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1. *ΘΕΜΑ Δ 

Δύο σώματα με μάζες 1 1 kgm   και 2 2 kgm   κινούνται το ένα προς το άλλο, σε λείο οριζόντιο 

επίπεδο με ταχύτητες μέτρου 
m

4 
s

 και 
m

3 
s

 και σε αντίθετες κατευθύνσεις. Τα σώματα 

κουβαλούν μικροποσότητες εκρηκτικών, τα οποία ενδέχεται να εκραγούν κατά τη μεταξύ τους 

σύγκρουση. Παρατηρούμε ότι μετά τη σύγκρουσή τους η ταχύτητα του σώματος 1 έχει μέτρο 
m

8 
s

 

και κατεύθυνση αντίθετη από την αρχική κατεύθυνση κίνησης του σώματος 1. Να βρείτε: 

Δ1) Την ταχύτητα του σώματος 2 μετά τη σύγκρουση. 

           Μονάδες 6 

Δ2) Τη μεταβολή της ορμής κατά μέτρο για κάθε σώμα ξεχωριστά. 

           Μονάδες 6 

Δ3) Τη μέση δύναμη που ασκεί το κάθε σώμα στο άλλο, αν η σύγκρουση διαρκεί 0,01 st  . 

           Μονάδες 6 

*Δ4) Κατά τη σύγκρουση εξερράγη κάποια ποσότητα εκρηκτικού ή απλώς παράχθηκε κάποιο 

ποσό θερμικής ενέργειας λόγω της σύγκρουσης; 

           Μονάδες 1 

Να προσδιορίσετε το ποσό της θερμότητας που παράχθηκε λόγω της σύγκρουσης ή της ελάχιστης 

ενέργειας που ελευθερώθηκε από το εκρηκτικό, με βάση την απάντησή σας στο προηγούμενο 

ερώτημα. 

           Μονάδες 6 

 

2. **ΘΕΜΑ Δ 

Ένα βλήμα μάζας 0,1 kgm   κινείται με οριζόντια ταχύτητα μέτρου 
m

100 
s

   και προσκρούει 

σε ακίνητο στόχο μάζας 4,9 kgM   οπότε και δημιουργείται συσσωμάτωμα. Να βρείτε: 

Δ1) Την ταχύτητα του συσσωματώματος. 

           Μονάδες 6 

Δ2) Τη θερμότητα η οποία ελευθερώθηκε λόγω της σύγκρουσης. 

           Μονάδες 6 

Δ3) Το μέτρο της μεταβολής της ορμής για κάθε σώμα ξεχωριστά κατά τη διάρκεια της 

σύγκρουσης. 

           Μονάδες 6 
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*Δ4) Το βλήμα διανύει μέσα στο στόχο απόσταση 1 m . Να βρεθεί η μέση δύναμη που ασκείται 

από το στόχο στο βλήμα κατά της διάρκεια της ενσωμάτωσής του. 

           Μονάδες 7 

 

3. ΘΕΜΑ Δ 

Ένα τρενάκι αποτελείται από δύο μικρά βαγόνια και μπορεί να κινείται με ομαλή κυκλική κίνηση 

σε κυκλικές ράγες ακτίνας 
2

 mr


 με περίοδο 2 sT  . 

Δ1) Να υπολογίσετε το μέτρο της γραμμικής ταχύτητας περιστροφής του αντικειμένου. 

           Μονάδες 6 

Κάποια χρονική στιγμή το τρένο υφίσταται μια μικρή έκρηξη και τα δύο βαγόνια αποχωρίζονται 

μεταξύ τους, ενώ συνεχίζουν να κινούνται στις κυκλικές ράγες. Η μάζα και των δύο μαζί είναι 

3 kgm   ενώ η μάζα του μπροστινού βαγονιού είναι 1 1 kgm  . Το μπροστινό βαγόνι μετά την 

έκρηξη κινείται με ταχύτητα μέτρου 1

m
12 

s
   στην ίδια κατεύθυνση με την κατεύθυνση κίνησης 

του τρένου. 

Δ2) Να υπολογίσετε την τιμή της ταχύτητας του άλλου βαγονιού. 

           Μονάδες 6 

Δ3) Να βρείτε το ποσό της ενέργειας που ελευθερώνεται κατά την έκρηξη. 

           Μονάδες 6 

Δ4) Πόση γωνία θα έχει διαγράψει το κάθε βαγόνι μέχρι να συναντηθούν για πρώτη φορά, μετά την 

έκρηξη;  

           Μονάδες 7 

Στην επίλυση του προβλήματος θεωρούμε τα βαγόνια ως υλικά σημεία. 

