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Θέμα A     

 

Α1. Ένα σώμα εκτελεί Α.Α.Τ. Η κινητική ενέργεια είναι ίση με τη δυναμική ενέργεια της 

ταλάντωσης όταν  είναι: 

α.   ±1                    

β.   ±                     

γ.   ±                 

 δ.   2 
 

Μονάδες 5 

Α2. Σώμα εκτελεί Α.Α.Τ. με εξίσωση x = Aημ(ωt + π/6). Ο χρόνος που χρειάζεται ο 

ταλαντωτής για να μηδενιστεί η ταχύτητά του για 1η φορά είναι: 

α.   T/8                   

β.  T/6                     

γ.  T/4                 

δ.   T/2 

Μονάδες 5 

 

Α3. Στο σωλήνα του ακόλουθου σχήματος το ιδανικό υγρό ρέει 

από το σημείο Δ προς το σημείο Α. Τα σημεία Α, Β, Γ και Δ 

βρίσκονται στην ίδια ρευματική γραμμή. Η διατομή του σωλήνα 

στα σημεία Γ και Δ είναι η ίδια ενώ αυτά παρουσιάζουν 

υψομετρική διαφορά h.Οι ταχύτητες του ιδανικού υγρού στα 

σημεία Α, Β, Γ και Δ, συνδέονται με τις σχέσεις:  

α. υΑ > υΒ > υΓ = υΔ.  

β. υΑ > υΒ > υΓ > υΔ.  

γ. υΑ < υΒ < υΓ = υΔ.  

δ. υΑ = υΒ = υΓ > υΔ. 

Μονάδες 5 

 

Α4. Σφαίρα Σ1, μάζας m1 , κινούμενη με ορμή μέτρου p συγκρούεται κεντρικά και 

ελαστικά με ακίνητη σφαίρα Σ2 ίσης μάζας. Η κινητική ενέργεια της σφαίρας Σ2 αμέσως 

μετά την κρούση είναι ίση με: α. 0 .  

β. p2/ 2m1  



γ. p2/ m1 

δ. 2p2/ 2m1 

Μονάδες 5 

 

Α5. Ένα στερεό σώµα περιστρέφεται γύρω από ακλόνητο άξονα. 

Εάν διπλασιαστεί το µέτρο της στροφορµής του, χωρίς να αλλάξει ο 

άξονας περιστροφής γύρω από τον οποίο αυτό περιστρέφεται, τότε 

η κινητική του ενέργεια:  

α. παραµένει σταθερή  

β. υποδιπλασιάζεται  

γ. διπλασιάζεται  

δ. τετραπλασιάζεται 

Μονάδες 5 

 

Θέμα B  

Β1. Δύο ιδανικά ελατήρια με k1 = k και k2 = 2k, αντίστοιχα, είναι δεμένα στο πάνω άκρο 

τους σε οροφή. Στο ελεύθερο κάτω άκρο τους προσδένουμε σώματα ίδιας μάζας m. Με 

κατάλληλη δύναμη ανεβάζουμε τα σώματα στη Θ.Φ.Μ των ελατηρίων και τα αφήνουμε 

ελεύθερα να κινηθούν. Τα σώματα εκτελούν Α.Α.Τ. 

(i) Να υπολογιστεί ο λόγος των ολικών ενεργειών Ε1/Ε2. 

(ii) Να υπολογιστεί ο λόγος των περιόδων. 

Μονάδες 6 

 

Β2.  Σώμα μάζας m = 1 Kg, εκτελεί Α.Α.Τ, με περίοδο Τ = 0,2π s και πλάτος  Α = 0,1 m. 

Ποια η κινητική ενέργεια όταν x = Α/2. 

Μονάδες 5 

 

Β3. Βρύση σταθερής παροχής Π γεμίζει με νερό που 

θεωρείται ιδανικό ρευστό, ένα κυλινδρικό δοχείο. Στο 

πλευρικό του τοίχωμα και σε ύψος h από το έδαφος 

φέρει μικρή οπή από την οποία εξέρχεται νερό, το 

οποίο καταλήγει στο έδαφος. Η ελεύθερη επιφάνεια του 

νερού σταθεροποιείται σε ύψος Η = 2h πάνω από το 

έδαφος. Αν διπλασιάσουμε την παροχή της βρύσης η 

ελεύθερη στάθμη του νερού θα σταθεροποιηθεί σε 

ύψος:  

α. H′ = 4h   

β. H′ = 5h   

γ. H′ = 2h   

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση  

Μονάδες 2  

Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.  

Μονάδες 5 

 



Β4. Σώμα μάζας m που κινείται πάνω σε λείο οριζόντιο δάπεδο με ταχύτητα μέτρου υ 

προσπίπτει κάθετα σε κατακόρυφο τοίχο και ανακλάται με ταχύτητα μέτρου υ′ . 

