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ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΘΚΕ ΕΡΩΣΗΕΘ ΑΠΟ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ (ΚΕΦ 1-2) 

 

1-Β1 Να εμεγήζεηε κε ηε βνήζεηα ηεο γεληθήο έθθξαζεο ηνπ 2
νπ

 λόκνπ ηνπ Newton , 
γηαηί ε ρξήζε ηεο δώλεο αζθαιείαο από ηνπο νδεγνύο ζε ζπλδπαζκό κε ηελ ηερλνινγία ησλ αεξόζαθσλ, 

κείσζαλ εληππσζηαθά ηα ζαλαηεθόξα δπζηπρήκαηα ζε κεησπηθέο ζπγθξνύζεηο νρεκάησλ.         Μονάδες 12 

 

2-Β1 Μαζεηήο βξίζθεηαη ζηελ ηαξάηζα κηαο πνιπθαηνηθίαο θαη θξαηάεη ζην δεμί ηνπ ρέξη έλα κπαιάθη 

θόθθηλνπ ρξώκαηνο θαη ζην αξηζηεξό ηνπ έλα όκνην πξάζηλνπ ρξώκαηνο. Δθηνμεύεη ηαπηόρξνλα από ην 

ίδην ύςνο θαη νξηδόληηα ηα δύν κπαιάθηα, ην πξάζηλν κε δηπιάζηα ηαρύηεηα από ην θόθθηλν.  

Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε:  

Αλ ε επίδξαζε ηνπ αέξα δελ ιεθζεί ππόςε ηόηε ζην έδαθνο   ηόηε: 

α. θηάλεη πξώηα ην θόθθηλν κπαιάθη    β. θηάλεη πξώηα ην πξάζηλν κπαιάθη  γ. θαη ηα δύν κπαιάθηα θηάλνπλ 

ηαπηόρξνλα                                                                                                                                         Μονάδες 4 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.       Μονάδες 8 

 

3-Β1 Αλεκηζηήξαο νξνθήο πεξηζηξέθεηαη κε ζηαζεξή γσληαθή ηαρύηεηα. ηελ άθξε ελόο πηεξπγίνπ 

θάζεηαη κηα κύγα θαη ζην κέζν ηνπ πηεξπγίνπ κηα αξάρλε.  

Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε:  

Αλ ε κάδα ηεο αξάρλεο είλαη ίζε κε ηε κάδα ηεο κύγαο ηόηε ε θηλεηηθή ελέξγεηα ηεο αξάρλεο είλαη  
α. ηεηξαπιάζηα ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο ηεο κύγαο         β.  δηπιάζηα ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο ηεο κύγαο     
γ. ππνηεηξαπιάζηα ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο ηεο κύγαο       Μονάδες 4 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο       Μονάδες 8 

 

4-Β1 Η γξαθηθή παξάζηαζε ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο ελόο ζώκαηνο σο ζπλάξηεζε ηεο νξκήο ηνπ είλαη: 

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε: 

α. Δπζεία πνπ δηέξρεηαη από ηελ αξρή ησλ αμόλσλ     β. Δπζεία πνπ δε δηέξρεηαη από ηελ αξρή ησλ αμόλσλ 

γ. Παξαβνιή            Μονάδες 4 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.        Μονάδες 8 

 

5-Β1 Βιήκα θηλείηαη θαηαθόξπθα πξνο ηα πάλσ θαη ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ ε ηαρύηεηά ηνπ έρεη κέηξν υ, 

ζπάεη από αθαξηαία εζσηεξηθή έθξεμε, ζε δύν θνκκάηηα ίζσλ καδώλ. Σν έλα θνκκάηη ακέζσο κεηά ηελ 

έθξεμε θηλείηαη πξνο ηελ ίδηα θαηεύζπλζε, δειαδή θαηαθόξπθα πξνο ηα πάλσ, κε ηαρύηεηα κέηξνπ        

υ1 = 2·υ.  

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε.  

Η ηαρύηεηα ηνπ άιινπ θνκκαηηνύ ακέζσο κεηά ηελ έθξεμε: 

α. έρεη κέηξν υ θαη δηεύζπλζε θαηαθόξπθε κε θνξά πξνο ηα πάλσ     β. έρεη κέηξν υ θαη δηεύζπλζε 

θαηαθόξπθε κε θνξά πξνο ηα θάησ         γ. είλαη κεδέλ      Μονάδες 4 

Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο       Μονάδες 8 

 

6-Β1 Οβίδα αξρηθά αθίλεηε ζπάεη αθαξηαία ιόγσ έθξεμεο ζε δύν θνκκάηηα Α θαη Β. Η κάδα ηνπ 

θνκκαηηνύ Β είλαη δηπιάζηα από ηε κάδα ηνπ Α.  