 

 

4. ΘΕΜΑ Δ 

Σώμα βρίσκεται στην οριζόντια ταράτσα ουρανοξύστη και εκτελεί ομαλή κυκλική κίνηση σε κύκλο 

ακτίνας 
5

 mr


 με περίοδο 
1

 s
2

T  . Να βρείτε: 

Δ1) Το μέτρο της γραμμικής ταχύτητας του σώματος. 

           Μονάδες 6 

Κάποια χρονική στιγμή το σκοινί το οποίο κρατάει το σώμα στην κυκλική τροχιά κόβεται, με 

αποτέλεσμα αυτό να διαφύγει εκτελώντας οριζόντια βολή. Να βρείτε: 
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Δ2) Την ταχύτητα του σώματος κατά μέτρο και κατεύθυνση 2 s αφού εγκαταλείψει την οροφή της 

πολυκατοικίας. 

           Μονάδες 6 

Δ3) Την απόσταση από το σημείο που διέφυγε από την ταράτσα μέχρι το σημείο που βρίσκεται τη 

χρονική στιγμή που περιγράφεται στο ερώτημα Δ2. 

           Μονάδες 6 

*Δ4) Παρατηρούμε ότι το σώμα πέφτει στο οριζόντιο έδαφος με γωνία ως προς αυτό   για την 

οποία ισχύει: εφ 2  . Να βρείτε το πηλίκο της κατακόρυφης απόστασης του σημείου βολής από 

το έδαφος προς τη μέγιστη οριζόντια μετατόπιση (βεληνεκές)του σώματος . 

           Μονάδες 7 

Δίδεται η επιτάχυνση της βαρύτητας στη επιφάνειας της γης 
2

m
10 

s
g  , και ότι κάθε είδους τριβή 

όπως και η αντίσταση από τον αέρα θεωρούνται αμελητέες. 

 

5. *ΘΕΜΑ Δ 

Ένα βλήμα μάζας m = 2 kg εκτοξεύεται κατακόρυφα από το έδαφος με ταχύτητα υ0 = 100 m/s. Το 

βλήμα, 2 δευτερόλεπτα μετά την εκτόξευσή του διασπάται (λόγω έκρηξης) σε δύο ίσα κομμάτια. 

Το ένα από αυτά συνεχίζει να κινείται προς τα πάνω και φτάνει σε ύψος  h = 5 m από το σημείο 

της έκρηξης. Η αντίσταση του αέρα θεωρείται αμελητέα. 

Δ1) Ποια η ταχύτητα του βλήματος ελάχιστα πριν την έκρηξη; 

Μονάδες 5 

Δ2) Να υπολογιστούν τα μέτρα των ταχυτήτων των δύο κομματιών αμέσως μετά την έκρηξη; 

Μονάδες 8 

Δ3)  Να ελέγξετε αν κατά την έκρηξη διατηρείται η μηχανική ενέργεια του συστήματος. 

Μονάδες 6 

*Δ4) Τα δύο θραύσματα από την έκρηξη κάποια στιγμή θα πέσουν στο έδαφος και θα 

ακινητοποιηθούν. Να βρείτε το ποσό της εκλυόμενης θερμότητας, συνολικά και για τα δύο 

θραύσματα, κατά την πρόσκρουσή τους στο έδαφος. 

Μονάδες 6 

Δίνεται η επιτάχυνση της βαρύτητας στην επιφάνεια της Γης g = 10 m/s
2
. 
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6. ΘΕΜΑ Δ 

Μικρή σφαίρα μάζας m = 300 g είναι τοποθετημένη 

πάνω σε κατακόρυφο στύλο μεγάλου ύψους H στις 

εγκαταστάσεις μιας κεραίας τηλεπικοινωνιών. 

Ξαφνικά μια έκρηξη χωρίζει τη σφαίρα σε δύο 

κομμάτια που φεύγουν σε οριζόντια διεύθυνση 

αμέσως μετά την έκρηξη. Οι μάζες των δύο 

κομματιών είναι m1 και m2 αντίστοιχα για τις οποίες 

ισχύει m2 = 2m1.  

Τα δύο κομμάτια m1, m2, εκτελούν οριζόντιες βολές και πέφτουν στο οριζόντιο δάπεδο που 

βρίσκεται στη βάση του στύλου, μετά από χρόνο 3 s από τη στιγμή της έκρηξης, στα σημεία Α και 

Β αντίστοιχα, που απέχουν μεταξύ τους D = 180 m, όπως φαίνεται και στο σχήμα. Να υπολογίσετε: 

Δ1) Το ύψος του στύλου. 

Μονάδες 4 

Δ2) Τα μέτρα των ταχυτήτων που έχουν τα δύο κομμάτια, αμέσως μετά την έκρηξη. 

