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24/11/2018 

ΘΔΜΑ Α. 

Α. Δξεηάζηε ποιερ από ηιρ παπακάηω πποηάζειρ είναι ζωζηέρ και 
ποιερ λάθορ  

1.∆ύν παηδηά εθηνμεύνπλ από ηνλ 2ν θαη ηνλ 4ν όξνθν ηνπ ζπηηηνύ ηνπο  
ηαπηόρξνλα ζώκαηα  µε ίζεο νξηδόληηεο ηαρύηεηεο.  

(α)Τα δπν ζώκαηα ϑα ϕηάζνπλ ηαπηόρξνλα ζην έδαθνο  

(ϐ) Τν ζώκα  από ηνλ 4ν όξνθν ϑα δηαλύζεη µεγαιύηεξε νξηδόληηα 
απόζηαζε µέρξη λα ϕηάζεη ζην έδαθνο από ην ζώκα πνπ εθηνμεύεηε από 
ηνλ 2ν όξνθν.                                                                       

(γ) Τν ζώκα  από ηνλ 2ν όξνθν ϑα ϕηάλεη ζην έδαθνο µε µεγαιύηεξε 
ηαρύηεηα.  

(δ) Η ηξνρηά θάζε ζώκαηνο είλαη ειιεηπηηθή 
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2.΄Δλαο δξνκέαο ηνπ ζηίβνπ θάλεη πξνπόλεζε  ζε θπθιηθό ζηίβν αθηίλαο 
R = 200/π m θαη εθηειεί  δύν πεξηζηξνθέο θάζε δύν ιεπηά µε ηαρύηεηα 
ζηαζεξνύ µέηξνπ.  

(α) Η ηαρύηεηα ηνπ αζιεηή είλαη θαηά µέηξν ίζε µε 1/ 60 m/s  

(ϐ) Ο αζιεηήο δηαλύεη µήθνο ηόμνπ  400m ζε ρξόλν 60 sec.  

(γ) Η πεξίνδνο ηεο θίλεζεο ηνπ δξνκέα µεηαβάιιεηαη µε ηνλ ρξόλν.  

(δ) Ο ϱπζµόο µεηαβνιήο ηεο  γσλίαο πνπ δηαγξάθεη ε αθηίλα ηνπ αζιεηή 
είλαη αλάινγνο ηνπ ρξόλνπ 
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3. Αθίλεην βιήκα εθξήγλπηαη θαη δηαζπάηαη ζε δύν θνκκάηηα κε κάδεο m 
θαη 2m. 
(α) Τα δύν θνκκάηηα απνθηνύλ ίζεο νξκέο.  
(β) Τα δύν θνκκάηηα απνθηνύλ αληίζεηεο ηαρύηεηεο. 
(γ) Τα δύν θνκκάηηα απνθηνύλ αληίζεηεο νξκέο.  
(δ) Τν θνκκάηη κάδαο 2m απνθηά δηπιάζηα νξκή από ηελ νξκή ηνπ 
θνκκαηηνύ κάδαο m. 
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4. Μηα κπάια κάδαο m πέθηεη κε θαηαθόξπθε ηαρύηεηα π ζην έδαθνο θαη 
αλαθιάηαη κε ηαρύηεηα ίζνπ κέηξνπ.  
(α) Η νξκή ηεο κπάιαο παξέκεηλε ζηαζεξή θαηά ηελ θξνύζε. 
(β) Η κεηαβνιή ηεο νξκήο ηεο κπάιαο είλαη θαηαθόξπθε, κε θνξά πξνο 
ηα πάλσ.  
(γ) Η δύλακε πνπ δέρηεθε ε κπάια από ην έδαθνο είλαη ίζε κε ην βάξνο 
ηεο.  
(δ) Η δύλακε πνπ δέρηεθε ε κπάια από ην έδαθνο είλαη κεγαιύηεξε ηνπ 
βάξνπο ηεο. 
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 5.Γύν ζώκαηα Α θαη Β κε ίζεο κάδεο εθηεινύλ νκαιή θπθιηθή θίλεζε ζε 
νκόθεληξνπο θύθινπο κε αθηίλεο R θαη 16R, αληίζηνηρα. Αλ ηα κέηξα ησλ 
θεληξνκόισλ δπλάκεσλ πνπ αζθνύληαη ζηα δύν ζώκαηα είλαη ίζα, ηόηε ν 
ιόγνο ησλ πεξηόδσλ TA /TB είλαη :  
(α) 2  
(ϐ) 0,25  
(γ) 4  
(δ) ηίπνηα από ηα παξαπάλσ 
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ΘΔΜΑ Β.  

