
 

 

Σράπεζα  θεμάτων  Θετικού  Προςανατολιςμού           Κεφ. 1                   Θέμα Β 

 

ΚΑΜΠΤΛΟΓΡΑΜΜΕ ΚΙΝΗΕΙ 
 

1.1 ΟΡΙΖΟΝΣΙΑ  ΒΟΛΗ 

 

1. Η ςφαίρα του ςχιματοσ εκτοξεφεται δφο φορζσ με 

διαφορετικζσ αρχικζσ ταχφτθτεσ εκτελϊντασ οριηόντια 

βολι, από το ίδιο φψοσ h από το ζδαφοσ. Στο ςχιμα 

φαίνεται θ τροχιά που ακολουκεί μετά τθν πρϊτθ ρίψθ (Α) 

και μετά τθ δεφτερθ ρίψθ (Β) αντίςτοιχα. 

Α) Να επιλζξετε τθ ςωςτι απάντθςθ. Ο χρόνοσ που κα 

κινθκεί θ ςφαίρα μζχρι να φτάςει ςτο ζδαφοσ είναι:  

α. μεγαλφτεροσ ςτθν τροχιά Α.  

β. μεγαλφτεροσ ςτθν τροχιά Β.  

γ. ίδιοσ για τισ τροχιζσ Α και Β.          Β) Να αιτιολογιςετε τθν απάντθςθ ςασ 

 

2. Δφο ςφαίρεσ Σ1 και Σ2 εκτοξεφονται οριηόντια με τθν ίδια ταχφτθτα από ςθμεία Α και Β αντίςτοιχα που 

βρίςκονται ςτθν ίδια κατακόρυφο και ςε φψθ από το ζδαφοσ h1 και h2 αντίςτοιχα για τα οποία ιςχφει 

 h1 = 4 h2. 

Α) Να επιλζξετε τθ ςωςτι απάντθςθ. 

Αν θ οριηόντια μετατόπιςθ από το ςθμείο εκτόξευςθσ των ςφαιρϊν Σ1 και Σ2 μζχρι το ςθμείο 

πρόςκρουςθσ ςτο ζδαφοσ (δθλαδι το βελθνεκζσ), είναι x1 και x2 αντίςτοιχα, τότε ιςχφει : 

α. x1 = 4 x2 β. x1 = 2 x2 γ. x1 = 2 x2 

Β) Να δικαιολογιςετε τθν επιλογι ςασ.   Θεωριςτε αμελθτζα τθν αντίςταςθ του αζρα. 

 

3. Δφο ςφαίρεσ Α και Β βρίςκονται ςτο ίδιο φψοσ h από το 

ζδαφοσ. Κάποια ςτιγμι θ ςφαίρα Α αφινεται να πζςει χωρίσ 

αρχικι ταχφτθτα. Συγχρόνωσ θ ςφαίρα Β εκτοξεφεται με 

οριηόντια ταχφτθτα μζτρου υ0. Η αντίςταςθ του αζρα και ςτισ 

δφο ςφαίρεσ κεωρείται αμελθτζα. 

Α) Να επιλζξετε τθ ςωςτι απάντθςθ. 

Αν μετά από χρόνο 2s θ ςφαίρα Α βρίςκεται ςτθ κζςθ 1 , τθν ίδια 

χρονικι ςτιγμι θ ςφαίρα  Β  κα βρίςκεται ςτθ κζςθ : 

α)  2   , β) 3   ,γ) 4  Β) Να δικαιολογιςετε τθν επιλογι ςασ.    

 

4. Μικρι ςφαίρα αφινεται να πζςει από μικρό φψοσ h, 

εκτελϊντασ ελεφκερθ πτϊςθ. Μια ίδια ςφαίρα βάλλεται από το ίδιο φψοσ με οριηόντια ταχφτθτα μζτρου 

υ0. 

Α) Να επιλζξετε τθ ςωςτι απάντθςθ. Ζςτω t1 και t2 οι χρόνοι που κάνουν θ πρϊτθ και θ δεφτερθ ςφαίρα 

αντίςτοιχα να φτάςουν ςτο ζδαφοσ. Τότε ιςχφει: 

α. t1= t2         β  . t1 > t2 γ. t1 < t2 

Β) Να αιτιολογιςετε τθν επιλογι ςασ. 

5. Δφο βομβαρδιςτικά αεροπλάνα (1) και (2) κινοφνται με ταχφτθτεσ οριηόντιασ διεφκυνςθσ, ςε 

φψθ   H1 = H και H2 = 5H/2 αντίςτοιχα, πάνω από το ζδαφοσ. Κάποια χρονικι ςτιγμι t0 = 0 , 



 

 

αφινεται να πζςει από κάκε αεροπλάνο μία βόμβα. Οι βόμβεσ φτάνουν ςτο ζδαφοσ τισ χρονικζσ ςτιγμζσ t1 

και t2, όπου θ χρονικι ςτιγμι t1 αντιςτοιχεί ςτθ βόμβα που ζπεςε από το αεροπλάνο (1), ενϊ θ χρονικι 

ςτιγμι t2 αντιςτοιχεί ςτθ βόμβα που ζπεςε από το αεροπλάνο (2). Α) Να επιλζξετε τθ ςωςτι απάντθςθ. 

Αν κεωριςουμε μθδενικι τθν αντίςταςθ του αζρα, για το λόγο t2/t1, ιςχφει: 
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          Β) Να αιτιολογιςετε τθν επιλογι ςασ. 

 
6.  Ζνα βομβαρδιςτικό αεροπλάνο κινείται οριηόντια ςε φψοσ h πάνω από το ζδαφοσ με ςτακερι ταχφτθτα 

υ0. Κάποια χρονικι ςτιγμι t = 0 αφινεται να πζςει από το αεροπλάνο μία βόμβα. Η βόμβα φτάνει ςτο 

ζδαφοσ μετά από χρόνο t = 4 s. 

Το βομβαρδιςτικό αεροπλάνο εξακολουκϊντασ τθν οριηόντια κίνθςι του ςτο ίδιο φψοσ h, αυξάνει τθν 

ταχφτθτα του ςε 2υ0 και ςτθ ςυνζχεια κινείται με αυτι τθν ταχφτθτα. Κάποια χρονικι ςτιγμι t = 0 

αφινεται να πζςει από το αεροπλάνο μία δεφτερθ βόμβα. 

Α) Να επιλζξετε τθ ςωςτι απάντθςθ. Η βόμβα φτάνει ςτο ζδαφοσ μετά από χρόνο: 

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

Β) Να δικαιολογιςετε τθν επιλογι ςασ 

Θεωροφμε ότι δεν υπάρχει αντίςταςθ του αζρα και ότι θ επιτάχυνςθ τθσ βαρφτθτασ είναι g. 

 

7. Δφο παιδιά, θ Μαρία και θ Γεωργία παίηουν ςτθν ακροκαλαςςιά πετϊντασ πζτρεσ. Κάποια ςτιγμι τα 

δφο παιδιά πετοφν ταυτοχρόνωσ, από το ίδιο φψοσ, από μία πζτρα με οριηόντια ταχφτθτα υM και υΓ 

αντίςτοιχα. Για τα μζτρα των ταχυτιτων ιςχφει υΜ > υΓ.  Κατά τθν κίνθςθ των πετρϊν hM και hΓ είναι τα φψθ 

από το ζδαφοσ που βρίςκονται τθ χρονικι ςτιγμι t θ πζτρα τθσ Μαρίασ και αυτι τθσ Γεωργίασ αντίςτοιχα. 

