας στο σύστημα των σωμάτων είναι Q .  

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Αν το άλλο σώμα δεν ήταν ακίνητο, αλλά κινούταν με ταχύτητα ίδιου μέτρου και αντίθετης 

κατεύθυνσης, τότε η αύξηση της θερμικής ενέργειας στο σύστημα των σωμάτων θα ήταν: 

α. 2Q .  β. 4Q .  γ.8Q . 

           Μονάδες 4 

 Β) Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

          Μονάδες 8 

 

25. Β.1 Ένα συμπαγές σώμα κινείται με κάποια ταχύτητα και όταν πέσει πάνω σε έναν ακλόνητο τοίχο και 

ενσωματωθεί σε αυτόν, η παραγόμενη θερμότητα είναι Q .  

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Αν το ίδιο σώμα προσκρούσει στον ίδιο τοίχο με τη μισή ταχύτητα, τότε η θερμική ενέργεια που θα 

απελευθερωθεί θα είναι: 

α Q   β. 
2

Q
.  γ. 

4

Q
. 

           Μονάδες 4 

 Β) Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

          Μονάδες 8 

26. Β.1 Η γραφική παράσταση της κινητικής ενέργειας ενός σώματος ως συνάρτηση της ορμής του είναι: 

 Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: 

 α. Ευθεία που διέρχεται από την αρχή των αξόνων 

β. Ευθεία που δε διέρχεται από την αρχή των αξόνων 

γ. Παραβολή 

Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. 

          Μονάδες 8 
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 Σελ. 12  Επιμέλεια  Χ. Φανίδης 

27. Β.2 Δύο παγοδρόμοι, Α και Β, με μάζες kg 60 και kg 80 αντίστοιχα, βρίσκονται σε απόσταση L, σε 

οριζόντιο παγοδρόμιο. Στα χέρια τους κρατάνε ένα τεντωμένο σχοινί. Κάποια στιγμή ο Α τραβάει 

απότομα το σχοινί προς το μέρος του, με αποτέλεσμα να κινηθούν και οι δύο με σταθερές ταχύτητες 

πλησιάζοντας μεταξύ τους. 

 Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Εάν ο Α διανύσει απόσταση  L1 και ο Β  L2 μέχρι να συναντηθούν τότε ισχύει :  

α. L1= L2   β. 3·L1= 4·L2   γ. 4·L1= 3·L2 

Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 9 

 

 

28. *Β.2 

 

 

 

 

 

Σώμα βρίσκεται αρχικά ακίνητο και απέχει αποστάσεις L1 και L2 από τις άκρες ενός λείου, 

οριζόντιου τραπεζιού,   Κάποια στιγμή το σώμα εκρήγνυται σε δύο κομμάτια με μάζες m2  = 4·m1. 

 Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Aν τα δύο κομμάτια φτάνουν ταυτόχρονα στις άκρες του τραπεζιού, τότε ισχύει: 

α. 2
1

4

L
L     β. 1 24L L     γ. 1 22L L  . 

Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 9 

 

29. *B.2 Δύο παγοδρόμοι, με μάζες m1 και m2 αντίστοιχα (με m1 ≠ m2), στέκονται ακίνητοι ο ένας απέναντι 

στον άλλο, πάνω σε ένα οριζόντιο παγοδρόμιο. Κάποια στιγμή ο πρώτος σπρώχνει το δεύτερο με 

αποτέλεσμα να κινηθούν απομακρυνόμενοι με ταχύτητες σταθερού μέτρου. Κάποια επόμενη χρονική 

στιγμή οι αποστάσεις που έχουν διανύσει είναι x1, x2 αντίστοιχα. 

 Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Αν αγνοήσουμε όλων των ειδών τις τριβές τότε ισχύει: 

L2 L1 

V2 V1 

1 2 
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 Σελ. 13  Επιμέλεια  Χ. Φανίδης 

α. 1 1

2 2

x m
= 

x m
      β. 1 2

2 1

x m
= 

x m
  γ. 1

2

1
x

= 
x

    

     Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

         Μονάδες 9 

 

30. Β.1 Σώμα μάζας m πραγματοποιεί ομαλή κυκλική κίνηση με γραμμική ταχύτητα, μέτρου υ. Αφού έχει 

διαγράψει ένα τεταρτοκύκλιο, η μεταβολή της ορμής του έχει μέτρο: 

α. Μηδέν  β. 2 mυ  γ.  2mυ      

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.       

Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.       

Μονάδες 9 

 

31. Β.2 Δύο σώματα με μάζες m και 2m κινούνται στην ίδια ευθεία, με ταχύτητες που έχουν μέτρο 3υ και υ 

αντίστοιχα, με αντίθετες φορές. Τα σώματα συγκρούονται πλαστικά δημιουργώντας συσσωμάτωμα. To 

μέτρο της μεταβολής της ορμής του σώματος μάζας m ισούται με: 

α. 8mυ/3  β. 10mυ/3  γ. -3mυ  

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

           Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

           Μονάδες 9 

 
32. Β.2 Ένα μπαλάκι μάζας m αφήνεται να πέσει από ύψος h1 από την επιφάνεια του εδάφους. Αφού 

χτυπήσει στο έδαφος αναπηδά κατακόρυφα και φτάνει σε ύψος h2 από την επιφάνεια του εδάφους. Η 

χρονική διάρκεια της πρόσκρουσης είναι Δt.  