ηιρ παπακάηω επωηήζειρ να επιλέξεηε ηη ζωζηή απάνηηζη και 

να δικαιολογήζεηε ηην επιλογή ζαρ. 

1.Σην παξαθάησ ζρήκα ϕαίλεηαη νξηδόληηνο δίζθνο αθηίλαο R, ν νπνίνο 
πεξηζηξέθεηαη γύξσ από θαηαθόξπθν άμνλα πνπ δηέξρεηαη από ην 
θέληξν ηνπ Κ θαη όια ηνπ ηα ζεκεία (εθηόο από ην Κ πνπ  

 
 
παξακέλεη αθίλεην) εθηεινύλ νκαιή θπθιηθή θίλεζε.  
Γύν ζεκεία Α θαη Β ηνπ δίζθνπ απέρνπλ από ην θέληξν Κ απνζηάζεηο R/2 
θαη R από αληίζηνηρα. Γηα ηα κέηξα ησλ γξακκηθώλ ηαρπηήησλ π A θαη πB 
ησλ ζεκείσλ Α θαη Β ηζρύεη :  
1. πA /πB = 2  

2. πA/πB = 1 /2  

3. πA /πB = 1  
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2.Σώκα Σ1 θηλνύκελν πξνο αθίλεην ζώκα Σ2, ίζεο κάδαο κε ην Σ1, 
ζπγθξνύεηαη κεησπηθά θαη πιαζηηθά κε απηό. Τν πνζνζηό ηεο αξρηθήο 
θηλεηηθήο ελέξγεηαο ηνπ Σ1 πνπ έγηλε ϑεξκόηεηα θαηά ηελ θξνύζε είλαη :  
(α) 0%  
(ϐ) 25%  
(γ) 50% 
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3.Γύν κηθξέο ζθαίξεο Α θαη Β εθηνμεύνληαη νξηδόληηα ηαπηόρξνλα ηε 
ρξνληθή ζηηγκή t= 0s από ύςε hA θαη hB = hA /9 αληίζηνηρα, πνπ 
ϐξίζθνληαη ζηελ ίδηα θαηαθόξπθν. Οη αξρηθέο νξηδόληηεο ηαρύηεηεο ησλ 
ζσκάησλ ζπλδένληαη κε ηελ ζρέζε πA = 3πB θαη ε αληίζηαζε ηνπ αέξα 
ϑεσξείηαη ακειεηέα. Αλ ηα ζώκαηα ϕηάλνληαο ζην έδαθνο πξνζθξνύνπλ 
ζε νξηδόληηα απόζηαζε από ηελ θνηλή θαηαθόξπθν ρΑ θαη ρΒ  , ηόηε νη δύν 



νξηδόληηεο απνζηάζεηο από ηελ θαηαθόξπθν ζπλδένληαη κε ηελ ζρέζε :  
(α) ρA /ρB = 1  
(ϐ) ρA /ρB = 4/ 9  
(γ) ηίπνηε από ηα παξαπάλσ 
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ΘΔΜΑ Γ.:    ΟΤΣΕ SKATE ΗΤΥΟ ΥΩΡΙ ΦΤΙΚΗ                

 

  
 

