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ΘEMA 1ο
Α. Να γξάςεηε ζην ηεηξάδην ζαο ην γξάκκα θάζε πξόηαζεο θαη δίπια ζε θάζε γξάκκα ηε ιέμε
σζηό, γηα ηε ζσζηή πξόηαζε, θαη ηε ιέμε Λάζνο, γηα ηε ιαλζαζκέλε.
α. Γίζθνο ηνπ πηθάπ θάλεη νκαιή θπθιηθή θίλεζε. Γύν ζεκεία Α θαη Β ηνπ δίζθνπ πνπ απέρνπλ
από ην θέληξν απνζηάζεηο r1, r2 κε r1 > r2 αληίζηνηρα, έρνπλ ίζεο γσληαθέο ηαρύηεηεο αιιά
γξακκηθέο ηαρύηεηεο κέηξσλ π1 > π2.
β. Η θεληξνκόινο δύλακε είλαη κία πξόζζεηε δύλακε πνπ αζθείηαη ζην ζώκα, απαξαίηεηε γηα λα
εθηειέζεη απηό επζύγξακκε νκαιή θίλεζε.
γ. Έλα ζώκα εθηνμεύεηαη νξηδόληηα από θάπνην ύςνο κε αξρηθή ηαρύηεηα κέηξνπ π 0. Αλ
δηπιαζηάζνπκε ηελ ηαρύηεηα εθηόμεπζεο ηόηε δηπιαζηάδεηαη ν ρξόλνο πηώζεο ηνπ ζώκαηνο.
δ. ηελ νκαιή θπθιηθή θίλεζε ε γσληαθή ηαρύηεηα είλαη νκόξξνπε ηεο γξακκηθήο ηαρύηεηαο
ε. ηελ νκαιή θπθιηθή θίλεζε εθείλν πνπ παξακέλεη ζηαζεξό θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θίλεζεο είλαη
ην δηάλπζκα ηεο γσληαθήο ηαρύηεηαο
(Μνλάδεο 5)
Β. ώκα εθηειεί 10 πεξηζηξνθέο ζε ρξόλν ελόο ιεπηνύ. Η γσληαθή ηαρύηεηα ηνπ ζώκαηνο έρεη
κέηξν:
α. π/6 rad/s
β. 2/3 rad/s
γ. 1/3 rad /s δ. π/3 rad/s
Δπηιέμηε ηελ ζσζηή απάληεζε (4 κνλάδεο)
Γ. Η έληαζε ζε έλα ζεκείν Α ελόο ειεθηξνζηαηηθνύ πεδίνπ:
α. Δίλαη αλάινγε ηνπ θνξηίνπ ππνζέκαηνο πνπ έρνπκε ζην ζεκείν Α.
β. Δίλαη αληηζηξόθσο αλάινγε ηεο δύλακεο πνπ δέρεηαη ην θνξηίν πνπ έρνπκε ζην ζεκείν Α.
γ. Δίλαη αλεμάξηεηε από ην θνξηίν ππόζεκα πνπ έρνπκε ζην ζεκείν Α.
δ Δίλαη αληηζηξόθσο αλάινγε ηνπ θνξηίνπ ππνζέκαηνο πνπ έρνπκε ζην Α.
Δπηιέμηε ηελ ζσζηή απάληεζε (4 κνλάδεο)
Γ. Οη δπλακηθέο γξακκέο ελόο ειεθηξηθνύ πεδίνπ:
α. Ξεθηλνύλ από ζεηηθά θαη θαηαιήγνπλ ζε αξλεηηθά θνξηία.
β. Δίλαη πάληα παξάιιειεο κεηαμύ ηνπο.
γ. Ξεθηλνύλ από αξλεηηθά θνξηία.
δ. Μπνξεί θαη λα ηέκλνληαη έμσ από ηα θνξηία.
Δπηιέμηε ηελ ζσζηή απάληεζε (4 κνλάδεο)
Δ. Βόκβα αθήλεηαη λα πέζεη από αεξνπιάλν ην νπνίν θηλείηαη ζε ύςνο 500 κέηξσλ. Αλ ην
αεξνπιάλν θηλείηαη κε νξηδόληηα ηαρύηεηα 360km/h όηαλ αθήλεηαη ε βόκβα. Πόζε απόζηαζε ζα
έρεη δηαλύζεη ην αεξνπιάλν κέρξη ε βόκβα λα πέζεη ζην έδαθνο;
α. 360m
β. 500m
γ. 100m
δ. 1000m
Δπηιέμηε ηελ ζσζηή απάληεζε (4 κνλάδεο)
Σ. Γύν θνξηία Q1 θαη Q2 βξίζθνληαη ζε απόζηαζε r θαη αιιειεπηδξνύλ κεηαμύ ηνπο κε δύλακε
F. Γηα λα γίλεη ε δύλακε F/9 ζα πξέπεη ε απόζηαζε κεηαμύ ησλ δύν θνξηίσλ λα γίλεη:
α. 2r
β. r/3
γ. r/9
δ. 3r
Δπηιέμηε ηελ ζσζηή απάληεζε (4 κνλάδεο)
ΘΔΜΑ 2ο
Α. Ο σξνδείθηεο θαη ν ιεπηνδείθηεο ελόο ξνινγηνύ δείρλνπλ ηε 12ε ώξα αθξηβώο. Μεηά από πόζν
ρξόλν νη δπν δείθηεο ζα ζρεκαηίδνπλ κεηαμύ ηνπο γηα πξώηε θνξά γσλία π rad;
α. 3 h /11 .
β. 6 h /11.
γ. 5 h / 11. δ. 9 h /11 (όπνπ h= 1 ώξα)
Δπηιέμηε ηελ ζσζηή απάληεζε (1 κνλάδεο)
Αηηηνινγείζηε ηελ απάληεζε (2 κνλάδεο)

