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___________________________________________________________________ 

ΟΔΗΓΙΕΣ  
 

1. Στο εξώφυλλο του τετραδίου απαντήσεων να συμπληρώσετε όλα τα κενά με τα 

στοιχεία που ζητούνται.  

2. Να απαντήσετε ΟΛΑ τα ερωτήματα 

3. Να μην αντιγράψετε τα ερωτήματα στο τετράδιο απαντήσεων.  

4. Να μη γράψετε πουθενά στις απαντήσεις σας το όνομά σας. 

5. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα ερωτήματα μόνο με μπλε πένα 

ανεξίτηλης μελάνης. Μολύβι επιτρέπεται, μόνο αν το ζητάει η εκφώνηση, και 

μόνο για σχήματα, πίνακες, γραφικές παραστάσεις, διαγράμματα κλπ. 

6. Επιτρέπεται η χρήση μη προγραμματιζόμενης υπολογιστικής μηχανής.  

7. Οι γραφικές παραστάσεις να σχεδιάζονται στο χιλιοστομετρικό χαρτί, που 

βρίσκεται στην τελευταία σελίδα του τετραδίου απαντήσεων. 

8. Απαγορεύεται η χρήση διορθωτικού υγρού ή διορθωτικής ταινίας. 

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 
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Το δοκίμιο αποτελείται από δέκα (10) ερωτήσεις των πέντε (5) μονάδων η κάθε 

μία. Να απαντήσετε όλες τις ερωτήσεις. 

 

Οι συνολικές μονάδες του δοκιμίου είναι πενήντα (50). Ο αριθμός των μονάδων 

για κάθε ερώτηση ή υποερώτημα φαίνεται στο τέλος της ερώτησης ή του 

υποερωτήματος σε παρένθεση. 

 

 

1. Ένα αρχικά ακίνητο υλικό σημείο ξεκινά να κινείται με σταθερή επιτάχυνση μέτρου 

|�⃗�| = 2,5 
𝑚

𝑠2
 σε ευθύγραμμη τροχιά κινούμενο προς τα δεξιά στον άξονα Οx. Σε 

κάποια χρονική στιγμή t η μετατόπισή του έχει μέτρο |𝛥�⃗�| = 125 𝑚 . 

 

α) Να υπολογίσετε τη χρονική στιγμή t. 

(μονάδες 3) 

β) Να υπολογίσετε το μέτρο της ταχύτητας του αυτοκινήτου τη χρονική στιγμή t που 

υπολογίσατε στο ερώτημα (α). 

(μονάδες 2) 

 

2. Το σχολικό λεωφορείο του παρακάτω σχήματος κινείται σε ευθεία τροχιά από τη 

στάση λεωφορείου (σημείο Α) στο σχολείο (σημείο Β). Το σχήμα δεν είναι υπό 

κλίμακα. 

 

 

α) Να προσδιορίσετε τις αλγεβρικές τιμές των θέσεων �⃗�𝐴 και �⃗�𝐵  ,της στάσης και του 

σχολείου αντίστοιχα. 

(μονάδες 2) 

β) Εάν ο χρόνος που χρειάστηκε το λεωφορείο για την παραπάνω διαδρομή ήταν 

15 min να υπολογίσετε την τιμή της μέσης διανυσματικής του ταχύτητας. 

(μονάδες 3) 
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3. Να αντιγράψετε και να συμπληρώσετε, στο τετράδιο απαντήσεων, την παρακάτω 

πρόταση επιλέγοντας τις κατάλληλες λέξεις από το πιο κάτω πλαίσιο.  

 

 

Όταν σε ένα σώμα δεν ασκείται καμία δύναμη ή η ……………………………. των 

δυνάμεων που ασκούνται πάνω του είναι ………………….,τότε το σώμα ή μένει 

………………..  ή εκτελεί ……………………………..και ………………………..κίνηση. 

(μονάδες 5) 

 

4. Στο παρακάτω σχήμα φαίνεται ένα κιβώτιο το οποίο έχει μάζα 10 kg, είναι δεμένο με 

αβαρές νήμα από κατακόρυφο τοίχωμα και ισορροπεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Το 

κιβώτιο έλκεται προς τα δεξιά με σταθερή οριζόντια δύναμη F1 = 40 Ν .  

