
1. 

B2 Γπν όκνηεο κηθξέο ζθαίξεο , αθήλνληαη ηαπηόρξνλα ηε ρξνληθή ζηηγκή t=0 , λα εθηειέζνπλ 

ειεύζεξε πηώζε, από δπν δηαθνξεηηθά ύςε πάλσ από ην έδαθνο Η πξώηε ζθαίξα θηάλεη ζην έδαθνο ηε 

ρξνληθή ζηηγκή t1 , ελώ ε δεύηεξε ηε ρξνληθή ζηηγκή t2 , έρνληαο αληίζηνηρα ηαρύηεηεο κέηξσλ π1 θαη π2 

. Η επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο είλαη ζηαζεξή θαη ε αληίζηαζε ηνπ αέξα ακειεηέα. 

Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε. 

Αλ t2 = 2t1 ηόηε γηα ηα κέηξα ησλ ηαρπηήησλ ηζρύεη: 

α) π1 = υ2 β) π1 = 2· υ2 γ) υ2 = 2· π1 

Μνλάδεο 4 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

Μονάδες 9 

2.

ΘΔΜΑ B 

Β1. Γύν πέηξεο Α, θαη Β αθήλνληαη αληίζηνηρα από ηα ύςε hA,  hB πάλσ από ην έδαθνο λα 

εθηειέζνπλ ειεύζεξε πηώζε. 

Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε. 

Αλ γηα ηνπο ρξόλνπο πηώζεο κέρξη ην έδαθνο ηζρύεη ε ζρέζε tA = 2tB, ηόηε ηα ύςε hA θαη hB ηθαλνπνηνύλ ηε 

ζρέζε: 

α) hA = 2hB            β) hA = 4hB                γ)hA= 8hB 

Μνλάδεο 4 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 
      Μνλάδεο 8 

3. 

Β2. Γύν κηθξέο κεηαιιηθέο ζθαίξεο (1) θαη (2) αθήλνληαη ειεύζεξεο λα θηλεζνύλ ρσξίο αξρηθή 

ηαρύηεηα από δηαθνξεηηθά ύςε. Η ζθαίξα (1) αθήλεηαη από ύςνο h1 θαη γηα λα θηάζεη ζην έδαθνο ρξεηάδεηαη 

δηπιάζην ρξόλν από ηε ζθαίξα (2) πνπ αθήλεηαη από ύςνο h2. Γίλεηαη όηη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο (g) 

είλαη ζηαζεξή θαη ε επίδξαζε ηνπ αέξα ζεσξείηαη ακειεηέα. 

Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε.  

Ο ιόγνο ησλ πςώλ h1/h2, από ηα νπνία αθέζεθαλ λα πέζνπλ νη ζθαίξεο είλαη ίζνο κε: 

α) 4 β) 2 γ) 1/2 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΠΤΩΣΗΣ
     (ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ)

physicsT
users.sch.gr/lthiveos/wordpress



Μονάδες 4 

Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

Μονάδες 9 

4.

Β1. Καζώο ν Μάξηνο πεξπαηνύζε από ην ζρνιείν πξνο ην ζπίηη ηνπ, είδε έλαλ ειαηνρξσκαηηζηή λα ζηέθεηαη 

ζε κηα ςειή ζθαισζηά θαη λα βάθεη έλα ηνίρν. Καηά ιάζνο, ν ειαηνρξσκαηηζηήο έζπξσμε ηνλ θνπβά κε ηελ 

κπνγηά (κάδαο 10 Kg) θαη ηε βνύξηζα (κάδαο 0,5 Kg). Σα δύν αληηθείκελα έπεζαλ ζην έδαθνο ηαπηόρξνλα. Η 

αληίζηαζε ηνπ αέξα είλαη ακειεηέα. 

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε 

α) Η δύλακε ηεο βαξύηεηαο πνπ αζθείηαη ζηνλ θνπβά κε ηελ κπνγηά έρεη κεγαιύηεξν κέηξν από ηε 

δύλακε ηεο βαξύηεηαο πνπ αζθείηαη ζηε βνύξηζα. 

β) Αθνύ ηα δύν αληηθείκελα θηλνύληαη κε ηελ ίδηα επηηάρπλζε, ην κέηξν ηεο δύλακεο ηεο βαξύηεηαο 

πνπ αζθείηαη ζην θάζε έλα ζα πξέπεη λα είλαη ην ίδην. 