Β. Με βάζε ηνλ νξηζκό ηεο έληαζεο ηνπ ειεθηξηθνύ πεδίνπ θαη ην λόκν ηνπ Coulomb, λα βξείηε
ηε ζρέζε πνπ ζπλδέεη ην κέηξν ηεο έληαζεο ηνπ ειεθηξηθνύ πεδίνπ πνπ δεκηνπξγείηαη ζε απόζηαζε
r από αθίλεην ζεκεηαθό θνξηίν Q θαη λα γίλεη ε γξαθηθή παξάζηαζε Δ – r
(4 κνλάδεο)
Γ. ώκα Α, κάδαο m βάιιεηαη νξηδόληηα κε ηαρύηεηα uo από ύςνο h. Γεύηεξν ζώκα Β, κάδαο 4m
εθηνμεύεηαη νξηδόληηα από ην ίδην ύςνο κε ηαρύηεηα 4 uo .
Γ1) Γηα ηνπο ρξόλνπο πηώζεο ησλ δύν ζσκάησλ ζα ηζρύεη:
α. tΑ>tΒ
β. tΑ=tΒ
γ. tΑ<tΒ
Δπηιέμηε ηελ ζσζηή απάληεζε (Μνλάδα 1)
Αηηηνινγήζηε ηελ επηινγή ζαο (Μνλάδεο 2)
Γ2) Γηα ηελ ηαρύηεηα κε ηελ νπνία θηάλνπλ ζην έδαθνο ζα ηζρύεη :
α. UΑ>UΒ
β. UΑ=UΒ
γ. UΑ<UΒ
Δπηιέμηε ηελ ζσζηή απάληεζε (Μνλάδα 1)
Αηηηνινγήζηε ηελ επηινγή ζαο (Μνλάδεο 2)
Γ3) Γηα ην βειελεθέο ησλ δύν ζσκάησλ ζα ηζρύεη:
α. xΑ=4xΒ
β. xΑ=xΒ
γ. xΑ=xΒ / 4
Δπηιέμηε ηελ ζσζηή απάληεζε (Μνλάδα 1)
Αηηηνινγήζηε ηελ επηινγή ζαο (Μνλάδεο 2)
Γ. Φνξηίν Q ηνπνζεηείηαη ζην θέληξν δύν νκόθεληξσλ ζθαηξηθώλ επηθαλεηώλ κε αθηίλεο r1 θαη 4r1
αληίζηνηρα. Να βξεζεί ε ζρέζε ησλ εληάζεσλ κεηαμύ ησλ ζεκείσλ ησλ επηθαλεηώλ απηώλ.
(3 κνλάδεο)
Δ. Από ηελ ηαξάηζα θηεξίνπ θαη από ζεκείν Α ύςνπο h εθηνμεύνπκε νξηδόληηα κηθξή ζθαίξα κε
ηαρύηεηα u1. Δπαλαιακβάλνπκε ηε βνιή από ηνλ 1ν όξνθν πνπ έρεη ύςνο h/4, θαη από ζεκείν Β
πνπ βξίζθεηαη ζηελ ίδηα θαηαθόξπθν κε ην Α , εθηνμεύνληαο ην ίδην ζθαηξίδην κε ηαρύηεηα u2,
ηέηνηα ώζηε λα πέζεη ζην ίδην ζεκείν ηνπ εδάθνπο. Η ζρέζε ησλ ηαρπηήησλ ξίςεο είλαη
1) u2=4u1
