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 Σελ. 2 Διακόνου, Ορφανόπουλος, Φανίδης 

Ερωτήσεις ανοικτού τύπου. 

1. Δύο αδέλφια ρίχνουν πέτρες από  αποβάθρα, που βρίσκεται σε ύψος h2=2m  από την επιφάνεια της 

θάλασσας, διαγωνιζόμενα στο ποιος θα στείλει την πέτρα σε μεγαλύτερη απόσταση από την αποβάθρα. 

Οι πέτρες εκτοξεύονται από το ίδιο ύψος h1 = 1,2m με οριζόντια ταχύτητα υΒ=10m/s από το αγόρι και 

υΑ=8m/s από το κορίτσι και πέφτουν στη θάλασσα στα σημεία Β και Α αντίστοιχα, όπως φαίνεται στο σχήμα.  

Να επιλέξτε τη σωστή απάντηση για τις ερωτήσεις που 

ακολουθούν και να την δικαιολογήσετε. 

(Δίνεται ότι η αντίσταση του αέρα είναι αμελητέα και το 

g=10m/s2) . 

Α. Τα παιδιά  ακούν τον ήχο από την πτώση κάθε πέτρας 

στο νερό: 

α. πρώτα από την πέτρα που πετά το κορίτσι 

β. πρώτα από την πέτρα που πετά το αγόρι 

γ. ταυτόχρονα 

Β. Η απόσταση Δχ των σημείων Α και Β είναι ίση: 

            α. 2m                   β. 1,6m                       γ. 1,2m 

 

 

2. Κεραμίδι πέφτει από την σκεπή εγκαταλελειμένης κατοικίας με 

οριζόντια αρχική ταχύτητα 2m/s. Αν η αντίσταση του αέρα είναι 

αμελητέα για πόσο χρόνο θα βρίσκεται το κεραμίδι στον αέρα μέχρι να 

πέσει στο έδαφος σε απόσταση 2m από το σπίτι; (Δίνεται g = 10m/s2) 

             α. 1s                     β. 2s                  γ. 3s                 δ. 2,5s 

Να δικαιολογήσετε σύντομα την απάντησή σας. 

 

3. Από το δεκατοτέταρτο όροφο κτηρίου υπό κατασκευή, κατά λάθος, εκτοξεύεται οριζόντια μισό τούβλο με 

αρχική ταχύτητα υ0=40m/s. (Να αγνοήσετε την αντίσταση του αέρα και να θεωρήσετε ότι το g = 10m/s2) 

Α.Το μέτρο της ταχύτητας με την οποία το κομάτι αυτό του τούβλου φτάνει στο έδαφος μετά από 3s είναι:  

                          α. 40m/s                 β. 60m/s              γ. 70m/s             δ. 50m/s 

και η γωνία που σχηματίζει η ταχύτητα με τον οριζόντιο άξονα: 

                          α. 90ο                      β. 60ο                    γ. 53,1ο               δ. 45ο  

Β. Αν από τον ίδιο όροφο του κτηρίου και με την ίδια αρχική ταχύτητα υ0=40m/s έπεφτε ένα ολόκληρο 

τούβλο το μέτρο της ταχύτητας με την οποία θα έφτανε στο έδαφος θα ήταν: 

                           α. το ίδιο                        β. διπλάσιο                       γ. τετραπλάσιο 

και το χρονικό διάστημα που θα διαρκούσε η βολή θα ήταν: 

                           α. μεγαλύτερο                 β. μικρότερο                     γ. το ίδιο 

Να δικαιολογήσετε πλήρως τις απαντήσεις σας σε όλα τα ερωτήματα Α και Β. 

 

4. Μια οικογένεια  κατοικεί σε διαμέρισμα του τρίτου ορόφου γωνιακής παλιάς πολυκατοικίας, που δεν έχει 

προβλεφθεί κατά την οικοδόμησή της θέση για ανελκυστήρα. Ένα μεσημέρι τα παιδιά επιστρέφοντας από το 

σχολείο διαπιστώνουν ότι έχουν  ξεχάσει τα κλειδιά τους στο σπίτι και κτυπούν το κουδούνι.  

