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ΘΕΜΑΤΑ A' ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

 

ΘΕΜΑ Α 

Α1. Σώμα αφήνεται τη χρονική στιγμή 0ot =  να κάνει ελεύθερη πτώση. Αν 
1h −  είναι 

η απόσταση που το σώμα διανύει στο (ν-1)-οστό δευτερόλεπτο και h  είναι η 

απόσταση που διανύει στο ν-οστό δευτερόλεπτο, τότε η διαφορά 
1h h  − −  

α. είναι σταθερή και ίση με g  

β. είναι σταθερή και ίση με 
2

g
 

γ. αυξάνεται γραμμικά με το χρόνο 

δ. αυξάνεται εκθετικά με το χρόνο 

i. Ποια είναι η σωστή απάντηση; 

ii. Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 2+10 

Α2. Επάνω στη γυάλινη επιφάνεια ενός οριζόντιου τραπεζιού, μετακινούμε  τον τόμο 

ενός λεξικού με επιτάχυνση  μέτρου 
3

g
, ασκώντας σταθερή 

οριζόντια δύναμη μέτρου F. 

 Στη συνέχεια τοποθετούμε το λεξικό σε επαφή με ένα όμοιο 

κατακόρυφο ανθεκτικό τζάμι και ασκούμε οριζόντια δύναμη 

ίδιου μέτρου F κάθετα στην επιφάνειά του, η οποία διέρχεται από 

το κέντρο μάζας του. Το λεξικό ολισθαίνει κατακόρυφα προς τα 

κάτω με  επιτάχυνση μέτρου 
7

12

g
.  

Η τιμή του συντελεστή τριβής μεταξύ της γυάλινης επιφάνειας 

και της επιφάνειας του λεξικού είναι:  

α. 
1

3
     β. 

2

3
   γ. 

1

2
   δ. 

3

4
  

i. Ποια είναι η σωστή απάντηση; 

ii. Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 2+13 
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ΘΕΜΑ Β 

Β1. Κάθε πρωί η Αναστασία έχει ένα μόνιμο άγχος αν θα προλάβει  το λεωφορείο που 

θα την πάει στο σχολείο της. 

Σήμερα τρέχοντας με ταχύτητα 

4 m/s =  και ενώ τη χρονική 

στιγμή 0ot =  απέχει από τη 

στάση απόσταση 15 md = , 

αντιλαμβάνεται ότι το 

λεωφορείο ξεκινά να απομακρύνεται με σταθερή επιτάχυνση 20,5 m/s = .  

Β1.1. Χωρίς να αλλάξει τον ρυθμό της καταφέρνει να το προφτάσει τη χρονική στιγμή 

1.t  Να υπολογίσετε τη χρονική στιγμή 
1.t  

Β1.2. Να υπολογίσετε την απόσταση του λεωφορείου από τη στάση, τη χρονική στιγμή  

1.t  

Β1.3. Να υπολογίσετε το μέτρο της ταχύτητας του λεωφορείου τη χρονική στιγμή  
1t  . 

Β1.4. Οι εξισώσεις προβλέπουν και μια δεύτερη «συνάντηση» της Αναστασίας και του 

λεωφορείου, που θα συμβεί εάν τη χρονική 
1t  δεν επιβιβαστεί και συνεχίσουν η ίδια 

και το λεωφορείο την κίνησή τους με τον ίδιο τρόπο. Γι αυτό το θεωρητικό ενδεχόμενο, 

να υπολογίσετε τη χρονική στιγμή 
2t  που θα συμβεί η δεύτερη συνάντηση. 

Β1.5. Να υπολογίσετε την απόσταση που θα έχει διανύσει η Αναστασία, από τη 

χρονική στιγμή 0ot =  έως τη χρονική στιγμή 
2t . 

Β1.6. Να υπολογίσετε το μέτρο της ταχύτητας του λεωφορείου τη χρονική στιγμή  
2t  . 

Β1.7. Να υπολογίσετε τη μέγιστη απόσταση της Αναστασίας από το λεωφορείο, από 

τη χρονική στιγμή 
1t  έως τη χρονική στιγμή 

2t . 

Β1.8. Μετά την πρωινή της υπερπροσπάθεια η Αναστασία σκέφτηκε να λύσει σαν 

άσκηση Φυσικής, την περίπτωση που τρέχοντας πιο χαλαρά με ελάχιστη ταχύτητα 

μέτρου 
min  θα προλάβαινε οριακά το λεωφορείο. Να υπολογίσετε κι εσείς το 

min . 

Β1.9. Τρέχοντας με ταχύτητα μέτρου 
min  θα προλάβαινε το λεωφορείο τη χρονική 

στιγμή 
3t . Να υπολογίσετε τη χρονική στιγμή 

3t . 

Β1.10. Να υπολογίσετε το μέτρο της ταχύτητας του λεωφορείου τη χρονική στιγμή 
3t  

Β1.11. Οι γονείς της πάντως της συνέστησαν, επειδή είναι επικίνδυνο να τρέχει πίσω 

από το λεωφορείο, να ξεκινάει από το σπίτι λίγο νωρίτερα, ώστε με ταχύτητα 

4 m/s =  να το προλαβαίνει στη στάση τη στιγμή ακριβώς που είναι έτοιμο να 

ξεκινήσει. Να υπολογίσετε  αυτό το χρονικό διάστημα. 

