
 
ΘΕΜΑ Α΄ (5+5+5+5+5=25μον.) 
Στις ερωτήσεις Α1-Α4 να επιλέξετε την πρόταση που είναι σωστή. 
Α1) Βομβαρδιστικό αεροπλάνο, κινούμενο οριζόντια με ταχύτητα 0

 , όταν φτάνει σε 
καθορισμένο σημείο Α αφήνει βόμβα, η οποία πλήττει ακίνητο εχθρικό στόχο στο 
έδαφος. Αν αφήσει τη βόμβα από το καθορισμένο σημείο Α με ταχύτητα 2 0

 , σε 
σχέση με την πρώτη απόπειρα 
α. η βόμβα φτάνει στο στόχο με διπλάσια ταχύτητα. 
β. η βόμβα φτάνει στο στόχο στο μισό χρόνο. 
γ. η βόμβα δε φτάνει ποτέ στο στόχο, αφού αυξήθηκε το βεληνεκές. 
δ. η βόμβα φτάνει στο στόχο με διπλάσια κινητική ενέργεια. 
Α2) Ένας δίσκος CD περιστρέφεται μέσα σε ένα CD-player, έτσι ώστε κάθε σημείο 
του να εκτελεί ομαλή κυκλική κίνηση. Δύο σημεία Α και Β έχουν ακτίνες περιστροφής 
RA και RB με RA > RB. Τότε: 
α. υΑ < υΒ β. υΑ = υΒ γ. fA = fB δ. αΚ(Α) < αΚ(Β) 

Α3) Όταν εκτοξεύουμε ένα ηλεκτρόνιο, με αρχική ταχύτητα 0
 ομόρροπη με τις 

δυναμικές γραμμές ομογενούς ηλεκτρικού πεδίου 
α. το ηλεκτρόνιο επιβραδύνεται και μπορεί να σταματήσει.  
β. η δύναμη του ηλεκτρικού πεδίου δεν παράγει έργο. 
γ. το ηλεκτρόνιο αυξάνει διαρκώς το μέτρο της ταχύτητάς του. 
δ. δεν ισχύει η Αρχή Διατήρησης Μηχανικής Ενέργειας για την κίνηση του 
ηλεκτρονίου. 
Α4) Όταν τοποθετούμε τεχνητό δορυφόρο σε τροχιά γύρω από τη Γη 
α. τον εκτοξεύουμε με την κατάλληλη ταχύτητα από την επιφάνεια της Γης. 
β. πρέπει να βγει εκτός ατμόσφαιρας και να εκτοξευτεί με την κατάλληλη ταχύτητα 
κάθετα στη διεύθυνση της ακτίνας της Γης. 
γ. τον θέτουμε σε τροχιά μόνο αν εκτοξευτεί εκτός πεδίου βαρύτητας.  
δ. η ταχύτητα εκτόξευσης εξαρτάται από τη μάζα του. 
Α5) Να χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις με το γράμμα (Σ) αν είναι σωστές και 
με το γράμμα (Λ) αν είναι λάθος. 
α. Η γραμμική ταχύτητα ενός υλικού σημείου που εκτελεί ομαλή κυκλική κίνηση είναι 
σταθερή. 
β. Σε κάθε κρούση δύο σφαιρών ισχύει πάντα 1 2p p 0  

  . 
γ. Όταν ένα μπαλάκι μάζας m, που κινείται οριζόντια με ταχύτητα  (υ>0), χτυπήσει 
σε κατακόρυφο τοίχο και ανακλαστεί με αντίθετη ταχύτητα, η μεταβολή της ορμής του 
είναι -2m

 . 
δ. Αν εκτοξεύσουμε ένα πρωτόνιο, εναντίον ενός ακλόνητου θετικά φορτισμένου 
σωματιδίου, η ορμή του συστήματος διατηρείται σταθερή. 
ε. Αν μια μάζα αφεθεί ελεύθερη στο πεδίο βαρύτητας, κινείται προς σημεία όπου τα 
δυναμικά ελαττώνονται. 
 
ΘΕΜΑ Β΄(25μον.) 
Β1) ) Ένα ακίνητο σώμα διασπάται με την βοήθεια ειδικού μηχανισμού σε δύο 
κομμάτια με μάζες m1 = m και  m2 = 2·m. Αν όλη η ενέργεια της διάσπασης  
μετατρέπεται σε κινητική, η ενέργεια που παράγεται κατά τη διάσπαση είναι : 

α. 3
2

·Κ1 ,                                          β. 2
3

·Κ1 ,                                             γ. 3·Κ1 . 

