
Οριζόντια βολή - ΑΣΚΗΣΕΙΣ  
 

1) Οριζόντια βολή  
Ένα σώμα εκτοξεύεται οριζόντια με αρχική ταχύτητα υ0, 
από ορισμένο ύψος και μετά από λίγο βρίσκεται σε 
σημείο Α με συντεταγμένες Α(20m, 5m). 
α) Να γράψετε την εξίσωση τροχιάς και από αυτήν να 
βρείτε την αρχική ταχύτητα εκτόξευσης υ0. 
β) Βρείτε την ταχύτητα του σώματος στο σημείο Α. 
γ)  Ποια γωνία μεταξύ επιτάχυνσης και ταχύτητας στο Α; 
δ)  Αν τη στιγμή που το σώμα φτάνει στο έδαφος η 
ταχύτητά του σχηματίζει γωνία 45° με τον ορίζοντα, από 
ποιο ύψος έγινε η εκτόξευση του σώματος;                              

Δίνεται g = 10m/s2 
Απ: 20m/s, 10 5 m/s, εφθ = 2, 20m 
 
2) Θα συγκρουστούν οι σφαίρες;  

 
Η σφαίρα Α κινείται με σταθερή ταχύτητα υ0, πάνω 
σε ένα λείο τραπέζι, όπως στο σχήμα. Στο ύψος του 
τραπεζιού, ισορροπεί μια δεύτερη σφαίρα Β δεμένη 
στο άκρο νήματος. Τη στιγμή που η σφαίρα Α 
εγκαταλείπει το τραπέζι, κόβουμε το νήμα που 
συγκρατεί τη σφαίρα Β. 
Εξετάζουμε, αν θα συμβεί κρούση των δύο 
σφαιρών, πριν φτάσουν στο έδαφος. Τι από τα 

παρακάτω ισχύει; 
α) Δεν θα συγκρουστούν. 
β) Θα συγκρουστούν πάντα. 
γ) θα συγκρουστούν μόνο αν η σφαίρα Α έχει αρχική ταχύτητα, μικρότερη μιας 
ορισμένης τιμής. 
δ) θα συγκρουστούν μόνο αν η σφαίρα Α έχει αρχική ταχύτητα, μεγαλύτερη μιας 
ορισμένης τιμής. 
Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. 
Η αντίσταση του αέρα θεωρείται αμελητέα, όπως αμελητέες θεωρούνται και οι 
διαστάσεις των δύο σφαιρών. 

Απ: 
2h
gdυ0   

3) Η μεταβολή της ταχύτητας και η ισχύς.  
Από ένα σημείο Ο στην ταράτσα ενός ψηλού κτηρίου σε ύψος Η = 80m, εκτοξεύεται 

οριζόντια ένα σώμα μάζας m = 0,2kg με αρχική 
ταχύτητα υ0 = 20m/s τη στιγμή t0 = 0. Η αντίσταση του 
αέρα θεωρείται αμελητέα ενώ g = 10m/s2. 
i) Ποια χρονική στιγμή το σώμα περνάει από ένα 
σημείο Α που βρίσκεται σε ύψος h = 60m από το 
έδαφος; 
ii) Να βρεθεί η ταχύτητα του σώματος στη θέση Α. 
iii) Να υπολογιστεί έργο του βάρους μέχρι τη θέση Α. 
iv) Ποιος ο ρυθμός παραγωγής έργου του βάρους 
στη θέση Α; 
Δίνεται g = 10m/s2. 

Απ: 2s, 20 2 m/s, 450, 40J/s 
 



4) Μια οριζόντια βολή και μια συνάντηση.  
Δυο φίλοι, ο Αντώνης και ο Κωστής κρατούν 
στα χέρια τους δυο όμοιες μικρές μπάλες. Ο 
Αντώνης βρίσκεται στην ταράτσα ενός 
κτηρίου ύψους Η = 30m, ενώ ο Κωστής στο 
έδαφος, σε απόσταση s, από το κτήριο. 
Σε μια στιγμή πετάνε ταυτόχρονα τις μπάλες, 
ο Αντώνης οριζόντια και ο Κωστής 
κατακόρυφα προς τα πάνω, με την ίδια (κατά 
μέτρο) ταχύτητα υ0 = 20m/s. Οι δυο μπάλες 
συγκρούονται πριν προλάβουν να φτάσουν 
στο έδαφος. Η αντίσταση του αέρα θεωρείται 
αμελητέα, η αρχική κατακόρυφη απόσταση 
των θέσεων εκτόξευσης θεωρείται ίση με το 

