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 Όηακ ημ αιγεβνηθό άζνμηζμα ηωκ νμπώκ πμο δνμοκ ζε έκα ζηενεό ζώμα πμο 

πενηζηνέθεηαη γύνω από ημκ άλμκά ημο είκαη μεδέκ, ηόηε:  

a. μ νοζμόξ μεηαβμιήξ ηεξ ζηνμθμνμήξ είκαη μεδέκ.  

b. ε ζηνμθμνμή ημο ζηενεμύ μεηώκεηαη. 

c. ημ ζώμα παύεη κα πενηζηνέθεηαη. 

d. ημ ζπηκ (ηδημζηνμθμνμή) ημο ζώμαημξ μεδεκίδεηαη. 

 

 Η ζηνμθμνμή εκόξ ζώμαημξ ελανηάηαη από: 

a. ηε μάδα ημο. 

b. ηεκ θαηακμμή ηεξ μάδαξ ημο. 

c. ηε γωκηαθή ηαπύηεηά ημο. 

d. ηε ζέζε ημο άλμκα πενηζηνμθήξ ημο. 

e. όια ηα παναπάκω. 

 

 Η ζηνμθμνμή εκόξ ζώμαημξ δηαηενείηαη:  

a. ζε θάζε πενηζηνμθηθή θίκεζε. 

b. ακ ημ αιγεβνηθό άζνμηζμα ηωκ δοκάμεωκ είκαη μεδέκ. 

c. ακ ημ αιγεβνηθό άζνμηζμα ηωκ δοκάμεωκ είκαη ζηαζενό. 

d. ακ ημ αιγεβνηθό άζνμηζμα ηωκ νμπώκ είκαη μεδέκ. 

 

 Οη αζηένεξ κεηνμκίωκ ζοννηθκώκμκηαη ιόγω βανύηεηαξ θαη πενηζηνέθμκηαη με πμιύ 

μεγάιεξ ζοπκόηεηεξ. Η αύλεζε ηεξ ζοπκόηεηαξ πενηζηνμθήξ θαηά ηε δηάνθεηα ηεξ 

ζοννίθκωζεξ εκόξ ηέημημο άζηνμο μθείιεηαη ζημ όηη: 

a. αολάκεηαη ε νμπή αδνάκεηαξ ημο. 

b. αολάκεηαη ε ζηνμθμνμή ημο. 

Σηνμθμνμή – Ανπή Δηαηήνεζεξ Σηνμθμνμήξ 

Οκμμαηεπώκομμ:____________________________________ 

Βαζμόξ:  
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c. δεκ ημο αθμύκηαη εζωηενηθέξ δοκάμεηξ. 

d. δε μεηαβάιεηαη ε ζηνμθμνμή ημο άζηνμο.\ 

 

 Σε έκα ηνμπό πμο θοιίεηαη, ε αύλεζε ηεξ ηαπύηεηαξ ημο θέκηνμο μάδαξ ζοκμδεύεηαη 

από: 

a. αύλεζε ηεξ ζηνμθμνμήξ ημο ηνμπμύ 

b. μείωζε ηεξ γωκηαθήξ ηαπύηεηαξ ημο ηνμπμύ. 

c. αύλεζε ηεξ νμπήξ αδνάκεηαξ ημο ηνμπμύ ωξ πνμξ ημκ άλμκά ημο. 

d. μείωζε ηεξ θηκεηηθήξ εκένγεηαξ ιόγω πενηζηνμθήξ ημο ηνμπμύ. 

 

 Επιλένηε ηιπ ζωζηέπ από ηιπ παοακάηω ποξηάζειπ. 

a. Όηακ μη αθνμβάηεξ ζέιμοκ κα θάκμοκ γνεγμνόηενα ζηνμθέξ ζημκ αένα, ηεκηώκμοκ ηα 

πένηα θαη ηα πόδηα ημοξ. 

b. Έκαξ αζηέναξ κεηνμκίωκ έπεη μεγαιύηενε πενίμδμ πενηζηνμθήξ από ημκ Ήιημ. 

c. Η Γε έπεη ζπηκ ελαηηίαξ ηεξ πενηζηνμθήξ ηεξ γύνω από ημκ Ήιημ. 

d. Γηα κα πνμζδημνίζμομε ηε θμνά ηεξ νμπήξ μηαξ δύκαμεξ πνεζημμπμημύμε ημκ θακόκα 

ημο δελημύ πενημύ. 

e. Ακ ιόγω εζωηενηθώκ δοκάμεωκ αολεζεί ε νμπή αδνάκεηαξ εκόξ ζώμαημξ, μεηώκεηαη ε 

ζηνμθμνμή ημο. 