γ) Η δύλακε ηεο βαξύηεηαο πνπ αζθείηαη ζηε βνύξηζα έρεη κεγαιύηεξν κέηξν ώζηε λα θηλείηαη κε ηνλ 

ίδην ηξόπν όπσο ν θνπβάο. 

Μονάδες 4 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο 

Μονάδες 8 
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Μονάδες 9 

B1. Μία ζηδεξέληα ζπκπαγήο ζθαίξα (Α) θαη έλα κπαιάθη ηνπ πηλγθ-πνλγθ (Β) αθήλνληαη ηελ ίδηα ρξνληθή 

ζηηγκή από ην κπαιθόλη ηνπ 1νπ νξόθνπ ελόο θηηξίνπ. 

Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε. 

Αλ ε αληίζηαζε ηνπ αέξα ζεσξεζεί ακειεηέα θαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο (g) ζηαζεξή, ηόηε: 

 α) ε ζθαίξα (Α) θηάλεη ζην έδαθνο γξεγνξόηεξα από ην κπαιάθη, γηαηί έρεη κεγαιύηεξε 

κάδα. 

β) ην κπαιάθη (Β) θηάλεη ζην έδαθνο γξεγνξόηεξα, γηαηί έρεη κηθξόηεξε κάδα θαη ζπλεπώο ζα απνθηήζεη 

κεγαιύηεξε επηηάρπλζε. 

γ) ηα δύν ζώκαηα θηάλνπλ ηαπηόρξνλα γηαηί o ιόγνο , δειαδή ν ιόγνο W/m ηνπ βάξνπο ηνπο 

πξνο ηε κάδα ηνπο m, είλαη ίδηνο θαη γηα ηα δπν ζώκαηα. 

Μονάδες 4 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο . 

Μονάδες 8 

5.

B2. Γύν ζθαίξεο Α θαη Β κε ίζεο κάδεο αθήλνληαη λα εθηειέζνπλ 

ειεύζεξε πηώζε από ύςνο h/2 θαη h, αληίζηνηρα. 

Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε. 

Δάλ tA θαη tB είλαη νη ρξόλνη πνπ ρξεηάδνληαη νη ζθαίξεο Α θαη Β 

αληίζηνηρα, γηα λα θηάζνπλ ζην έδαθνο, ηόηε ηζρύεη ε ζρέζε: 

(α) tB = tA (β) tB = 2tA (γ) tB = √  tA 

Μονάδες 4 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

6. 

Β2. ε κηα ζηηγκή απξνζεμίαο μεθεύγεη ην ζθπξί από ηα ρέξηα θάπνηνπ εξγάηε πνπ δνπιεύεη ζηελ ηαξάηζα 

ελόο πνιπώξνθνπ θηεξίνπ. Έλα δεπηεξόιεπην αξγόηεξα ην ζθπξί βξίζθεηαη έλαλ όξνθν πην θάησ από ηελ 

ηαξάηζα ηνπ θηεξίνπ. 

Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε 

7.
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Αλ ζεσξήζεηε ηελ επίδξαζε ηνπ αέξα ακειεηέα, ηελ επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο ζηαζεξή θαη ηελ 

πςνκεηξηθή δηαθνξά ησλ δηαδνρηθώλ νξόθσλ ίδηα ηόηε έπεηηα από έλα αθόκε δεπηεξόιεπην ην ζθπξί ζα 

βξίζθεηαη ζε ζρέζε κε ηελ ηαξάηζα: 

α) Σέζζεξηο νξόθνπο πην θάησ β) Γύν νξόθνπο πην θάησ γ) Σξεηο νξόθνπο πην θάησ. 

Μονάδες 4 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

Μονάδες 9 

Β2) Οη ζθαίξεο Α θαη Β ηνπ δηπιαλνύ ζρήκαηνο κε κάδεο mA = m θαη mB = 

2m, αθήλνληαη λα πέζνπλ ειεύζεξα από ύςνο 2h θαη h αληίζηνηρα θαη 

θηάλνπλ ζην έδαθνο κε ηαρύηεηεο κέηξνπ πΑ θαη πΒ. 

Η αληίζηαζε ηνπ αέξα ζεσξείηαη ακειεηέα θαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο 

είλαη ζηαζεξή. 

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε. 

Σα κέηξα πΑ θαη πΒ ησλ ηαρπηήησλ ηθαλνπνηνύλ ηε ζρέζε: 

α)
 
σΒ = σA√         β) )

 
σΒ = σA  γ)     )

 
σΑ = σΒ√         

Μονάδες 4 

Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

Μονάδες 9 

9.

