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ελίδα 1 από 5 

ΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΘΔΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ 

1ο ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ – ΘΔΜΑΣΑ 

ΘΔΜΑ Α 

Σςιπ ημιςελείπ ποξςάρειπ 1 - 4 μα γοάφεςε ρςξ ςεςοάδιό ραπ ςξμ αοιθμό ςηπ 
ποόςαρηπ και δίπλα ςξ γοάμμα πξσ αμςιρςξιυεί ρςη τοάρη, η ξπξία ςη ρσμπληοώμει 
ρχρςά. 

1. ε κάθε κοξύρη μεςανύ δύξ ρχμάςχμ 

α) η ξομή κάθε ρώμαςξπ παοαμέμει ρςαθεοή. 

β) η μεςαβξλή ςηπ ξομήπ ςξσ εμόπ είμαι αμςίθεςη ςηπ μεςαβξλήπ ςηπ ξομήπ ςξσ 
άλλξσ ρώμαςξπ. 

γ) η μεςαβξλή ςηπ κιμηςικήπ εμέογειαπ ςξσ εμόπ είμαι αμςίθεςη ςηπ μεςαβξλήπ ςηπ 
κιμηςικήπ εμέογειαπ ςξσ άλλξσ ρώμαςξπ. 

δ) η κιμηςική εμέογεια κάθε ρώμαςξπ παοαμέμει ρςαθεοή. 

Μονάδες 5 

2. ταίοα A  μάζαπ Am  και κιμηςικήπ εμέογειαπ AK  ρσγκοξύεςαι κεμςοικά και 

ελαρςικά με δεύςεοη ακίμηςη ρταίοα B  μάζαπ Bm . Η κιμηςική εμέογεια πξσ 

μεςατέοεςαι από ςη ρταίοα A  ρςη B  καςά ςη διάοκεια ςηπ κοξύρηπ γίμεςαι 

μέγιρςη όςαμ 

α) A Bm m . 

β) A Bm m . 

γ) A Bm m .  

δ) Am  πξλύ μεγαλύςεοη ςηπ Bm . 

Μονάδες 5 

3. Όςαμ η κοξύρη μεςανύ δύξ ρταιοώμ είμαι πλαρςική, διαςηοείςαι 

α) η ξομή ςξσ ρσρςήμαςξπ 

β) η μηυαμική εμέογεια ςξσ ρσρςήμαςξπ 

γ) η κιμηςική εμέογεια ςξσ ρσρςήμαςξπ 

δ) η κιμηςική εμέογεια κάθε ρταίοαπ 

Μονάδες 5 
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ελίδα 2 από 5 

4. Ο όοξπ κοξύρη ρςη Υσρική δηλώμει κάθε 

α) επατή δύξ ρχμάςχμ ή ρχμαςιδίχμ. 

β) επατή δύξ ρχμάςχμ ή ρχμαςιδίχμ πξσ διαοκεί ελάυιρςξ υοόμξ και ρσμξδεύεςαι 
από απόςξμεπ αλλαγέπ ςηπ θεομξκοαρίαπ ςξσπ.  

γ) ταιμόμεμξ ρςξ ξπξίξ ρώμαςα ή ρχμαςίδια αλληλεπιδοξύμ με ρυεςικά μεγάλεπ 
δσμάμειπ για πξλύ μικοό υοόμξ.  

δ) ταιμόμεμξ ρςξ ξπξίξ ρώμαςα ή ρχμαςίδια αλληλεπιδοξύμ υχοίπ μα μεςαβάλλεςαι 
η δσμαμική ςξσπ εμέογεια. 

Μονάδες 5 

5. Σςιπ παοακάςχ εοχςήρειπ μα γοάφεςε ρςξ ςεςοάδιό ραπ ςξ γοάμμα κάθε 
ποόςαρηπ και δίπλα ρε κάθε γοάμμα ςη λένη Σχρςό για ςη ρχρςή ποόςαρη και ςη 
λένη Λάθξπ για ςη λαμθαρμέμη. 

α) ςημ αμελαρςική κοξύρη ιρυύει η αουή διαςήοηρηπ ςηπ ξομήπ. 

β) Αμ δύξ ρταίοεπ με ίρεπ μάζεπ ρσγκοξύξμςαι κεμςοικά και ελαρςικά, ςόςε 
αμςαλλάρρξσμ ςαυύςηςεπ. 

γ) ςημ πλάγια κοξύρη εμταμίζεςαι πάμςα θεομόςηςα. 

δ) Ο όοξπ ρκέδαρη ρςη ρύγυοξμη τσρική δηλώμει διαρκξοπιρμό ρχμαςίχμ.  