Η γιαγιά τους απαντά στο θυροτηλέφωνο και συμφωνεί μαζί τους: 

να τους πετάξει τα κλειδιά από το παράθυρο για να μην κατέβει τις σκάλες. 
Αφαιρεί το κλειδί της εξώπορτας από τη θήκη των κλειδιών και πετάει το κλειδί μόνο του δίνοντάς του τη 

μαγαλύτερη δυνατή οριζόντια ταχύτητα για να μην πέσει κοντά στην πολυκατοικία και κτυπήσουν τα παιδιά.  

Τα παιδιά όταν ανεβαίνουν συζητούν μαζί της και σχολιάζουν το συμβάν.  

Το αγόρι υποστηρίζει ότι : 

θα έπεφτε  γρηγορότερα το  κλειδί  αν το άφηνε μέσα στη θήκη και έριχνε όλα τα κλειδιά μαζί. Ακόμα σ’ αυτή 

την περίπτωση θα κουραζόταν λιγότερο γιατί δε θα χρειαζόταν  τόσο μεγάλη αρχική οριζόντια ταχύτητα. 

Το κορίτσι υποστηρίζει ότι: 
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το πιο γρήγορο θα ήταν να φύγουν τα παιδιά λίγο πιο πίσω και η γιαγιά να αφήσειι τα κλειδιά να πέσουν μόνα 
τους   χωρίς αρχική ταχύτητα. 

Με ποια από τις τρεις απόψεις συμφωνείς;  

Τεκμηρίωσε την απάντησή σου στηριζόμενος στις εξισώσεις και τους νόμους που διέπουν τις βολές. 

 

5.  Δύο μπάλες μπάσκετ m1  και m2 βάλονται 

οριζόντια με την ίδια αρχική ταχύτητα υ0=10m/s 

από ύψος h1=3,2m και  h2=1,6m αντίστοιχα όπως 

φαίνεται στο σχήμα (α).  

Α. Η απόσταση μεταξύ των σημείων που αυτές 

προσκρούουν στο έδαφος θα είναι: 

     α. 2,4m              β. 3,2m           γ. 5,5m 

Β. Αν αντικαταστήσουμε τη δεύτερη μπάλα με μια 

μπάλα ποδοσφαίρου m3 και επαναλάβουμε τις 

βολές με τον ίδιο τρόπο, σχήμα (β), η απόσταση 

των σημείων που αυτές προσκρούουν στο έδαφος 

θα είναι: 

    α. μεγαλύτερη       β. μικρότερη         γ. η ίδια 

Γ. Για να πέσει και η μπάλα του ποδοσφαίρου στην ίδια θέση με την μπάλα του μπάσκετ που εκτοξεύεται 

από το ύψος h1 η αρχική της ταχύτητα  θα πρέπει να είναι : 

     α. μεγαλύτερη       β. μικρότερη      γ. η ίδια γιατί το σημείο πρόσκρουσης δεν εξαρτάται από την αρχική ταχύτητα 

Δ. Ποια από τις δύο μπάλες m2 και m3 που βάλονται από το ίδιο ύψος έχει μεγαλύτερη ταχύτητα τη στιγμή 

πρόσκρουσης με το έδαφος; 

                 α. η m2                              β. η m3                     γ. έχουν και οι δύο την ίδια ταχύτητα 

Ε.  Ποια από τις δύο μπάλες m2 και m3 που βάλονται από το ίδιο ύψος έχει τη μεγαλύτερη μηχανική 

ενέργεια τη στιγμή πρόσκρουσης με το έδαφος; 

                 α. η m2                              β. η m3                     γ. έχουν και οι δύο την ίδια μηχανική ενέργεια 

Να δικαιολογήσετε πλήρως τις απαντήσεις σας σε όλα τα ερωτήματα. 

Δίνονται ότι: μια μπάλα μπάσκετ έχει μάζα 565- 625gr και μια μπάλα ποδοσφαίρου έχει μάζα 396- 453gr, 

το g=10m/s2, η αντίσταση του αέρα είναι αμελητέα και το √2≈1,4. 

 

6. Βλήμα εκτελεί οριζόντια βολή από ύψος h = 30m.  Αν η αντίσταση του αέρα είναι αμελητέα και το 

g=10m/s2 ,  

Α. Να συμπληρώσετε τα κενά: 

Αν θεωρήσουμε ότι τη χρονική στιγμή t=0  το βλήμα ξεκινά τη βολή έχοντας μόνο οριζόντια ταχύτητα 

υ0=20m/s , τη χρονική στιγμή t1 =1s θα έχει οριζόντια ταχύτητα υ1χ = ........................................   και 

κατακόρυφη ταχύτητα  υ1y = ....................................................  ενώ τη χρονική στιγμή t2 =2s η οριζόντια 

ταχύτητά του θα ήταν υ2χ = ..................................   και η κατακόρυφη  υ2y = ............................................ .  