Μονάδες 9 

*Δ3) Την απόσταση μεταξύ των δύο κομματιών μετά από 2 s από τη στιγμή της έκρηξης. 

Μονάδες 6 

Δ4) Την ενέργεια που ελευθερώθηκε λόγω της έκρηξης. 

Μονάδες 6 

Δίνεται το μέτρο της επιτάχυνσης βαρύτητας g= 10 m/s
2 

και ότι οι αντιστάσεις από τον αέρα 

 

7. ΘΕΜΑ Δ 

Η ταράτσα ενός κτιρίου βρίσκεται σε ύψος H = 20 m από το έδαφος.  Ένα κουτί Α μάζας m1 = 3 kg 

είναι δεμένο σε σχοινί μήκους L και κάνει ομαλή κυκλική κίνηση κινούμενο πάνω στην επιφάνεια 

της ταράτσας (βλ. σχήμα 1). To κουτί κινείται με ταχύτητα υ = 20 m/s και κάνει μία πλήρη 

περιστροφή σε χρόνο 0,2·π s. Στην κατάλληλη θέση το σχοινί κόβεται ώστε το κουτί Α αφού 

ολισθήσει να συγκρουστεί πλαστικά με ένα άλλο κουτί Β μάζας m2 = 1 kg που βρίσκεται στην 

άκρη της ταράτσας. Αμέσως μετά την σύγκρουση το συσσωμάτωμα εγκαταλείπει την ταράτσα με 

οριζόντια ταχύτητα μέτρου υ0. 

Δ1) Να υπολογίσετε το μήκος του σχοινιού που είναι δεμένο το κουτί Α. 

 Μονάδες 4 

Δ2) Να υπολογίσετε την ταχύτητα υ0 με την οποία το συσσωμάτωμα εγκαταλείπει την ταράτσα 

καθώς και πόσο μακριά από το κτίριο το συσσωμάτωμα χτυπά το έδαφος . 

                              m1     m2 

                         υ1                     υ2 

 

 

                                                                  H 

 

 A                                                          B 

                               

D 
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 Μονάδες 8 

Δ3) Να υπολογίσετε την ταχύτητα με την οποία το συσσωμάτωμα χτυπά το έδαφος (μέτρο και 

κατεύθυνση). 

 Μονάδες 6 

*Δ4) Έστω ότι  σε απόσταση d = 15 m από την βάση του κτιρίου βρίσκεται στύλος ύψους h = 6 m 

(Σχήμα 2). Ο στύλος βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με την τροχιά του συσσωματώματος. Να 

αιτιολογήσετε αν το συσσωμάτωμα θα χτυπήσει στο  στύλο  ή αν θα περάσει πάνω από αυτόν.  

 Μονάδες 7 

Να θεωρήσετε την αντίσταση του αέρα αμελητέα και να αγνοήσετε την τριβή για όλη την κίνηση 

του κουτιού Α πάνω στην ταράτσα. Δίνεται  η επιτάχυνση της βαρύτητας στην επιφάνεια της Γης 

g=10 m/s
2
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Σχήμα 1.  Σχήμα 2. 

 

 

 

8. !ΘΕΜΑ Δ 

Σώμα μάζας 1m  κινούμενο σε οριζόντιο επίπεδο συγκρούεται με ταχύτητα μέτρου, 1

m
10

s
    

ελαστικά με ακίνητο σώμα μάζας 2m ,με το οποίο βρίσκεται στην ίδια ευθεία. Η χρονική διάρκεια 

της κρούσης θεωρείται αμελητέα. Αμέσως μετά την κρούση, το σώμα μάζας 1m  κινείται αντίρροπα 

με ταχύτητα μέτρου, 1

m
5

s
    ενώ το σώμα μάζας 2m  αποκτά ταχύτητα μέτρου 2

m
5

s
    

Δ1)  Να προσδιορίσετε το λόγο των μαζών 1

2

m

m
.  

L 

A 
B υ 

Η 

υ0 

d 
h 

Η 



Τράπεζα Θεμάτων: «Ορμή-Δ Θέματα»  Πρότυπο Λύκειο Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης 

Φυσική Προσανατολισμού Β Λυκείου  Επιλογή από την Τράπεζα Θεμάτων 

 Σελ. 7  Επιμέλεια Χ. Φανίδης 

                                                                                                                                      Μονάδες 6                          

*Δ2) Να βρεθεί το ποσοστό της αρχικής κινητικής ενέργειας του σώματος μάζας 1m  που  

μεταβιβάστηκε στο σώμα μάζας 2m  λόγω της κρούσης. 