ύψος Η του κτιρίου, ενώ g = 10m/s2. 
i)  Να βρεθεί η θέση της μπάλας που πέταξε κάθε παιδί τη στιγμή t1 = 1s. 
ii) Ποια χρονική στιγμή συγκρούονται οι δυο μπάλες; 
iii) Να βρεθεί η απόσταση των δύο παιδιών. 
iv) Αν κατά την εκτόξευση, ο Αντώνης καθυστερούσε να πετάξει την δική του μπάλα, 
αλλά και πάλι οι μπάλες συγκρούονταν, να βρεθεί το χρονικό διάστημα 
καθυστέρησης. 
Απ: (20m,5m), (20m,15m), 1,5s, 30 2 m, 1s 
 
5) Θα πετύχουμε τον στόχο; 

Πάνω σε ένα τραπέζι έχουμε τοποθετήσει 
ένα κεκλιμένο επίπεδο. Στο έδαφος και σε 
οριζόντια απόσταση d = 40cm, από την 
άκρη του τραπεζιού, τοποθετούμε ένα μικρό 
πλαστικό ποτήρι. Αφήνουμε μια μικρή 
μπίλια σε ένα σημείο Α του κεκλιμένου 
επιπέδου, το οποίο απέχει s1 = 9cm από την 
κορυφή Ο του επιπέδου, η οποία αφού 
κινηθεί χωρίς τριβές φτάνει στην άκρη του 

τραπεζιού και πέφτει σε απόσταση 10cm πριν το ποτήρι, όπως στο σχήμα. 
Σε πόση απόσταση από το σημείο Α, θα πρέπει να αφήσουμε την μπίλια, 
επαναλαμβάνοντας το πείραμα, ώστε η μπίλια να πέσει μέσα στο ποτήρι; 
Οι τριβές και η αντίσταση του αέρα θεωρούνται αμελητέες. 
Απ: 7cm 
 
6) Στόχευση αυτοκινήτου που κινείται αντίθετα… 
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Aπ: 2m/s, 6m, 30,1m/s, -16m/s 
 

Από σημείο Α που απέχει h = 45m πάνω 
από οριζόντιο δρόμο, όπως στο σχήμα, 
εκτοξεύουμε οριζόντια σώμα με ταχύτητα 
υ01. Τη στιγμή εκείνη όχημα Β κινούμενο στο 
δρόμο με ταχύτητα υ02 = -10 m/s και σταθερή 
επιτάχυνση α = -2m/s2, βρίσκεται σε 
οριζόντια απόσταση s = 45 m.  
Να υπολογίσετε την υ01 ώστε το σώμα να 
χτυπήσει το όχημα. Σε ποια θέση θα γίνει 
αυτό; Ποιες οι ταχύτητες των σωμάτων Α και 
Β τότε; 
 



7) Δυο οριζόντιες βολές με διαφορά χρόνου 
Από την ταράτσα ενός ψηλού κτηρίου σε ύψος Η = 60m 
εκτοξεύεται οριζόντια μια μπάλα με ταχύτητα υ1 = 5m/s, 
τη στιγμή t=0.  Μετά από λίγο, τη στιγμή t1= 2s, 
εκτοξεύεται επίσης οριζόντια μια δεύτερη μπάλα Β, από 
ένα μπαλκόνι σε ύψος h = 20m, με αποτέλεσμα οι δυο 
μπάλες να συγκρούονται, πριν φτάσουν στο έδαφος. 
i) Να βρεθεί ποια χρονική στιγμή και σε ποια θέση τα δύο 
σώματα συγκρούονται. 
ii) Ποια η αρχική ταχύτητα υ2 της Β μπάλας; 
Οι απαντήσεις να δοθούν θεωρώντας αρχή των αξόνων 
την αρχική θέση της μπάλας Α. 

Η αντίσταση του αέρα θεωρείται αμελητέα ενώ g = 10m/s2. 
Aπ: 3s, (45m,15m), 15m/s, (15m, 5m), 15m/s 
 
8) Πού θα πάει η μπάλα;  

Δύο κτήρια απέχουν 30m. Από το ψηλότερο Α, 
που έχει ύψος Η = 60m, εκτοξεύεται οριζόντια μια 
μπάλα με αρχική ταχύτητα υ0 = 10m/s, με σκοπό 
να φτάσει στην ταράτσα του χαμηλότερου κτιρίου 
Β, που έχει ύψος h = 40m και πλάτος d = 10m.  
i)  Θα φτάσει η μπάλα στην ταράτσα του Β 
κτηρίου; 
ii) Για ποιες τιμές της ταχύτητας η μπάλα θα πέσει 
στην ταράτσα του Β κτηρίου; 
iii) Εκτοξεύουμε οριζόντια την μπάλα με ταχύτητα 
υ01=22m/s. Θα μπορέσει να την πιάσει ένα παιδί, 

που βρίσκεται στην ταράτσα του Β κτηρίου, αν έχει την ικανότητα πηδώντας, να την 
σταματήσει ακόμη και σε ύψος  2,8m; 
Η αντίσταση του αέρα θεωρείται αμελητέα ενώ g=10m/s2. 
Απ: όχι, 15≤ υ0 ≤20m/s, όχι περνάει στα 3,5m από την ταράτσα 
 
9) Ταυτόχρονη κίνηση δύο σωμάτων.  