Γενικά μπορούμε να πούμε ότι σε κάθε δευτερόλεπτο η οριζόντια ταχύτητα θα ............................................   

με .................................... και η κατακόρυφη θα ................................................... κατά .......................................... 

B. Αν το βλήμα έπεφτε από ύψος 20m ποια από τα παρακάτω μεγέθη θα άλλαζαν: 

 ο χρόνος που διαρκεί η βολή. 

 η οριζόντια συνιστώσα της ταχύτητας τη στιγμή που φτάνει στο έδαφος 

 η απόσταση που διανύει στον οριζόντιο άξονα 

 η κατακόρυφη συνιστώσα της ταχύτητας τη χρονική στιγμή t1 =1s. 

Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας σύντομα. 
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Γ. Αν η βολή γινόταν στη Σελήνη ο χρόνος που θα διαρκούσε θα ήταν: 

             α. μεγαλύτερος                   β. μικρότερος                      γ. ο ίδιος  

Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας γνωρίζοντας ότι η επιτάχυνση της βαρύτητας στη Σελήνη είναι ίση με  g/6. 

 

Ασκήσεις. 

7.  Ο Γαλιλαίος πρώτος αναφέρθηκε στη ΣΥΝΘΕΣΗ 

ΚΙΝΗΣΕΩΝ  ενός σώματος σύμφωνα με την οποία «σε μια 
κίνηση, που η σκέψη μας μπορεί να θεωρήσει σύνθετη,  οι 
συνιστώσες κινήσεις λαμβάνουν χώρα ανεξάρτητα η μία 
από την άλλη» με αποτέλεσμα η εξέλιξη της μιας κίνησης 

να μην αλλοιώνεται από την ύπαρξη της ταυτόχρονης 

άλλης. Το 1742 ο Willem Jacob 's Gravesande 

κατασκεύασε  τη συσκευή του διπλανού σχήματος, για να 

αποδείξει ότι η οριζόντια βολή στο πεδίο βαρύτητας έχει τροχιά παραβολή όπως προβλέπεται από την αρχή 

της ανεξαρτησίας των 

κινήσεων. Από το 

υψηλότερο σημείο K 

αφήνουμε να κυλήσει  

μικρή σφαίρα η οποία 

καταλήγοντας στο τέλος 

του τεταρτοκυκλίου 

(σημείο O) έχει οριζόντια 

ταχύτητα υ0 =1,5m/s και 

βρίσκεται σε ύψος h=0,2m 

από τη βάση.  

Η κίνησή της στη συνέχεια 

είναι οριζόντια βολή που 

περνά από τα σημεία που 

είναι κρεμασμένοι οι 

μεταλικοί κρίκοι όπως 

φαίνεται στο σχήμα. 

α. Να γράψετε τις εξισώσεις που περιγράφουν την οριζόντια και την κατακόρυφη κίνηση. 

β. Να βρείτε την εξίσωση της τροχιάς για την οριζόντια βολή. 

γ. Να προσδιορίσετε το σημείο Α υπολογίζοντας το χ και y αντίστοιχα αν γνωρίζετε ότι κάθε κρίκος 

βρίσκεται στη θέση που θα περάσει η σφαίρα, σύμφωνα με τους θεωρητικούς υπολογισμούς, κάθε πέμπτο 

του συνολικού χρόνου, δηλ. το χρονικό διάστημα που περνά για να φτάσει η σφαίρα από έναν κρίκο στον 

επόμενο είναι πάντα το ίδιο και ίσο με το 1/5 του συνολικού χρόνου που διαρκεί η βολή.  
Απ.  χ = 0,18m,  y =72∙10-3m. 

 

 

8.  Από μια γέφυρα εκτοξεύεται οριζόντια μπάλα μάζας m =0,1Kg 

με ταχύτητα υ0=40m/s. Μετά από 6s βλέπουμε τη μπάλα να 

πέφτει στο νερό.  

