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Θέμα Α  

Στις ερωτήσεις Α1-Α4 επιλέξτε με γράμμα την σωστή απάντηση 
 

Α1) Στην ομαλή κυκλική κίνηση η κεντρομόλος επιτάχυνση: 

α) Σχετίζεται με την μεταβολή του μέτρου της γραμμικής ταχύτητας. 
β) Είναι διάνυσμα εφαπτόμενο στην κυκλική τροχιά. 

γ) Έχει φορά προς το κέντρο του κύκλου. 
δ) Τίποτα από τα παραπάνω.                                      

                                                                                     (Μονάδες 5)                                                            
 

              Α2) Το μέτρο της γωνιακής ταχύτητας στην ομαλή κυκλική κίνηση εκφράζει:  

            α)το ρυθμό μεταβολής της γωνίας που διαγράφει η επιβατική ακτίνα που    
                συνδέεται  με το κινητό  
            β)το ρυθμό μεταβολής του μήκους του διαγραφόμενου τόξου από το κινητό,  

            γ)το ρυθμό μεταβολής των περιστροφών του κινητού,  
            δ)Τίποτα από όλα αυτά 

 
                                                                                     (Μονάδες 5)  
 

Α3) Σύμφωνα με την αρχή της επαλληλίας των κινήσεων,όταν ένα κινητό 

εκτελεί ταυτόχρονα δύο η περισσότερες κινήσεις τότε: 

α) Η τροχιά του σώματος είναι παραβολική 

β) Η θέση στην οποία φτάνει το κινητό μετά από χρόνο t ,είναι ίδια με την   
    θέση που θα έφτανε αν οι κινήσεις γίνονταν διαδοχικά στον ίδιο χρόνο    

               γ) Η μία κίνηση εκτελείται σε σχέση με την άλλη 

 δ Τίποτα από τα παραπάνω.                                               (Μονάδες 5)  
 

           A4)  Στην ομαλή κυκλική κίνηση η γωνιακή ταχύτητα ως διανυσματικό    
            μέγεθος έχει σημείο εφαρμογής: 

            α)το κινητό     
            β)το κέντρο της κυκλικής τροχιάς  

            γ) Είναι ελεύθερο διάνυσμα   
            δ)Τίποτα από όλα αυτά 

                                                                                     (Μονάδες 5)  
 

 
Α5)Επιλέξτε Σωστό(Σ) ή Λάθος(Λ) 
α) Μονάδα μέτρησης του ρυθμού μεταβολής της  γωνίας είναι το 1 rad 

β) Τα διανύσματα της γραμμικής και της γωνιακής ταχύτητας είναι                                
    παράλληλα μεταξύ τους 

γ)  Στην ομαλή κυκλική κίνηση η συχνότητα παραμένει σταθερή. 
δ)  Η ομαλή κυκλική κίνηση είναι κίνηση επιταχυνόμενη 
ε)  Στην οριζόντια βολή η διεύθυνση της ταχύτητας είναι σταθερή     

                                                                                      (Μονάδες 5) 
 

 
 



 
Θέμα Β  

 
 

 
 
            Β) Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας   (2+6) 

 
 

 
 
 

 
           Β) Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας   (2+6)    

                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 Β.3 Δύο σώματα ξεκινάνε από το ίδιο σημείο ενός κύκλου ακτίνας R=5m και 
εκτελούν ομαλή κυκλική κίνηση με γραμμικές ταχύτητες μέτρου υ1=8m/s και 

υ2=12m/s  και αντίθετης φοράς. Η χρονική στιγμή που θα συναντηθούν είναι: 
           A) Επιλέξτε την σωστή απάντηση 
Η χρονική στιγμή που θα συναντηθούν είναι: 

Α. 1,5π s   β. 0,5π s   γ. 2,5π s 
  

           B) Αιτιολογήστε την επιλογή σας             (2+7) 
 



 
 

 
 

 
 
 

Θέμα Γ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Θέμα Δ  

 

Τροχός λούνα παρκ περιστρέφεται σε κατακόρυφο επίπεδο με τον άξονα 
περιστροφής του να βρίσκεται σε απόσταση hο=25m από το έδαφος. Κάθε βάρκα του 

τροχού έχει  μάζα m=100 Kg και διαγράφει κυκλική τροχιά ακτίνας R=5 m και 
σταθερής γωνιακής ταχύτητας όπως φαίνεται στο σχήμα. Ο τροχός διαγράφει 
20στροφές σε χρόνο 100π s. 

  
 

Δ1. Να βρεθεί η γωνιακή ταχύτητα περιστροφής της  
βάρκας, το μέτρο της γραμμικής της ταχύτητας  
καθώς και η κεντρομόλος επιτάχυνση και κεντρομόλος   

δύναμη που ασκείται στην βάρκα.                                                                                                                                              
                         (Μονάδες 6)                                         hο                         

                υ    
 Δ2. Να βρεθεί η γωνία που διεγράφηκε όταν η                                           
η βάρκα ολοκλήρωσε 100 περιστροφές. 

             (Μονάδες 4) 
Δ3. Πάνω στην βάρκα τοποθετείται σώμα μάζας M=20kg. 

 Να βρεθεί η τιμή της κάθετης αντίδρασης που δέχεται το σώμα στο ανώτατο και στο 
κατώτατο σημείο. 

            

Δ4. Στο κατώτατο σημείο το σώμα αφήνεται απο την βάρκα. Να βρεθεί η ταχύτητα με 

την οποία θα κινηθεί το σώμα, να περιγραφεί η κίνηση που θα εκτελέσει το σώμα 
αμέσως μετά και να βρεθεί ο χρόνος που χρειάζεται για να φτάσει στο έδαφος. 

                                                                                                                (Μονάδες 5) 

Δ5.Αν κάποια στιγμή το σώμα έχει κινητική ενέργεια Κ=200J πόση θα είναι τότε η 

ταχύτητα στον κατακόρυφο άξονα και σε ποιό ύψος βρίσκεται το σώμα;          
                     (Μονάδες 5) 

Δίνεται g=10m/s2. 
 
 

 

Καλή επιτυχία! 
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