                                                                                                                                      Μονάδες 7                                                                                                                            

Δ3)  Αν  1m 0,5kg  να βρεθεί ο  ρυθμός με τον οποίο μεταβάλλεται  η ορμή του σώματος  αυτού    

κατά τη διάρκεια της ολίσθησης του πάνω στο δάπεδο  μετά την κρούση, εάν θεωρηθεί ότι είναι 

σταθερός σε όλη τη διάρκεια της ολίσθησης .    

                                                                                                                                     Μονάδες 6 

Δ4)  Να υπολογισθεί πόσο θα απέχουν τα σώματα όταν σταματήσουν. 

                                                                                                                                      Μονάδες 6                          

Ο συντελεστής τριβής ολίσθησης μεταξύ του επιπέδου και κάθε σώματος είναι μ = 0,1.  

Δίνεται 
2

m
g 10

s
   

 

9. ΘΕΜΑ Δ 

Μία οβίδα μάζας 3 kg εκτοξεύεται από το σημείο Α του οριζόντιου εδάφους κατακόρυφα προς τα 

πάνω. Όταν φθάνει στο ανώτερο σημείο O της τροχιάς της, δηλαδή έχει στιγμιαία ταχύτητα μηδέν, 

σπάει ακαριαία, λόγω εσωτερικής έκρηξης, σε δύο κομμάτια με μάζες m1 = 1 kg και m2 = 2 kg. Το 

σημείο Ο βρίσκεται σε ύψος 20 m από το έδαφος. Το κομμάτι μάζας m1 αποκτά αμέσως μετά την 

έκρηξη οριζόντια ταχύτητα μέτρου 10m/s με φορά προς τα δεξιά ενός παρατηρητή. Τα κομμάτια 

m1 και m2 κινούνται και πέφτουν στο έδαφος στα σημεία Κ και Λ αντιστοίχως. Να υπολογίσετε: 

Δ1) Το μέτρο και την κατεύθυνση της ταχύτητας που αποκτά το κομμάτι μάζας m2 αμέσως μετά 

την έκρηξη.  

Μονάδες 7 

Δ2) Το χρονικό διάστημα που κινείται κάθε κομμάτι από τη στιγμή της έκρηξης μέχρι να αγγίξει το 

έδαφος.  

Μονάδες 6 

Δ3) Την απόσταση ΚΛ. 

Μονάδες 7 

Δ4) Το μέτρο της ταχύτητας του κομματιού μάζας m1 ακριβώς πριν ακουμπήσει στο σημείο Κ του 

εδάφους.  

Μονάδες 5 

Δίνεται η επιτάχυνση της βαρύτητας στην επιφάνεια της Γής g= 10m/s
2
, και ότι η αντίσταση του 
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αέρα θεωρείται αμελητέα. 

 

10. ΘΕΜΑ  Δ 

Συμπαγής ελαστική μπάλα μάζας m = 0,5 kg αφήνεται ελεύθερη από ύψος h = 1,25 m πάνω από 

οριζόντιο μαρμάρινο δάπεδο. Αν μετά από την πρώτη αναπήδηση η μπάλα φτάνει στην ίδια θέση 

απ’ όπου αφέθηκε μετά από χρόνο 1,1 s , τότε 

*Δ1)  Να βρεθεί η ορμή της μπάλας αμέσως πριν και αμέσως μετά την κρούση με το δάπεδο 

Μονάδες 8 

Δ2)  Να σχεδιαστούν τα διανύσματα:  της αρχικής και τελικής ορμής καθώς και της μεταβολής της 

ορμής . Να βρεθεί  το μέτρο της  μεταβολής της ορμής της μπάλας κατά την κρούση. 

Μονάδες 8 

Δ3)  Να σχεδιαστούν ποιοτικά τα διανύσματα των δυνάμεων που  ασκούνται στη μπάλα κατά τη 

διάρκεια της κρούσης και να βρεθεί  η  μέση δύναμη που δέχεται το δάπεδο κατά τη διάρκεια της 

σύγκρουσης μπάλας και δαπέδου. 

Μονάδες 9 

 Θεωρήστε ότι δεν υπάρχει  αντίσταση του αέρα και ότι η επιτάχυνση της βαρύτητας είναι g = 10 

m/s
2
 

 

11. ΘΕΜΑ Δ 

Ένα σώμα μάζας M = 9 kg είναι δεμένο στην άκρη νήματος μήκους L = 2 m και ισορροπεί 

κατακόρυφα όπως φαίνεται στο σχήμα που ακολουθεί. Το σώμα φέρει έναν εκρηκτικό μηχανισμό, 

αποτελούμενο από ένα ελατήριο, που όταν ενεργοποιείται διασπά το αρχικό σώμα σε δύο μέρη που 

το ένα έχει μάζα m1 = 6 kg και παραμένει δεμένο στην άκρη του νήματος, ενώ το άλλο μάζας m2, 

εκτοξεύεται με οριζόντια ταχύτητα. Αν το σώμα M βρίσκεται σε ύψος H = 1,8 m από την επιφάνεια 

του εδάφους, και μετά την έκρηξη το m2 φθάνει σε οριζόντια απόσταση s = 6 m από την αρχική 

θέση να υπολογίσετε 
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Δ1) Την ταχύτητα εκτόξευσης του σώματος m2. 

