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A΄ Λυκείου
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Θεωρητικό Μέρος
Θέµα 1ο
Α. Στο παρακάτω σχήµα απεικονίζονται οι θέσεις ενός βλήµατος που εκτελεί οριζόντια
βολή τη στιγµή t=0 κατά την οποία εκτοξεύτηκε και τις επόµενες τέσσερις οι οποίες
απέχουν χρονικά 1s η µία από την άλλη. Τα βέλη απεικονίζουν τις οριζόντιες και
κατακόρυφες συνιστώσες της ταχύτητας. Μεταφέρετε το σχήµα στο τετράδιό σας µε
συµπληρωµένα τα κενά. ∆ίνεται η επιτάχυνση λόγω της βαρύτητας g=10m/s2.
t=0 s
υy=0 m/s

υx= 20 m/s

υχ= ____ m/s

t=1 s
υy= ____ m/s

υχ= ____ m/s

t=2 s
υy= _____ m/s

υχ= ____ m/s

t=3 s

υy= _____ m/s

υχ= ____ m/s

t=4 s

υy= _____ m/s

Στις ερωτήσεις Β, Γ, ∆, E µια µόνο απάντηση είναι σωστή. Γράψτε στο τετράδιό σας το
κεφαλαίο γράµµα της ερώτησης και το µικρό γράµµα της σωστής απάντησης.
Β) Ένα ποδήλατο επιταχύνεται µε σταθερή επιτάχυνση a ξεκινώντας από την ηρεµία σε
οριζόντιο δρόµο. Η µόνη πηγή ενέργειας είναι αυτή που παρέχει ο ποδηλάτης ο οποίος
δεν ακουµπά τα πόδια του στο δρόµο αλλά κινεί τα πετάλια και αυτά κινούν τον πίσω
τροχό. Σύµφωνα µε το δεύτερο νόµο του Newton F=ma όπου m η µάζα του
συστήµατος ποδηλάτης-ποδήλατο. Η δύναµη F είναι:
α.
β.
γ.
δ.
ε.

Η δύναµη που ασκείται από την αλυσίδα στον πίσω τροχό.
Η δύναµη που ασκείται από τα πόδια του ποδηλάτη στα πετάλια.
Η δύναµη που ασκείται από τον πίσω τροχό στο δρόµο.
Η τριβή µεταξύ του δρόµου και των τροχών.
Το βάρος του συστήµατος.

Γ) Ένα θρανίο και ένα βιβλίο είναι ακίνητα στο οριζόντιο δάπεδο της τάξης σας. Αν
τοποθετήσετε το βιβλίο πάνω στο θρανίο θα αλλάξει:
α.
β.
γ.
δ.
ε.

Η συνισταµένη δύναµη που ασκείται στο θρανίο.
Η βαρυτική δύναµη που ασκείται στο θρανίο.
Η κάθετη δύναµη στήριξης που ασκείται από το έδαφος στο θρανίο.
Η κινητική ενέργεια του βιβλίου.
Η κινητική ενέργεια του θρανίου.
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∆) Ένα αντικείµενο κάποια στιγµή έχει επιτάχυνση 2 m/s2 λόγω
της µοναδικής
αλληλεπίδρασής του µε ένα άλλο αντικείµενο, το οποίο έχει µάζα 1 kg και επιτάχυνση 4
m/s2 την ίδια χρονική στιγµή. Ποια είναι η µάζα του πρώτου αντικειµένου;
0,5 kg

α.

β. 1 kg

γ. 2 kg

δ. 8 kg

Ε) Ένας αστροναύτης σε ένα πλανήτη στο µέλλον βρήκε ότι η επιτάχυνση λόγω της
βαρύτητας είναι δύο φορές µεγαλύτερη από εκείνη στη Γη. Ποιο από τα παρακάτω θα
µπορούσε να το εξηγήσει αυτό;
α.
β.
γ.
δ.

Η µάζα του πλανήτη είναι η µισή από εκείνη της Γης αλλά η ακτίνα του είναι η ίδια.
Η ακτίνα του πλανήτη είναι η µισή από εκείνη της Γης αλλά η µάζα του είναι η ίδια.
Και η µάζα και η ακτίνα του είναι διπλάσιες από εκείνες της Γης.
Και η µάζα και η ακτίνα του είναι οι µισές από εκείνες της Γης.