Α) Να επιλζξετε τθ ςωςτι απάντθςθ.  Για τα φψθ hM και hΓ κάκε χρονικι ςτιγμι ιςχφει: 

α. hM < hΓ β. hM = hΓ γ. hM > hΓ      Β) Να αιτιολογιςετε τθν επιλογι ςασ. 

 

8.  Ζνα ςφαιρίδιο εκτοξεφεται από ςθμείο Α που βρίςκεται ςε 

φψοσ H από το ζδαφοσ, με αποτζλεςμα να εκτελζςει οριηόντια 

βολι. Η κινθτικι ενζργεια του ςφαιριδίου αμζςωσ μετά τθν 

εκτόξευςθ του είναι Κ0. Θεωριςτε ωσ d τθν κατακόρυφθ 

απόςταςθ του ςφαιριδίου κάκε χρονικι ςτιγμι από το επίπεδο 

εκτόξευςθσ και τισ αντιςτάςεισ του αζρα αμελθτζεσ. 

 Να επιλζξετε τθ ςωςτι απάντθςθ. 

Η γραφικι παράςταςθ τθσ κινθτικισ ενζργειασ Κ του ςϊματοσ ςε 
ςυνάρτθςθ με τθν απόςταςθ d είναι: 



 

 

9. Ζνα βλιμα εκτοξεφεται οριηόντια τθ χρονικι ςτιγμι t = 0, από όπλο με αρχικι ταχφτθτα μζτρου υ0. 

Θεωροφμε ςφςτθμα ορκογωνίων αξόνων, αυτό που φαίνεται ςτο παρακάτω ςχιμα και το οποίο ζχει ωσ 

αρχι το ςθμείο εκτόξευςθσ. Να ςυμπλθρϊςετε τα κενά ςτον παρακάτω πίνακα, τα οποία αναφζρονται 

ςτισ ςυντεταγμζνεσ τθσ κζςθσ (x, y), ςτισ ςυνιςτϊςεσ τθσ ταχφτθτασ (υx, υy) και τθσ επιτάχυνςθσ (αx, ay), 

κατά τουσ άξονεσ Οx και Oy, αντίςτοιχα. 

 

 

10. Μία ςφαίρα εκτελεί οριηόντια βολι με αρχικι οριηόντια ταχφτθτα υ0. 

Στο ςχιμα φαίνονται οι ςυντεταγμζνεσ τθσ κζςθσ τθσ  ςφαίρασ  

μετρθμζνεσ  ςε  m.   Δίνεται   g = 10 m/s2.  Η αντίςταςθ του αζρα είναι 

αμελθτζα. 

Α) Να επιλζξετε τθ ςωςτι απάντθςθ. 

α) υ0=60 m/s   β) υ0=600 m/s  , γ) υ0=100 m/s 

Β) Να αιτιολογιςετε τθν επιλογι ςασ. 

 

 

 

11. Ζνα βλιμα εκτοξεφεται οριηόντια τθ χρονικι ςτιγμι t = 0, από 

όπλο με αρχικι ταχφτθτα μζτρου υ0. Θεωροφμε ςφςτθμα 

ορκογωνίων αξόνων, αυτό που φαίνεται ςτο παρακάτω ςχιμα 

και το οποίο ζχει ωσ αρχι το ςθμείο εκτόξευςθσ. Να 

ςυμπλθρϊςετε τα κενά ςτουσ παρακάτω πίνακεσ Α, τα οποία 

αναφζρονται ςτισ ςυντεταγμζνεσ τθσ θέσης (x, y), ςτισ 

ςυνιςτϊςεσ τθσ ταχφτθτασ (υx, υy) και τθσ επιτάχυνςθσ (αx, αy), 

κατά τουσ άξονεσ Οx και Oy, αντίςτοιχα. 

      

 



 

 

12. Από ςθμείο Ο που βρίςκεται ςε φψοσ Η πάνω από 

το ζδαφοσ βάλλεται οριηόντια ζνα ςϊμα με αρχικι 

ταχφτθτα μζτρου υ0. Θεωριςτε τθν αντίςταςθ του 

αζρα αμελθτζα. 

Α) Να επιλζξετε τθ ςωςτι απάντθςθ. Τθ 

ςτιγμι που το μζτρο τθσ κατακόρυφθσ ςυνιςτϊςασ 

τθσ ταχφτθτασ ζχει γίνει ίςο με το μζτρο τθσ οριηόντιασ 

ςυνιςτϊςασ τθσ ταχφτθτασ, το ςϊμα ζχει μετατοπιςτεί 

οριηόντια κατά  x  και κατακόρυφα κατά y .    Ο λόγοσ 

των μετατοπίςεων 
x

y
του ςϊματοσ εκείνθ τθ ςτιγμι 

είναι ίςοσ με: 

α)  1    ,β)    2   ,γ) 1/2 

Β) Να δικαιολογιςετε τθν επιλογι ςασ 

 

13. Από ςθμείο Ο που βρίςκεται ςε φψοσ Η πάνω από 

το ζδαφοσ βάλλεται οριηόντια ζνα ςϊμα μάηασ m με 

αρχικι ταχφτθτα μζτρου υ0, ζχοντασ κινθτικι ενζργεια 

Κ. 

Α) Να επιλζξετε τθ ςωςτι απάντθςθ. Τθ ςτιγμι που θ 

κινθτικι ενζργεια του ςϊματοσ ζχει διπλαςιαςτεί, το 

μζτρο τθσ κατακόρυφθσ ςυνιςτϊςασ τθσ ταχφτθτασ 

είναι υy και τθσ οριηόντιασ ςυνιςτϊςασ υx. Ο λόγοσ 

των μζτρων  των ταχυτιτων υx /υy.  του ςϊματοσ εκείνθ 

τθ ςτιγμι είναι ίςοσ με: α)  1    ,β)    2   ,γ) 1/2 

Β) Να δικαιολογιςετε τθν επιλογι ςασ. 

 

14. Από ςθμείο Ο, που βρίςκεται ςε φψοσ Η πάνω από το ζδαφοσ, βάλλεται οριηόντια ζνα ςϊμα με αρχικι 

ταχφτθτα μζτρου υ0. Κατά τθ ςτιγμι τθσ εκτόξευςθσ θ κινθτικι ενζργεια του ςϊματοσ K είναι ίςθ με τθ 

βαρυτικι δυναμικι του ενζργεια U. Θεωριςτε ωσ επίπεδο αναφοράσ για τθ βαρυτικι δυναμικι ενζργεια 

το ζδαφοσ, κακϊσ και τθν αντίςταςθ του αζρα αμελθτζα. 

Α) Να επιλζξετε τθ ςωςτι πρόταςθ Η μζγιςτθ οριηόντια μετατόπιςθ του ςϊματοσ  S τθ ςτιγμι που φτάνει 

ςτο ζδαφοσ (βελθνεκζσ) και το αρχικό φψοσ Η κα ςυνδζονται με τθ ςχζςθ, 

α. S = H β. S = 2 · H γ. H = 2 · S 

Β) Να δικαιολογιςετε τθν επιλογι ςασ. 