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε.  

Ο ιόγνο ησλ θηλεηηθώλ ελεξγεηώλ ΚΑ/ΚΒ ησλ δύν θνκκαηηώλ ακέζσο κεηά ηελ έθξεμε είλαη  

α. 1     β. 2     γ. 1/2      Μονάδες 4 

Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.        Μονάδες 8 

 

7-Β1 Έλα βνκβαξδηζηηθό αεξνπιάλν θηλείηαη νξηδόληηα ζε ύςνο h πάλσ από ην έδαθνο κε ζηαζεξή 

ηαρύηεηα π0 . Κάπνηα ρξνληθή ζηηγκή αθήλεηαη λα πέζεη από ην αεξνπιάλν κία βόκβα. Η βόκβα θηάλεη 

ζην έδαθνο κεηά από ρξόλν t = 4 s.  

Σν βνκβαξδηζηηθό αεξνπιάλν εμαθνινπζώληαο ηελ νξηδόληηα θίλεζή ηνπ ζην ίδην ύςνο h, απμάλεη ηελ 

ηαρύηεηά ηνπ ζε 2 π0 θαη ζηε ζπλέρεηα θηλείηαη κε απηή ηελ ηαρύηεηα. Κάπνηα ρξνληθή ζηηγκή αθήλεηαη λα 

πέζεη από ην αεξνπιάλν κία δεύηεξε βόκβα.  

Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε. 
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Η βόκβα θηάλεη ζην έδαθνο κεηά από ρξόλν Θεσξνύκε όηη δελ ππάξρεη αληίζηαζε ηνπ αέξα θαη ε 

επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο είλαη g.: 

α. t1 = 2 s   β. t1 = 8 s   γ. t1 = 4 s      Μονάδες 4 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο .        Μονάδες 8 

 

 

8-Β1 Γύν εξγαζηεξηαθά ακαμάθηα κε κάδεο m1 

θαη m2 βξίζθνληαη αθίλεηα ζην κέζν 

νξηδόληηνπ εξγαζηεξηαθνύ πάγθνπ 

απέρνληαο απόζηαζε d ην θαζέλα από ην 

άθξν ηνπ πάγθνπ. Σα ακαμάθηα είλαη 

ζπλδεδεκέλα κε αβαξέο λήκα θαη αλάκεζα ηνπο ππάξρεη ζπζπεηξσκέλν ειαηήξην κε ακειεηέα κάδα. 

Κόβνπκε ην λήκα θαη ηα δύν ακαμάθηα εθηηλάζζνληαη θαη θηλνύληαη ειεύζεξα, ρσξίο λα είλαη πηα 

ζπλδεδεκέλα ζην ειαηήξην θαη ρσξίο ηξηβέο. Οη ρξόλνη γηα λα θηάζνπλ ηα ακαμάθηα κε κάδεο m1θαη m2 

ζην αληίζηνηρν άθξν ηνπ πάγθνπ είλαη t1 θαη t2 αληίζηνηρα. Γηα ηνπο δύν ρξόλνπο ηζρύεη 1

2

t
2

t
. 

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. 

Γηα ηνλ ιόγν ησλ δύν καδώλ ηζρύεη: 

             α.   1

2

m 1

m 2
                                         β.   1

2

m
1

m
                                 γ. 1

2

m
2

m
 

Μονάδες 4 
Β)Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.          Μονάδες 8 

 

 

1-Β2  Έια βιήκα κε κάδα 0,05 kg θηλείηαη νξηδόληηα κε ηαρύηεηα 800 m/s κέρξη ηε ζηηγκή πνπ ζβελώλεηαη 

ζην ηνίρν. Πξίλ αθηλεηνπνηεζεί ην βιήκα δηαλύεη απόζηαζε  8 cm κέζα ζηνλ ηνίρν. 

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. 