Α. Να βρεθούν: 

α) το ύψος h της γέφυρας 

β) η ταχύτητα με την οποία η μπάλα πέφτει στο νερό  

   (μέτρο και κατεύθυνση)   

Β. Σε πόση απόσταση x από τη γέφυρα θα πρέπει να βρεθεί το 

φουγάρο πλοίου, αν το πλοίο με το φουγάρο έχει συνολικό ύψος 

70m, για να το κτυπήσει η μπάλα κατά την πτώση της στο 
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ψηλότερο σημείο του, αν γνωρίζουμε ότι το βύθισμα του πλοίου είναι 15m;  

Γ. Πόση η μηχανική ενέργεια της μπάλας τη στιγμή της πρόσκρουσής της στο φουγάρο του πλοίου του 

ερωτήματος Β. 

(Δίνεται ότι η αντίσταση του αέρα είναι αμελητέα και το g = 10m/s2) 

Απ.  h= 180m, υ=40√5m/s, εφφ=2, x=200m, Εμηχ=260J 

 

 

9. Μια μικρόσωμη αθλήτρια του τένις προτιμά στο σερβίς να κτυπά την μπάλα οριζόντια, όπως φαίνεται στο 

σχήμα. Αν θεωρήσετε ότι η αντίσταση του αέρα είναι αμελητέα, το g = 10m/s2 και √43=6,6: 

α. Να υπολογίσετε ποια είναι η ελάχιστη αρχική ταχύτητα υ0 που πρέπει να έχει η μπάλα για να περάσει 

το δίχτυ ύψους 0,9m που βρίσκεται σε απόσταση 15m από την αθλήτρια, όταν η μπάλα βάλεται από ύψος 

2,15m. 

 
 

β. Αν η μπάλα περνά ακριβώς πάνω από το δίχτυ η βολή θα είναι έγκυρη και καλή;(καλή βολή στο τένις 

θεωρείται αυτή που προσκρούει στο έδαφος το πολύ 7m μετά το δίχτυ, για να δυσκολευτεί ο αντίπαλος 

στην απόκρουση, ενώ έγκυρη είναι αυτή που παραμένει μέσα στο γήπεδο δηλ. το πολύ 15m μετά το δίχτυ) 

γ. Πόσο χρόνο θα βρίσκεται η μπάλα στον αέρα; 
Απ.  υ0 =30m/s, t=0,66s 

 

10. Ένα αεροπλάνο που κινείται με σταθερή οριζόντια ταχύτητα μέτρου υο = 200 m/s αφήνει ένα πακέτο 

ανθρωπιστικής βοήθειας μάζας m = 800kg να πέσει στο έδαφος. Διαπιστώνεται ότι 

το πακέτο φθάνει στο έδαφος τη στιγμή που το αεροπλάνο έχει μετακινηθεί κατά 

2km από τη θέση στην οποία αποδέσμευσε το πακέτο. 

α. Να βρεθεί ο χρόνος πτώσης του πακέτου. 

β. Να βρεθεί το ύψος πτήσης του αεροπλάνου. 

γ. Να βρεθεί η κινητική ενέργεια του πακέτου τη στιγμή της αποδέσμευσης και τη στιγμή της πρόσκρουσης 

στο έδαφος. 

δ. Να βρεθεί η γωνία με την οποία το πακέτο προσκρούει στο έδαφος. 

Σημείωση: Υπενθυμίζεται ότι στη Φυσική για την εύρεση μιας γωνίας είναι αρκετό να βρούμε οποιουδήποτε 
τριγωνομετρικό αριθμό αυτής της γωνίας. 
Απ.  t= 10s, h=500m, EK=16.106J, εφθ=1/2 

 

11. Ένα αεροπλάνο που κινείται με σταθερή οριζόντια ταχύτητα σε ύψος h = 720m αφήνει ένα πακέτο 

ανθρωπιστικής βοήθειας μάζας m = 1200kg  να πέσει στο έδαφος με αρχική κινητική ενέργεια K1 = 54MJ. 

α. Να βρεθεί ο χρόνος πτώσης του πακέτου. 

β.  Να βρεθεί η απόσταση που διήνυσε το αεροπλάνο μέχρι το πακέτο να φθάσει στο έδαφος. 

γ. Να βρεθεί η μετατόπιση του πακέτου από τη στιγμή της αποδέσμευσής του μέχρι τη στιγμή της άφιξής 

του στο έδαφος. 

δ. Να βρεθεί η γωνία με την οποία το πακέτο προσκρούει στο έδαφος. 

