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ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ 

3ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ – ΘΔΜΑΤΑ 

 

                                                      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.  Όςαμ ρε έμαμ ςοξυό διπλαριάζξσμε ςη γωμιακή ςξσ ςαυύςηςα, ςόςε η ρςοξτική 
ςξσ κιμηςική εμέογεια 
 
α. σπξδιπλαριάζεςαι 

β. διπλαριάζεςαι 

γ. σπξςεςοαπλαριάζεςαι 

δ. ςεςοαπλαριάζεςαι 

                                                                                      
                                                                                                  Μονάδες 5 

 
2. ε έμα ςοξυό ακςίμαπ R πξσ κσλίεςαι, ςα μέςοα ςηπ επιςάυσμρηπ ςξσ κέμςοξσ  
μάζαπ και ςηπ γωμιακήπ επιςάυσμρηπ ρσμδέξμςαι με ςη ρυέρη 
 

α. /cma a R  

β. 
2/cma a R  

γ. /cma a R    

δ. cma a R   

   
                                                                                            Μονάδες 5
                               

3. ε έμα ρςεοεό ρώμα πξσ πεοιρςοέτεςαι με ρςαθεοή γωμιακή ςαυύςηςα γύοω από 
ρςαθεοό άνξμα 
  
α. ξ οσθμόπ μεςαβξλήπ ςηπ ρςοξτξομήπ ςξσ είμαι ίρξπ  με μηδέμ. 

β. η ρςοξτξομή ςξσ μεςαβάλλεςαι με ρςαθεοό οσθμό. 

γ. η οξπή αδοάμειαπ ςξσ μεςαβάλλεςαι με ρςαθεοό οσθμό. 

δ. η ρσμιρςαμέμη οξπή ςωμ δσμάμεωμ πξσ αρκξύμςαι ρςξ ρώμα είμαι ρςαθεοή και 

διάτξοη ςξσ μηδεμόπ. 

                                                                                                      Μονάδες 5              
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4.  ε έμα αουικά ακίμηςξ ελεύθεοξ ρςεοεό ρώμα όςαμ αρκηθεί έμα ζεύγξπ 
δσμάμεωμ, ςόςε 

α. ςξ ρώμα θα εκςελέρει μόμξ μεςατξοική κίμηρη. 

β. ςξ ρώμα θα εκςελέρει και μεςατξοική κίμηρη λόγω ςηπ F . 

γ. ςξ κέμςοξ μάζαπ ςξσ ρώμαςξπ θα εκςελέρει ρςοξτική κίμηρη. 

δ  ςξ ρώμα θα απξκςήρει μόμξ ρςοξτική κιμηςική εμέογεια.       

                                                                   Μονάδες 5                   

 

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

α. Η οξπή αδοάμειαπ εμόπ ρςεοεξύ ρώμαςξπ ωπ ποξπ έμαμ άνξμα πεοιρςοξτήπ, 
εναοςάςαι από ςη θέρη ςξσ άνξμα πεοιρςοξτήπ. 

β. Η κιμηςική εμέογεια εμόπ ρςεοεξύ ρώμαςξπ πξσ εκςελεί ρύμθεςη κίμηρη είμαι ίρη 

με 
2

2


. 

γ. Η οξπή δύμαμηπ είμαι διαμσρμαςικό  μέγεθξπ. 

δ. Αμ έμα ρςεοεό ρώμα πεοιρςοέτεςαι σπό ςημ επίδοαρη ρςαθεοήπ οξπήπ, ςόςε και 
η ρςοξτξομή ςξσ είμαι ρςαθεοή. 

ε. Για μα ιρξοοξπεί έμα ρςεοεό ρώμα αοκεί η ρσμιρςαμέμη ςωμ δσμάμεωμ πξσ 
αρκξύμςαι ρε ασςό μα είμαι ίρη με ςξ μηδέμ. 

 
                                                                                                      Μονάδες 5 
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                                               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.  Έμαπ κύβξπ από πάγξ και μία ρταίοα ίδιαπ μάζαπ, ατήμξμςαι από ςημ κξοστή 
κεκλιμέμξσ επιπέδξσ. Ο κύβξπ καςέουεςαι ξλιρθαίμξμςαπ υωοίπ ςοιβή, εμώ η 
ρταίοα καςέουεςαι κσλιόμεμη. Όςαμ ςα δύξ ρώμαςα τθάμξσμ ρςη βάρη ςξσ 
κεκλιμέμξσ επιπέδξσ η ςαυύςηςα ςξσ  κέμςοξσ μάζαπ ςηπ ρταίοαπ είμαι 

α. μεγαλύςεοη από ςημ ςαυύςηςα ςξσ  κέμςοξσ μάζαπ ςξσ κύβξσ. 

β. μικοόςεοη από ςημ ςαυύςηςα ςξσ  κέμςοξσ μάζαπ ςξσ κύβξσ. 

