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ΘΔΜΑ 1ο:
Α1. Ζ δύλακε Coulomb πνπ εκθαλίδεηαη αλάκεζα ζε δπν θνξηία QA θαη QB :
α. Δίλαη αληηζηξόθσο αλάινγε ηνπ θνξηίνπ QA .
β. Δίλαη αλάινγε ηνπ ηεηξαγώλνπ ηεο απόζηαζεο ησλ δπν θνξηίσλ.
γ. Δίλαη αληηζηξόθσο αλάινγε ηνπ ηεηξαγώλνπ ηεο απόζηαζεο ησλ δπν θνξηίσλ.
δ. Δίλαη αληηζηξόθσο αλάινγε ηεο απόζηαζεο ησλ δπν θνξηίσλ.
(Μνλάδεο 4)
Α2. Θεηηθά θνξηηζκέλν ζσκαηίδην +q αθήλεηαη ζην κέζνλ Μ ελόο επζπγξάκκνπ ηκήκαηνο ΑΒ, ζηα
άθξα ηνπ νπνίνπ βξίζθνληαη αθίλεηα δύν θνξηία QA = -Q θαη QB= -4Q. Σν θνξηίν +q :
α) Θα παξακείλεη αθίλεην;
β) Θα θηλεζεί πξνο ην QB ;
γ) Θα θάλεη νκαιά επηηαρπλόκελε θίλεζε πξνο ην QB ;
δ) Θα θηλεζεί πξνο ην QΑ ;
(Μνλάδεο 4)
Α3. Έλα ζώκα εθηειεί νκαιή θπθιηθή θίλεζε.
α) To δηάλπζκα ηεο γσληαθήο ηαρύηεηαο είλαη παξάιιειν κε ην δηάλπζκα ηεο γξακκηθήο
ηαρύηεηαο.
β) Ζ γξακκηθή ηαρύηεηα ελόο ζεκείνπ ηνπ ζώκαηνο έρεη κεηαβαιιόκελν κέηξν.
γ) Ζ θεληξνκόινο δύλακε Fθ πνπ αζθείηαη ζην ζώκα έρεη ζηαζεξό κέηξν
δ) Ζ κνλάδα κέηξεζεο ηεο γσληαθήο ηαρύηεηαο είλαη ην 1 rad
(Μνλάδεο 4)
Α4. Ζ γξακκηθή ηαρύηεηα ζηελ νκαιή θπθιηθή θίλεζε εθθξάδεη:
α) ην κήθνο ηνπ ηόμνπ δηαγξάθεη ην θηλεηό αλά κνλάδα ρξόλνπ.
β) ην ίδην ην ηόμν ηνπ θύθινπ.
γ) ηε κεηαηόπηζε ηνπ θηλεηνύ.
δ) ηε γσλία πνπ δηαγξάθεηαη αλά κνλάδα ρξόλνπ.
(Μνλάδεο 4)
A5. Έλα ζώκα εθηνμεύεηαη κε νξηδόληηα ηαρύηεηα U από θάπνην ύςνο h
α) Σν ζώκα θηάλεη ζην έδαθνο κεηά από ρξόλν t =2h/g
β) Tν ζώκα θηάλεη ζην έδαθνο κε νξηδόληηα ζπληζηώζα ηαρύηεηαο κεγαιύηεξε ηεο αξρηθήο.
γ) Ζ ηαρύηεηα κε ηελ νπνία θηάλεη ζην έδαθνο είλαη U΄=gt
δ) Ζ νξηδόληηα απόζηαζε πνπ δηαλύεη ην ζώκα είλαη ρ=Ut
(Μνλάδεο 4)
Α6. Να ζεκεηώζεηε  ζηηο ζσζηέο απαληήζεηο θαη Λ ζηηο ιάζνο:
α) Ζ θεληξνκόινο επηηάρπλζε έρεη δηεύζπλζε εθαπηόκελε ζην ζεκείν ηεο θπθιηθήο ηξνρηάο
πνπ βξίζθεηαη θάζε θνξά ην αληηθείκελν
β) Ζ νξηδόληηα βνιή είλαη κηα ζύλζεηε θίλεζε ε νπνία απνηειείηαη από κηα επζύγξακκε
νκαιή θίλεζε ζηνλ θαηαθόξπθν άμνλα θαη κηα ειεύζεξε πηώζε ζηνλ νξηδόληην
γ) Οη δπλάκεηο Coulomb κεηαμύ δπν εηεξώλπκσλ θνξηίσλ είλαη απσζηηθέο
δ) ηελ νκαιή θπθιηθή θίλεζε ε γσληαθή ηαρύηεηα είλαη ζηαζεξή
ε) ηελ νξηδόληηα βνιή ν ρξόλνο πηώζεο ηνπ ζώκαηνο είλαη αλεμάξηεηνο από ην ύςνο
(Μνλάδεο 5)