 

 

α) Αφού αντιγράψετε στο τετράδιο απαντήσεων το παραπάνω σχήμα να σχεδιάσετε 

και να ονομάσετε τις υπόλοιπες δύο δυνάμεις που ασκούνται στο κιβώτιο. 

(μονάδες 2) 

β) Εάν το όριο θραύσης του νήματος είναι 50 Ν, να υπολογίσετε: 

i) την επιτάχυνση με την οποία θα κινηθεί το κιβώτιο αν ξαφνικά η F1 γίνει 60 Ν. 

(μονάδα 1) 

ii) τη μετατόπιση του κιβωτίου μετά από χρόνο 10 s από τη στιγμή που κόβεται το 

νήμα. 

(μονάδα 1) 

iii) την ταχύτητα του κιβωτίου μετά από χρόνο 10 s από τη στιγμή που κόβεται το 

νήμα. 

(μονάδα 1) 

  

�⃗�𝟏  

𝚩  ⃗  

Ευθύγραμμη – κυκλική – ομαλή – μηδέν – συνισταμένη – ακίνητο – επιταχυνόμενη 
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5. Στο παρακάτω διάγραμμα φαίνεται η γραφική παράσταση της ταχύτητας σε 

συνάρτηση με τον χρόνο για ένα αντικείμενο που εκτελεί ευθύγραμμη κίνηση. 

 

 

α) Να υπολογίσετε τις αλγεβρικές τιμές των επιταχύνσεων του αντικειμένου στα 

χρονικά διαστήματα: 

i) t = 0 s  έως t = 25 s 

ii) t = 25 s έως t = 30 s 

iii) t = 30 s έως t = 35 s 

(μονάδες 3) 

β) Να υπολογίσετε τη μετατόπιση του αντικειμένου το χρονικό διάστημα από t = 0 s 

έως t = 35 s. 

(μονάδες 2) 

 

6. Σώμα μάζας 5 kg αφήνεται να πέσει κατακόρυφα χωρίς αρχική ταχύτητα από ύψος 

 9 m πάνω από το έδαφος. Η αντίσταση του αέρα θεωρείται αμελητέα. 

 

α) Να υπολογίσετε την αρχική μηχανική ενέργεια του σώματος. 

(μονάδες 1) 

β) Να προσδιορίσετε την τελική μηχανική ενέργεια του σώματος. 

(μονάδες 1) 

γ) Να υπολογίσετε το μέτρο της  τελικής ταχύτητας με την οποία το σώμα κτυπά στο 

έδαφος. 

(μονάδες 3) 
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7. Από την κορυφή ενός πύργου ένα κανόνι εκτοξεύει οριζόντια με αρχική ταχύτητα  

50 m/s βλήμα μάζας 20 kg και κτυπά στη βάση το εχθρικό κανόνι που βρίσκεται στο 

έδαφος όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. Το ύψος του κανονιού από το έδαφος 

είναι 20 m. 

 

 

α) Να υπολογίσετε τον χρόνο που χρειάστηκε το βλήμα από την στιγμή της 

εκτόξευσης μέχρι να κτυπήσει στη βάση του στόχου του. 

(μονάδες 2) 

β) Να υπολογίσετε την οριζόντια απόσταση του εχθρικού κανονιού, σημείο που 

κτυπά το βλήμα, από την βάση του πύργου. 

(μονάδες 2) 

γ) Εάν το κανόνι εκτόξευε το βλήμα με μικρότερη αρχική ταχύτητα τότε το βλήμα θα 

έφτανε στο έδαφος σε λιγότερο χρόνο από αυτόν που υπολογίσατε στο (α) 

ερώτημα; 

(μονάδα 1) 
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8. Ένα σώμα (Σ), με μάζα 1 kg, εκτελεί αριστερόστροφη ομαλή κυκλική κίνηση.  

Η περίοδος περιστροφής του είναι 5 s και κινείται σε περιφέρεια κύκλου ακτίνας  

R = 1 m όπως φαίνεται στο πιο κάτω σχήμα. 