γ. ίρη με ςημ ςαυύςηςα ςξσ  κέμςοξσ μάζαπ ςξσ κύβξσ. 

Μονάδες 2 

Δικαιξλξγήρςε ςημ απάμςηρη ραπ 

Μονάδες 5 

 
2. ε έμα ρταιοικό κέλστξπ μάζαπ  Μ και ακςίμαπ R, όλεπ ξι ρςξιυειώδειπ μάζεπ πξσ 
ςξ απξςελξύμ απέυξσμ R από ςξ κέμςοξ μάζαπ ςξσ κελύτξσπ. Η οξπή αδοάμειαπ ςξσ 
ρταιοικξύ κελύτξσπ ωπ ποξπ άνξμα πξσ διέουεςαι από ςξ κέμςοξ μάζαπ ςξσ είμαι 

α. ίρη με ςημ πξρόςηςα 
2MR  

β. μικοόςεοη από ςημ πξρόςηςα 
2MR  

γ. μεγαλύςεοη από ςημ πξρόςηςα 
2MR  

Μονάδες 2 

Δικαιξλξγήρςε ςημ απάμςηρη ραπ 

Μονάδες 4 

 

3.   Δσξ υξοεσςέπ ςξσ καλλιςευμικξύ παςιμάζ είμαι πιαρμέμξι αμςικοιρςά με 
ςεμςωμέμα υέοια και πεοιρςοέτξμςαι γύοω από καςακόοστξ άνξμα πξσ βοίρκεςαι 
αμάμερά ςξσπ. Κάπξια ρςιγμή ρσμπςύρρξσμ ςα υέοια ςξσπ ώρςε ςα ρώμαςά ςξσπ μα 
πληριάρξσμ μεςανύ ςξσπ. Η κίμηρη ασςή έυει ρσμέπεια μα ασνηθεί 

α) η γωμιακή ςαυύςηςα πεοιρςοξτήπ ςξσ ρσρςήμαςξπ. 
β) η οξπή αδοάμειαπ ςξσ ρσρςήμαςξπ. 
γ) η ρςοξτξομή ςξσ ρσρςήμαςξπ. 
                                                                                                             Μονάδες 2 

Δικαιξλξγήρςε ςημ απάμςηρη ραπ 

                     Μονάδες 4 
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4. Η ραμίδα ςξσ ρυήμαςξπ απξςελείςαι από δύξ διατξοεςικά σλικά. Σξ ςμήμα ΑΜ  

έυει μεγαλύςεοη πσκμόςηςα από ςξ ςμήμα ΜΒ. Σα δύξ ςμήμαςα καςαλαμβάμξσμ ςξμ  

ίδιξ υώοξ. Η ραμίδα είμαι ελεύθεοη  μα κιμείςαι ρε λείξ ξοιζόμςιξ επίπεδξ. Αρκξύμε 

 δύμαμη F ίδιξσ μέςοξσ, δύξ τξοέπ. Μία τξοά ρςξ  άκοξ Α και μία ρςξ άκοξ Β,  

όπωπ  δείυμεςαι ρςξ ρυήμα. Η δύμαμη αρκείςαι για μικοό υοξμικό διάρςημα 

 παοαμέμξμςαπ διαοκώπ κάθεςη ρςη ραμίδα.  

 

Η γωμιακή επιςάυσμρη πξσ θα απξκςήρει η ραμίδα είμαι 

 

α.  μικοόςεοη όςαμ η δύμαμη αρκείςαι ρςξ άκοξ Β. 

β. ίρη και ρςιπ δύξ πεοιπςώρειπ.  

γ. μεγαλύςεοη όςαμ η δύμαμη αρκείςαι ρςξ άκοξ Β . 

                             Μονάδες 2 

Δικαιξλξγήρςε ςημ απάμςηρη ραπ 

                                                                                                            Μονάδες 4 
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ΘΔΜΑ Γ 

Λεπςή ξμξγεμήπ οάβδξπ ΑΒ, μήκξσπ 1m και μάζαπ 3kg , μπξοεί μα ρςοέτεςαι πάμω 

ρε λείξ ξοιζόμςιξ επίπεδξ γύοω από καςακόοστξ άνξμα ξ ξπξίξπ διέουεςαι από ςξ 

άκοξ ςηπ Α και είμαι κάθεςξπ ρςξ επίπεδξ. ςημ αουικά ακίμηςη οάβδξ, ςη υοξμική 

ρςιγμή 0t  , ρςξ άκοξ Β αρκείςαι ξοιζόμςια δύμαμη F  μέςοξσ 20N  πξσ είμαι 

διαοκώπ κάθεςη ρςη οάβδξ, για υοξμικό διάρςημα 5s  και ρςη ρσμέυεια καςαογείςαι.    

