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A΄ Λυκείου 

 6 Μαρτίου 2010 

Θεωρητικό Μέρος  

Θέµα 1ο   

Α. Στο παρακάτω σχήµα απεικονίζονται οι θέσεις ενός βλήµατος που εκτελεί οριζόντια 
βολή τη στιγµή t=0 κατά την οποία εκτοξεύτηκε και τις επόµενες τέσσερις οι οποίες 
απέχουν χρονικά 1s η µία από την άλλη. Τα βέλη απεικονίζουν τις οριζόντιες και 
κατακόρυφες συνιστώσες της ταχύτητας. Μεταφέρετε το σχήµα στο τετράδιό σας µε 
συµπληρωµένα τα κενά. ∆ίνεται η επιτάχυνση λόγω της βαρύτητας g=10m/s2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Στις ερωτήσεις  Β, Γ, ∆, E µια µόνο απάντηση είναι σωστή. Γράψτε στο τετράδιό σας το 

κεφαλαίο γράµµα της ερώτησης και το µικρό γράµµα της σωστής απάντησης. 

Β) Ένα ποδήλατο επιταχύνεται µε σταθερή επιτάχυνση a ξεκινώντας από την ηρεµία σε 
οριζόντιο δρόµο. Η µόνη πηγή ενέργειας είναι αυτή που παρέχει ο ποδηλάτης ο οποίος 
δεν ακουµπά τα πόδια του στο δρόµο αλλά κινεί τα πετάλια και αυτά κινούν τον πίσω 
τροχό. Σύµφωνα µε το δεύτερο νόµο του Newton F=ma όπου m η µάζα του 
συστήµατος ποδηλάτης-ποδήλατο. Η δύναµη F είναι: 

 
α.  Η δύναµη που ασκείται από την αλυσίδα στον πίσω τροχό. 
β.  Η δύναµη που ασκείται από τα πόδια του ποδηλάτη στα πετάλια. 
γ.  Η δύναµη που ασκείται από τον πίσω τροχό στο δρόµο. 
δ.  Η τριβή µεταξύ του δρόµου και των τροχών. 
ε.  Το βάρος του συστήµατος. 
 

Γ)  Ένα θρανίο και ένα βιβλίο είναι ακίνητα στο οριζόντιο δάπεδο της τάξης σας. Αν 
τοποθετήσετε το βιβλίο πάνω στο θρανίο θα αλλάξει: 

 
α.  Η συνισταµένη δύναµη που ασκείται στο θρανίο. 
β.  Η βαρυτική δύναµη που ασκείται στο θρανίο. 
γ.  Η κάθετη δύναµη στήριξης που ασκείται από το έδαφος στο θρανίο. 
δ.  Η κινητική ενέργεια του βιβλίου. 
ε.  Η κινητική ενέργεια του θρανίου. 
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∆) Ένα αντικείµενο κάποια στιγµή έχει επιτάχυνση 2 m/s2 λόγω  της µοναδικής 

αλληλεπίδρασής του µε ένα άλλο αντικείµενο, το οποίο έχει µάζα 1 kg και επιτάχυνση 4 
m/s2 την ίδια χρονική στιγµή. Ποια είναι η µάζα του πρώτου αντικειµένου; 

           
       α.  0,5 kg                     β. 1 kg                     γ. 2 kg                         δ. 8 kg 
 
Ε)  Ένας αστροναύτης σε ένα πλανήτη στο µέλλον βρήκε ότι η επιτάχυνση λόγω της 

βαρύτητας είναι δύο φορές µεγαλύτερη από εκείνη στη Γη. Ποιο από τα παρακάτω θα 
µπορούσε να το εξηγήσει αυτό; 

 
α.  Η µάζα του πλανήτη είναι η µισή από εκείνη της Γης αλλά η ακτίνα του είναι η ίδια. 
β.  Η ακτίνα του πλανήτη είναι η µισή από εκείνη της Γης αλλά η µάζα του είναι η ίδια. 
γ.  Και η µάζα και η ακτίνα του είναι διπλάσιες από εκείνες της Γης. 