 

Μξμάδεπ: ____/30 

 

Η Γε, ηεκ μπμία ζεωνμύμε ωξ μμμγεκή ζθαίνα, έπεη μάδα Μ θαη αθηίκα R θαη 

πενηζηνέθεηαη γύνω από ημκ άλμκά ηεξ με πενίμδμ 24h. Ακ ε αθηίκα ηεξ Γεξ γίκεη, ιόγω 

ζοζημιήξ, 5% μηθνόηενε από αοηήκ πμο έπεη ζήμενα, δηαηενώκηαξ ηε μάδα ηεξ, κα βνείηε ηε 

κέα ηεξ πενίμδμ. Δίκεηαη ε νμπή αδνάκεηαξ μμμγεκμύξ ζθαίναξ ωξ πνμξ άλμκα πμο δηένπεηαη 

από ημ θέκηνμ ηεξ,      
  

 
     .  

Μξμάδεπ:___/15 

 Έκαξ άκζνωπμξ βνίζθεηαη πάκω ζε ηναπέδη πμο μπμνεί κα πενηζηνέθεηαη πωνίξ 

ηνηβέξ γύνω από θαηαθόνοθμ άλμκα δηενπόμεκμ από ημ θέκηνμ ημο ηναπεδημύ. Ο άκζνωπμξ 

έπεη ηα πένηα ηεκηωμέκα ζε έθηαζε θαη εκώ ημ ζύζηεμα άκζνωπμξ – ηναπέδη πενηζηνέθεηαη 

πωνίξ ηνηβέξ με γωκηαθή ηαπύηεηα  μ άκζνωπμξ θένκεη ηα πένηα ημο ζημ ζηήζμξ. Πμηεξ 

από ηηξ παναθάηω πνμηάζεηξ είκαη ζωζηέξ; 

α) H νμπή αδνάκεηαξ ημο ζοζηήμαημξ αολάκεηαη. 
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β) Η ζηνμθμνμή ημο ζοζηήμαημξ ειαηηώκεηαη. 

γ) Η γωκηαθή ημο ηαπύηεηα αολάκεηαη. 

Να παναθηενίζεηε θάζε πνόηαζε ωξ Σωζηή (Σ)  ή Λάζμξ (Λ)  θαη κα αηηημιμγήζεηε ημοξ 

παναθηενηζμμύξ. Να αηηημιμγήζεηε ηηξ απακηήζεηξ ζαξ.  

            Μξμάδεπ:___/20 

Δύμ ζώμαηα Σ1 θαη Σ2 πμο έπμοκ μάδεξ m1 = 2 kg  θαη m2 = 1 kg  ακηίζημηπα, ζοκδέμκηαη 

μεηαλύ ημοξ με αβανέξ κήμα ημ μπμίμ δηένπεηαη από ημ αοιάθη μμμγεκμύξ ηνμπαιίαξ μάδαξ M 

= 2 kg  θαη αθηίκαξ R = 20 cm . Τμ ζώμα Σ1 θνέμεηαη θαηαθόνοθα θαη ημ Σ2 βνίζθεηαη ζε ιείμ 

μνηδόκηημ επίπεδμ. Τε πνμκηθή ζηηγμή t=0  αθήκμομε ημ ζύζηεμα ειεύζενμ κα θηκεζεί.  

 

Να οπμιμγίζεηε: 

α) ημ μέηνμ ηεξ επηηάποκζεξ ημο ζώμαημξ Σ1. 

β) ηηξ ηημέξ ηωκ ηάζεωκ Τ1 θαη Τ2 ηωκ δύμ κεμάηωκ. 