 

 

Να υπολογίσετε: 

α) τη συχνότητα περιστροφής 

(μονάδα 1) 

β) το μέτρο της γωνιακής ταχύτητας 

(μονάδα 1) 

γ) το μέτρο της γραμμικής ταχύτητας 

(μονάδα 1) 

δ) το μέτρο της κεντρομόλου επιτάχυνσης 

(μονάδα 1) 

ε) το μέτρο της κεντρομόλου δύναμης 

(μονάδα 1) 
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9. Να αντιγράψετε και να συμπληρώσετε, στο τετράδιο απαντήσεων, τις παρακάτω 

προτάσεις επιλέγοντας τις κατάλληλες λέξεις από το πιο κάτω πλαίσιο. 

 

Όταν ένα σώμα εκτελεί ομαλή  ……………….…. κίνηση τότε η συνισταμένη των 

………………… πρέπει να έχει …………………. διεύθυνση με φορά προς το 

κέντρο της κυκλικής τροχιάς. Η ονομασία αυτής της δύναμης είναι 

………………….. και αλλάζει μόνο τη διεύθυνση και όχι το ……………… της 

εφαπτομενικής ταχύτητας. 

(μονάδες 5) 

 

10. Το αυτοκίνητο του παρακάτω σχήματος έχει μάζα 1500 kg και κινείται με σταθερή 

ταχύτητα μέτρου |𝜐  ⃗ 𝛢| = 20 m/s.Τη χρονική στιγμή που περνά από το σημείο Α (με 

ταχύτητα  �⃗�𝛢) ανάβει κόκκινο στα φώτα τροχαίας που βρίσκονται στο σημείο Β. 

Αμέσως ο οδηγός πατά τα φρένα του αυτοκινήτου, τα οποία εξασκούν δύναμη 

σταθερού μέτρου 6000 Ν και αντίθετης φοράς από την 𝜐  ⃗ 𝛢. Το αυτοκίνητο σταματά 

ακριβώς στο σημείο Β χωρίς να παραβιάσει τον σηματοδότη. 

 

 

α) Να υπολογίσετε το έργο της δύναμης των φρένων του αυτοκινήτου από το σημείο 

Α έως το σημείο Β. 

 

(μονάδες 3) 

β) Να υπολογίσετε την απόσταση ΑΒ. 

(μονάδες 2) 

ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ 

 

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ 

κεντρομόλος – παράλληλη – ακτινική – κυκλική – δυνάμεων – ύψος – μέτρο 



 

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ Β΄ 4ΩΡΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΣΕΚ 

Σταθερές 

Επιτάχυνση της Βαρύτητας στην 

επιφάνεια της Γης 
g = 9,81 

m

s2
  

Ταχύτητα του φωτός στο κενό  c = 3 × 108  
m

s
  

Κίνηση στο Επίπεδο: Εισαγωγικές Έννοιες - Βολές 

Εξισώσεις ομαλά επιταχυνόμενης 

κίνησης 

x = x0 + υ0xt +
1

2
αxt2 

υx = υ0x + αxt 

υx
2 − υ0x

2 = 2αxΔx  

Έργο σταθερής συνισταμένης 

δύναμής, για κίνηση στο επίπεδο  
WΣF  ⃗ = (ΣFx)Δx + (ΣFy)Δy  

Κινητική ενέργεια σώματος μάζας 

m, για κίνηση στο επίπεδο  
Eκιν =

1

2
m(υx

2 + υy
2) =

1

2
m|υ ⃗ |2  

Βαρυτική δυναμική ενέργεια Uβαρ(y) = mgy  

Στατική Τριβή  και  

Κινητική Τριβή 

|fs  ⃗ | ≤ fs,μεγ = μs|Ν  ⃗ |  

|fκ   ⃗ | = μκ|Ν  ⃗ |  

Κυκλική Κίνηση 

Διανυόμενη απόσταση για 

κυκλική κίνηση 
SAB⏜ = R|Δθ|  

Συχνότητα στην κυκλική κίνηση f =
1

T
  

Γωνιακή ταχύτητα  |ω  ⃗ | =
2π

Τ
= 2πf  

Σχέση γραμμικής - γωνιακής 

ταχύτητας στην ομαλή κυκλική 

κίνηση 

|υ ⃗ | = |ω  ⃗ |R  

Κεντρομόλος επιτάχυνση  |α  ⃗ κ| = ω2R =
υ2

R
  

 