Απ.  t= 12s, h=500m, EK=16.106J, εφθ=1/2 

 

12. Προκειμένου να γκρεμιστεί ένα παλιό φράγμα αποφασίστηκε να βληθεί με βλήματα μάζας 

m = 100kg από ένα παλιό κανόνι που –για διακοσμητικούς λόγους- υπάρχει σε κατάλληλο 

σημείο πλατείας ενός κοντινού χωριού. Το κανόνι βρίσκεται σε διαφορά υψομέτρου h = 125 m 
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από το σημείο Σ που το βλήμα χτυπάει το φράγμα και ρίχνει τα βλήματά του οριζόντια με αρχική ταχύτητα 

υο = 100m/s.  

α. Να βρεθεί το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στον πυροβολισμό και την πρόσκρουση των 

βλημάτων. 

β. Να βρεθεί η απόσταση που χωρίζει την κατακόρυφο που περνάει από το κανόνι από αυτή που περνάει 

από το στόχο. 

γ. Να βρεθεί η μετατόπιση κάθε βλήματος. 

δ. Μετά από τη ρίψη 8 βλημάτων το παλιό φράγμα καταρρέει. Το βλήμα όταν φτάνει στο φράγμα έχει μια 

ορισμένη ενέργεια. Αν υποτεθεί ότι το ποσό της ενέργειας που απορροφάται για το γκρέμισμα είναι ίσο με το 

ποσό της ενέργειας που μετατρέπεται σε θερμότητα και ενέργεια ακουστικών κυμάτων τότε να βρεθεί η 

ενέργεια που χρειάστηκε για να γκρεμιστεί το φράγμα. 

Απ.  t= 5s, x=500 m, Δx=125√17m, E=250.104J 

 

13. Ένας αθλητής της τοξοβολίας ρίχνει μια δοκιμαστική οριζόντια βολή σε στόχο ο οποίος 

βρίσκεται σε (οριζόντια) απόσταση x = 80m μακριά του. Διαπιστώνεται ότι το βέλος του –που 

έχει μάζα 50g- φθάνει στο χαρτόνι του στόχου μετά από χρόνο t = 0,5s. 

α. Να βρεθεί η αρχική κινητική ενέργεια που έδωσε ο τοξοβόλος στο βέλος. 

β. Να βρεθεί η κατακόρυφη απόσταση που θα έχει διανύσει το βέλος όταν φτάσει στο στόχο. 

γ. Να βρεθεί η τελική κινητική ενέργεια του βέλους. 

δ. Να βρεθεί η γωνία με την οποία το βέλος καρφώθηκε στο χαρτόνι του στόχου. 

Απ.  Ek=640J, y=1,25m,  Ek=640,625J,  εφθ=1/32 

 

 

14. Από το σημείο Α σε ύψος 20m ξεκινούν ταυτόχρονα τρία σώματα. Το ένα εκτοξεύεται οριζόντια με 

ταχύτητα υ1 και απο εκεί και πέρα κινείται 

με την επίδραση του βάρους του, το δεύτερο 

κινείται παράλληλα με το έδαφος με σταθερή 

ταχύτητα  10m/s και το τρίτο κάνει 

ελεύθερη πτώση. Στο σχήμα απεικονίζονται 

οι τροχιές των τριών σωμάτων και έχουν 

καταγραφεί ανά ίσα χρονικά διαστήματα και 

οι διάφορες θέσεις που περνούν  τα σώματα. 

Να υπολογίσετε: 

α. Σε ποιες χρονικές στιγμές 

αντιστοιχούν οι θέσεις J, K, L, M, C. 

β. Σε ποιες χρονικές στιγμές 

αντιστοιχούν οι θέσεις E, F, G, H, B. 

γ. Σε ποιες χρονικές στιγμές 

αντιστοιχούν οι θέσεις O, P, Q, R, D. 

δ. Την απόσταση ΑΜ και ΑR;  

 
Απ.  α), β), γ)  0,4 0,8 1,2, 1,6, 2 s, δ) ΑΜ=16m, AR=12,8m . 