Θέµα 2ο

v

A. ∆ύο ποδηλάτες κινούνται στο ίδιο
ευθύγραµµο τµήµα της εθνικής οδού.
Οι ποδηλάτες ξεκίνησαν από το ίδιο
σηµείο. Ο πρώτος ξεκίνησε τη χρονική
στιγµή 0 και ο δεύτερος µετά από 3
min. Στο παρακάτω κοινό γράφηµα
φαίνονται οι ταχύτητες των δύο
ποδηλατών σε σχέση µε το χρόνο.
Ποια χρονική στιγµή οι δύο ποδηλάτες
συναντιόνται;
3

4

t (min)

B. Εκτιµήστε το µέγιστο αριθµό των pushups που µπορεί να εκτελέσει ένας βιονικός
υπεραθλητής σε χρόνο ενός λεπτού. Μπορείτε να κάνετε κάποιες λογικές υποθέσεις
για να απαντήσετε στο πρόβληµα. Μη λάβετε υπ’ όψιν τον παράγοντα κόπωση ούτε
περιορισµούς στις αντοχές των οστών του.

Γ. Φανταστείτε ένα πλοίο το οποίο πλέει στο µέσο µιας µικρής λίµνης. Η ποσότητα του
νερού στη λίµνη είναι δεδοµένη. Το πλοίο µεταφέρει ένα µεγάλο βράχο. Ο βράχος
ρίχνεται από το πλοίο στη λίµνη. Η στάθµη του νερού της λίµνης θα ανεβεί, θα κατεβεί
ή θα παραµείνει η ίδια; Σας θυµίζουµε ότι η σύµφωνα µε την αρχή του Αρχιµήδη όταν
ένα αντικείµενο βυθίζεται σε ρευστό (υγρό ή αέριο), δέχεται δύναµη προς τα πάνω µε
µέτρο ίσο µε το βάρος του ρευστού που εκτοπίζει.
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Θέµα 3ο
A. Κατά τη διάρκεια µιας καταιγίδας ένας µαθητής µηδενίζει το χρονόµετρό του και πατά
το κουµπί λειτουργίας του τη στιγµή που βλέπει µια αστραπή σε µια συγκεκριµένη
κατεύθυνση από την οποία πλησιάζει η καταιγίδα. Καταγράφει τη χρονική στιγµή t κατά
την οποία βλέπει την επόµενη αστραπή στην ίδια κατεύθυνση και το χρονικό διάστηµα,
∆t , µεταξύ κάθε αστραπής και της βροντής που την ακολουθεί. Τα αποτελέσµατα
φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.
t /s
0
49,1
82,7
(i)
(ii)

∆t / s
32,5
18,0
8,0

Για ποιο λόγο η αστραπή φτάνει πριν τη βροντή;
Εκτιµήστε την ταχύτητα µε την οποία πλησιάζει η καταιγίδα. Μπορείτε να κάνετε
κάποια λογική υπόθεση για να απαντήσετε στο πρόβληµα.

∆ίνεται η ταχύτητα του ήχου στον αέρα υηχ=334 m/s και η ταχύτητα του φωτός στον
αέρα c=3.108 m/s.
B. Στο παρακάτω ελεύθερο διάγραµµα, φαίνεται µια ακροβάτησα µε µάζα 58 kg σε
τσίρκο, ενώ ισορροπεί πάνω σε µη εκτατό σχοινί αµελητέας µάζας το οποίο είναι
δεµένο σε δύο κατακόρυφους στύλους.

i) Βρείτε τις τάσεις Τ1 και Τ2. ∆ίνεται η επιτάχυνση λόγω της βαρύτητας g=9,81 m/s2
ii) Ένας θεατής ανησυχεί µήπως κοπεί το σχοινί ή πέσουν οι κατακόρυφοι στύλοι.
Σκέφτεται λοιπόν ότι αν το σχοινί είχε µικρότερο µήκος και βαθουλωνόταν λιγότερο
θα υπήρχε µικρότερος κίνδυνος να κοπεί ή να πέσουν οι στύλοι. Συµµερίζεστε την
ανησυχία του θεατή; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
Πειραµατικό Μέρος
Σε ένα γυάλινο σωλήνα µε λειασµένα χείλη περνάµε ένα νήµα
από χοντρή πετονιά. Στη µια άκρη του νήµατος είναι δεµένο
ένα πλαστικό πώµα µε µάζα 10g. Στην άλλη άκρη του νήµατος
µπορούµε να τοποθετούµε σιδερένιες ροδέλες µε µάζα 20g η
καθεµιά. Κρατάµε το σύστηµα από το γυάλινο σωλήνα και
αρχίζουµε να τον στριφογυρίζουµε ώστε το πώµα να εκτελεί
σχεδόν οριζόντια οµαλή κυκλική κίνηση µε ακτίνα R=80cm
όπως φαίνεται στο διπλανό σχήµα. (Έχουµε σηµαδέψει µε
µαρκαδόρο το νήµα και φροντίζουµε ώστε η ακτίνα να είναι
A΄ Λυκείου
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σταθερή 80cm κάθε φορά). Για διάφορους αριθµούς ροδελών µετράµε το χρόνο 20
περιόδων της οµαλής κυκλικής κίνησης και παίρνουµε τα πειραµατικά δεδοµένα που
φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.