όπου Κ1 η κινητική ενέργεια της μάζας m1 αμέσως μετά την διάσπαση. 
Να επιλέξετε τη σωστή σχέση και να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.(4+9=13μον.)  
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Β2) Δύο δορυφόροι Δ1 και Δ2 με μάζες m1 = 2 m2, περιστρέφονται γύρω από τη Γη σε 

κυκλικές τροχιές, σε ύψη h1 = 3RΓ και h2 = RΓ αντίστοιχα. Ο λόγος 1

2

U
U

 των δυναμικών 

τους ενεργειών θα είναι 

α. 1   β. 1
2

   γ. 2 

Να επιλέξετε τη σωστή σχέση και να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.(4+8=12μον.) 
 
ΘΕΜΑ Γ΄(7+6+6+6=25μον.) 
Σωματίδιο Σ1 με φορτίο q = 2 .10-9C και μάζα 
m = 1.10-6kg  αφήνεται ελεύθερο σε σημείο Α 
σε απόσταση r = 36.10-2m από ακλόνητα 
τοποθετημένο σωματίδιο Σ2 με φορτίο                 
Q = 4.10-8C.  Όταν το Σ1 φτάσει σε σημείο Β 
που βρίσκεται σε άπειρη απόσταση από το Σ2, 
εισέρχεται σε ομογενές ηλεκτρικό πεδίο κατά τη διεύθυνση των δυναμικών γραμμών 
όπως φαίνεται στο σχήμα. To Σ1 διανύει απόσταση L = 4.10-2 m και σταματά σε 
σημείο Γ. Δίνονται k = 9.109Nm2/C2, g = 0. Να υπολογιστούν : 
Γ1. Το μέτρο της ταχύτητας που αποκτά το σωματίδιο Σ1 στο σημείο Β. 
Γ2. Η διαφορά δυναμικού VΒΓ. 
Γ3. Η επιτάχυνση του σωματιδίου στο εσωτερικό του ομογενούς ηλεκτρικού πεδίου. 
Γ4. Ο χρόνος που χρειάστηκε για να διανύσει την απόσταση ΒΓ. 
 
ΘΕΜΑ Δ΄(6+6+7+6=25μον.) 
Κάποιος κατασκευαστής κόλλας ισχυρίζεται ότι 
κατασκεύασε μια κόλλα, που μπορεί να κρατήσει 100 
φορές το βάρος ενός σώματος. Προκειμένου να 
διαπιστωθεί η αλήθεια των ισχυρισμών του, μια ομάδα 
μαθητών του 12ου Λυκείου Πάτρας κάνει το εξής πείραμα: 
Παίρνουν ένα τροχό ακτίνας R = 0,1m που μπορεί να 
περιστρέφεται με διάφορες συχνότητες, κολλάνε με την 
κόλλα στην περιφέρεια του τροχού ένα μικρό αντικείμενο 
μάζας m = 0,2kg και θέτουν τον τροχό σε περιστροφή, έτσι 
ώστε η συχνότητα να αυξάνεται αργά . Όταν η συχνότητα 
γίνει f, το αντικείμενο αποκολλάται στην κατώτερη θέση Σ από ύψος h = 0,8m και 
πέφτει στο έδαφος, σε οριζόντια απόσταση x = 4m από το σημείο αποκόλλησης. 
Δ1. Ποιο είναι το μέτρο υo της ταχύτητας αποκόλλησης;     
Δ2. Βρείτε το μέτρο της γωνιακής ταχύτητας του τροχού, τη συχνότητα και την 
περίοδο περιστροφής, τη στιγμή της αποκόλλησης. 
Δ3. Υπολογίστε το μέτρο της κεντρομόλου δύναμης FΚ που απαιτεί το αντικείμενο λίγο 
πριν αποκολληθεί, καθώς και το μέτρο της δύναμης της κόλλας Fκολ.στο αντικείμενο 
εκείνη η στιγμή; Έχει βάση ο ισχυρισμός του κατασκευαστή για την κόλλα; Γιατί; 
Δ4. Βρείτε το μέτρο και την κατεύθυνση της μεταβολής της ορμής του αντικειμένου, 
από τη στιγμή της αποκόλλησης μέχρι να φτάσει στο οριζόντιο έδαφος.  
Δίνεται g = 10m/s2. Το αντικείμενο έχει αεροδυναμικό σχήμα και δεν δέχεται 
αντίσταση από τον αέρα.  
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