2) u2=2u1
3) u2=u1
Δπηιέμηε ηελ ζσζηή απάληεζε (Μνλάδα 1)
Αηηηνινγήζηε ηελ επηινγή ζαο (Μνλάδεο 2)
Σ. Γπν ζεκεηαθά θνξηία βξίζθνληαη ζε θάπνηα απόζηαζε r κεηαμύ ηνπο θαη ε ειεθηξηθή δύλακε
πνπ αλαπηύζζεηαη αλάκεζα ηνπο έρεη κέηξν F. Γηπιαζηάδνπκε ηα δπν ειεθηξηθά θνξηία ελώ
ππνδηπιαζηάδνπκε ηελ απόζηαζε κεηαμύ ηνπο .Σόηε ην κέηξν ηεο ειεθηξηθήο δύλακεο πνπ
αλαπηύζζεηαη αλάκεζα ζηα δπν θνξηία είλαη
α) 8F
β) 16F
γ) F/2
δ) F
Δπηιέμηε ηελ ζσζηή απάληεζε (Μνλάδα 1)
Αηηηνινγήζηε ηελ επηινγή ζαο (Μνλάδεο 2)
ΘΔΜΑ 3ο :
ε δύν ζεκεία Α θαη Β κηαο επζείαο πνπ απέρνπλ κεηαμύ ηνπο 6 m ππάξρνπλ αληίζηνηρα δύν θνξηία
+3κC θαη +12κC. Σα δύν θνξηία έρνπλ κάδεο m= 6 10-4 kg.
Α) Να ζρεδηαζηεί θαη λα ππνινγηζηεί ε δύλακε κεηαμύ ησλ δύν θνξηίσλ
(Μνλάδεο 4)
B) Να βξεζεί ε έληαζε ηνπ ειεθηξηθνύ πεδίνπ ζην κέζνλ Μ ηεο απόζηαζεο ΑΒ. (Μνλάδεο 6)
Γ) ε πνην ζεκείν ηεο επζείαο ε έληαζε ηνπ ειεθηξηθνύ πεδίνπ κεδελίδεηαη;
(Μνλάδεο 6)
Γ) Αλ ζην κέζνλ Μ ηεο επζείαο ηνπνζεηήζνπκε έλα αξλεηηθό θνξηίν q πξνο πνηα θαηεύζπλζε ζα
θηλεζεί θαη γηαηί;`
(Μνλάδεο 4)
Δ) Αλ ηα θνξηία πνπ ππάξρνπλ ζηα ζεκεία Α θαη Β ηα ηνπνζεηήζνπκε κέζα ζε θαηαθόξπθν
νκνγελέο ειεθηξηθό πεδίν έληαζεο Δ= 2 103 Ν/C κε θνξά πξνο ηα πάλσ πξνο πνηα θαηεύζπλζε ζα
θηλεζνύλ;(ζεσξήζηε όηη ηα θνξηία δελ αιιειεπηδξνύλ κεηαμύ ηνπο όηαλ βξίζθνληαη κέζα ζην
νκνγελέο ειεθηξηθό πεδίν) . Πνηα ζα είλαη ε επηηάρπλζε ηνπο;
(Μνλάδεο 5)
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(Γίλεηαη k = 9 10 Nm /C θαη g = 10m/s )