 
 

15. Ο Χαράλαμπος κρατά στο ένα χέρι την γόμα του και στο άλλο το μολύβι του και στέκεται στο μπαλκόνι 

του πρώτου ορόφου του σχολείου του σε ύψος 4,05m. Πετά την γόμα του με οριζόντια ταχύτητα 5,6m/s και 

την ίδια στιγμή αφήνει το μολύβι του να κάνει ελεύθερη πτώση.Υπολογίστε 

α. Τον χρόνο που χρειάζεται η γόμα και το μολύβι για να φτάσει στο έδαφος. 

β. Σε πόση απόσταση από τον Χαράλαμπο θα φτάσει η γόμα; 

γ. Πόση είναι η οριζόντια και η κατακόρυφη συνιστώσα της ταχύτητας της γόμας όταν χτυπά το έδαφος; 

δ. Πόση είναι η ταχύτητα του μολυβιού όταν φτάνει στο έδαφος;  
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Απ.  t= 0,9 s, xmax =5,04m, υx =5,6m/s, υy =9m/s, υ=9m/s. 
 

16. Ο Γιάννης πετάει μία κιμωλία προς τον Κώστα. Όταν η κιμωλία φεύγει από το χέρι του Γιάννη έχει 

ταχύτητα 8 m/s με διεύθυνση οριζόντια. Ο Γιάννης πετάει την κιμωλία από ύψος 1,8 m. Να υπολογίσετε: 

α. Αν η κιμωλία δεν χτυπήσει τον Κώστα σε πόσο χρόνο θα χτυπήσει το έδαφος; 

β. Σε πόση τουλάχιστον απόσταση από τον Γιάννη πρέπει να στέκεται ο Κώστας για 

να μην τον χτυπήσει η κιμωλία; 

γ. Πόση είναι η οριζόντια και η κατακόρυφη συνιστώσα της ταχύτητας της κιμωλίας 

όταν χτυπά το έδαφος; 

δ. Πόση είναι τότε η ταχύτητα της;  
Απ.  t= 0,6s, xmin =4,8m, υx =8m/s, υy =6m/s, υ=10m/s. 

 
17. Η Μαρία στέκεται στο πεζοδρόμιο μπροστά απο το μπαλκόνι της Άννας. Η 

Άννα που είναι στο μπαλκόνι σε ύψος 3,2m πετά προς την Μαρία τα κλειδιά της με 

οριζόντια ταχύτητα υ0. H Μαρία απέχει απο την Άννα οριζόντια απόσταση 4,8m.  

Να υπολογίσετε: 

α. Σε πόσο χρόνο θα φτάσουν τα κλειδιά στο έδαφος. Ο χρόνος αυτός εξαρτάται 

απο την ταχύτητα που πετά η Μαρία τα κλειδιά; 

β. Με τι ταχύτητα πρέπει η Μαρία να πετάξει τα κλειδιά ώστε να προσγειωθούν στα πόδια της Άννας; 

γ. Αν τα κλειδιά προσγειωθούν στα πόδια της Μαρίας πόση είναι η ταχύτητά τους καθώς και πόση είναι η 

οριζόντια και η κατακόρυφη συνιστώσα της ταχύτητας των κλειδιών όταν χτυπούν το έδαφος; 

δ. Βρείτε την κατεύθυνση της ταχύτητας σε σχέση με το οριζόντιο επίπεδο.   
Απ.  t= 0,8s, Όχι,  υ0 =6m/s, υ= 10m/s,  υx =6m/s, υy =8m/s, εφθ=4/3.  

 

18. Ένα κανόνι 12 λιβρών (ιστ. σημείωση :  δηλ. ρίχνει βλήματα 12 λιβρών όπου 1 λίβρα=0,453 kg) 

κανονιοβολεί από ένα λόφο. Το βλήμα εγκαταλείπει την κάννη του κανονιού με οριζόντια ταχύτητα 400m/s. 

Το βεληνεκές του κανονιού είναι 1400m. Να υπολογίσετε: 

α. Τον χρόνο που χρειάζεται το βλήμα για να φτάσει στο έδαφος. 

β. Το ύψος του λόφου. 

γ. Πόση είναι η ταχύτητα του βλήματος καθώς και πόση είναι η οριζόντια και η 

κατακόρυφη συνιστώσα της ταχύτητας του όταν χτυπά το έδαφος; 

δ. Βρείτε την κατεύθυνση της ταχύτητας σε σχέση με το οριζόντιο επίπεδο.   
Απ.  t= 3,5s,  h =61,25m, υ= 401,5m/s, υx =400m/s, υy =35m/s,εφθ=35/400. 

 