 

15. Μικρι ςφαίρα βάλλεται οριηόντια με ταχφτθτα  

μζτρου υ0 = 10 m/s από τθν ταράτςα ενόσ κτιρίου και από , 

φψοσ h = 45 m από το ζδαφοσ που κεωρείται οριηόντιο. Σε απόςταςθ 

D = 20 m από το κτίριο αυτό υπάρχει δεφτερο ψθλό κτίριο όπωσ 

φαίνεται και ςτο ςχιμα. Το μζτρο τθσ επιτάχυνςθσ βαρφτθτασ είναι g 

= 10 m/s και οι αντιςτάςεισ του αζρα αγνοοφνται. Ο χρόνοσ κίνθςθσ 

μζχρι τθν πρϊτθ πρόςκρουςθ του ςϊματοσ οπουδιποτε (δθλαδι, είτε 

ςτο ζδαφοσ είτε ςτο απζναντι κτιριο) είναι:α. 3 s β. 2 s γ. 1 s 

Α) Να επιλζξετε τθ ςωςτι απάντθςθ. Β) Να δικαιολογιςετε τθν επιλογι ςασ. 

Πίνακεσ  Α  



 

 

16. Από κακοριςμζνο φψοσ Η πάνω από οριηόντιο δάπεδο και ςε ςυγκεκριμζνο τόπο, πετάμε μια μικρι 

ςφαίρα, με οριηόντια αρχικι ταχφτθτα υ0. Αν οι αντιςτάςεισ του αζρα αγνοθκοφν, θ τελικι ταχφτθτα τθσ 

ςφαίρασ όταν φτάνει ςτο δάπεδο, ςχθματίηει με τθν οριηόντια διεφκυνςθ γωνία φ, θ οποία είναι: 

Α) Να επιλζξετε τι ςυμπλθρϊνει ςωςτά τθν παραπάνω πρόταςθ. 

α. ανεξάρτθτθ από το μζτρο υ0 τθσ αρχικισ ταχφτθτασ 

β. εξαρτϊμενθ από το μζτρο τθσ αρχικισ ταχφτθτασ  

γ. ίςθ με 45ο                            Β) Να αιτιολογιςετε τθν επιλογι ςασ 

 

17. Δφο μπάλεσ Α και Β κινοφνται με διαφορετικζσ ταχφτθτεσ με μζτρα υΑ και υΒ αντίςτοιχα ςτθν επιφάνεια 

ενόσ λείου οριηόντιου τραπεηιοφ και πζφτουν τθν ίδια χρονικι ςτιγμι από τθν άκρθ του. 

A) Να επιλζξετε τθ ςωςτι απάντθςθ. 

Αν υΑ > υΒ  ποια ςφαίρα κα φκάςει πρϊτθ ςτο ζδαφοσ; 

α. θ Α β. θ Β γ. κα φκάςουν ταυτόχρονα                         Β) Να αιτιολογιςετε τθν επιλογι ςασ. 

 

18. Μακθτισ βρίςκεται ςτθν ταράτςα μιασ πολυκατοικίασ και κρατάει ςτο δεξί του χζρι ζνα μπαλάκι 

κόκκινου χρϊματοσ και ςτο αριςτερό του ζνα όμοιο πράςινου χρϊματοσ. Εκτοξεφει ταυτόχρονα από το 

ίδιο φψοσ και οριηόντια τα δφο μπαλάκια, το πράςινο με διπλάςια ταχφτθτα από το κόκκινο. 

Α) Να επιλζξετε τθ ςωςτι απάντθςθ: Αν θ επίδραςθ του αζρα δεν λθφκεί υπόψθ τότε ςτο ζδαφοσ, 

α. φτάνει πρϊτα το κόκκινο μπαλάκι 

β. φτάνει πρϊτα το πράςινο μπαλάκι 

γ. και τα δφο μπαλάκια φτάνουν ταυτόχρονα       Β) Να δικαιολογιςετε τθν επιλογι ςασ. 

 

19. Δφο όμοιεσ ςφαίρεσ 1 και 2 εκτοξεφονται οριηόντια από τθν επιφάνεια τραπεηιοφ με αρχικζσ ταχφτθτεσ 

υ1 = υ0 και υ2 = 2·υ0 αντίςτοιχα. Η ςφαίρα 1 φκάνει ςτο ζδαφοσ φςτερα από χρονικό διάςτθμα t1 και ςε 

οριηόντια απόςταςθ από το ςθμείο βολισ x1. Η ςφαίρα 2 φκάνει ςτο ζδαφοσ φςτερα από χρονικό 

διάςτθμα t2 και ςε οριηόντια απόςταςθ από το ςθμείο βολισ x2. 

Α) Να επιλζξετε τθ ςωςτι απάντθςθ. Αν θ αντίςταςθ του αζρα κεωρθκεί αμελθτζα τότε ιςχφει: 

α. t2 > t1         β.t < t1    γ. x2 < x1 δ.  x2 > x1 

Β) Να δικαιολογιςετε τθν επιλογι ςασ. 

 

20. Ζνα ψαροποφλι πετά οριηόντια με ταχφτθτα υ κρατϊντασ ςτο 

ράμφοσ του ζνα ψάρι. Τθ χρονικι ςτιγμι t βρίςκεται πάνω από το βράχο 

ςτθν ίδια κατακόρυφθ με τθ φωλιά Φ των μικρϊν του και αφινει το 

ψάρι. 

Α) Να επιλζξετε τθ ςωςτι απάντθςθ: Αν θ επίδραςθ του αζρα δεν 

λθφκεί υπόψθ τότε, 

α. το ψάρι κα πζςει ςτο ςθμείο Α του εδάφουσ 

β. το ψάρι κα πζςει μζςα ςτθ φωλιά Φ 

γ. το ψάρι κα πζςει ςτο ςθμείο Β του εδάφουσ 

Β) Να δικαιολογιςετε τθν επιλογι ςασ. 

 

21. Δφο μικρζσ ςφαίρεσ A και Β εκτοξεφονται ταυτόχρονα τθ χρονικι ςτιγμι  t = 0 s οριηόντια από φψθ hA, 

hB αντίςτοιχα, που βρίςκονται ςτθν ίδια κατακόρυφο. Οι αρχικζσ οριηόντιεσ ταχφτθτεσ των δφο ςφαιρϊν 

ςυνδζονται με τθ ςχζςθ: υΑ = 3 ·υΒ . Αγνοοφμε τθν αντίςταςθ του αζρα. 

Α) Να επιλζξετε τθ ςωςτι απάντθςθ. Αν τα ςϊματα φκάνοντασ ςτο ζδαφοσ προςκροφουν ςτθν ίδια 

οριηόντια απόςταςθ από τθν κοινι κατακόρυφο, τότε τα φψθ hA,,  hB ςυνδζονται με τθ ςχζςθ: 



 

 

α)  
1

2

A

B

h

h
     ,β) 

4

9

A

B

h

h
    , γ) 

1

9

A

B

h

h
        Β) Να δικαιολογιςετε τθν επιλογι ςασ. 

 

22.  Τα διαγράμματα που ακολουκοφν αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ 

μιασ οριηόντιασ βολισ ςτθ Σελινθ που γίνεται από φψοσ H, και 

αφοροφν τισ ςυνιςτϊςεσ τθσ ταχφτθτασ κατά μικοσ των αξόνων χ και 

y. Θεωροφμε ότι το ςϊμα που εκτελεί τθν οριηόντια βολι, 

ακινθτοποιείται ςτιγμιαία 

μόλισ φτάνει ςτο ςελθνιακό 

ζδαφοσ, όπωσ φαίνεται και 

από τα διαγράμματα. 