(ι)

Αριθµός ροδελών

20Τ

1

25,4

2

17,8

3

14,6

4

12,6

5

11,4

6

10,2

Μεταφέρετε τον παρακάτω πίνακα ανάλυσης δεδοµένων στο τετράδιό σας και
συµπληρώστε τον. Εξηγήστε πως βρήκατε τις τιµές της κεντροµόλου δύναµης

Κεντροµόλος δύναµη
F (Ν)

(ii)

Περίοδος Τ (s)

Τ2 (s2)

1 / Τ2 (s-2)

Κάντε το κατάλληλο γράφηµα και εξετάστε αν επαληθεύεται ο νόµος της κεντροµόλου
δύναµης από το γράφηµα αυτό. Το κατάλληλο γράφηµα είναι αυτό που µε βάση τη
θεωρία αναµένουµε να είναι γραµµικό ώστε από την κλίση να είναι δυνατόν να
επαληθεύσουµε το νόµο της κεντροµόλου δύναµης.

(iii) Στο προηγούµενο πείραµα διατηρούσαµε σταθερή την ακτίνα και µεταβάλλαµε κάθε
φορά τον αριθµό των ροδελών. Αν διατηρούσαµε σταθερό τον αριθµό των ροδελών
και στριφογυρίζαµε το σωλήνα έτσι ώστε ο το πώµα να εκτελούσε κάθε φορά οµαλή
κυκλική κίνηση µε διαφορετική ακτίνα, και µετρούσαµε πάλι το χρόνο των είκοσι
περιόδων, ποιο θα ήταν το κατάλληλο γράφηµα που θα έπρεπε να κάνουµε ώστε να
επαληθεύσουµε το νόµο της κεντροµόλου δύναµης;
(iv) Ποια θα ήταν περίπου η κλίση στο γράφηµα αυτό;
Καλή Επιτυχία
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Αν θέλετε, µπορείτε να κάνετε τα γραφήµατα σ’ αυτή τη σελίδα και να την επισυνάψετε
µέσα στο τετράδιό σας.
Επιλέξτε τους άξονες τιτλοδοτήστε συµπεριλάβετε και τις κατάλληλες µονάδες σε κάθε
άξονα.
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Συνοπτικές Απαντήσεις
Θεωρητικό Μέρος
Θέµα 1ο :
Α.

t=0 s

υx= 20 m/s

υχ=20 m/s

t=1 s

υy=0 m/s

υχ= 20 m/s

υy= 10 m/s

t=2 s
υχ= 20 m/s

υy= 20 m/s

t=3 s

υy= 30 m/s

υχ= 20 m/s

t=4 s

υy= 40 m/s

Β. (δ)

Γ. (γ)

∆. (γ)

Ε. (δ)

Θέµα 2ο :
Α.

Από το γράφηµα έχουµε α2=

∆v
∆t1

και

α1=

a 2 ∆t1 4
=
= =4
a1 ∆t 2 1

∆v
∆t 2

οπότε:
(1)

Η συνάντηση θα γίνει τη χρονική στιγµή t κατά την οποία οι µετατοπίσεις των δύο
ποδηλατών θα είναι ίσες, οπότε:
a1t 2 a2 (t − 3) 2
=
2
2

a2  t 
=

a1  t − 3 
Από τη (2) µε τη βοήθεια της (1) έχουµε:

από την οποία

2

(2)
t
=2
t −3

οπότε t=6 min

B. Η γρηγορότερη κάθοδος του αθλητή, γίνεται µε την επιτάχυνση λόγω της βαρύτητας,
αφού δεν είναι δυνατόν κατά την κάθοδο να ασκηθεί δύναµη προς τα κάτω στον άνθρωπο
εκτός του βάρος του. Το ίδιο ισχύει και για την άνοδο. Οπότε υποθέτοντας ότι το διάστηµα
που διανύει ο αθλητής κατεβαίνοντας είναι ίσο µε το µήκος του βραχίονά του περίπου
20cm και η επιτάχυνση λόγω της βαρύτητας είναι περίπου 10m/s2 έχουµε για το χρόνο
καθόδου t:

A΄ Λυκείου
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t=

2 ⋅ 20 ⋅10 −2
2h
=
=0,2 sec
g
10

Η συντοµότερη επαναφορά γίνεται στον ίδιο χρόνο, οπότε ο συνολικός χρόνος για ένα
pushup θα είναι 0,4 sec. Σε ένα λεπτό λοιπόν ο µέγιστος αριθµός των pushupς θα είναι:
Ν=