Αλ ν ηνίρνο αζθεί ζηαζεξή δύλακε ηόηε ην βιήκα ζα αθηλεηνπνηεζεί κεηά από: 

α. t = 2 10
2
 s          β. t = 2 10

3
 s               γ. t = 2 10

4
 s      Μονάδες 4 

Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.                  Μονάδες 9 

 

2-Β2 Έλαο δύηεο κε κάδα 64 kg θνιπκπάεη κε ηαρύηεηα 0,5 m/s θαη ξίρλεη κηα ηξίαηλα κάδαο 2 kg κε 

ηαρύηεηα 15 m/s ζηελ ίδηα θαηεύζπλζε κε ηελ αξρηθή ηαρύηεηά θίλεζήο ηνπ, ελώ πξνζπαζεί λα πηάζεη 

έλα ςάξη. Απηή ηνπ ε θίλεζε ηη απνηέιεζκα έρεη ζηελ ηαρύηεηα ηνπ; 

A) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε: 

α) κεηώλεηαη ε ηαρύηεηα ηνπ δύηε;    β) αθηλεηνπνηείηαη ν δύηεο;   γ) αξρίδεη ν δύηεο λα θηλείηαη πξνο ηελ 

αληίζεηε θαηεύζπλζε;  

Μονάδες 4 
Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.                            Μονάδες 8 

 

 

3-Β2  Γύν ζθαίξεο Α θαη Β βξίζθνληαη ζην ίδην ύςνο h από ην έδαθνο. 

Κάπνηα ζηηγκή ε ζθαίξα Α αθήλεηαη λα πέζεη ρσξίο αξρηθή ηαρύηεηα. 

πγρξόλσο ε ζθαίξα Β εθηνμεύεηαη κε νξηδόληηα ηαρύηεηα κέηξνπ υ0. Η 

αληίζηαζε ηνπ αέξα θαη ζηηο δύν ζθαίξεο ζεσξείηαη ακειεηέα. 

Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε.  

Αλ κεηά από 2  s ε ζθαίξα Α βξίζθεηαη ζηε ζέζε 1, ηελ ίδηα ρξνληθή ζηηγκή ε 

ζθαίξα Β ζα βξίζθεηαη ζηε ζέζε:    α. 2         β. 3             γ. 4    Μονάδες 4 

Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.    Μονάδες 9 

 

4-Β2 Έλα κπαιάθη κάδαο m αθήλεηαη λα πέζεη από ύςνο h1 από ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο. Αθνύ ρηππήζεη 

ζην έδαθνο αλαπεδά θαηαθόξπθα θαη θηάλεη ζε ύςνο h2 από ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο. Η ρξνληθή δηάξθεηα 

ηεο πξόζθξνπζεο είλαη Δt.  
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Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε. 

Η κέζε ζπληζηακέλε δύλακε πνπ αζθείηαη ζην κπαιάθη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξόζθξνπζεο είλαη : 

α. ΣF = 1 22 g h 2 g h
m  

Δt
   β. ΣF = 1 22 g h 2 g h

m  
Δt

       γ. ΣF = 2 12 g h 2 g h
m  

Δt
   

      Μονάδες 4 
Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.        Μονάδες 9 
 

 

5-Β2 Γύν παγνδξόκνη, Α θαη Β, κε κάδεο m1 θαη 2 1

3
m m

4
 αληίζηνηρα, βξίζθνληαη ζε απόζηαζε L, ζε 

νξηδόληην παγνδξόκην. ηα ρέξηα ηνπο θξαηάλε έλα ηελησκέλν ζρνηλί. Κάπνηα ζηηγκή ν Α ηξαβάεη απόηνκα 

ην ζρνηλί πξνο ην κέξνο ηνπ, κε απνηέιεζκα λα θηλεζνύλ θαη νη δύν κε ζηαζεξέο ηαρύηεηεο πιεζηάδνληαο 

κεηαμύ ηνπο. 

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. 