Α) Να επιλζξετε τθ ςωςτι απάντθςθ. Οι τιμζσ τθσ επιτάχυνςθσ τθσ 

βαρφτθτασ ςτθν επιφάνεια τθσ Σελινθσ, του φψουσ H και τθσ 

οριηόντιασ απόςταςθσ s ςτθν οποία το ςϊμα χτυπά ςτο ζδαφοσ 

είναι αντιςτοίχωσ, 

α. 10 m/s2, 10 m, 2 m  

β. 1,6 m/s2, 3,2 m, 20 m 

γ. 1,6 m/s2, 2 m, 10 m 

 

23. Μία μικρι ςφαίρα εκτοξεφεται οριηόντια με ταχφτθτα υ0 από 

φψοσ h. Το μζτρο τθσ ταχφτθτασ 

τθσ όταν φτάνει ςτο ζδαφοσ είναι ίςο με 2υ0. 

Α) Να επιλζξετε τθ ςωςτι απάντθςθ. Το φψοσ h από το οποίο 

εκτοξεφτθκε θ ςφαίρα δίδεται από τθ ςχζςθ: 

α) 
2

0

2
h

g


     , β) 

2

02

3
h

g


    ,γ) 

2

03

2
h

g


   Β) Να δικαιολογιςετε τθν 

επιλογι ςασ. 

 

24. Μικρι ςφαίρα εκτοξεφεται τθν χρονικι ςτιγμι t = 0 s οριηόντια με ταχφτθτα υ0 από φψοσ H

από το ζδαφοσ.  

Τθ χρονικι ςτιγμι t=t1  θ ςφαίρα απζχει 
15

16

H
h    

Α) Να επιλζξετε τθ ςωςτι απάντθςθ. 

Εάν S θ ςυνολικι οριηόντια απόςταςθ που κα διανφςει θ ςφαίρα μζχρι να φτάςει ςτο ζδαφοσ και S1 θ 

οριηόντια απόςταςθ που ζχει διανφςει θ ςφαίρα μζχρι τθ χρονικι ςτιγμι t1, τότε ιςχφει: 

α)  1

1

2
S S    ,β)  1

1

4
S S    , γ)  

1

1

8
S S                         Β)       Να δικαιολογιςετε τθν επιλογι ςασ. 

 

25. Μικρι ςφαίρα (Κ) αφινεται να πζςει από μικρό φψοσ h, εκτελϊντασ ελεφκερθ πτϊςθ. Μια ίδια 

ςφαίρα (Λ) βάλλεται από το ίδιο φψοσ με οριηόντια ταχφτθτα μζτρου υ0.  

Α) Να επιλζξετε τθ ςωςτι απάντθςθ. 

Εάν υΚ και υΛ είναι τα μζτρα των ταχυτιτων των δφο ςφαιρϊν τθ χρονικι ςτιγμι που φτάνουν ςτο ζδαφοσ, 

τότε ιςχφει: 

α. υΚ =υΛ        β. υΚ >υΛ       γ.υΚ <υΛ       Β)Να αιτιολογιςετε τθν επιλογι ςασ. 



 

 

 

1.2  ΟΜΑΛΗ ΚΤΚΛΙΚΗ ΚΙΝΗΗ  

 

1. Δφο δρομείσ, ο 1οσ και ο 2οσ, περιςτρζφονται με ίςα μζτρα ταχυτιτων ςε δφο κυκλικζσ τροχιζσ, 

εκτελϊντασ ομαλι κυκλικι κίνθςθ. Για τισ ακτίνεσ R και R2 των κυκλικϊν τροχιϊν αντίςτοιχα ιςχφει R1 < R2. 

Α) Να επιλζξετε τθ ςωςτι απάντθςθ. Τθν 

κυκλικι τροχιά ολοκλθρϊνουν: 

α. πρϊτοσ ο δρομζασ που περιςτρζφεται ςτον κφκλο ακτίνασ R1  

β. πρϊτοσ ο δρομζασ που περιςτρζφεται ςτον κφκλο ακτίνασ R2  

γ. ταυτόχρονα και οι δφο δρομείσ  Β) Να αιτιολογιςετε τθν επιλογι ςασ. 

 

2. Ο ωροδείκτθσ και ο λεπτοδείκτθσ ξεκινοφν μαηί ςτισ 12:00. 

Α)     Να επιλζξετε τθ ςωςτι απάντθςθ. Η πρϊτθ τουσ ςυνάντθςθ κα γίνει: 

α. Σε μια ϊρα. β. Σε λιγότερο από μια ϊρα. γ. Σε περιςςότερο από μια ϊρα. 

Β)Να αιτιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ. 

 

3. Ζνασ δίςκοσ CD περιςτρζφεται γφρω από άξονα που διζρχεται από το κζντρο του και είναι κάκετοσ ςτο 

επίπεδο του, εκτελϊντασ ςτακερό αρικμό περιςτροφϊν ανά δευτερόλεπτο. 

Α) Να επιλζξετε τθ 

ςωςτι απάντθςθ. Το διάγραμμα 

που απεικονίηει ςωςτά τθ 

γραμμικι ταχφτθτα ενόσ 

ςθμείου του δίςκου ςε 

ςυνάρτθςθ με τθν απόςταςθ του 

ςθμείου από το κζντρο του δίςκου είναι: 

α. Το διάγραμμα (1) β. Το διάγραμμα (2) γ. Το διάγραμμα (3) 

Β) Να αιτιολογιςετε τθν επιλογι ςασ. 

 

4. Δφο δρομείσ Α και Β ξεκινοφν να κινοφνται ομόρροπα ςε κυκλικό ςτίβο με ςτακερζσ γωνιακζσ 

ταχφτθτεσ ω1 και ω2 αντίςτοιχα για τισ οποίεσ ιςχφει ω1 > ω2. Οι δρομείσ ξεκινοφν τθ χρονικι 

ςτιγμι t = 0 από αντιδιαμετρικά ςθμεία Κ και Λ και τθ χρονικι ςτιγμι ti οι επιβατικζσ τουσ 

ακτίνεσ ςχθματίηουν γωνία π/2 για πρϊτθ φορά. Εάν οι δφο δρομείσ ξεκινοφςαν από τα ίδια 

ςθμεία Κ και Λ ταυτόχρονα, με διπλάςιεσ γωνιακζσ ταχφτθτεσ  
1 12΄  και 

2 22΄   τότε οι επιβατικζσ 

τουσ ακτίνεσ κα ςχθμάτιηαν γωνία π/2 για πρϊτθ φορά τθ χρονικι ςτιγμι t2 . 

Α) Να επιλζξετε τθ ςωςτι απάντθςθ. Για τουσ χρόνουσ t1 και t2 ιςχφει: 

α. t1 = 4t2 β. t1 = 2t2 γ. t1 = t2          Β) Να αιτιολογιςετε τθν επιλογι ςασ.  