                                   

 

Α                           Β 

 

α. Να βοείςε ςη οξπή αδοάμειαπ ςηπ οάβδξσ, ωπ ποξπ ςξμ άνξμα πεοιρςοξτήπ πξσ 
διέουεςαι από ςξ άκοξ Α καθώπ και ςξ μέςοξ ςηπ γωμιακήπ επιςάυσμρηπ πξσ ασςή 
απξκςά.  

Μονάδες 6 

β. Να βοείςε ςα μέςοα  ςηπ ρςοξτξομήπ και  ςξσ οσθμξύ μεςαβξλήπ ςηπ ρςοξτξομήπ 

ςηπ οάβδξσ ςη υοξμική ρςιγμή 4sect  .                                     

                                                                                                             Μονάδες 6 

 

γ. Να βοείςε ςημ εμέογεια πξσ ποξρτέοθηκε ρςη οάβδξ, καςά ςη διάοκεια ςξσ 5ξσ 
δεσςεοξλέπςξσ.                   

                                                                                                            Μονάδες 6 

 

δ. Να ρυεδιάρεςε ςιπ γοατικέπ παοαρςάρειπ ςωμ ρσμαοςήρεωμ ( )f t   και  

( )f t  για ςα ποώςα 8s ρε αοιθμημέμξσπ άνξμεπ.                          

                                                                                                            Μονάδες 7 

 

Δίμεςαι η οξπή αδοάμειαπ ςηπ οάβδξσ, ωπ ποξπ άνξμα πξσ διέουεςαι από ςξ κέμςοξ 

μάζαπ ςηπ και είμαι κάθεςξπ ρε ασςήμ: 
21

12
cmI m   
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ΘΔΜΑ  Δ 

 
Η καςακόοστη ςοξυαλία ςξσ ρυήμαςξπ, έυει αμεληςέα μάζα  και ρςξ ασλάκι ςηπ 
μπξοεί μα ξλιρθαίμει  υωοίπ ςοιβέπ λεπςό αβαοέπ μήμα.  

ςξ έμα άκοξ ςξσ μήμαςξπ  κοέμεςαι ρώμα 2 μάζαπ 2 0,3m kg  και ςξ άλλξ άκοξ 

είμαι ςσλιγμέμξ πξλλέπ τξοέπ γύοω από ξοιζόμςιξ κύλιμδοξ μάζαπ 1 3,2m kg  και 

ακςίμαπ 0,1R m .  

Σξ ρύρςημα διαςηοείςαι ρε ιρξοοξπία με ςημ εταομξγή ξοιζόμςιαπ δύμαμηπ F , η 

ξπξία αρκείςαι με καςάλληλξ μηυαμιρμό ρςξ κέμςοξ μάζαπ ςξσ κσλίμδοξσ, όπωπ 

ταίμεςαι ρςξ ρυήμα. Ση υοξμική ρςιγμή 0t   αταιοξύμε ςξμ μηυαμιρμό εταομξγήπ 

ςηπ δύμαμηπ F , ξπόςε ςξ ρώμα 2 αουίζει μα πέτςει και ξ κύλιμδοξπ μα κσλίεςαι.  

 
 

α) Να σπξλξγίρεςε ςξ μέςοξ ςηπ δύμαμηπ F , πξσ διαςηοξύρε  ςξ ρύρςημα ςξσ 
ρυήμαςξπ  ακίμηςξ.                 
           Μονάδες 6 

β) Να σπξλξγίρεςε ςημ επιςάυσμρη με ςημ ξπξία καςέουεςαι ςξ ρώμα 2.                  
           Μονάδες 7 

γ) Αμ ςξ ρώμα  2  καςέουεςαι με ρςαθεοή επιςάυσμρη μέςοξσ 
22 /a m s   , μα 

σπξλξγίρεςε ςημ ςαυύςηςα ςξσ κέμςοξσ μάζαπ ςξσ κσλίμδοξσ καθώπ και ςξ μήκξπ 
ςξσ ρυξιμιξύ πξσ έυει νεςσλιυςεί ςη υοξμική ρςιγμή πξσ ςξ ρώμα  2  έυει καςέβει 

καςά 4h m .          

                                                                                                            Μονάδες 6 

δ) Να σπξλξγίρεςε ςξ οσθμό μεςαβξλήπ ςηπ ρςοξτικήπ κιμηςικήπ εμέογειαπ ςξσ 

κσλίμδοξσ ςη υοξμική ρςιγμή πξσ ςξ ρώμα  2 έυει καςέβει καςά 4h m .          
                  

                                                                                                           Μονάδες 6 
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Δίμξμςαι: 
210 /g m s  και  η οξπή αδοάμειαπ κσλίμδοξσ ωπ ποξπ ςξμ άνξμα 

πεοιρςοξτήπ πξσ διέουεςαι από ςξ κέμςοξ μάζαπ ςξσ 
21

2
I mR .  

 

 

ΚΑΛΗ ΔΠΙΤΥΧΙΑ 