Α) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση. 

Η μέση συνισταμένη δύναμη που ασκείται στο μπαλάκι κατά τη διάρκεια της πρόσκρουσης είναι : 

α. ΣF = m
           

  
 β. ΣF = m

           

  
                        γ. ΣF = m

           

  
 

Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 9 
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 Σελ. 14  Επιμέλεια  Χ. Φανίδης 

33. Β.1 Να εξηγήσετε με τη βοήθεια της γενικής έκφρασης του 2
ου

 νόμου του Newton            
        

  
, 

γιατί η χρήση της ζώνης ασφαλείας από τους οδηγούς σε συνδυασμό με την τεχνολογία των 

αερόσακων, μείωσαν εντυπωσιακά τα θανατηφόρα δυστυχήματα σε μετωπικές συγκρούσεις 

οχημάτων.  

Μονάδες 12 

34. Β.2 Ένας πύραυλος αποτελείται από δύο τμήματα ίσης μάζας m. Κάποια στιγμή ενώ ο πύραυλος 

κινείται κατακόρυφα προς τα πάνω με σταθερή ταχύτητα v , με ειδικό μηχανισμό το ένα τμήμα 

αποκολλάται από το άλλο. Η χρονική διάρκεια της αποκόλλησης θεωρείται αμελητέα. Μετά την 

αποκόλληση το πάνω τμήμα συνεχίζει να κινείται κατακόρυφα προς τα πάνω με ταχύτητα μέτρου 

 

 
  

 
.  

 Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση. 

Το κάτω τμήμα θα σταματήσει στιγμιαία για πρώτη φορά μετά από χρόνο Δt όπου: 

α. Δt είναι ο χρόνος που χρειάζεται για να φτάσει στο έδαφος το άλλο τμήμα. 

β. 
2

v
t

g
 


 

γ. 
4

v
t

g
 


 

 Μονάδες 4  
Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

 Μονάδες 8  

Η επιτάχυνση της βαρύτητας θεωρείται σταθερή και ίση με g. 

 
35. B.1 Σώμα εκτελεί ομαλή κυκλική κίνηση σε λείο οριζόντιο επίπεδο δεμένο σε ένα σχοινί. Το σχοινί 

σπάει όταν η δύναμη που θα του ασκηθεί είναι μεγαλύτερη ή ίση με ΤΘ (όριο θραύσης). Όταν το σώμα 

κινείται σε κύκλο ακτίνας R το σχοινί σπάει όταν η γωνιακή ταχύτητα είναι ω1. Όταν το σώμα κινείται 

σε κύκλο ακτίνας 
2

R
 το σχοινί σπάει όταν η γωνιακή ταχύτητα είναι ω2. 

 Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση. 

Για το λόγο των δύο γωνιακών ταχυτήτων ισχύει: 

            α. 1

2

2



                              β. 1

2

2

2




                           γ. 1

2

1

2




   

 Μονάδες 4  

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

 Μονάδες 8  
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 Σελ. 15  Επιμέλεια  Χ. Φανίδης 

 
36. Β.1 

 

 

 

 

Δύο εργαστηριακά αμαξάκια με μάζες m1 και m2 βρίσκονται ακίνητα στο μέσο οριζόντιου 

εργαστηριακού πάγκου απέχοντας απόσταση d το καθένα από το άκρο του πάγκου. Τα αμαξάκια 

είναι συνδεδεμένα με αβαρές νήμα και ανάμεσα τους υπάρχει συσπειρωμένο ελατήριο με αμελητέα 

μάζα. Κόβουμε το νήμα και τα δύο αμαξάκια εκτινάσσονται και κινούνται ελεύθερα χωρίς τριβές. 

Οι χρόνοι για να φτάσουν τα αμαξάκια με μάζες m1και m2 στο αντίστοιχο άκρο του πάγκου είναι t1 

και t2 αντίστοιχα. Για τους δύο χρόνους ισχύει 1

2

t
=2

t
. 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Για τον λόγο των δύο μαζών ισχύει: 

 α. 1

2

1

2

m
 

m
  β. 1

2

1
m

 
m

  γ. 1

2

2
m

 
m

   

Μονάδες 4 

Β)Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

 Μονάδες 8 

37. Β.1Σώμα μάζας m, που κινείται ευθύγραμμα, έχει τις χρονικές στιγμές t1και t2(t1 <t2)ταχύτητες 1υ και 2υ  

αντιστοίχως. Μεταξύ των χρονικών στιγμών t1και t2το σώμα δέχεται συνισταμένη δύναμη F  ίδιας 

διεύθυνσης με την ταχύτητα. Ξεκινώντας από το 2
ο
 νόμο του Νεύτωνα στην μορφή F m   να 

αποδείξετε τη σχέση
p

F
t





. 