 

5. Στο ςχιμα βλζπουμε ζνα ςωματίδιο που εκτελεί ομαλι κυκλικι κίνθςθ ςε 

κυκλικι τροχιά ακτίνασ 0,5 m. Αν γνωρίηετε ότι θ επιβατικι ακτίνα 

διαγράφει   γωνία   5π/6   ςε   χρονικό   διάςτθμα   δφο δευτερολζπτων, 

Α) Να επιλζξετε τθν ςωςτι απάντθςθ. α. Η περίοδοσ τθσ κίνθςθσ είναι 4,8 s 

β. Η περίοδοσ τθσ κίνθςθσ είναι 2,4 s 

Β) Να επιλζξετε τθν ςωςτι απάντθςθ. 

α. Το μζτρο τθσ γραμμικισ ταχφτθτασ είναι 5π/12 m/s . 

β. Το μζτρο τθσ γραμμικισ ταχφτθτασ είναι 5π/24 m/s .  

Γ) Να δικαιολογιςετε τθν επιλογι ςασ. 



 

 

 

6. Δφο ομόκεντροι τροχοί, που ο λόγοσ των ακτίνων τουσ είναι 4:3 περιςτρζφονται ομαλά γφρω από άξονα 

που διζρχεται από το κοινό τουσ κζντρο με τθν ίδια ςυχνότθτα. Αν τα ςθμεία τθσ περιφζρειασ του μικροφ 

τροχοφ ζχουν γραμμικι ταχφτθτα μζτρου 10 m/s, 

Α) Να επιλζξετε τθ ςωςτι απάντθςθ. Τα ςθμεία τθσ περιφζρειασ του μεγάλου τροχοφ ζχουν γραμμικι 

ταχφτθτα: 

α. 30/4 m/s β. 40/3 m/s γ. 10 m/s   Β) Να δικαιολογιςετε τθν επιλογι ςασ. 

 

7. Σε ζνα παιδικό παιχνίδι δφο ςφαιρίδια αρχίηουν να κινοφνται κυκλικά και ομόρροπα, εκτελϊντασ ομαλι 

κυκλικι κίνθςθ και ξεκινϊντασ ταυτόχρονα από το ίδιο ςθμείο, με περιόδουσ Τ1 = 14 s και Τ2 = 24 s. Τα 

ςφαιρίδια κα ςυναντθκοφν για πρϊτθ φορά ςε κάποιο ςθμείο τθσ κυκλικισ τροχιάσ τουσ μετά από χρόνο: 

α. 33,6 s β. 168 s γ. 38 s 

Α) Να επιλζξετε τθ ςωςτι απάντθςθ. Β) Να αιτιολογιςετε τθν επιλογι ςασ. 

 

8. Ζνα τρακτζρ ζχει τροχοφσ με διαμζτρουσ d1 = 1m και d2 = 0,5m. Το τρακτζρ κινείται ςε οριηόντιο δρόμο 

με ςτακερι ταχφτθτα . 

Α) Να επιλζξετε τθ ςωςτι πρόταςθ. Όταν οι μπροςτινοί τροχοί (τροχοί διαμζτρου d2 = 0,5m) ζχουν 

εκτελζςει N2 = 10 περιςτροφζσ οι πίςω τροχοί (τροχοί διαμζτρου d1= 1m) κα ζχουν εκτελζςει : 

α. N1= 10 περιςτροφζσ        β. N1 = 20 περιςτροφζσ        γ. N1 = 5 περιςτροφζσ 

Β) Να δικαιολογιςετε τθν επιλογι ςασ. 

 

9. Τα ςωματίδια Α και Β του διπλανοφ ςχιματοσ κινοφνται ομαλά ςε κυκλικζσ 

τροχιζσ με το ίδιο κζντρο Ο και με ταχφτθτεσ ίςων μζτρων υΑ = υΒ = υ. Τθ χρονικι 

ςτιγμι   t = 0 τα Α και Β βρίςκονται ςε δυο ςθμεία τθσ ίδιασ ακτίνασ του κφκλου 

που φαίνεται ςτο διπλανό ςχιμα. 

Α) Να επιλζξετε τθ ςωςτι πρόταςθ Τθ χρονικι ςτιγμι t1 το ςωματίδιο Α ζχει 

διανφςει τόξο μικουσ SA . Τθν ίδια χρονικι ςτιγμι το Β κα ζχει διανφςει τόξο 

μικουσ SB . Για τα τόξα SA και SB κα ιςχφει, 

α.  SΑ = SΒ β.  SΑ =3 SΒ γ.  SΒ =3 SΑ  

Β) Να δικαιολογιςετε τθν επιλογι ςασ. 

 

10. Δφο κινθτά Α και Β εκτελοφν ομαλι κυκλικι κίνθςθ. Οι ακτίνεσ των τροχιϊν τουσ είναι RA και RB = RA/2 

αντίςτοιχα, ενϊ οι ςυχνότθτεσ περιςτροφισ τουσ ςυνδζονται με τθ ςχζςθ   fA = 4 fB 

A) Να επιλζξετε τθ ςωςτι απάντθςθ. Για τα μζτρα υΑ και υΒ των γραμμικϊν ταχυτιτων των δφο κινθτϊν, 

ιςχφει θ ςχζςθ:  a. 
1

2








     ,β. 2







     ,  γ. 8







     . Β) Να δικαιολογιςετε τθν επιλογι ςασ. 

 

11. Δφο κινθτά Α και Β εκτελοφν ομαλι κυκλικι κίνθςθ. Οι ακτίνεσ των τροχιϊν τουσ είναι RA και RB = 2RA 

αντίςτοιχα, ενϊ τα μζτρα των γραμμικϊν ταχυτιτων τουσ ςυνδζονται με τθ ςχζςθ υΒ = υΑ / 2. 

A) Να επιλζξετε τθ ςωςτι απάντθςθ. Για τισ περιόδουσ των δφο κινθτϊν ιςχφει θ ςχζςθ: 

Α. 
1

2

T

T





    ,  Β. 4
T

T





   , Γ. 2
T

T





          .   Β) Να δικαιολογιςετε τθν επιλογι ςασ. 

 

12. Ανεμιςτιρασ οροφισ περιςτρζφεται με ςτακερι γωνιακι ταχφτθτα. Στθν άκρθ ενόσ πτερυγίου κάκεται 

μια μφγα και ςτο μζςο του πτερυγίου μια αράχνθ. 

Α) Να επιλζξετε τθ ςωςτι απάντθςθ: Αν θ μάηα τθσ αράχνθσ είναι ίςθ με τθ μάηα τθσ μφγασ τότε θ κινθτικι 

ενζργεια τθσ αράχνθσ είναι, 

α. τετραπλάςια τθσ κινθτικισ ενζργειασ τθσ μφγασ 



 

 

β. διπλάςια τθσ κινθτικισ ενζργειασ τθσ μφγασ 

γ. υποτετραπλάςια τθσ κινθτικισ ενζργειασ τθσ μφγασ              Β) Να δικαιολογιςετε τθν επιλογι ςασ. 

 

13. Το μικοσ του λεπτοδείκτθ ενόσ ρολογιοφ, που λειτουργεί κανονικά, είναι ίςο με 1 cm. 

Α) Να επιλζξετε τθ ςωςτι απάντθςθ. Η ταχφτθτα του άκρου του λεπτοδείκτθ κα είναι : 

α. /
30

cm s


  , β. /
60

cm s


     γ. 2 /cm s                  Β) Να αιτιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ. 

