
ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

Στερεό (Μέχρι Ροπή Αδράνειας)  

 Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

 

ΘΕΜΑ 1Ο :  

Α)Σε κάθε μια από τις ερωτήσεις (1- 4) να σημειώσετε στο τετράδιό σας 

τη σωστή απάντηση. 

 1. Για ένα ζεύγος δυνάμεων 

Α 
Η ροπή του, εξαρτάται από το σημείο περιστροφής (στο επίπεδο των 

δυνάμεων) 

Β Μπορεί να αντικατασταθεί από μια δύναμη. 

Γ Δεν μπορεί να αντικατασταθεί από μια δύναμη. 

Δ Οι δυνάμεις που το αποτελούν δεν έχουν πάντα ίδια μέτρα. 

 

 (Μονάδες 5) 

 

2. 

Ο οριζόντιος 
δίσκος του 
σχήματος 
μπορεί να 
στρέφεται 
γύρω από 
σταθερό άξονα 
που διέρχεται από το κέντρο του και είναι κάθετος σ΄ αυτόν. Στο 
δίσκο ασκείται οριζόντια δύναμη F που εφάπτεται στο δίσκο. Η 
δύναμη F μεταβάλλει τη γωνιακή ταχύτητα περιστροφής του δίσκου 
όπως φαίνεται στο διάγραμμα. 

Α Η γωνιακή ταχύτητα και ο ρυθμός μεταβολής της είναι αντίρροπα 
διανύσματα σε όλη τη διάρκεια της κίνησης. 

Β 
 Τη χρονική στιγμή t1 που η γωνιακή ταχύτητα είναι μηδέν, η δύναμη F 

είναι μηδέν 

Γ Η ροπή της δύναμης αυξάνεται µε το χρόνο. 

Δ Η γωνιακή επιτάχυνση είναι σταθερή. 

  

(Μονάδες 5) 



3. Ένα στερεό εκτελεί μεταφορική κίνηση όταν 

Α η τροχιά κάθε σημείου είναι ευθεία γραμμή. 

Β όλα τα σημεία του έχουν ταχύτητα που μεταβάλλεται με το χρόνο. 

Γ 
όλα τα σημεία του έχουν κάθε στιγμή την ίδια μεταξύ τους ταχύτητα και 

ο προσανατολισμός του παραμένει σταθερός. 

Δ μόνο το κέντρο μάζας του διαγράφει ευθύγραμμη τροχιά. 

 

 

 (Μονάδες 5) 

4. 

Μία ομογενής ράβδος βρίσκεται ακίνητη πάνω σε λείο οριζόντιο 
τραπέζι. Η ράβδος μπορεί να περιστρέφεται γύρω από κατακόρυφο 
σταθερό άξονα που διέρχεται από το μέσον της. Στη ράβδο 
ασκούνται ταυτόχρονα δύο σταθερές δυνάμεις που βρίσκονται στο 
ίδιο οριζόντιο επίπεδο με τη ράβδο και η ράβδος εξακολουθεί να 
ηρεμεί. Συνεπώς: 

Α  πρέπει οι δύο δυνάμεις να έχουν συνισταμένη ροπή ίση με μηδέν. 

Β πρέπει η συνισταμένη των δύο δυνάμεων να είναι μηδέν. 

Γ οι δύο δυνάμεις αποτελούν ζεύγος δυνάμεων. 

Δ οι δύο δυνάμεις είναι ομόρροπες 

 

  

(Μονάδες 5) 

  

Β. Να χαρακτηρίσετε καθεμιά από τις προτάσεις που ακολουθούν, 

γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα από τον αριθμό κάθε πρότασης το 

γράμμα Σ, αν η πρόταση αυτή είναι Σωστή, ή το γράμμα Λ, αν είναι 

Λανθασμένη.  

1. Η ροπή δύναμης είναι μονόμετρο μέγεθος 
2. Η ροπή αδράνειας δεν εξαρτάται από τον άξονα περιστροφής. 
3. η γωνιακή επιτάχυνση έχει πάντα την ίδια κατεύθυνση με την 

μεταβολή της γωνιακής ταχύτητας. 
       4.  Το σφουγγάρι είναι μηχανικό στερεό. 

5. Αν σ’ ένα στερεό σώμα η ΣF είναι μηδέν, τότε σίγουρα ή είναι 
ακίνητο ή μεταφέρεται με σταθερή ταχύτητα. 

 (Μονάδες 5) 

 

 

 



ΘΕΜΑ 2Ο : 

1. Στο σχήμα φαίνονται οι γραφικές παραστάσεις 
ω = f(t) για δύο σώματα Α και Β που 
περιστρέφονται γύρω από παράλληλους άξονες. 
Για τις γωνιακές επιταχύνσεις των δύο σωμάτων 
ισχύει 

 

A 

B

ω

t

α.  Α Βα = α
β.  Α Βα >α
γ.  Α Βα <α
δ.  Α Βα = 2α

 Α Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση.  
(Μονάδες 2) 

1. Β. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

 

(Μονάδες 4) 

2. Η γωνιακή ταχύτητα περιστροφής 

ενός στερεού σώματος μεταβάλλεται 

όπως στο διπλανό σχήμα.   