Δάλ ν Α δηαλύζεη απόζηαζε L1 θαη ν Β L2 κέρξη λα ζπλαληεζνύλ ηόηε ηζρύεη :  

α. L1= L2    β. 3·L1= 4·L2    γ. 4·L1= 3·L2   Μονάδες 4 

Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.          Μονάδες 9 
 

 

6-Β2 Γύν δξνκείο Α θαη Β μεθηλνύλ λα θηλνύληαη νκόξξνπα ζε θπθιηθό ζηίβν κε ζηαζεξέο γσληαθέο 

ηαρύηεηεο ω1 θαη ω2 αληίζηνηρα γηα ηηο νπνίεο ηζρύεη ω1 > ω2. Οη δξνκείο μεθηλνύλ ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s 

από αληηδηακεηξηθά ζεκεία Κ θαη Λ θαη ηε ρξνληθή ζηηγκή t1 νη επηβαηηθέο ηνπο αθηίλεο ζρεκαηίδνπλ γσλία 

π/2 γηα πξώηε θνξά. Δάλ νη δύν δξνκείο μεθηλνύζαλ από ηα ίδηα ζεκεία Κ θαη Λ ηαπηόρξνλα, κε δηπιάζηεο 

γσληαθέο ηαρύηεηεο θαη ηόηε νη επηβαηηθέο ηνπο αθηίλεο ζα ζρεκάηηδαλ γσλία π/2 γηα πξώηε θνξά ηε ρξνληθή 

ζηηγκή t2 . 

Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε. 

Γηα ηνπο ρξόλνπο t1 θαη t2 ηζρύεη:  

α. t1 = 4 t2    β. t1 = 2 t2    γ. t1 = t2     Μονάδες 4 

Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.         Μονάδες 9 
 

 

 

7-Β2 ε έλα παηδηθό παηρλίδη δύν ζθαηξίδηα αξρίδνπλ λα θηλνύληαη θπθιηθά θαη νκόξξνπα, εθηειώληαο 

νκαιή θπθιηθή θίλεζε θαη μεθηλώληαο ηαπηόρξνλα από ην ίδην ζεκείν, κε πεξηόδνπο Τ1 = 14 s θαη Τ2 = 24 s. 

Σα ζθαηξίδηα ζα ζπλαληεζνύλ γηα πξώηε θνξά ζε θάπνην ζεκείν ηεο θπθιηθήο ηξνρηάο ηνπο κεηά από ρξόλν:  

α. 33,6 s    β. 168 s    γ. 38 s 

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε.          Μονάδες 4 

Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.         Μονάδες 9 

 

8-Β2 Γύν κηθξέο ζθαίξεο A θαη Β εθηνμεύνληαη ηαπηόρξνλα ηελ ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s νξηδόληηα από ύςε 

hA, hB αληίζηνηρα, πνπ βξίζθνληαη ζηελ ίδηα θαηαθόξπθν. Οη αξρηθέο νξηδόληηεο ηαρύηεηεο ησλ δύν ζθαηξώλ 

ζπλδένληαη κε ηε ζρέζε: 


3 . Αγλννύκε ηελ αληίζηαζε ηνπ αέξα. 

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε.   

Αλ ηα ζώκαηα θζάλνληαο ζην έδαθνο πξνζθξνύνπλ ζηελ ίδηα νξηδόληηα απόζηαζε από ηελ θνηλή 

θαηαθόξπθν, ηόηε ηα ύςε hA, hB ζπλδένληαη κε ηε ζρέζε:  

 α.  
3

1

B

A

h

h
         β.  

9

4

B

A

h

h
   γ. 

9

1

B

A

h

h
   Μονάδες 4 

 Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.       Μονάδες 9 
 

9-Β2 Έλα κπαιάθη ηνπ ηέληο, κάδαο m = 100 g, θηλείηαη νξηδόληηα κε ηαρύηεηα υ = 10 m/s θαη ζπγθξνύεηαη 

κε θαηαθόξπθν ηνίρν, νπόηε αλαθιάηαη θαη επηζηξέθεη κε επίζεο νξηδόληηα ηαρύηεηα ίδηνπ κέηξνπ.  

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. 

Αλ ε επαθή ηεο κπάιαο κε ηνλ ηνίρν δηαξθεί ρξνληθό δηάζηεκα Γt = 0,1 s, ηόηε ε κέζε νξηδόληηα δύλακε πνπ 

αζθεί ν ηνίρνο ζηε κπάια θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επαθήο:  

α. έρεη κέηξν κεδέλ    β. έρεη κέηξν 20 Ν θαη θνξά πξνο ηνλ ηνίρν    γ. έρεη κέηξν 10 Ν θαη  θνξά από ηνλ 

ηνίρν πξνο ηε κπάια,    δ. έρεη κέηξν 20 Ν θαη θνξά από ηνλ ηνίρν πξνο ηε κπάια    Μονάδες 4 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.        Μονάδες 9 