 

14. Κινθτό Σ1 ξεκινά από τθν θρεμία από ςθμείο Α τθσ περιφζρειασ ενόσ κφκλου κζντρου Κ και διαμζτρου δ 

= 10 m να κινείται ςτθ διάμετρο ΑΚΒ με επιτάχυνςθ, ςτακεροφ μζτρου α. Δεφτερο κινθτό Σ2 εκτελεί ομαλι 

κυκλικι κίνθςθ με γωνιακι ταχφτθτα, μζτρου ω. Αν γνωρίηετε ότι όταν το Σ1 ξεκινά τθν κίνθςθ του από το Α 

και το Σ2 διζρχεται από το ίδιο ςθμείο, 

Α) Να επιλζξετε τθ ςχζςθ των ω και α ϊςτε τα κινθτά να ςυναντθκοφν ςτο ςθμείο Β για πρϊτθ 

φορά,   α.  α=2ω2      ,β. α=ω2      , γ. ω=α2      Β) Να αιτιολογιςετε τθν επιλογι ςασ. 

Δίνονται: π2 = 10 και ότι όλα τα μεγζκθ ζχουν μονάδεσ ςτο S.I. 

 

15. Δφο ςφαιρίδια Σ1 και Σ2 βρίςκονται ςε λείο 

οριηόντιο τραπζηι (κάτοψθ του οποίου φαίνεται 

ςτο ςχιμα), είναι δεμζνα με λεπτά μθ εκτατά 

νιματα μικουσ R1 και R2 αντίςτοιχα, από 

ακλόνθτα ςθμεία με αποτζλεςμα να εκτελοφν 

κυκλικι κίνθςθ. Ζςτω ότι οι ακτίνεσ των τροχιϊν 

των δφο ςφαιριδίων ικανοποιοφν τθ σχέση R1 = 

2R2 και θ περίοδοσ τθσ κυκλικισ κίνθςισ τουσ 

είναι ίδια. 

Α1) Να μεταφζρετε ςτο φφλλο απαντιςεων το ςχιμα και να ςχεδιάςετε τα διανφςματα τθσ γραμμικισ 

ταχφτθτασ και τθσ κεντρομόλου επιτάχυνςθσ ςε κάκε ςφαιρίδιο. 

Αν α1 είναι το μζτρο τθσ κεντρομόλου επιτάχυνςθσ του ςφαιριδίου Σ1 και α2 είναι το μζτρο τθσ 

κεντρομόλου επιτάχυνςθσ του ςφαιριδίου Σ2, θ ςχζςθ που τα ςυνδζει, είναι : 

α. 2α2 =  α1 β. 4α2 = α1 γ. 1/4α2 = α1 

Α2) Να επιλζξετε τθ ςωςτι πρόταςθ. 

Β) Να αιτιολογιςετε τθν επιλογι ςασ. 

 

16. Δφο ςφαιρίδια Σ1 και Σ2 βρίςκονται ςε λείο 

οριηόντιο τραπζηι (κάτοψθ του οποίου φαίνεται 

ςτο ςχιμα), είναι δεμζνα με λεπτά μθ εκτατά 

νιματα ίδιου μικουσ R από ακλόνθτα ςθμεία με 

αποτζλεςμα να εκτελοφν κυκλικι κίνθςθ. Ζςτω ότι 

Τ1 είναι θ περίοδοσ τθσ κυκλικισ κίνθςθσ του 

ςφαιριδίου Σ1 και Τ2 θ περίοδοσ τθσ κυκλικισ 

κίνθςθσ του ςφαιριδίου Σ2, οι οποίεσ ικανοποιοφν 

τθ ςχζςθ Τ1 = 2 Τ2. 

ΑΙ) Να μεταφζρετε ςτο φφλλο απαντιςεων το παραπάνω ςχιμα και να ςχεδιάςετε τα διανφςματα τθσ 

γραμμικισ ταχφτθτασ και τθσ κεντρομόλου επιτάχυνςθσ ςε κάκε ςφαιρίδιο. 

Αν α1 είναι το μζτρο τθσ κεντρομόλου επιτάχυνςθσ του ςφαιριδίου Σ1 και α2 είναι το μζτρο τθσ 

κεντρομόλου επιτάχυνςθσ του ςφαιριδίου Σ2, τότε : 

α. α2 = 2 α1 β. α2 = 4α1 γ. α2 = 1/4α1 

Α2) Να επιλζξετε τθ ςωςτι πρόταςθ.  Β) Να αιτιολογιςετε τθν επιλογι ςασ. 



 

 

 

17. Η ςφαίρα του ςχιματοσ εκτελεί κυκλικι κίνθςθ ςε λείο 

οριηόντιο τραπζηι με τθ βοικεια νιματοσ και με φορά ίδια με 

αυτιν των δεικτϊν του ρολογιοφ. 

Α) Να επιλζξετε τθ ςωςτι απάντθςθ.  

Κάποια χρονικι ςτιγμι το νιμα κόβεται και θ ςφαίρα κα 

ακολουκιςει τθν τροχιά: 

α. (1) β.   (2) γ. (3)      Β) Να αιτιολογιςετε τθν επιλογι ςασ. 

 

18. Η άκρθ Δ του δείκτθ των δευτερολζπτων ςε ζνα ρολόι εκτελεί ομαλι κυκλικι κίνθςθ. Το μζτρο τθσ 

γραμμικισ ταχφτθτασ του ςθμείου Δ παραμζνει ςτακερό. Α) Να επιλζξετε τθ ςωςτι απάντθςθ. 

α. Η επιτάχυνςθ του Δ δεν είναι μθδζν και ζχει ςτακερό μζτρο, β. Η επιτάχυνςθ του Δ δεν είναι μθδζν και 

δεν ζχει ςτακερό μζτρο, γ. Η επιτάχυνςθ του Δ είναι μθδζν.  Β) Να αιτιολογιςετε τθν επιλογι ςασ. 

 

19. Μία μοτοςυκλζτα Μ1 κινείται ςε κυκλικι πίςτα με ςτακερι γωνιακι ταχφτθτα ω1. Μία δεφτερθ 

μοτοςυκλζτα Μ2 κινείται ςτθν ίδια πίςτα (με τθν ίδια ακτίνα) και το μζτρο τθσ γραμμικισ τθσ ταχφτθτασ 

είναι υποδιπλάςιο ςε ςχζςθ με το μζτρο τθσ γραμμικισ ταχφτθτασ τθσ Μ1. Α) Να επιλζξετε τθ ςωςτι 

απάντθςθ. 

Οι λόγοι των γωνιακϊν ταχυτιτων και των κεντρομόλων επιταχφνςεων των δφο μοτοςυκλετϊν είναι: 

Α.  1

2

1

2




   και  1

2

1

4








      , β. 1

2

2



   και  1

2

1

4








      , Γ. 1

2

2



   και  1

2

4






       

Β) Να αιτιολογιςετε τθν επιλογι ςασ. 

 

20. Στο ποδιλατο θ κίνθςθ μεταφζρεται από τα πετάλ ςτθν πίςω ρόδα με τθ 

βοικεια ενόσ μεταλλικοφ ιμάντα, όπωσ φαίνεται ςτο διπλανό ςχιμα. Τα ςθμεία Α 

και Β είναι δυο ςθμεία τθσ περιφζρειασ τθσ πίςω ρόδασ και του πετάλ και 

εκτελοφν κυκλικζσ κινιςεισ ακτίνων R1 και R2 αντιςτοίχωσ.  