Μονάδες 5  

Δ2) Την ταχύτητα με την οποία ξεκινά την κίνησή του, το σώμα μάζας m1. 

Μονάδες 5 

Δ3) Την ενέργεια που απελευθερώθηκε από τον εκρηκτικό μηχανισμό. 

Μονάδες 8 

Δ4) Να βρεθεί η κεντρομόλος δύναμη που ασκείται στο σώμα.(ΠΟΤΕ;) 

Μονάδες 7 

Δίνεται η επιτάχυνση της βαρύτητας g = 10 m/s
2
. 

 

 

12. **ΘΕΜΑ Δ 

Σώμα μάζας M = 4 kg είναι δεμένο στην 

άκρη νήματος μήκους L = 1 m και ισορροπεί 

κατακόρυφα. Κάποια στιγμή ανυψώνουμε το 

σώμα, σε κατακόρυφη απόσταση H= 45 cm 

από την αρχική του θέση, όπως φαίνεται στο 

διπλανό σχήμα, και το αφήνουμε ελεύθερο.   

Δ1) Υπολογίστε την ταχύτητα που έχει το 

σώμα μάζας M όταν περνά από την 

κατακόρυφο. 

Μονάδες 5 
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Δ2) Τη στιγμή που το σώμα μάζας M διέρχεται από την κατακόρυφο, δεύτερο σώμα μάζας            

m = 0,5 kg κινούμενο οριζόντια και αντίθετα από το σώμα μάζας M σφηνώνεται σε αυτό, με 

αποτέλεσμα να δημιουργηθεί συσσωμάτωμα. Ποια πρέπει να είναι η ταχύτητα του σώματος μάζας 

m ώστε το συσσωμάτωμα να παραμείνει ακίνητο αμέσως μετά την κρούση; 

Μονάδες 5 

*Δ3) Υπολογίστε τη μεταβολή του μέτρου της δύναμης που ασκεί το νήμα στο σώμα μάζας Μ και 

στο συσσωμάτωμα αμέσως πριν και αμέσως μετά την κρούση. 

Μονάδες 7 

*Δ4) Με ποια ταχύτητα θα πρέπει να κινείται το σώμα μάζας m πριν από την κρούση, ώστε το 

συσσωμάτωμα που θα προκύψει να κινηθεί αμέσως μετά την κρούση στην ίδια κατεύθυνση με 

αυτή που κινούταν το σώμα μάζας M πριν την κρούση και να φθάσει σε θέση που να σχηματίζει με 

την κατακόρυφο γωνία θ, για την οποία συνθ = 0,8;  

Μονάδες 8 

Δίνεται η επιτάχυνση της βαρύτητας στην επιφάνεια της Γης g = 10 m/s
2
. Η αντίσταση του αέρα 

θεωρείται αμελητέα. 

 

 

13. ΘΕΜΑ Δ 

Ο καθηγητής της φυσικής μιας σχολής 

αξιωματικών του στρατού θέτει ένα 

πρόβλημα σχετικά με το πώς οι φοιτητές, 

αξιοποιώντας τις γνώσεις τους από το 

μάθημα, θα μπορούσαν να υπολογίσουν την 

ταχύτητα υ του βλήματος ενός πιστολιού. Ο 

καθηγητής υποδεικνύει στους φοιτητές την 

παρακάτω διαδικασία: Το βλήμα μάζας m 

εκτοξεύεται οριζόντια και σφηνώνεται σε ένα κομμάτι ξύλου, μάζας Μ, που ισορροπεί ελεύθερο 

στην κορυφή ενός στύλου ύψους h. Οι μάζες m και Μ μετρώνται με ζύγιση και το ύψος h μετράται 

με μετροταινία. Το συσσωμάτωμα αμέσως μετά την κρούση εκτελεί οριζόντια βολή και χτυπάει 

στο έδαφος σε οριζόντια απόσταση x από τη βάση του στύλου, αφήνοντας ένα σημάδι στο χώμα 

ώστε να είναι δυνατή η μέτρηση αυτής της απόστασης x. Οι φοιτητές έκαναν τη διαδικασία και τις 

μετρήσεις που τους υπέδειξε ο καθηγητής τους και βρήκαν τις τιμές m = 0,1 kg, M = 1,9 kg, 

h = 5 m και x = 10 m. Λαμβάνοντας υπόψη τις προηγούμενες τιμές των μεγεθών που μετρήθηκαν 

από τους φοιτητές, και θεωρώντας την αντίσταση του αέρα αμελητέα,να υπολογίσετε: 

h 

m 
υ 
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Δ1) Το χρονικό διάστημα που πέρασε από την στιγμή της κρούσης μέχρι το συσσωμάτωμα να 

αγγίξει το έδαφος.  