δ.  Και η µάζα και η ακτίνα του είναι οι µισές από εκείνες της Γης. 

 

Θέµα 2ο  

A. ∆ύο ποδηλάτες κινούνται στο ίδιο 
ευθύγραµµο τµήµα της εθνικής οδού. 
Οι ποδηλάτες ξεκίνησαν από το ίδιο 
σηµείο. Ο πρώτος ξεκίνησε τη χρονική 
στιγµή 0 και ο δεύτερος µετά από 3 
min. Στο παρακάτω κοινό γράφηµα 
φαίνονται οι ταχύτητες των δύο 
ποδηλατών σε σχέση µε το χρόνο. 
Ποια χρονική στιγµή οι δύο ποδηλάτες 
συναντιόνται;  

 
 
B. Εκτιµήστε το µέγιστο αριθµό των pushups που µπορεί να εκτελέσει ένας βιονικός 

υπεραθλητής σε χρόνο ενός λεπτού. Μπορείτε να κάνετε κάποιες λογικές υποθέσεις 
για να απαντήσετε στο πρόβληµα. Μη λάβετε υπ’ όψιν τον παράγοντα κόπωση ούτε 
περιορισµούς στις αντοχές των οστών του. 

 
 
 

 

 

 

Γ.  Φανταστείτε ένα πλοίο το οποίο πλέει στο µέσο µιας µικρής λίµνης. Η ποσότητα του 

νερού στη λίµνη είναι δεδοµένη. Το πλοίο µεταφέρει ένα µεγάλο βράχο. Ο βράχος 

ρίχνεται από το πλοίο στη λίµνη. Η στάθµη του νερού της λίµνης θα ανεβεί, θα κατεβεί 

ή θα παραµείνει η ίδια; Σας θυµίζουµε ότι η σύµφωνα µε την αρχή του Αρχιµήδη όταν 

ένα αντικείµενο βυθίζεται σε ρευστό (υγρό ή αέριο), δέχεται δύναµη προς τα πάνω µε 

µέτρο ίσο µε το βάρος του ρευστού που εκτοπίζει. 

 

 

3 4 t (min) 

v 
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Θέµα 3ο 

A.  Κατά τη διάρκεια µιας καταιγίδας ένας µαθητής µηδενίζει το χρονόµετρό του και πατά 

το κουµπί λειτουργίας του τη στιγµή που βλέπει µια αστραπή σε µια συγκεκριµένη 

κατεύθυνση από την οποία πλησιάζει η καταιγίδα. Καταγράφει τη χρονική στιγµή t κατά 

την οποία βλέπει την επόµενη αστραπή στην ίδια κατεύθυνση και το χρονικό διάστηµα, 

∆t , µεταξύ κάθε αστραπής και της βροντής που την ακολουθεί. Τα αποτελέσµατα 

φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. 

t /s ∆t / s 

0 32,5 

49,1 18,0 

82,7 8,0 

 
(i) Για ποιο λόγο η αστραπή φτάνει πριν τη βροντή; 
(ii) Εκτιµήστε την ταχύτητα µε την οποία πλησιάζει η καταιγίδα. Μπορείτε να κάνετε 

κάποια λογική υπόθεση για να απαντήσετε στο πρόβληµα. 
 

∆ίνεται η ταχύτητα του ήχου στον αέρα υηχ=334 m/s και η ταχύτητα του φωτός στον 
αέρα c=3.108 m/s. 

B.  Στο παρακάτω ελεύθερο διάγραµµα, φαίνεται µια ακροβάτησα µε µάζα 58 kg σε 
τσίρκο, ενώ ισορροπεί πάνω σε µη εκτατό σχοινί αµελητέας µάζας το οποίο είναι 
δεµένο σε δύο κατακόρυφους στύλους. 