Α) Να επιλζξετε τθ ςωςτι απάντθςθ. Αν γνωρίηουμε ότι R2 = 2R1 τότε το 

μζτρο τθσ  κεντρομόλου επιτάχυνςθσ α1 του ςθμείου Α και τθσ 

κεντρομόλου επιτάχυνςθσ α2 του ςθμείου Β ςυνδζονται με τθ ςχζςθ. 

α. α1 > α2         , β. α1 < α2        , γ. α1 = α2       Β) Να δικαιολογιςετε τθν επιλογι ςασ. 

 

21. Υλικό ςθμείο εκτελεί ομαλι κυκλικι κίνθςθ. 

Α) Να επιλζξετε τθ ςωςτι πρόταςθ: Η ςυνιςταμζνθ δφναμθ που αςκείται ςτο ςϊμα:  

α. Δεν εξαρτάται από τθν περίοδο περιςτροφισ  

β. Είναι ανάλογθ με το Τ 2 

γ. Είναι ανάλογθ με το 1 / Τ2      Β) Να δικαιολογιςετε τθν επιλογι ςασ. 

 

22. Ο λόγοσ των περιόδων δφο ςωμάτων που εκτελοφν ομαλι κυκλικι κίνθςθ ίδιασ ακτίνασ είναι  1

2

1

4

T

T
  

Α) Να επιλζξετε τθ ςωςτι απάντθςθ. Για τα μζτρα των κεντρομόλων επιταχφνςεων α1 και α2 των δφο 

ςωμάτων, ιςχφει: 

α. α1 > α2 β. α1 = α2 γ. α1 < α2                            Β) Να αιτιολογιςετε τθν επιλογι ςασ. 

 

 

 

 



 

 

 

1.2  ΚΕΝΣΡΟΜΟΛΟ ΔΤΝΑΜΗ   

 

1.  Μία ςφαίρα Σ είναι δεμζνθ 

ςτο άκρο αβαροφσ, μθ εκτατοφ 

νιματοσ και βρίςκεται πάνω ςε 

λείο οριηόντιο τραπζηι. Το νιμα 

περνά από μια τρφπα, που 

βρίςκεται ςτο κζντρο του 

τραπεηιοφ, και ςτθν άλλθ άκρθ 

του υπάρχει δεμζνο ζνα βαρίδι Β. Η ςφαίρα εκτελεί ομαλι κυκλικι κίνθςθ πάνω ςτο τραπζηι και το βαρίδι 

ιςορροπεί. Στα παραπάνω ςχιματα παριςτάνεται θ διάταξθ ςε δφο περιπτϊςεισ ςτισ οποίεσ θ ςυχνότθτα 

περιςτροφισ τθσ ςφαίρασ είναι f 1(ςτθν περίπτωςθ 1) και f2 (ςτθν περίπτωςθ 2). Στθ δεφτερθ περίπτωςθ, θ 

ακτίνα περιςτροφισ είναι μεγαλφτερθ. 

Α) Να επιλζξετε τθ ςωςτι πρόταςθ. 

Η ςχζςθ μεταξφ των ςυχνοτιτων  f 1  και   f2 είναι:   

 α) f 1  >   f2      ,     β) f 1 = f2   ,     γ) f 1  < f2        Β) Να αιτιολογιςετε τθν επιλογι ςασ. 

 

2. Μία ςφαίρα Σ ςυνδζεται με ζνα αβαρζσ μθ 

εκτατό ςχοινί, το οποίο περνά από μια τρφπα ενόσ 

λείου οριηόντιου τραπεηιοφ όπωσ φαίνεται ςτο 

παραπάνω ςχιμα. Στθν άλλθ άκρθ του ςχοινιοφ 

υπάρχει δεμζνο ζνα βαρίδι Β. Η ςφαίρα εκτελεί 

ομαλι κυκλικι κίνθςθ πάνω ςτο τραπζηι με 

ςυχνότθτα f1 και το βαρίδι ιςορροπεί.  

Α) Να επιλζξετε τθ ςωςτι πρόταςθ. Για να 

επιτευχκεί ςε ζνα δεφτερο πείραμα, θ ςφαίρα να 

ςτρζφεται ςε τροχιά ίδιασ ακτίνασ, με ζνα βαρίδι μικρότερθσ μάηασ ςε ςχζςθ με αυτό του προθγοφμενου 

πειράματοσ ςε ιςορροπία, πρζπει θ ςυχνότθτα τθσ ομαλισ κυκλικισ κίνθςθσ  f2 να είναι:  

α) f 1  >   f2      ,     β) f 1 = f2   ,       γ) f 1  < f2        Β) Να αιτιολογιςετε τθν επιλογι ςασ. 

 

3. Σϊμα εκτελεί ομαλι κυκλικι κίνθςθ ςε λείο 

οριηόντιο επίπεδο δεμζνο ςε ζνα ςχοινί. Το ςχοινί 

ςπάει όταν θ δφναμθ που κα του αςκθκεί είναι 

μεγαλφτερθ ι ίςθ με ΤΘ (όριο κραφςθσ). Όταν το ςϊμα 

κινείται ςε κφκλο ακτίνασ R το ςχοινί ςπάει όταν θ 

γωνιακι ταχφτθτα είναι ω1. Όταν το ςϊμα κινείται ςε 

κφκλο ακτίνασ R/2 το ςχοινί ςπάει όταν θ γωνιακι 

ταχφτθτα είναι ω2. 

Α) Να επιλζξετε τθ ςωςτι απάντθςθ. Για το λόγο των δφο γωνιακϊν ταχυτιτων ιςχφει: 

α) 1

2

2



    ,β) 1

2

2

2




   ,γ) 1

2

1

2




  Β) Να αιτιολογιςετε τθν επιλογι ςασ. 

4. Πάνω ςε ζνα παλιό πικάπ βρίςκεται ζνασ δίςκοσ βινυλίου και πάνω 

ςτον δίςκο βινυλίου ζνα ηάρι. Μποροφμε να μεταβάλλουμε τθν 

ςυχνότθτα περιςτροφισ του πικάπ. Όταν το ηάρι βρίςκεται ςε απόςταςθ 

R1 και ο δίςκοσ περιςτρζφεται με ςυχνότθτα f1 θ κεντρομόλοσ δφναμθ 



 

 

που αςκείται ςτο ηάρι ζχει μζτρο F1. Όταν το ηάρι βρεκεί ςε απόςταςθ R2 και ο δίςκοσ περιςτρζφεται με 

ςυχνότθτα f2 θ κεντρομόλοσ δφναμθ που αςκείται ςτο ηάρι ζχει μζτρο F2. 

Α) Να επιλζξετε τθ ςωςτι απάντθςθ. Για τον λόγο των μζτρων των κεντρομόλων δυνάμεων ςτισ δφο 

περιπτϊςεισ ιςχφει :   α) 
2

1 1 1
2

2 2 2

F f R

F f R





   ,β)  2

2
1 1

2
2 2 1

F f R

F f R





   , γ) 1 1 1

2 2 2

F f R

F f R






Β) Να αιτιολογιςετε τθν επιλογι ςασ. 