ΘΔΜΑ 2ο:

Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο

(Μνλάδεο 2)
(Μνλάδεο 3)

Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο

(Μνλάδεο 2)
(Μνλάδεο 3)

Β3 Ζ ειεθηξηθή δύλακε πνπ αλαπηύζζεηαη αλάκεζα ζε δπν ζεκεηαθά θνξηία πνπ βξίζθνληαη ζε θάπνηα
απόζηαζε r κεηαμύ ηνπο έρεη κέηξν F. Γηπιαζηάδνπκε ηα δπν ειεθηξηθά θνξηία θαζώο θαη ηελ απόζηαζε
κεηαμύ ηνπο .Σόηε ην κέηξν ηεο ειεθηξηθήο δύλακεο πνπ αλαπηύζζεηαη αλάκεζα ζηα δπν θνξηία είλαη
α) F
β) 2F
γ) F/2
Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε
(Μνλάδεο 1)
Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο
(Μνλάδεο 3)
Β4 Γπν αξλεηηθά αθίλεηα ζεκεηαθά θνξηία Q1 θαη Q2 βξίζθνληαη ζε ζεκεία Α θαη Β αληίζηνηρα . ε ζεκείν

 ηνπ επζύγξακκνπ ηκήκαηνο ΑΒ ηζνξξνπεί αθίλεην έλα ζεκεηαθό δνθηκαζηηθό θνξηίν q , εμαηηίαο ηεο
δξάζεο δπλάκεσλ Coulomb πνπ δέρεηαη από ηα Q1 θαη Q2 . Αλ r1 θαη r2 είλαη νη απνζηάζεηο ηνπ ζεκείνπ 
από ηα θνξηία Q1 θαη Q2 αληίζηνηρα ηόηε ηζρύεη ε ζρέζε :

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε
Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο

(Μνλάδεο 2)
(Μνλάδεο 3)

Β5. ώκα βάιιεηαη από ύςνο h=125m θαη θάπνηα ρξνληθή ζηηγκή t1 έρεη ηαρύηεηα κέηξνπ 40 2
m/s θαη ε εθαπηνκέλε ηεο γσλίαο είλαη εθθ=1 .
A) Σν ύςνο από ην έδαθνο πνπ βξίζθεηαη ην ζώκα ηε ρξνληθή ζηηγκή t1 είλαη :
α) 100m
β) 80m
γ) 45m
Δπηιέμηε ηελ ζσζηή απάληεζε (Μνλάδεο 1)
Αηηηνινγήζηε ηελ επηινγή ζαο (Μνλάδεο 2)
B) H νιηθή νξηδόληηα κεηαηόπηζε όηαλ θηάζεη ζην έδαθνο (βειελεθέο) είλαη:
α) 200m
β) 140m
γ) 160m
Δπηιέμηε ηελ ζσζηή απάληεζε (Μνλάδεο 1)
Αηηηνινγήζηε ηελ επηινγή ζαο (Μνλάδεο 2)
2
(Γίλεηαη g = 10m/s )
ΘΔΜΑ 3Ο
Σα δύν αθίλεηα ζεκεηαθά θνξηία Q1 = 10 κC θαη Q2 = 40 κC πνπ θαίλνληαη ζην παξαθάησ ζρήκα
απέρνπλ κεηαμύ ηνπο απόζηαζε L = 3 cm.
Q1
A

Q2
L

Β

(ε)

Να βξείηε:
α. ηελ ειεθηξηθή δύλακε πνπ αζθεί ην έλα θνξηίν ζην άιιν θαη πόζε ζα γίλεη ε δύλακε απηή αλ
δηπιαζηάζνπκε ηελ ηηκή ηνπ θάζε θνξηίνπ .
(Μνλάδεο 6)
β. ζε πνην ζεκείν ηεο επζείαο (ε) αλ αθήζνπκε έλα θνξηίν q= - 1 κC απηό ζα ηζνξξνπήζεη ;
(Μνλάδεο 6)
γ. ηε ζπληζηακέλε ειεθηξηθή δύλακε πνπ ζα αζθεζεί πάλσ ζε έλα ηξίην θνξηίν q= + 2 κC αλ απηό
αθεζεί ζε ζεκείν Ε ,αλάκεζα ζηα θνξηία Q1 θαη Q2 ,ην νπνίν απέρεη από ην Q1 απόζηαζε ίζε κε ηα
2/3 L.
(Μνλάδεο 7)
δ. Αλ ζην αξρηθό ζύζηεκα ησλ θνξηίσλ Q1 θαη Q2 ην θνξηίν Q1 είλαη αθιόλεην θαη ην θνξηίν Q2 έρεη κάδα
m = 6 10-4 kg θαη αθεζεί ειεύζεξν, πξνο πνηα θαηεύζπλζε ζα θηλεζεί απηό θαη πόζε ζα είλαη ε αξρηθή
ζηηγκηαία ηνπ επηηάρπλζε;
(Γίλεηαη θ=9 109Νm2/C2 θαη g = 10m/s2)