Μονάδες 6 

Δ2) Το μέτρο της οριζόντιας ταχύτητας V την οποία απέκτησε το συσσωμάτωμα αμέσως μετά την 

κρούση. 

Μονάδες 6 

Δ3) Το μέτρο της ταχύτητας υ του βλήματος πριν σφηνωθεί στο ξύλο. 

Μονάδες 6 

Δ4) Την απώλεια της μηχανικής ενέργειας του συστήματος βλήμα-ξύλο κατά την κρούση.  

Μονάδες 7 

Δίνεται η επιτάχυνση της βαρύτητας στην επιφάνεια της Γής g = 10m/s
2
. 

 

14. ΘΕΜΑ Δ 

Ανεμογεννήτρια οριζοντίου άξονα περιστροφής έχει τα 

εξής χαρακτηριστικά: Ύψος πύργου H = 18 m (δηλαδή 

απόσταση από το έδαφος μέχρι το κέντρο της κυκλικής 

τροχιάς), ακτίνα έλικας R = 2 m, ενώ πραγματοποιεί 60 

περιστροφές ανά λεπτό. 

Δ1) Να υπολογίσετε τη γωνιακή ταχύτητα περιστροφής 

της έλικας. 

Μονάδες 5 

Στην άκρη της έλικας έχει κολλήσει ένα (σημειακό) 

κομμάτι λάσπης. 

Δ2) Να υπολογίσετε τη γραμμική ταχύτητα και την 

κεντρομόλο επιτάχυνση του κομματιού της λάσπης. 

Μονάδες 8 

Τη στιγμή που η λάσπη περνάει από το ανώτερο σημείο της τροχιάς της ξεκολλάει κι εγκαταλείπει 

την έλικα 

Δ3) Τι είδους κίνηση θα κάνει;  

Μονάδες 3 

Δ4) Μετά από πόση ώρα θα φτάσει στο έδαφος και με τι ταχύτητα; 

Μονάδες 9 

Δίνεται η επιτάχυνση της βαρύτητας στην επιφάνεια της Γης g = 10 m/s
2
. Θεωρήστε π

2
 ≈ 10. 

Επίσης θεωρήστε αμελητέα την αντίσταση του αέρα. 
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15. ΘΕΜΑ Δ 

Ένα κιβώτιο μάζας Μ = 970 g βρίσκεται ακίνητο πάνω σε οριζόντιο δάπεδο με το οποίο εμφανίζει 

συντελεστή τριβής ολίσθησης μ = 0,2. Βλήμα μάζας m = 30 g κινείται με οριζόντια ταχύτητα 

μέτρου υ = 200 
m

s
, συγκρούεται με το ακίνητο κιβώτιο και σφηνώνεται σ’ αυτό, οπότε 

δημιουργείται συσσωμάτωμα.  

 

                     m         υ     

 

 

Δ1) Να υπολογίσετε το μέτρο της ταχύτητας με την οποία ξεκινά να κινείται το συσσωμάτωμα. 

Μονάδες 6 

Δ2) Να βρείτε το μέτρο της μέσης δύναμης F  που άσκησε το βλήμα πάνω στο κιβώτιο, αν το 

βλήμα ακινητοποιήθηκε μέσα σε χρονικό διάστημα Δt  = 0,01 s . 

Μονάδες 6 

Δ3) Να υπολογίσετε την απώλεια της κινητικής ενέργειας του συστήματος κιβώτιο-βλήμα λόγω της 

κρούσης. 

Μονάδες 6 

Δ4) Να βρείτε το διάστημα που θα διανύσει το συσσωμάτωμα, αμέσως μετά την κρούση, μέχρι να 

σταματήσει. 

Μονάδες 7 

Δίνεται η επιτάχυνση της βαρύτητας στην επιφάνεια της Γης 
2

m
10

s
g =  . 

 
16. ΘΕΜΑ Δ 

Σώμα μάζας m1 = 4 kg κινείται  με οριζόντια ταχύτητα μέτρου υ1 = 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.   

                                                                                                                                      Μονάδες 6                          

Δ2)  Να βρεθεί το ύψος Η. 