Να θεωρήσετε ότι η Αναστασία και το σχολικό (η πόρτα εισόδου του σχολικού) έχουν 

μικρές διαστάσεις και κινούνται συνεχώς στην ίδια ευθεία. 

Μονάδες 1+1+1+1+1+1+1+2+2+2+2 
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Β2. Σε μία αποθήκη βρίσκεται μία οριζόντια πλατφόρμα ύψους Η και μήκους Η. Στην 

άκρη της πλατφόρμας και χωρίς να ακουμπάνε σε αυτή βρίσκονται ν κυβικά ομογενή 

κιβώτια μάζας m και ακμής d το καθένα, τοποθετημένα το ένα πάνω στο άλλο, όπως 

φαίνεται στο σχήμα (αρχική θέση κιβωτίων). Για τα αναφερόμενα μήκη ισχύει d =

. Γερανός σηκώνει ένα-ένα κάθε κιβώτιο και το τοποθετεί στην πλατφόρμα, έτσι ώστε 

να εφάπτεται στην άκρη της πλατφόρμας. 

Εργάτης σπρώχνει με οριζόντια δύναμη 

κάθε κιβώτιο και το μεταφέρει στην άλλη 

άκρη της πλατφόρμας, έως ότου να 

ακουμπήσει στο προηγούμενο. Τα κιβώτια 

εμφανίζουν συντελεστή τριβής ολίσθησης 

μ (που ισούται με το συντελεστή οριακής 

τριβής) με την πλατφόρμα. Στο τέλος όλα 

τα κιβώτια βρίσκονται πάνω στην 

πλατφόρμα και τοποθετημένα το ένα δίπλα 

στο άλλο, έτσι ώστε το τελευταίο να 

εφάπτεται στην άκρη της πλατφόρμας 

(τελική θέση κιβωτίων). Με δεδομένα τα ν, m, μ, d και την επιτάχυνση g της βαρύτητας 

να υπολογίσετε το ελάχιστο έργο των δυνάμεων που απαιτήθηκε για να μεταφερθούν 

τα κιβώτια από την αρχική θέση στην τελική θέση. 

Δίνεται το άθροισμα ν πρώτων όρων αριθμητικής προόδου 1( )

2
S 


  +
= . Η 

αντίσταση του αέρα θεωρείται αμελητέα. 

Μονάδες 10 
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ΘΕΜΑ Γ 

Τα διαστημικά ταξίδια είχαν (και συνεχίζουν να έχουν) ως απώτερο στόχο την 

επιστημονική έρευνα του διαστήματος. Για τον σκοπό αυτό (δυστυχώς και για πολεμικούς 

σκοπούς) αναπτύχθηκαν οι πύραυλοι. Από τον πρώτο πύραυλο R-7 ICBM που 

χρησιμοποιήθηκε για τη διαστημική έρευνα στην εκτόξευση του Sputnik το 1957 μέχρι 

σήμερα, πολύ νερό έπεσε στον μύλο της ανάπτυξης της τεχνολογίας των πυραύλων. 

Πύραυλος ύψους 40 mH =  βρίσκεται κατακόρυφος στο έδαφος, στη θέση 

εκτόξευσης. Στη μύτη ακριβώς του πυραύλου 

βρίσκεται η εξέδρα 

εκτόξευσης. Σε 

απόσταση 15 mh =  

από το έδαφος, στην 

εξωτερική πλευρά του 

πυραύλου, βρίσκεται 

σε θέση Α μικρό 

μονωτικό πλακίδιο. Τη χρονική στιγμή 0ot =  ο πύραυλος αρχίζει να απογειώνεται με 

σταθερή κατακόρυφη επιτάχυνση μέτρου 
22 m/s = . Τη χρονική στιγμή που το 

πλακίδιο περνάει από το ύψος της εξέδρας εκτόξευσης, ξεκολλάει από τον πύραυλο 

και κινείται κατακόρυφα με την επίδραση μόνο του βάρους του.  

Να υπολογίσετε: 

Γ1. τις χρονικές στιγμές 
1t , 

2t  που το πλακίδιο περνάει από το ύψος της εξέδρας. 

Γ2. τη χρονική στιγμή t  που το πλακίδιο φτάνει και ακινητοποιείται, χωρίς να 

αναπηδήσει, στο έδαφος  

Γ3. το μέγιστο ύψος από το έδαφος που θα φτάσει το πλακίδιο  

Γ4. την κατακόρυφη απόσταση του πλακιδίου από τη θέση Α του πυραύλου τη χρονική 

στιγμή 
3 8 st =   

Γ5. την κατακόρυφη απόσταση του πλακιδίου από τη θέση Α του πυραύλου τη χρονική 

στιγμή 
4 10 st = . 

Δίνεται το μέτρο της επιτάχυνσης της βαρύτητας 210 m/sg = . Η αντίσταση του αέρα 

να θεωρηθεί αμελητέα. 

Μονάδες 5+5+5+5+5 

 

 