ε) Όςαμ μια ρταίοα ποξρπίπςει πλάγια ρε έμαμ ςξίυξ και ρσγκοξύεςαι ελαρςικά με 
ασςόμ, ςόςε η δύμαμη πξσ δέυεςαι από ςξμ ςξίυξ έυει ςη διεύθσμρη ςηπ ςελικήπ 
ςαυύςηςαπ ςηπ ρταίοαπ. 

Μονάδες 5 

 

ΘΔΜΑ Β 

Για ςιπ παοακάςχ εοχςήρειπ μα γοάφεςε ρςξ ςεςοάδιό ραπ ςξμ αοιθμό ςηπ εοώςηρηπ 

και δίπλα ςξ γοάμμα πξσ αμςιρςξιυεί ρςη ρχρςή απάμςηρη. 

1. Μια ρταίοα μάζαπ m1 ρσγκοξύεςαι μεςχπικά και ελαρςικά με ακίμηςη ρταίοα 

μάζαπ m2. Αμ μεςά ςημ κοξύρη ξι ρταίοεπ κιμξύμςαι ρε αμςίθεςεπ καςεσθύμρειπ και 

ςα μέςοα ςχμ ςαυσςήςχμ ςξσπ είμαι ίρα ςόςε ξ λόγξπ ςχμ μαζώμ m1 / m2 ςχμ δύξ 

ρταιοώμ είμαι ίρξπ με 

α. 1  

β. 1/2  

γ. 1/3  

Μξμάδεπ 2 
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ελίδα 3 από 5 

Δικαιξλξγήρςε ςημ απάμςηρή ραπ. 

Μονάδες 4 

 

2. Έμα ρώμα μάζαπ m ςξ ξπξίξ έυει κιμηςική εμέογεια Κ ρσγκοξύεςαι κεμςοικά 

πλαρςικά με ρώμα ςοιπλάριαπ μάζαπ. Σξ δημιξσογξύμεμξ ρσρρχμάςχμα 

ακιμηςξπξιείςαι. Η μηυαμική εμέογεια πξσ έγιμε θεομόςηςα καςά ςημ κοξύρη είμαι 

ίρη με 

α. 4Κ/3 

β. Κ 

γ. 5Κ/3 

Μονάδες 2 

Δικαιξλξγήρςε ςημ απάμςηρή ραπ. 

Μονάδες 4 

 

3. Έμα βλήμα μάζαπ m κιμείςαι ξοιζόμςια και εσθύγοαμμα με ςαυύςηςα μέςοξσ  . 

ε κάπξια υοξμική ρςιγμή εκοήγμσςαι ρε δύξ κξμμάςια ίρηπ μάζαπ 
1 2

m
m m

2
  . Σξ 

έμα από ασςά αμέρχπ μεςά ςημ έκοηνη κιμείςαι με γχμία 090  χπ ποξπ ςημ αουική 

διεύθσμρη και με ςαυύςηςα μέςοξσ 1   . Η ςαυύςηςα ςξσ άλλξσ κξμμαςιξύ μπξοεί 

μα αμαλσθεί ρε δύξ κάθεςεπ ρσμιρςώρεπ πξσ έυξσμ μέςοα  

α) σ και σ. 

β) σ και 2σ. 

γ) 2σ και 2σ. 

 Μονάδες 2 

Δικαιξλξγήρςε ςημ απάμςηρή ραπ. 

Μονάδες 4 

 

 

4. Έμα ρώμα ατήμεςαι μα πέρει από ύφξπ h πάμχ από ςξ ελεύθεοξ άκοξ 

καςακόοστξσ ιδαμικξύ ελαςηοίξσ ρςαθεοάπ k. Η κίμηρη ςξσ ρώμαςξπ γίμεςαι ρςη 

διεύθσμρη ςξσ άνξμα ςξσ ελαςηοίξσ υχοίπ ςοιβέπ και αμςιρςάρειπ από ςξμ αέοα. Σξ 

ρώμα ατξύ ρσμπιέρει ςξ ελαςήοιξ ςξ εγκαςαλείπει ρςξ ίδιξ ρημείξ πξσ ςξ 

ρσμάμςηρε. 
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ελίδα 4 από 5 

Σξ μέςοξ ςηπ ςαυύςηςαπ ςξσ ρώμαςξπ είμαι μέγιρςξ 

α) ςη ρςιγμή πξσ έουεςαι ρε επατή με ςξ ελαςήοιξ. 

β) ρςη θέρη όπξσ η ρσμιρςαμέμη ςχμ δσμάμεχμ πξσ δέυεςαι είμαι μηδέμ. 

γ) ρςη θέρη μέγιρςηπ ρσρπείοχρηπ.  

Μονάδες 2 

Δικαιξλξγήρςε ςημ απάμςηρή ραπ. 