   

Μ 
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                                                                                                                                      Μονάδες 6  

*Δ3) Να βρεθεί ο ρυθμός με τον οποίο μεταβάλλεται  η ορμή του συσσωματώματος κατά τη 

διάρκεια της πτώσης του.    

                                                                                                                                     Μονάδες 5 

Δ3) Να βρεθεί η ταχύτητα που έπρεπε να έχει το σώμα 1m  ώστε το συσσωμάτωμα να  φτάσει στο 

έδαφος,  έχοντας ταχύτητα μέτρου  υ = 5 m/s. 

 Μονάδες 8 

Η αντίσταση του αέρα θεωρείται αμελητέα και η επιτάχυνση της βαρύτητας έχει τιμή  g = 10 m/s
2
.   

 

17. ΘΕΜΑ Δ 

Ένας αθλητής του βόλεΐ, εκτελεί σερβίς με άλμα. Το χέρι του αθλητή χτυπά την μπάλα όταν αυτή 

βρίσκεται στο ανώτερο σημείο, όπου έχει μηδενική ταχύτητα, ασκώντας της μέση οριζόντια 

δύναμη F = 600 N για χρονικό διάστημα Δt = 0,01 s. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η μπάλα να φεύγει 

από το χέρι του αθλητή με οριζόντια ταχύτητα υ0, καθώς δεχόμαστε ότι η επιτάχυνση της 

βαρύτητας μεταβάλλει ασήμαντα την ταχύτητα στον κατακόρυφο άξονα στο χρονικό διάστημα Δt. 

Δ1) Αν η μάζα της μπάλας του βόλεΐ είναι περίπου ίση με 300 g, υπολογίστε την ταχύτητα υ0.  

Μονάδες 6 

*Δ2) Αν θεωρήσετε ότι το ύψος του φιλέ είναι ίσο με 2,5 m και ότι ο αθλητής χτυπά το σερβίς από 

απόσταση ίση με 10 m πίσω από το φιλέ, υπολογίστε από ποιο ύψος πρέπει να φύγει η μπάλα ώστε 

να περάσει εφαπτομενικά από το φιλέ. 

Μονάδες 7 

Δ3) Υπολογίστε την ταχύτητα που έχει η μπάλα τη στιγμή που διέρχεται εφαπτομενικά από το φιλέ 

του βόλεΐ. 

Μονάδες 5 

Δ4) Υπολογίστε το έργο της δύναμης του βάρους καθώς και την μέση ισχύ του βάρους από τη 

στιγμή που η μπάλα φεύγει από το χέρι του αθλητή μέχρι τη στιγμή που διέρχεται εφαπτομενικά 

από το φιλέ. 

Μονάδες 7 

Δίνεται g = 10 m/s
2
, ενώ θεωρείστε ότι η αντίσταση από τον αέρα είναι αμελητέα. 
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18. ΘΕΜΑ Δ 

Πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο (την κάτοψη του οποίου βλέπετε στο 

σχήμα) υπάρχει ακλόνητα στερεωμένο ένα σιδερένιο έλασμα, 

ημικυκλικού σχήματος ακτίνας R = 20 cm. Στο ένα άκρο του 

ελάσματος (σημείο Α) είναι τοποθετημένο (ακίνητο) ένα σώμα μάζας 

Μ = 1 kg. Ένα σώμα μάζας m = 1 kg κινείται με ταχύτητα υ = 20 m/s 

και συγκρούεται με το σώμα Μ. Μετά την κρούση δημιουργείται 

συσσωμάτωμα που κινείται κυκλικά, λόγω του ελάσματος και χωρίς 

να χάνει την επαφή του με αυτό, με ταχύτητα σταθερού μέτρου.  

Δ1) Να υπολογίσετε την ταχύτητα του συσσωματώματος αμέσως μετά την κρούση. 

Μονάδες 7 

Δ2) Ποιο είναι το μέτρο της δυνάμεως που δέχεται το συσσωμάτωμα από το έλασμα κατά την 

διάρκεια της κυκλικής του κίνησης; 

Μονάδες 7 

Δ3) Πόσο χρόνο διαρκεί η κίνηση του συσσωματώματος από το Α στο Β; 

Μονάδες 6 

Δ4) Στο σημείο Β το συσσωμάτωμα προσκρούει σε ακλόνητο στήριγμα και ο χρόνος για να 

σταματήσει είναι Δt = 0,1 sec. Πόση είναι η μέση δύναμη που ασκήθηκε από το ακλόνητο 

στήριγμα στο συσσωμάτωμα; 

Μονάδες 5 

 

 
19. ΘΕΜΑ Δ 

 

 