Έλαο   SKATE(ΤΑΣ) κε κάδα m=5Kgr μεθηλά από ηελ εξεκία ηελ ζηηγκή 
t0=0s από ηελ θνξπθή κηαο ξάκπαο ζρήκαηνο ηεηαξηνθπθιίνπ κε αθηίλα 
R=1,8m ηεο νπνίαο ε βάζε απέρεη από ην έδαθνο ύςνο h=1,8m( =R) 
όπσο ζην ζρήκα.  
Σηελ δηάξθεηα ηεο δηαδξνκήο ηνπ ζθέθηεηαη 
Γ1.Με ηη  κέηξν ηαρύηεηαο π0 ζα πεξάζεη από ηελ βάζε Γ ηεο ξάκπαο ; 
Γ2.Σ ε πόζν ρξόληθό δηάζηεκα ζα θηάζεη ζην έδαθνο από ηελ ζηηγκή πνπ 
εγθαηαιείπεη ην ηεηαξηνθύθιην 
Γ3. Πνηα ζα είλαη ε ζπλνιηθή νξηδόληηα κεηαηόπηζε ηνπ ζώκαηνο από ηελ 
ζηηγκή πνπ μεθίλεζε   t0=0s κέρξη ηελ ζηηγκή πνπ έθηαζε ζην έδαθνο; 
Γ4. Πνην είλαη ην κέηξν ηεο δύλακεο πνπ δέρεηαη  από ηελ ξάκπα ηελ 
ζηηγκή πνπ ζα ηελ εγθαηαιείςεη 
Γίλεηαη g=10m/sec2     
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ΘΔΜΑ Γ. ΥΡΙΣΟΤΓΕΝΝΑ ΥΩΡΙ ΦΤΙΚΗ ΓΙΝΕΣΑΙ? ΔΕ ΓΙΝΕΣΑΙ 
 

 

  
 

 

Έλαο θπζηθόο έρεη ηνπνζεηήζεη έλα δπλακηηάθη (ακειεηέαο κάδαο θαη 
κηθξήο ηζρύνο , κελ έρνπκε θαη δεκηέο ζηα θαιά θαζνύκελα) ζην 
εζσηεξηθό σπιζηοςγεννιάηικηρ μπάλαρ κάδαο Μ=0,3Kg, ηελ νπνία 
έρεη πάλσ ζε ιείν ηξαπέδη, δεκέλε κε 2 λήκαηα ακειεηέαο κάδαο κήθνπο 
r=1m ην θαζέλα, ην άιιν άθξν ησλ νπνίσλ είλαη θαξθσκέλν πάλσ ζην 
ηξαπέδη (όπσο ζην ζρήκα, πνπ δείρλεη ηελ θάηνςε ηεο δηάηαμεο). Κάπνηα 
ζηηγκή ην δπλακηηάθη εθξήγλπηαη κε απνηέιεζκα ε κπάια λα ζπάζεη ζε 2 
θνκκάηηα κε m1=2m2. Τα δύν θνκκάηηα αξρίδνπλ λα θηλνύληαη κε 
ηαρύηεηεο ς1=10m/s θαη π2 αληίζηνηρα, εθηειώληαο νκαιή θπθιηθή 
θίλεζε πάλσ ζην ηξαπέδη.  
Να βξεζνύλ:  
1. Πνηα ζα είλαη ε ηαρύηεηα π2 ηεο m2 κεηά ηελ έθξεμε  
 
2. Αλ από ηελ έθξεμε απειεπζεξώλεηαη ζπλνιηθά πνζό ελέξγεηαο 120 J, 
πνην είλαη ην επί ηνηο % πνζνζηό ηεο ελέξγεηαο απηήο, πνπ έγηλε θηλεηηθή 
ελέξγεηα ζηα 2 θνκκάηηα  
 
3. Πνηεο ζα είλαη νη γσληαθέο ηαρύηεηεο , νη ζπρλόηεηεο θαη νη πεξίνδνη 
ησλ θπθιηθώλ θηλήζεσλ ησλ 2 θνκκαηηώλ  
 
4. Μεηά από πόζν ρξόλν από ηε ζηηγκή ηεο έθξεμεο (πνπ δηαξθεί 
ακειεηέν ρξνληθό δηάζηεκα) ηα δύν θνκκάηηα ζα μαλαζπγθξνπζηνύλ  
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