Μονάδες 5 

 

 

ΘΔΜΑ Γ 

Έμα ρώμα Α μάζαπ 1kg κιμξύμεμξ ρε ξοιζόμςιξ δάπεδξ, ποξρπίπςει με ςαυύςηςα 

μέςοξσ 10m/s ρε ακίμηςξ ρώμα Β μάζαπ 4kg. Η κοξύρη ςχμ δύξ ρχμάςχμ είμαι 

πλαρςική και μεςχπική. Ο ρσμςελερςήπ ςοιβήπ μεςανύ ρσρρχμαςώμαςξπ και 

ξοιζξμςίξσ δαπέδξσ είμαι 0,5. Να σπξλξγίρεςε 

α. ςξ μέςοξ ςηπ ςαυύςηςαπ ςξσ ρσρρχμαςώμαςξπ. 

Μονάδες 5 

β. Σξ έογξ ςηπ δύμαμηπ πξσ άρκηρε ςξ ρώμα Β ρςξ ρώμα Α ρςη διάοκεια ςηπ 
κοξύρηπ. 

Μονάδες 5 

γ. ςη μεςαβξλή ςηπ μηυαμικήπ εμέογειαπ ςξσ ρσρςήμαςξπ ςχμ δύξ ρχμάςχμ λόγχ 
ςηπ κοξύρηπ. 

Μονάδες 5 

δ. ςξ μέςοξ ςηπ μεςαςόπιρηπ ςξσ ρσρρχμαςώμαςξπ μέυοι μα ρςαμαςήρει. 

Μονάδες 5 

ε. ςη ρσμξλική θεομόςηςα πξσ μεςατέοθηκε ρςξ πεοιβάλλξμ. 

 Μονάδες 5 

Δίμεςαι η επιςάυσμρη βαούςηςαπ g=10m/s2 και όςι η διάοκεια ςηπ κοξύρηπ είμαι 
αμεληςέα. 
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ελίδα 5 από 5 

ΘΔΜΑ Δ 

Σξ ρταιοίδιξ 1 ςξσ ρυήμαςξπ έυει 
μάζα m1=1kg και είμαι δεμέμξ ρςξ μη 
ελαρςικό και αβαοέπ μήμα μήκξσπ 

1 1,6m . Σξ ρώμα 2 έυει μάζα 

m2=3kg, είμαι ςξπξθεςημέμξ ρςξ 
άκοξ ςηπ ξοιζόμςιαπ ραμίδαπ και 
παοξσριάζει ρσμςελερςή ςοιβήπ 
μ=1/8 με ασςήμ. Η ραμίδα 3 έυει 
μάζα m3=5kg και δεμ παοξσριάζει 
ςοιβέπ με ςξ ξοιζόμςιξ δάπεδξ. 
Δκςοέπξσμε ποξπ ςα αοιρςεοά ςξ ρταιοίδιξ με ςξ μήμα ςεμςχμέμξ ώρςε μα 
ρυημαςίρει γχμία τ=60ξ με ςημ καςακόοστξ. Δλεσθεοώμξσμε ςξ ρταιοίδιξ. Καθώπ 
ασςό διέουεςαι από ςξ υαμηλόςεοξ ρημείξ ςηπ ςοξυιάπ ςξσ ρσγκοξύεςαι ελαρςικά με 
ςξ ρώμα 2, ςξ ξπξίξ κιμξύμεμξ ποξπ ςα δενιά κιμεί και ςη ραμίδα. Να βοείςε: 

α. ςημ ςαυύςηςα ςξσ ρώμαςξπ 2 αμέρχπ μεςά ςημ ελαρςική κοξύρη ςξσ με ςξ 
ρταιοίδιξ 1. 

Μονάδες 5 

β. ςημ κξιμή ςαυύςηςα ςξσ ρσρςήμαςξπ 2 - ραμίδα. 

Μονάδες 5 

γ. ςη ρσμξλική θεομόςηςα πξσ εκλύθηκε ρςξ πεοιβάλλξμ. 

Μονάδες 5 

δ. ςξ υοξμικό διάρςημα κίμηρηπ ςξσ 2 πάμχ ρςη ραμίδα μέυοι μα απξκςήρξσμ κξιμή 
ςαυύςηςα.  

Μονάδες 5 

ε. ςξ ελάυιρςξ μήκξπ d ςηπ ραμίδαπ ώρςε ςξ 2 μα μημ πέρει κάςχ απ’ ασςήμ. 

Μονάδες 5 

Δίμεςαι g=10m/s2, ρσμ60ξ =1/2.  

 
 
 
 
 

ΚΑΛΗ ΔΠΙΣΤΦΙΑ 
 
 

 

Σα θέμαςα επιμελήθηκαμ ξι Παλόγος Αντώνιος και τεφανίδης Κωνσταντίνος. 
 
  