Α. Ο αριθμός των περιστροφών στη 
διάρκεια της επιταχυνόμενης κίνησης 
είναι διπλάσιος από των αριθμό των 
περιστροφών κατά τη διάρκεια της 
επιβραδυνόμενης κίνησης. 
 
Β. Ο αριθμός των περιστροφών στη 
διάρκεια της επιβραδυνόμενης κίνησης 
είναι διπλάσιος από των αριθμό των περιστροφών κατά τη διάρκεια της 
επιταχυνόμενης κίνησης. 
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Γ. Ο αριθμός των περιστροφών στη διάρκεια της επιβραδυνόμενης κίνησης 
είναι τριπλάσιος από των αριθμό των περιστροφών κατά τη διάρκεια της 
επιταχυνόμενης κίνησης. 
 
Δ. Ο αριθμός των περιστροφών στη διάρκεια της επιταχυνόμενης κίνησης 
είναι τριπλάσιος από των αριθμό των περιστροφών κατά τη διάρκεια της 
επιβραδυνόμενης κίνησης. 
 
 Α. Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση.  

(Μονάδες 2) 

2. Β. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

 

(Μονάδες 4) 

 



 
 
 
3. Έστω η ομογενής ράβδος του διπλανού σχήματος με μάζα M=3m και 
μήκος L. Η ράβδος έχει κολλημένη στο 
ένα άκρο της μια σημειακή μάζα μάζας 
m, ενώ στο άλλο της άκρο είναι   
κολλημένη μια σημειακή μάζα, μάζας 
2m.  
Δίνεται η ροπή αδράνειας της ράβδου 

ως προς άξονα που είναι κάθετος σε 

αυτή και διέρχεται από το κέντρο μάζας 

της: 
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. Ο λόγος των ροπών αδράνειας του συστήματος ως προς 

τους δυο άξονες περιστροφής 
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α) 1/2          β) 4/5             γ) 5/4            δ) 2 
 

Α.Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση.  
(Μονάδες 2) 

3. Β. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

 

(Μονάδες 4) 

 

4. A.  Στο διπλανό σχήμα φαίνεται ένα στερεό που 

αποτελείται από δυο ομοαξονικούς κυλίνδρους με ακτίνες 

R1=0.1m και R2=0.2m όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα. 

Αν το σώμα m=1kg ισορροπεί, να βρείτε το μέτρο της 

δύναμης F1 που ασκείται στο στερεό. Δίνεται: g=10m/s2. 

F1

m

R1R2

 α) 5         β) 10             γ) 20            δ) 40 
 
Α. Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση.  

 

(Μονάδες 2) 

4. Β. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

 

(Μονάδες 5) 



 

 

ΘΕΜΑ 3Ο : 
Α.  Η ομογενής 
ράβδος του 
παρακάτω 
σχήματος έχει 
μήκος L=5 m, 
βάρος w= 8 Ν 
και ισορροπεί 
σε οριζόντια 
θέση με τη 
βοήθεια 
αβαρούς και μη έκτατου νήματος. Η ράβδος μπορεί να περιστρέφεται με 
τη βοήθεια άρθρωσης γύρω από οριζόντιο άξονα που διέρχεται από το 
άκρο της Α και είναι κάθετος σ' αυτή. Στη ράβδο έχουμε τοποθετήσει 
σώμα μάζας m1 =2,5kg,  αμελητέων διαστάσεων, το οποίο απέχει από το 
άκρο Α απόσταση d1 = 3,2 m. Το όριο θραύσης του νήματος ισούται με 
Tmax = 48 Ν.  
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α) Να υπολογίσετε την τάση του νήματος.  

(Μονάδες 10) 

β) Να υπολογίσετε το μέτρο της δύναμης που δέχεται η ράβδος από την 
άρθρωση,  

(Μονάδες 10) 

γ) Να βρείτε πόσο κοντά στο σημείο Β μπορούμε να μετακινήσουμε το σώμα 
μάζας m1 χωρίς να σπάσει το νήμα.  

(Μονάδες 15) 

 
Δίνεται η επιτάχυνση της βαρύτητας g = 10 m/s2. 
 
 
Β. H ομογενής ράβδος, ισορροπεί στον 
κατακόρυφο τοίχο και στο έδαφος.  Η τριβή 
στον κατακόρυφο τοίχο είναι αμελητέα και 
στην επαφή ράβδου οριζοντίου επιπέδου ο 
συντελεστής στατικής τριβής είναι  0,5.  Να 
προσδιορίσετε  τη  μικρότερη γωνία με το 
οριζόντιο έδαφος για την οποία η ράβδος 
ισορροπεί. 
 

 

(Μονάδες 15) 