 

5. Ζνα ςϊμα εκτοξεφεται οριηόντια μζςα ςτο βαρυτικό πεδίο τθσ γθσ και κοντά ςτθν επιφάνεια τθσ ζτςι 

ϊςτε θ επιτάχυνςθ τθσ βαρφτθτασ g να μπορεί να κεωρθκεί ςτακερι, με αρχικι ταχφτθτα ν0. Τθ χρονικι 

ςτιγμι τθσ εκτόξευςθσ θ δφναμθ του βάρουσ είναι κάκετθ ςτθν ταχφτθτα. Για τθ μελζτθ τθσ κίνθςθσ 

κεωροφμε τθν αντίςταςθ του αζρα αμελθτζα. 

Ο κακθγθτισ τθσ Φυςικισ ζκεςε το ερϊτθμα: «Παιδιά, αφοφ θ δφναμθ είναι κάκετθ ςτθν ταχφτθτα, 

μιπωσ το ςϊμα διαγράφει τόξο κφκλου κακϊσ πζφτει;» 

Οι μακθτζσ ζδωςαν διάφορεσ απαντιςεισ μεταξφ των οποίων οι παρακάτω: 

α. «Μάλλον πρζπει να διαγράφει τεταρτοκφκλιο, και όχι ολόκλθρο κφκλο, γιατί κάποια ςτιγμι φτάνει ςτο 

δάπεδο και ςταματάει» 

β. «Για να κάνει κυκλικι κίνθςθ θ ςυνολικι δφναμθ πρζπει να είναι ςυνζχεια κάκετθ ςτθν ταχφτθτα και όχι 

μια ςτιγμι» 

γ. «Για να κάνει κυκλικι κίνθςθ πρζπει να υπάρχει μια άλλθ δφναμθ, εκτόσ από το βάροσ, που λζγεται 

κεντρομόλοσ δφναμθ.» 

Α) Να επιλζξετε τθ ςωςτι απάντθςθ. 

Β)Να δικαιολογιςετε τθν επιλογι ςασ. 

 

6. Το ςϊμα μάηασ m τθσ διπλανισ εικόνασ περιςτρζφεται ςε κατακόρυφο 

κφκλο, με ςτακερι κατά μζτρο ταχφτθτα, ςτερεωμζνο ςτο άκρο αβαροφσ 

ράβδου μικουσ ℓ. Η επιτάχυνςθ τθσ βαρφτθτασ ζχει τιμι g . 

Α) Να επιλζξετε τθ ςωςτι πρόταςθ. Αν FA  είναι το μζτρο τθσ δφναμθσ που 

δζχεται το ςϊμα από τθ ράβδο όταν διζρχεται από το ςθμείο Α και FΓ  είναι 

το μζτρο τθσ δφναμθσ που δζχεται το ςϊμα από τθ ράβδο όταν διζρχεται 

από το ςθμείο Γ, για τα μζτρα των δυνάμεων κα ιςχφει: 

α. FA = FΓ        β. FA > FΓ      γ. FA < FΓ 

Β) Να δικαιολογιςετε τθν επιλογι ςασ. 

 

7. Τα ςωματίδια Α και Β του διπλανοφ ςχιματοσ ζχουν μάηεσ mA και mB 

αντίςτοιχα. Τα Α και Β κινοφνται ομαλά, ςε κυκλικζσ 

τροχιζσ με ακτίνεσ RA και RB με RB = 3RA με το ίδιο κζντρο Ο και με 

ταχφτθτεσ ίςων μζτρων υΑ=υΒ=υ. Το μζτρο τθσ ςυνιςταμζνθσ των 

δυνάμεων που αςκοφνται ςτο Α είναι ΣFA ενϊ το μζτρο τθσ 

ςυνιςταμζνθσ των δυνάμεων που αςκοφνται ςτο Β είναι ΣFΒ 

Α) Να επιλζξετε τθ ςωςτι πρόταςθ. Αν ΣFA =3 ΣFB ο λόγοσ των μαηϊν των 

δφο ςωματιδίων κα ιςοφται με: 

α)
1

2

B

A

m

m
    , β) 

1

3

B

A

m

m
    , γ) 1B

A

m

m
  

Β) Να δικαιολογιςετε τθν επιλογι ςασ. 



 

 

8.  Ζνα ςϊμα μάηασ m εκτελεί ομαλι κυκλικι κίνθςθ με ταχφτθτα μζτρου υ ςε 

κφκλο ακτίνασ R. Κάποια χρονικι ςτιγμι το ςϊμα διζρχεται από τθ κζςθ Α 

(x,y), όπωσ φαίνεται ςτο παρακάτω ςχιμα. 

Α) Να επιλζξετε τθ ςωςτι απάντθςθ. Στθ κζςθ Α τα μζτρα των ςυνιςτωςϊν 

τθσ κεντρομόλου δφναμθσ ωσ προσ το ςφςτθμα των αξόνων του ςχιματοσ  (το 

κζντρο του οποίου ςυμπίπτει με το κζντρο του κφκλου) είναι: 

α) 
2

2x

m
F x

R


     και  

2

2

m
F

R






     ,β) 

2

2x

m
F

R





     και  

2
2

2

m
F x

R



     

γ) 
2

2

2x

m
F x

R


     και  

2
2

2

m
F

R






     Β) Να δικαιολογιςετε τθν επιλογι ςασ. 

 

9. Ζνα μικρό ςφαιρίδιο μάηασ m είναι δεμζνο ςτο ελεφκερο άκρο νιματοσ μικουσ l και εκτελεί ομαλι κυκλικι 

κίνθςθ με ταχφτθτα μζτρου υ, ςε λείο οριηόντιο επίπεδο. Η τάςθ του νιματοσ που παίηει το ρόλο κεντρομόλου 

δφναμθσ ζχει μζτρο F0. Αν διπλαςιάςουμε το μζτρο τθσ ταχφτθτασ περιςτροφισ του ςφαιριδίου το μζτρο τθσ 

νζασ τάςθσ του νιματοσ είναι F, για τθν οποία ιςχφει: 

Α) Να επιλζξετε τθ ςωςτι απάντθςθ.   

α. F = Fo      , β. F = 4Fo       , γ. F = Fο/4           Β) Να αιτιολογιςετε τθν επιλογι ςασ 

 

10. Ζνα ςϊμα εκτελεί ομαλι κυκλικι κίνθςθ ςτθν τροχιά που 

εικονίηεται ςτο παρακάτω ςχιμα. H κυκλικι τροχιά του 

ςχιματοσ είναι κάκετθ ςτο επίπεδο τθσ ςελίδασ, και το ςϊμα 

περιςτρζφεται κατά τθ φορά που δείχνει το βζλοσ. 

Α) Να μεταφζρετε το ςχιμα ςτο τετράδιο ςασ και να ςχεδιάςετε 

το διάνυςμα τθσ γωνιακισ και γραμμικισ του ταχφτθτασ, όταν 

το ςϊμα βρίςκεται ςτο ςθμείο Α. 

Β) Η διεφκυνςθ τθσ ςυνιςταμζνθσ δφναμθσ που αςκείται ςτο ςϊμα του ςχιματοσ είναι κάκετθ ι όχι ςτθ 

διεφκυνςθ τθσ γραμμικισ ταχφτθτάσ τουσ ςε κάκε χρονικι ςτιγμι;  Να δικαιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ 

 

 

 

 
 

 