 

 

 

 

 

Στο σχήμα φαίνονται δύο δίσκοι με ακτίνες R1 = 0,2 m και R2 = 0,4 m αντίστοιχα, οι οποίοι 

συνδέονται μεταξύ τους με μη ελαστικό λουρί. Οι δίσκοι περιστρέφονται γύρω από σταθερούς 

άξονες που διέρχονται από το κέντρο τους και είναι κάθετοι στο επίπεδο τους. Αν η περίοδος 

περιστροφής του δίσκου (2) είναι σταθερή και ίση με Τ2 = 0,05π s, να υπολογίσετε : 

Δ1) το μέτρο της ταχύτητας των σημείων Α και Β της περιφέρειας των δίσκων, 

R1 

R2 

Δίσκος 

(1) 

Δίσκος 

(2) 

Α 

Β 

M 

Α 

m υ 

Β 

R 
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Μονάδες 6 

Δ2) το μέτρο της γωνιακής ταχύτητας του δίσκου (1), 

Μονάδες 5 

Δ3) το λόγο των μέτρων των κεντρομόλων επιταχύνσεων των σημείων Α και Β :  
    

    
 , 

Μονάδες 7 

Δ4) τον αριθμό των περιστροφών που έχει εκτελέσει ο δίσκος (1), όταν ο δίσκος (2) έχει εκτελέσει 

10 περιστροφές. 

Μονάδες 7 

 

20. ΘΕΜΑ Δ 

Ένα πουλί και ένα έντομο διέρχονται ταυτόχρονα από το σημείο 

επαφής των δύο εφαπτόμενων κύκλων του σχήματος. Το πουλί 

διαγραφεί ομαλά την τροχιά του κύκλου σε χρονικό διάστημα 2 s. 

Το έντομο διαγράφει τον άλλο κύκλο ομαλά σε χρονικό διάστημα 

 3 s. 

Δ1) Να υπολογίσετε τον λόγο της συχνότητας του πουλιού, προς τη συχνότητα του εντόμου. 

Μονάδες  5 

Δ2) Να υπολογίσετε τον λόγο της γραμμικής ταχύτητας του πουλιού προς τη γραμμική ταχύτητα 

του εντόμου, αν ο λόγος των αντίστοιχων ακτίνων κίνησης πουλιού - εντόμου είναι Rπουλ/Rεντ. = 3/2. 

Μονάδες  6 

Δ3) Υπολογίστε πόσους κύκλους θα έχει κάνει το πουλί και πόσους το έντομο μέχρι να 

ξανασυναντηθούν για πρώτη φόρα, μετά από τη στιγμή που διήλθαν ταυτόχρονα, από το σημείο 

επαφής. 

Μονάδες  7 

Δ4) Σε πόσο χρόνο θα ξανασυναντηθούν για δεύτερη φορά; 

Μονάδες  7 

 
21. *ΘΕΜΑ  Δ 

Η σφαίρα του σχήματος ξεκίνησε την ομαλή κυκλική κίνησή 

της σε κύκλο ακτίνας ΟΑ = 2 m από τη θέση Α με σταθερoύ 

μέτρου γραμμική ταχύτητα υ1. Το έντομο ξεκίνησε την 

ευθύγραμμη ομαλή κίνησή του από το σημείο Γ, που βρίσκεται 

στην ίδια κατακόρυφη με την ακτίνα OA και σε απόσταση ΑΓ 

= 0,5m κάτω από το Α, με ταχύτητα, μέτρου υ2 = 0,1 m/s. Η 

έναρξη των κινήσεων ήταν ταυτόχρονη. Το στιγμιότυπο της 

κίνησης που φαίνεται στο σχήμα αντιστοιχεί σε χρόνο 25 s μετά την έναρξη των κινήσεων. Στο 

Κ 

Λ 
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στιγμιότυπο οι θέσεις των κινητών και το κέντρο του κύκλου είναι στην ίδια ευθεία την ΟΚΛ. 

Δ1) Πόση είναι απόσταση ΓΛ που διένυσε το έντομο μέχρι τη θέση που φαίνεται στο στιγμιότυπο 

του σχήματος; 

Μονάδες  5 

Δ2) Ποια είναι η επίκεντρη γωνία ΓΟΛ που διέγραψε η σφαίρα; 

Μονάδες  8 

Δ3) Πόση είναι η περίοδος, η γωνιακή ταχύτητα και η γραμμική ταχύτητα της σφαίρας; 

Μονάδες  6 

Δ4) Πόση είναι η κεντρομόλος επιτάχυνση της σφαίρας; 

Μονάδες  6 

Να θεωρήσετε για την άσκηση ότι π
2
 = 10. 

 

 