Β1) Οη ζθαίξεο Α θαη Β ηνπ δηπιαλνύ ζρήκαηνο κε κάδεο mA = 2m θαη 

mB = m, αθήλνληαη ηαπηόρξνλα λα πέζνπλ ρσξίο αξρηθή ηαρύηεηα από 

ύςνο h θαη θηάλνπλ ζην έδαθνο κε ηαρύηεηεο κέηξνπ υΑ θαη uβ. 

Η αληίζηαζε ηνπ αέξα ζεσξείηαη ακειεηέα. 

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε. 

Γηα ηηο ηαρύηεηεο υΑ θαη υΒ ησλ ζθαηξώλ ηζρύεη ε ζρέζε: 

8.
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Μονάδες 4 

Α) UΑ > UΒ     Β)UΑ = UΒ Γ) UΑ < UΒ 

Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε. 

ε κηα πεξηνρή θνληά ζην Βόξεην Πόιν (π.ρ. ζην Ρνβαληέκη ηεο Φηιαλδίαο) θαη ζε κηα πεξηνρή θνληά ζηνλ 

Ιζεκεξηλό (π.ρ. ζηελ Κέλπα), κηα πνζόηεηα ρξπζνύ έρεη:  

α) ηελ ίδηα κάδα θαη δηαθνξεηηθό βάξνο.  

β) ηελ ίδηα κάδα θαη ην ίδην βάξνο.  

γ) ην ίδην βάξνο θαη δηαθνξεηηθή κάδα. 

Μονάδες 4 

Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

Μονάδες 8 

11.

Β1. Από ηελ ηαξάηζα κηαο πνιπθαηνηθίαο αθήλνληαη λα πέζνπλ κία μύιηλε ζθαίξα Α κάδαο m θαη κία 

ζηδεξέληα ζθαίξα Β ηξηπιάζηαο κάδαο. Οη δύν ζθαίξεο εθηεινύλ ειεύζεξε πηώζε θαη ζπλεπώο ε επίδξαζε 

ηνπ αέξα ζεσξείηαη ακειεηέα. 

Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε. 

Αλ ΚΑ είλαη ε θηλεηηθή ελέξγεηα πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζθαίξα Α θαη ΚΒ ε θηλεηηθή ελέξγεηα πνπ αληηζηνηρεί 

ζηε ζθαίξα Β, ειάρηζηα πξηλ νη ζθαίξεο αθνπκπήζνπλ ζην έδαθνο, ηόηε ηζρύεη:  

Α) ΚΑ = ΚΒ Β) ΚΑ = 3ΚΒ Γ) ΚΒ = 3ΚΑ 

Μονάδες 4 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 
Μονάδες 8 

10.
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Β1. Σν κέηξν ηεο επηηάρπλζεο ηεο βαξύηεηαο ζηελ επηθάλεηα ηεο ειήλεο, ε νπνία δελ έρεη αηκόζθαηξα, 

είλαη έμη θνξέο κηθξόηεξν από απηό ζηελ επηθάλεηα ηεο Γεο ( g = gΓ/6). 

Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε. 

Αλ ε αληίζηαζε ηνπ αέξα ζηε Γε ζεσξεζεί ακειεηέα, ηόηε ν ρξόλνο πηώζεο κίαο κεηαιιηθήο 

ζθαίξαο, πνπ αθήλεηαη από ύςνο 2,5 m, πάλσ από ηελ επηθάλεηα ηεο Γεο θαη ηεο ειήλεο 

αληίζηνηρα, ζα είλαη:  

α) κεγαιύηεξνο ζηε Γε  

β) ίδηνο ζηε Γε θαη ζηε ειήλε  

γ) κεγαιύηεξνο ζηε ειήλε. 

Μονάδες 4 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

Μονάδες 8 

13. 

Β1. H επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο ζηελ επηθάλεηα ηεο Γεο είλαη g = 9,8 m/s
2
 ελώ ζηελ επηθάλεηα

ηνπ Γία gA = 25,9 m/s
2
 . Οη παξαθάησ δύν ζηήιεο αλαθέξνληαη ζηελ ειθηηθή βαξπηηθή δύλακε

πνπ αζθεί ν πιαλήηε Γίαο ζε έλαλ αζηξνλαύηε, θαζώο θαη ζηε κάδα ηνπ αζηξνλαύηε, όηαλ 

βξίζθεηαη ζηελ επηθάλεηά ηνπ. 