 

i)  Βρείτε τις τάσεις Τ1 και Τ2. ∆ίνεται η επιτάχυνση λόγω της βαρύτητας g=9,81 m/s2 

ii)  Ένας θεατής ανησυχεί µήπως κοπεί το σχοινί ή πέσουν οι κατακόρυφοι στύλοι. 
Σκέφτεται λοιπόν ότι αν το σχοινί είχε µικρότερο µήκος και βαθουλωνόταν λιγότερο 
θα υπήρχε µικρότερος κίνδυνος να κοπεί ή να πέσουν οι στύλοι. Συµµερίζεστε την 
ανησυχία του θεατή; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.  

 

Πειραµατικό Μέρος 

Σε ένα γυάλινο σωλήνα µε λειασµένα χείλη περνάµε ένα νήµα 
από χοντρή πετονιά. Στη µια άκρη του νήµατος είναι δεµένο 
ένα πλαστικό πώµα µε µάζα 10g. Στην άλλη άκρη του νήµατος 
µπορούµε να τοποθετούµε σιδερένιες ροδέλες µε µάζα 20g η 
καθεµιά. Κρατάµε το σύστηµα από το γυάλινο σωλήνα και 
αρχίζουµε να τον στριφογυρίζουµε ώστε το πώµα να εκτελεί 
σχεδόν οριζόντια οµαλή κυκλική κίνηση µε ακτίνα R=80cm 
όπως φαίνεται στο διπλανό σχήµα. (Έχουµε σηµαδέψει µε 
µαρκαδόρο το νήµα και φροντίζουµε ώστε η ακτίνα να είναι 

R 
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σταθερή 80cm κάθε φορά). Για διάφορους αριθµούς ροδελών µετράµε το χρόνο 20 
περιόδων της οµαλής κυκλικής κίνησης και παίρνουµε τα πειραµατικά δεδοµένα που 
φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.  

Αριθµός ροδελών 20Τ 

1 25,4 

2 17,8 

3 14,6 

4 12,6 

5 11,4 

6 10,2 

 

(ι)  Μεταφέρετε τον παρακάτω πίνακα ανάλυσης δεδοµένων στο τετράδιό σας και 
συµπληρώστε τον. Εξηγήστε πως βρήκατε τις τιµές της κεντροµόλου δύναµης 

Κεντροµόλος δύναµη 
F (Ν) 

Περίοδος Τ (s) Τ
2 (s2) 1 / Τ2 (s-2) 

    

    

    

    

    

    

 

(ii)  Κάντε το κατάλληλο γράφηµα και εξετάστε αν επαληθεύεται ο νόµος της κεντροµόλου 
δύναµης από το γράφηµα αυτό. Το κατάλληλο γράφηµα είναι αυτό που µε βάση τη 
θεωρία αναµένουµε να είναι γραµµικό ώστε από την κλίση να είναι δυνατόν να 
επαληθεύσουµε το νόµο της κεντροµόλου δύναµης. 

(iii)  Στο προηγούµενο πείραµα διατηρούσαµε σταθερή την ακτίνα και µεταβάλλαµε κάθε 
φορά τον αριθµό των ροδελών. Αν διατηρούσαµε σταθερό τον αριθµό των ροδελών 
και στριφογυρίζαµε το σωλήνα έτσι ώστε ο το πώµα να εκτελούσε κάθε φορά οµαλή 
κυκλική κίνηση µε διαφορετική ακτίνα, και µετρούσαµε πάλι το χρόνο των είκοσι 
περιόδων, ποιο θα ήταν το κατάλληλο γράφηµα που θα έπρεπε να κάνουµε ώστε να 
επαληθεύσουµε το νόµο της κεντροµόλου δύναµης;  

(iv)  Ποια θα ήταν περίπου η κλίση στο γράφηµα αυτό; 

Καλή  Επιτυχία 
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Αν θέλετε, µπορείτε να κάνετε τα γραφήµατα σ’ αυτή τη σελίδα και να την επισυνάψετε 
µέσα στο τετράδιό σας. 

Επιλέξτε τους άξονες τιτλοδοτήστε συµπεριλάβετε και τις κατάλληλες µονάδες σε κάθε 
άξονα. 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
   