60
= 150
0,4

Γ. Η σωστή απάντηση είναι ότι η στάθµη του νερού της λίµνης θα κατεβεί. Αφού ο βράχος
ήταν στο πλοίο (συνεπώς έπλεε), το βάρος του νερού που εκτόπιζε ήταν ίσο µε το βάρος
του βράχου. Επειδή η πυκνότητα του νερού είναι µικρότερη από εκείνη του βράχου, ο
όγκος του εκτοπισµένου νερού θα είναι µεγαλύτερος από τον όγκο του βράχου. Όταν ο
βράχος πέσει στο νερό και πάει στον πυθµένα της λίµνης θα εκτοπίζει νερό µε όγκο ίσο µε
τον όγκο του δηλαδή µικρότερο από πριν. Έτσι η στάθµη του νερού στη λίµνη θα κατέβει.
Θέµα 3ο :
Α.
(i) Το φως ταξιδεύει πολύ πιο γρήγορα από τον ήχο
(ii) Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται στην τρίτη στήλη η απόσταση που διανύει ο ήχος µε
την υπόθεση ότι το φώς φτάνει σχεδόν αµέσως, και η απόσταση S που διάνυσε η θύελλα.

t (s)

∆t (s)

0
49,1
82,7

32,5
18,0
8,0

Απόσταση
( m)
(υηχ∆t)
10855
6012
2672

Απόσταση S που
διάνυσε η θύελλα
(m)
0
10855-6012=4843
10855-2672=8183

Κάνοντας το γράφηµα της απόστασης που διένυσε η θύελλα σε σχέση µε το χρόνο
υπολογίζουµε από την κλίση του την ταχύτητα µε την οποία πλησιάζει v=98,9 m/s δηλαδή
περίπου 100m/s

10
y = 0,0989x - 0,0041

S x10^3 (m)

8
6
4
2
0
-2 0

20

40

60

80

100

t (s)
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B.
(i) ΣFx=0 οπότε Τ2ηµ45-Τ1ηµ60=0

δηλαδή:
T1

Τ2 2 = T1 3
2
2
T2 =

T1 3
2

45

T2

60

(1)

ΣFy=0 οπότε Τ2συν45+Τ1συν60-mg=0 από την οποία:
Τ2 2 +Τ1=1137,96 (Ν)

Β

(2)

Λύνοντας το σύστηµα έχουµε: Τ1=416,8 (Ν) και Τ2=507,8 (Ν)

(ii) Όχι διότι τότε οι τάσεις θα ήταν µεγαλύτερες αφού η µεταξύ τους γωνία θα ήταν
µεγαλύτερη και θα υπήρχε µεγαλύτερος κίνδυνος να κοπεί το σχοινί ή να πέσουν οι
στύλοι.

Πειραµατικό µέρος

(ι) Αφού οι ροδέλες ισορροπούν το βάρος τους θα έχει ίσο µέτρο µε την τάση του
νήµατος. Η τάση του νήµατος όµως ασκείται και στο φελλό και παίζει το ρόλο της
κεντροµόλου δύναµης συνεπώς η κεντροµόλος δύναµη σε κάθε περίπτωση θα είναι ίση µε
το βάρος των ροδελών.
Κεντροµόλος δύναµη
F (Ν) x10-2

Περίοδος Τ (s)

Τ2 (s2)

1 / Τ2 (s-2)

19,62

1,27

1,61

0,62

39,24

0,89

0,79

1,27

58,86

0,73

0,53

1,89

78,48

0,63

0,40

2,50

98,1

0,57

0,32

3,16

117,72

0,51

0,26

3,85

(ii) Από τη θεωρία γνωρίζουµε ότι Fk =

mv 2 4π 2 Rm
=
R
T2

(1)

Οπότε το κατάλληλο γράφηµα θα είναι το παρακάτω

A΄ Λυκείου
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Fκ (N) x10^-2

Κεντροµόλος δύναµη σε σχέση µε το 1/Τ^2
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y = 30,603x + 0,8849
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Από τη σχέση (1) αναµένουµε να είναι γραµµικό και επίσης η κλίση στο γράφηµα αυτό θα
πρέπει να είναι 4π2Rm ≈ 0,31Kg.m. Όπως φαίνεται και τα δύο επαληθεύονται.
(iii) Το κατάλληλο γράφηµα θα έπρεπε να είναι εκείνο του γινοµένου FT2 σε σχέση µε την
ακτίνα R το οποίο θα αναµέναµε να είναι γραµµικό
(iv) Η κλίση στο γράφηµα αυτό θα έπρεπε να είναι 4π2m ≈ 0,39Kg
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