ΘΔΜΑ 4ο
ώκα 1 κάδαο m=2Kg είλαη δεκέλν ζε αβαξέο κε εθηαηό λήκα κήθνπο d=4m(ε απόζηαζε ηνπ
ζώκαηνο από ηνλ άμνλα πεξηζηξνθήο) θαη εθηειεί νκαιή θπθιηθή θίλεζε κε ην ζώκα λα
πεξηζηξέθεηαη ζην θαηαθόξπθν επίπεδν όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα. Η θεληξνκόινο δύλακε θαηά
ηελ θπθιηθή θίλεζε ηνπ ζώκαηνο έρεη κέηξν 200Ν.

Γ1) Να βξεζνύλ ην κέηξν ηεο γξακκηθήο ηαρύηεηαο πεξηζηξνθήο ηνπ ζώκαηνο θαζώο θαη ε
πεξίνδνο πεξηζηξνθήο ηνπ ζώκαηνο.
(Μνλάδεο 4)
Γ2) Να βξεζεί ε απόζηαζε ηνπ δηαλύεη ην ζώκα ζε ρξόλν 5 πεξηόδσλ ηεο θίλεζεο. Να βξεζεί ε
ηάζε ηνπ λήκαηνο ζηελ αλώηεξε ζέζε ηεο ηξνρηάο ηνπ ζώκαηνο.
(Μνλάδεο 4)
ηελ ζπλέρεηα παίξλνπκε ην ζώκα 1 θαη ην εθηνμεύνπκε νξηδόληηα κε ηαρύηεηα κέηξνπ u1 =50m/s
ελώ ηαπηόρξνλα εθηνμεύεηαη έλα δεύηεξν ζώκα 2 κε ηαρύηεηα κέηξνπ u2 αληίζεηεο θνξάο από ην
1 όπσο θαίλεηαη θαη ζην ζρήκα. Σα δύν ζώκαηα θαηά ηελ εθηόμεπζε ηνπο μεθηλάλε από ην ίδην
ύςνο h=180m. Σα δύν ζώκαηα θαηαιήγνπλ λα ζπγθξνπζηνύλ αθξηβώο ηελ ζηηγκή πνπ
πξνζθξνύνπλ ζην έδαθνο πξώηε θνξά. Η νξηδόληηα απόζηαζε ησλ δύν ζσκάησλ αθξηβώο ηελ
ζηηγκή ηεο εθηόμεπζεο είλαη ίζε κε 900m.

Γ3) Να βξεζεί ν ρξόλνο πηώζεο ησλ δύν ζσκάησλ θαζώο θαη ε ηαρύηεηα u2 ηνπ ζώκαηνο 2 θαηά
ηελ εθηόμεπζε ηνπ.
(Μνλάδεο 6)
Γ4) Να πξνζδηνξηζηνύλ νη ηαρύηεηεο κε ηηο νπνίεο πέθηνπλ ηα δύν ζώκαηα ζην έδαθνο.
(Μνλάδεο 5)
Γ5) Να βξεζεί ε απόζηαζε ησλ δύν ζσκάησλ ηελ ρξνληθή ζηηγκή 4sec. Να βξεζεί ην ύςνο ζην
νπνίν ην ζώκα 1 έρεη ηαρύηεηα κέηξνπ 50 2m / s .
(Μνλάδεο 6)
2
Γίλεηαη g=10m/s
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ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΣΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ
ΘΔΜΑ 1ν
Α) ,Λ,Λ,Λ,

Β) δ

Γ) γ

Γ) α

Δ) δ

Σ) δ

ΘΔΜΑ 2ν
Α) β
Γζιεπ - Γζσξ = 1π rad  …  t=6h/11
B) Δ=F/q  …  E=kQ/r2
Γ1) β ( tA=tB)
Γ2) γ (UB >UA)
Γ3) γ (ρA=ρB/4 )
Γ) Δ1= 16 Δ2
Δ) U2 =2U1
Σ) β

(F΄=16 F)

ΘΔΜΑ 3ν
α)

F=9 10-3 Ν (απσζηηθή)

β)

Δ=9 103 Ν/C κε θνξά πξνο ηα αξηζηεξά

γ)

x= 2 m δεμηά από ην Q1

δ)
Θα θηλεζεί πξνο ηα δεμηά ,αθνύ όηαλ ηνπνζεηήζνπκε αξλεηηθό δνθηκαζηηθό θνξηίν ηα
δηαλύζκαηα ηεο Δ θαη ηεο F είλαη αληίξξνπα .
ε) γηα ην QA : ΑΚΙΝΗΙΑ θαη α=0
γηα ην QΒ : ΚΙΝΗΗ πξνο ηα θαη α=30m/s2
ΘΔΜΑ 4ν
Γ1) Uγ =20 m/s θαη Σ=2π/5 sec
Γ2) ΓS = 40π m θαη Σ= 180Ν
Γ3) t=6 sec θαη U2 =100 m/s
Γ5) Γx=300m θαη h΄=55 m