(Μνλάδεο 6)

ΘΔΜΑ 4ο
ώκα κάδαο m=lkg είλαη δεκέλν ζην άθξν
λήκαηνο κήθνπο R =0,1 m θαη εθηειεί
νκαιή θπθιηθή θίλεζε ζε θαηαθόξπθν
επίπεδν , όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα. Σν
θέληξν Κ ηεο θπθιηθήο ηξνρηάο απέρεη από
ην έδαθνο απόζηαζε ΚΛ =0,7 m . Όηαλ ην
ζώκα δηέξρεηαη από ηε ζέζε Α , όπνπ ην
λήκα είλαη νξηδόληην , ε ηάζε ηνπ λήκαηνο
έρεη κέηξν Σ= 90 Ν .
Α) Να βξεζνύλ:
Α1) ε γξακκηθή θαη ε γσληαθή ηαρύηεηα
ηνπ ζώκαηνο
(Μνλάδεο 5)

Α2) ε γσλία ζηξνθήο θαζώο θαη ην κήθνο ηνπ ηόμνπ πνπ ζα δηαγξάςεη ην ζώκα ζε ρξόλν t=π s.
Πνηνο ν αξηζκόο ησλ πεξηζηξνθώλ πνπ ζα εθηειέζεη ην ζώκα ζηνλ παξαπάλσ ρξόλν;
(Μνλάδεο 5)
Α3) Ζ ηάζε ηνπ λήκαηνο όηαλ ην ζώκα βξίζθεηαη ζηελ αλώηεξε θαη ζηελ θαηώηεξε ζέζε ηεο

ηξνρηάο ηνπ .
(Μνλάδεο 5)
Β) Κάπνηα ζηηγκή πνπ ην ζώκα βξίζθεηαη ζηελ αλώηεξε ζέζε ηεο ηξνρηάο ηνπ ην λήκα θόβεηαη .
Β1) Να πεξηγξάςεηε ηελ θίλεζε πνπ ζα εθηειέζεη ην ζώκα ζηε ζπλέρεηα θαη λα δώζεηε ηηο
αληίζηνηρεο εμηζώζεηο ηεο.
(Μνλάδεο 5)
Β2) Πνηα ρξνληθή ζηηγκή ην ζώκα ζα θηάζεη ζην έδαθνο , πόζν ζα απέρεη ηόηε από ην ζεκείν Λ θαη
πνηα ε ηαρύηεηα ηνπ εθείλε ηε ζηηγκή;
(Μνλάδεο 5)
Γίλεηαη g =10 m/s2 .
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ΑΠΑΝΣΖΔΗ ΣΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ
ΘΔΜΑ 1ν
Α1) γ

Α2) β

Α3) γ

Α4) α

Α5) δ

ΘΔΜΑ 2ν
Β1)

mA/mB =1

B2)

x1=2x2

B3)

F’ =F

B4)

Q1
r
 1
Q2
r2

B5) A) 45m
B)

200m

ΘΔΜΑ 3ν
α)

F=4 103 Ν (απσζηηθή) θαη F’=14 103 Ν (απσζηηθή)

β)

x= 1 cm δεμηά από ην Q1

γ)

F=6750Ν , κε θνξά πξνο ηα αξηζηεξά

δ)

α= (2/3) 107 m/s2

ΘΔΜΑ 4ν
A1) Uγ =3 m/s θαη σ=30 rad/s
A2) Γζ= 30π rad , ΓS = 3π m θαη Ν=15 πεξηζηξνθέο
A3) Σαλ =80 Ν θαη Σθαη =100 Ν
Β1) Θα εθηειέζεη νξηδόληηα βνιή από ύςνο 0.8m κε εμηζώζεηο :
ηνλ άμνλα x: Ux=Uν= ζηαζεξή θαη x=Uo . t
1

ηνλ άμνλα y: Uy=g.t θαη y   g  t 2
2
B2) t= 0,4 s , x= 1,2 m , θαη U=5 m/s θαη εθζ=4/3


Α6) Λ,Λ,Λ,,Λ