Μονάδες 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m1
Α 

m2
Β 

d

υ

0 

d 
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 Σελ. 16  Επιμέλεια  Χ. Φανίδης 

38. Β.2  

 

 

 

 

 

Στο οριζόντιο τραπέζι του εργαστηρίου φυσικής οι μαθητές τοποθετούν δύο εργαστηριακά 

καροτσάκια Κ1, Κ2, όπως φαίνεται στο σχήμα. Στο Κ1 έχουν τοποθετήσει ένα βαρίδι Β ώστε να 

αυξηθεί η μάζα του. Οι μαθητές ζυγίζουν το καρότσι Κ1 μαζί με το βαρίδι, και βρίσκουν την ολική 

του μάζα m1, καθώς και το Κ2 και βρίσκουν τη μάζα του m2. Στα άκρα του τραπεζιού έχουν 

στερεώσει δύο σανίδια Σ1, Σ2, ώστε τα καροτσάκια να μην πέφτουν κάτω από το τραπέζι. 

Ανάμεσα στα καροτσάκια υπάρχει συσπειρωμένο ελατήριο Ε ώστε με κατάλληλο χτύπημα σε ένα 

μοχλό να ελευθερώνεται και να αποσυμπιέζεται ακαριαία, οπότε τα καροτσάκια να κινούνται 

πρακτικά με σταθερή ταχύτητα προς τα σανίδια Σ1, Σ2, διανύοντας αποστάσεις x1 και x2 

αντίστοιχα. Το χτύπημα κάθε καροτσιού στο σανίδι προκαλεί ένα ήχο. Οι μαθητές με δοκιμές 

φροντίζουν η αρχική θέση των καροτσιών να είναι τέτοια ώστε να ακουστεί ένα ήχος από τις 

συγκρούσεις των καροτσιών με τα σανίδια, δηλαδή τα καρότσια να φτάσουν ταυτόχρονα στα 

σανίδια. Τότε οι μαθητές με μετροταινία μετρούν τις αποστάσεις x1, x2.       

Α) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση.  

Η σχέση που συνδέει τα μεγέθη που μέτρησαν οι μαθητές θα πρέπει να είναι:  

α.  
2

2

1

1

x

m

x

m
      β. m1· x1= m2 · x2      γ. m1 · x1

2 
= m2 · x2

2
    

Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.  

Μονάδες 9 

39. Β.1 Βλήμα κινείται κατακόρυφα προς τα πάνω και τη χρονική στιγμή που η ταχύτητά του έχει μέτρο υ,  

σπάει από ακαριαία εσωτερική έκρηξη, σε δύο κομμάτια ίσων μαζών. Το ένα κομμάτι αμέσως μετά την 

έκρηξη κινείται προς την ίδια κατεύθυνση, δηλαδή κατακόρυφα προς τα πάνω, με ταχύτητα μέτρου υ1 = 

2·υ.   

Α) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση.  

Η ταχύτητα του άλλου κομματιού αμέσως μετά την έκρηξη: 

α. έχει μέτρο υ και διεύθυνση κατακόρυφη με φορά προς τα πάνω 

β. έχει μέτρο υ και διεύθυνση κατακόρυφη με φορά προς τα κάτω 

x2 x

1 

Ε 

Κ2 
Κ1 

Β 

Σ1 Σ2 
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 Σελ. 17  Επιμέλεια  Χ. Φανίδης 

γ. είναι μηδέν 

Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.  

Μονάδες 8 

40. Β.1 Ένα συμπαγές σώμα κινείται με κάποια ταχύτητα και όταν πέσει πάνω σε έναν ακλόνητο τοίχο και 

ενσωματωθεί σε αυτόν, η παραγόμενη θερμότητα είναι Q .  

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Αν το ίδιο σώμα προσκρούσει στον ίδιο τοίχο με τη μισή ταχύτητα, τότε η θερμική ενέργεια που θα 

απελευθερωθεί θα είναι: 

α Q   β. 
2

Q
.  γ. 

4

Q
. 

           Μονάδες 4 

 Β) Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

          Μονάδες 8 

41. Β.2 Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Σε μια αντιστρεπτή κυκλική μεταβολή το έργο που ανταλλάσσει το αέριο με το περιβάλλον είναι: 

α. Θετικό ή αρνητικό.  β. Θετικό ή αρνητικό ή μηδέν. γ. Μηδέν. 

           Μονάδες 4 

 Β) Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

           Μονάδες 9 

 

42. Β.1 Ένα συμπαγές σώμα κινείται με κάποια ταχύτητα και όταν συγκρουστεί πλαστικά με ένα δεύτερο 

ακίνητο και όμοιο σώμα, τότε η αύξηση της θερμικής ενέργειας στο σύστημα των σωμάτων είναι Q .  

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Αν το άλλο σώμα δεν ήταν ακίνητο, αλλά κινούταν με ταχύτητα ίδιου μέτρου και αντίθετης 

κατεύθυνσης, τότε η αύξηση της θερμικής ενέργειας στο σύστημα των σωμάτων θα ήταν: 

α. 2Q .  β. 4Q .  γ.8Q . 

           Μονάδες 4 

 Β) Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

          Μονάδες 8 

 

 