Αν το μέτρο της μεταβολής της ορμής του σώματος εξαιτίας της κρούσης είναι ίσο με 4/3 

mυ τότε η μεταβολή της κινητικής του ενέργειας είναι ίση με: 

α. 0  

β. - 4mυ2/9  

γ. - 16mυ2/9 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση                                                              Μονάδες 2  

Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.                                                           Μονάδες 5 

 

Θέμα Γ  

Σώμα μάζας m = 1 Kg, είναι δεμένο στο ένα άκρο ελατηρίου σταθεράς 

k = 100 Ν/m. Το άλλο άκρο του ελατηρίου είναι στερεωμένο σε οροφή και το σύστημα 

ισορροπεί κατακόρυφα. Ανεβάζουμε το σώμα ,ώστε το ελατήριο να βρεθεί στη θέση 

φυσικού μήκους του και προσδίδουμε στο σώμα ταχύτητα  προς τα πάνω. 

α) Να γραφεί η εξίσωση της απομάκρυνσης x της ταλάντωσης από τη θέση ισορροπίας σε 

συνάρτηση με τον χρόνο. ( Θετική φορά η προς τα πάνω. ) 

β) Να γραφεί η εξίσωση της δύναμης επαναφοράς και της δύναμης του ελατηρίου σε 

συνάρτηση με την απομάκρυνση x της ταλάντωσης από τη θέση ισορροπίας. 

γ) Σε πόσο χρόνο η ταχύτητα θα γίνει μέγιστη για πρώτη φορά. 

δ) Για την προηγούμενη χρονική διάρκεια να υπολογιστεί το έργο της δύναμης 

επαναφοράς κα της δύναμης του ελατηρίου. 

                                                                                

 (Mονάδες: 9+8+4+4 )  

Θέμα Δ 

Ομογενής κύλινδρος μάζας m2 = 20 kg και ακτίνας R βρίσκεται σε επαφή με κεκλιμένο 

επίπεδο γωνίας φ με ημφ = 0,6. Γύρω από το αυλάκι του κυλίνδρου έχουμε τυλίξει 

πολλές φορές αβαρές και μη εκτατό νήμα. Το νήμα εξερχόμενο από το πάνω άκρο του 

κυλίνδρου, τυλίγεται στο εσωτερικό τμήμα μιας διπλής τροχαλίας, η οποία αποτελείται 

από δύο ομογενείς ομοαξονικούς και συγκολλημένους κυλίνδρους. Από το νήμα που 

διέρχεται από τον εξωτερικό κύλινδρο κρέμεται σώμα μάζας m1 = 3 kg, όπως φαίνεται 

στο σχήμα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Η ροπή αδράνειας της διπλής τροχαλίας ως προς τον άξονα περιστροφής της είναι ίση 

με Ιcm(τροχαλίας) = 0,48 kg∙m2. Οι ακτίνες των κυλίνδρων της διπλής τροχαλίας είναι ίσες με 

r1 = 0,1 m και r2 = 0,2 m. Αρχικά το όλο σύστημα ισορροπεί. 

Δ1. Να υπολογίσετε τα μέτρα των δυνάμεων που ασκούν τα νήματα στους κυλίνδρους 

της διπλής τροχαλίας. 

Μονάδες 6 

Τη χρονική στιγμή t = 0 το νήμα που συγκρατεί τον κύλινδρο κόβεται. Αν ο κύλινδρος 

κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει 

Δ2.  Να υπολογίσετε την επιτάχυνση του κέντρου μάζας του κυλίνδρου. 

Μονάδες 6 

 

Δ3.  Να υπολογίσετε την επιτάχυνση με την οποία το σώμα μάζας m1 κατέρχεται. 

Μονάδες 7 

 

Δ4.  Να υπολογίσετε την κινητική ενέργεια λόγω περιστροφής της διπλής τροχαλίας τη 

στιγμή που το σώμα μάζας m1 έχει μετατοπιστεί κατακόρυφα προς τα κάτω κατά 0,25 m, 

μετά το κόψιμο του νήματος. 

Μονάδες 6 

 

Δίνονται: 

 η επιτάχυνση της βαρύτητας g = 10 m/s2 

 η ροπή αδράνειας του κυλίνδρου μάζας m2 ως προς άξονα που διέρχεται από το 

κέντρο μάζας του είναι ίση με Ιcm(κυλίνδρου) = m2R2 

 ο άξονας περιστροφής του ομογενούς κυλίνδρου m2 παραμένει συνεχώς οριζόντιος 

σε όλη τη διάρκεια της κίνησής του 

 το κεκλιμένο επίπεδο είναι μεγάλου μήκους 

 η τροχαλία περιστρέφεται χωρίς τριβές 

 το νήμα δεν ολισθαίνει στον κύλινδρο και στην τροχαλία 

 η αντίσταση του αέρα θεωρείται αμελητέα για όλα τα σώματα. 

 

 