Από ένα σημείο Ο που βρίσκεται σε ύψος h=80m 
από το έδαφος, εκτοξεύεται οριζόντια ένα σώμα Α, με 
αρχική ταχύτητα υ0=30m/s, ενώ ταυτόχρονα αφήνεται 
να πέσει (από το Ο) ένα δεύτερο σώμα Β. 
i)  Πού βρίσκονται τα δύο σώματα μετά από 2s; 
ii)  Σε πόσο χρόνο κάθε σώμα θα φτάσει στο έδαφος; 
iii) Σε ποιο σημείο το σώμα Α θα πέσει στο έδαφος 
και ποια η ταχύτητά του, την στιγμή εκείνη;  
iv) Να βρεθεί η μετατόπιση του σώματος Α, μέχρι να 

φτάσει στο έδαφος. Δίνεται g=10m/s2, ενώ η αντίσταση του αέρα θεωρείται αμελητέα. 
Απ: 60m, 4s, 120m, 50m/s, εφθ=4/3, 144,2m, εφθ = 2/3 
 
10) Εκπαιδεύοντας το σκύλο 
 
Ένας άνθρωπος έχει βγάλει βόλτα για παιχνίδι το σκύλο του, ύψους h = 45 cm. 
Καθώς ο σκύλος είναι σταματημένος το αφεντικό του πετά την χρονική στιγμή t0 = 0 
το φρίσμπι με οριζόντια ταχύτητα μέτρου υ0 = 20 m/s και αυτός τρέχει να το πιάσει 
και το πιάνει στον αέρα με το στόμα του. Ο χρόνος αντίδρασης του σκύλου είναι                      
tα = 0,1 s και μπορεί να κινείται με σταθερή επιτάχυνση μέτρου α = 4 m/s2.  
α. ποια στιγμή ο σκύλος πιάνει το φρίσμπι;  
β. ποια η αρχική του απόσταση από το αφεντικό του  



γ. ποιος ο ρυθμός μεταβολής της κινητική ενέργειας του σκύλου την στιγμή που 
πιάνει το φρίσμπι;  
δ. αν μετά το "πιάσιμο" ο σκύλος επιστρέψει το φρίσμπι στο αφεντικό του με σταθερή 
ταχύτητα ίση με αυτή που είχε την στιγμή του "πιασίματος" και γνωρίζοντας ότι μετά 
το "πιάσιμο" σταμάτησε στα 0,4 m σε 0,5 s, να βρείτε ποια χρονική στιγμή επιστρέφει 
το φρίσμπι στο αφεντικό του.  
Δίνεται g = 10 m/s2, το ύψος του χεριού του ανθρώπου απ’ όπου γίνεται η βολή H = 
1,7 m και η μάζα του σκύλου m = 20 kg.  
Απ: 0,5s, 9,68m, 128J/s, 7,5s 
 
11) Επίθεση στο αεροπλανοφόρο 
Ένα βομβαρδιστικό αεροπλάνο πετά σε ύψος h1 πάνω από την θάλασσα κινούμενο 
με ταχύτητα υ01. Το βομβαρδιστικό όταν βρίσκεται σε απόσταση s από το 
αεροπλανοφόρο αφήνει μία βόμβα, προσπαθώντας να πετύχει το πλοίο. Την ίδια 
στιγμή ένας σκοπευτής από το πλοίο εκτοξεύει μία οβίδα αντιμέτρων με σκοπό να 
αναχαιτίσει τον κίνδυνο. Η οβίδα αρχικά κινείται οριζόντια πάνω στο λείο 
κατάστρωμα με ταχύτητα μέτρου υ02 = 20 m/s και αφού διανύσει απόσταση d2 = 90 m 
το εγκαταλείπει και μετά από Δt = 1,5 s πετυχαίνει την βόμβα. Το κατάστρωμα του 
αεροπλανοφόρου βρίσκεται σε ύψος h2 = 21,25 m πάνω από την επιφάνεια της 
θάλασσας. Να βρεθούν: 
α. ποια χρονική στιγμή γίνεται η αναχαίτιση της βόμβας  
β. σε ποιο ύψος h1 πάνω από την επιφάνεια της γης πετά το αεροπλάνο;  
γ. ποια η ταχύτητα με την οποία κινείται το αεροπλάνο αν την στιγμή της συνάντησης 

οι γωνίες των δύο με τον ορίζοντα έχουν λόγο 
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δ. Ποια η αρχική απόσταση του αεροπλάνου από το άκρο του αεροπλανοφόρου;  
Δίνεται g= 10 m/s2, οι βόμβες να θεωρηθούν σημειακά αντικείμενα και οι αντιστάσεις 
από τον αέρα αμελητέες. 
Απ: 6s, 190m, 50m/s, 330m 