γ) ημ νοζμό μεηαβμιήξ ηεξ ζηνμθμνμήξ ηεξ ηνμπαιίαξ ωξ πνμξ ημκ άλμκα πενηζηνμθήξ ηεξ. 

δ) ηε ζηνμθμνμή ηεξ ηνμπαιίαξ ωξ πνμξ ημκ άλμκα πενηζηνμθήξ ηεξ, ηεκ πνμκηθή ζηηγμή t = 

2 s . 

Η νμπή αδνάκεηαξ ηεξ ηνμπαιίαξ ωξ πνμξ ημκ άλμκα πενηζηνμθήξ ηεξ είκαη      
 

 
    . 

Δίκεηαη g = 10 m/s2 .  

Μξμάδεπ:___/35 
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Τμ γημ-γημ ημο ζπήμαημξ απμηειείηαη από μμμγεκή ζομπαγή θύιηκδνμ πμο έπεη μάδα  m = 0,12 

kg  θαη αθηίκα R = 1,5 ·10-2 m. Γύνω από ημκ θύιηκδνμ έπεη ηοιηπηεί κήμα. Τε πνμκηθή ζηηγμή 

t = 0  αθήκμομε ημκ θύιηκδνμ κα πέζεη. Τμ κήμα λεηοιίγεηαη θαη μ θύιηκδνμξ πενηζηνέθεηαη 

γύνω από κμεηό μνηδόκηημ άλμκα  x'x, μ μπμίμξ ηαοηίδεηαη με ημκ άλμκα ζομμεηνίαξ ημο.  

Τμ κήμα ζε όιε ηε δηάνθεηα ηεξ θίκεζεξ ημο θοιίκδνμο παναμέκεη θαηαθόνοθμ θαη ηεκηωμέκμ 

θαη δεκ μιηζζαίκεη ζηεκ πενηθένεηα ημο θοιίκδνμο.  

 

Τε ζηηγμή πμο έπεη λεηοιηπζεί κήμα μήθμοξ ℓ = 20R , ε ηαπύηεηα ημο θέκηνμο μάδαξ 

ημο θοιίκδνμο είκαη ucm = 2 m/s  . 

α) Να οπμιμγίζεηε ηε νμπή αδνάκεηαξ ημο θοιίκδνμο ωξ πνμξ ημκ άλμκα πενηζηνμθήξ ημο με 

εθανμμγή ημο δεύηενμο κόμμο ημο Νεύηωκα γηα ηε ζηνμθηθή θίκεζε. 

β) Να οπμιμγίζεηε ημ μέηνμ ημο νοζμμύ μεηαβμιήξ ηεξ ζηνμθμνμήξ ημο θοιίκδνμο, θαζώξ 

αοηόξ θαηένπεηαη.  

γ) Τε πνμκηθή ζηηγμή πμο ε ηαπύηεηα ημο θέκηνμο μάδαξ ημο θοιίκδνμο είκαη ucm = 2 m/s   , 

θόβμομε ημ κήμα. Να οπμιμγίζεηε ημ μέηνμ ηεξ ζηνμθμνμήξ ημο θοιίκδνμο ωξ πνμξ ημκ 

άλμκα πενηζηνμθήξ ημο μεηά ηεκ πάνμδμ πνόκμο 0,8 s  από ηε ζηηγμή πμο θόπεθε ημ κήμα. 

δ) Να θάκεηε ζε βαζμμιμγεμέκμοξ άλμκεξ ημ δηάγναμμα ημο μέηνμο ηεξ ζηνμθμνμήξ ζε 

ζοκάνηεζε με ημ πνόκμ από ηε πνμκηθή ζηηγμή t = 0 , μέπνη ηε πνμκηθή ζηηγμή πμο ακηηζημηπεί 

ζε πνόκμ 0,8 s  από ηε ζηηγμή πμο θόπεθε ημ κήμα.  

Δίκεηαη  g = 10 m/s2  .  

*Ποξηείμω αμεπιθύλακηα μα ηξ ποξζπαθήζεηε αμ ζαπ μείμει χοόμξπ! 

Καιή Γπηηοπία! 

Διάοκεια 80 min 

Ημεοξμημία: 23/2 – 29/3 