12.
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Μονάδες 4 
Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

Μονάδες 8 

14. 

B1. Μία ζηδεξέληα ζπκπαγήο ζθαίξα (Α) θαη έλα κπαιάθη ηνπ πηλγθ-πνλγθ (Β) αθήλνληαη ηελ ίδηα ρξνληθή 

ζηηγκή από ην κπαιθόλη ηνπ 1
νπ

 νξόθνπ ελόο θηηξίνπ. 

Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε. 

Αλ ε αληίζηαζε ηνπ αέξα ζεσξεζεί ακειεηέα θαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο (g) ζηαζεξή, 

ηόηε: 

α) ε ζθαίξα (Α) θηάλεη ζην έδαθνο γξεγνξόηεξα από ην κπαιάθη, γηαηί έρεη κεγαιύηεξε κάδα. 

β) ην κπαιάθη (Β) θηάλεη ζην έδαθνο γξεγνξόηεξα, γηαηί έρεη κηθξόηεξε κάδα θαη ζπλεπώο ζα 

απνθηήζεη κεγαιύηεξε επηηάρπλζε. 

W 

γ) ηα δύν ζώκαηα θηάλνπλ ηαπηόρξνλα γηαηί o ιόγνο —, δειαδή ν ιόγνο ηνπ βάξνπο 

m 

ηνπο W, πξνο ηε κάδα ηνπο m, είλαη ίδηνο θαη γηα ηα δπν ζώκαηα. 

Μονάδες 4 

Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε. 

Δλκηική δύναμε ποσ αζκεί ο πλανήηες Γίας ζηον 

Αζηροναύηε 
Μάδα ηοσ αζηροναύηε ζηον 

Πλανήηε Γία 

α )

Μεγαιύηεξε, ζε ζρέζε κε ηελ ειθηηθή δύλακε πνπ 

αζθείηαη ζηνλ αζηξνλαύηε από ηε Γε όηαλ βξίζθεηαη 

ζηελ επηθάλεηά ηεο 

Ίδηα κε απηήλ ζηε Γε 

β) 

Μεγαιύηεξε, ζε ζρέζε κε ηελ ειθηηθή δύλακε πνπ 

αζθείηαη ζηνλ αζηξνλαύηε από ηε Γε όηαλ βξίζθεηαη 

ζηελ επηθάλεηά ηεο 

Μεγαιύηεξε από ηε κάδα ηνπ ζηε Γε 

γ) 

Ίζε κε ηελ ειθηηθή δύλακε πνπ αζθείηαη ζηνλ 

αζηξνλαύηε από ηε Γε όηαλ βξίζθεηαη ζηελ επηθάλεηά 

ηεο 

Μεγαιύηεξε από ηε κάδα ηνπ ζηε Γε 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

Μνλάδεο 8 
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15.

Β1. Έλαο αζηξνλαύηεο ηνπ κέιινληνο πξνζεδαθίδεηαη ζε έλα πιαλήηε. Πξνθεηκέλνπ λα κεηξήζεη 

ηελ επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο αθήλεη από θάπνην ύςνο κηα κηθξή κεηαιιηθή ζθαίξα ε νπνία 

θηάλεη ζην έδαθνο κεηά από ρξνληθό δηάζηεκα 2 s. Ο αζηξνλαύηεο είρε επαλαιάβεη ην ίδην 

αθξηβώο πείξακα ζηε γε θαη είρε κεηξήζεη ρξνληθό δηάζηεκα 1 s. 

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε: 

Αλ ν αζηξνλαύηεο γλσξίδεη όηη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο ζηε γε είλαη g = 10m/s
2
 θαη

ακειώληαο γεληθά ηελ επίδξαζε ηνπ αέξα ζπκπεξαίλεη όηη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο ζηνλ 

πιαλήηε είλαη: 

α) 2,5 m/s
2
 β) 5 m/s

2
 γ) 20 m/s

2
 

Μνλάδεο 4 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο 

Μνλάδεο 8 

16.

Β2. Έλαο αζιεηήο πεηάεη κηα κπάια θαηαθόξπθα πξνο ηα πάλσ πνπ θηάλεη ζε κέγηζην ύςνο (από 

ην ρέξη ηνπ) H. Η επίδξαζε ηνπ αέξα ζεσξείηαη ακειεηέα. 

Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε: 

Σν ύςνο ζην νπνίν ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο ηεο κπάιαο είλαη ην κηζό ηνπ αξρηθνύ ηεο είλαη ίζν κε 

α) H/4 β) H/2 γ) H/4 

Μνλάδεο 4 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο 

Μνλάδεο 9 
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17.

Β2. Γύν ζώκαηα αθήλνληαη λα πέζνπλ δηαδνρηθά από ηελ ηαξάηζα κηαο πνιπθαηνηθίαο κε ρξνληθή 

δηαθνξά ίζε κε 1 s ην έλα κεηά ην άιιν.  

Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε. 

Αλ ε επίδξαζε ηνπ αέξα ζεσξεζεί ακειεηέα θαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο (g) είλαη ζηαζεξή, 

ηόηε ε δηαθνξά ησλ ηαρπηήησλ ησλ δύν ζσκάησλ γηα όζν ρξόλν ηα ζώκαηα βξίζθνληαη ζε πηώζε: 

α) ζπλερώο απμάλεηαη β) ζπλερώο κεηώλεηαη γ) παξακέλεη ζηαζεξή 

Μνλάδεο 4 

Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

Μνλάδεο 9 

18.

Β1. Γύν κεηαιιηθέο ζθαίξεο 1 θαη 2, κε κάδεο m1 θαη m2 αληίζηνηρα, κε m2 > m1 αθήλνληαη λα 

εθηειέζνπλ ειεύζεξε πηώζε από ην ίδην ύςνο πάλσ από ηελ επηθάλεηα ηεο Γεο. 

Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε.  

α) Σν βάξνο ηεο 2 είλαη κεγαιύηεξν από απηό ηεο 1 θαη ζπλεπώο ε 2 θηλείηαη κε επηηάρπλζε 

κεγαιύηεξε από απηήλ ηεο 1 .  

β) Οη δύν ζθαίξεο θηλνύληαη κε ίζεο επηηαρύλζεηο θαη θηάλνπλ ηαπηόρξνλα ζην έδαθνο έρνληαο 

ίζεο ηαρύηεηεο. 

γ) Η βαξύηεξε ζθαίξα θηάλεη πξώηε ζην έδαθνο θαη κε ηαρύηεηα κεγαιύηεξε από ηελ 

ειαθξύηεξε 

Μνλάδεο 4 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο 

Μνλάδεο 8 
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Β1. Σν κέηξν ηεο επηηάρπλζεο ηεο βαξύηεηαο ζηελ επηθάλεηα ηεο Γεο είλαη 6,25 θνξέο 

κεγαιύηεξν από ην κέηξν ηεο επηηάρπλζεο ηεο βαξύηεηαο ζηελ επηθάλεηα ηεο ειήλεο. Σν βάξνο 

ελόο κεηαιιηθνύ θύβνπ, όπσο κεηξάηαη κε ην ίδην δπλακόκεηξν, ζηε Γε είλαη ΒΓ θαη ζηελ 

επηθάλεηα ηεο ειήλεο είλαη Β. Η επίδξαζε ηνπ αέξα, όπνπ ππάξρεη ζεσξείηαη ακειεηέα.  

Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε  

Γηα ηα κέηξα ησλ βαξώλ ηνπ θύβνπ ηζρύνπλ νη ζρέζεηο:  

α) ΒΓ = 6,25 Β 

β) Β = 6,25 ΒΓ 

γ) ΒΓ =Β 

Μνλάδεο 4 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο 

Μνλάδεο 8 

20.

Β1. Έλαο αζηξνλαύηεο επηρεηξεί λα κεηξήζεη ηελ επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο θνληά ζηελ επηθάλεηα 

ελόο πιαλήηε πνπ δελ έρεη αηκόζθαηξα. Γηα ην ζθνπό απηό αθήλεη λα πέζεη κηα κηθξή ζθαίξα από 

ύςνο 2 m νπόηε δηαπηζηώλεη όηη ε ζθαίξα θηάλεη ζηελ επηθάλεηα κεηά από ρξόλν 1s. 

Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε 

Ο αζηξνλαύηεο ζπκπεξαίλεη όηη ην κέηξν ηεο επηηάρπλζεο ηεο βαξύηεηαο είλαη ίζν κε: 

α) 10 m/s
2
 β) 6 m/s

2
 γ) 4 m/s

2

Μνλάδεο 4 

B) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο

Μνλάδεο 8 

21.

B2. Μία ζθαίξα όηαλ αθήλεηαη από κηθξό ύςνο h πάλσ από ηελ επηθάλεηα ηεο Γεο θηάλεη ζην 

έδαθνο ζε ρξόλν tΓ. Η ίδηα ζθαίξα όηαλ αθήλεηαη από ην ίδην ύςνο h πάλσ από ηελ επηθάλεηα 

ελόο πιαλήηε Α θηάλεη ζηελ επηθάλεηα ηνπ πιαλήηε ζε ρξόλν tA = 3tΓ. Η αληίζηαζε ηνπ αέξα 

ζηελ επηθάλεηα ηεο Γεο είλαη ακειεηέα, ελώ ν πιαλήηεο Α δελ έρεη αηκόζθαηξα.  

19.
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Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε. 

Αλ gΓ θαη gA είλαη νη επηηαρύλζεηο ηεο βαξύηεηαο ζηε Γε θαη ζηνλ πιαλήηε Α αληίζηνηρα, 

ηόηε ηζρύεη: 

α) g A = β) g A = γ) gΓ = 

Μονάδες 4 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

Μονάδες 9 

22.

Β2. Γύν όκνηεο κεηαιιηθέο ζθαίξεο 1 θαη 2 , ίδηαο κάδαο, αθήλνληαη ηαπηόρξνλα λα εθηειέζνπλ 

ειεύζεξε πηώζε, από ύςνο h1 ε 1 θαη από ύςνο h2 ε 2, πάλσ από ηελ επηθάλεηα ηεο Γεο. Η 

αληίζηαζε ηνπ αέξα είλαη ακειεηέα θαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο ζηαζεξή.  

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε.  

Αλ h1= 2h2, ηόηε: 

α) Η ζθαίξα 1 θζάλεη ζην έδαθνο έρνληαο ηαρύηεηα δηπιάζηνπ κέηξνπ από ηελ ηαρύηεηα ηεο 

ζθαίξαο 2. 

β) Οη δύν ζθαίξεο θηάλνπλ ηαπηόρξνλα ζην έδαθνο. 

γ) Η ζθαίξα 1 θζάλεη ζην έδαθνο έρνληαο δηπιάζηα θηλεηηθή ελέξγεηα από ηε ζθαίξα 2. 

Μνλάδεο 4 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο 

Μνλάδεο 9 

23.

Β2) Γπν ζθαίξεο Α θαη Β κε κάδεο mA = m θαη mB = 2m, αθήλνληαη λα πέζνπλ ειεύζεξα από 

ύςνο 2h θαη h αληίζηνηρα θαη θηάλνπλ ζην έδαθνο κε ηαρύηεηεο κέηξνπ υΑ θαη υΒ. Η αληίζηαζε 

ηνπ αέξα ζεσξείηαη ακειεηέα θαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο είλαη ζηαζεξή. 

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε. 

Σα κέηξα πΑ θαη πΒ ησλ ηαρπηήησλ ηθαλνπνηνύλ ηε ζρέζε: 

α) πB = πΑ β) πΑ = πΒ γ) πA = πB 
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Μνλάδεο 4 

Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

Μνλάδεο 9 

24.

Β2. Έλα ζώκα, ηε ρξνληθή ζηηγκή t =0 αθήλεηαη λα πέζεη 

ειεύζεξα από κία γέθπξα ζε κία βαζηά ραξάδξα.  

Α) Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πίλαθα ηηκώλ, όπνπ t ε ρξνληθή 

ζηηγκή, υ ε ηαρύηεηα θαη s ην δηάζηεκα πνπ δηαλύεη ην 

ζώκα.  

Γίλεηαη όηη g = 10m/s
2
 . 

Μονάδες 3 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο 

Μονάδες 10 

25.

Β2. Μία κηθξή κεηαιιηθή ζθαίξα αθήλεηαη από ύςνο H , λα πέζεη ειεύζεξα θαη θηάλεη ζην έδαθνο 

κε ηαρύηεηα κέηξνπ u . Η αληίζηαζε ηνπ αέξα είλαη ακειεηέα θαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο 

έρεη ζηαζεξή ηηκή . 

Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε 

Γηα λα θηάζεη ζην έδαθνο κε ηαρύηεηα κέηξνπ 2u  πξέπεη λα αθεζεί από ύςνο 

α) 2H β) 4H Γ) √   

Μονάδες 4 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο 

Μονάδες 9
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