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1. Στο δι πλανό σχήμα φαί νεται  η τροχι ά ενός βλήματος, το οποί ο  βάλλεται  με αρχι κή ορι ζόντ ι α 

ταχύτητα, υ0=5m/s από ύψος Η=20m. 
 

 
 
 
Να υπολογί σετε: 
α) το χρόνο πτήσης του βλήματος.                                                                       
(μον.3)  
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
................................................................................................................................        
β) τη μέγι στη ορι ζόντ ι α απόσταση (x) που δι ανύει  το  βλήμα. 

        (μον.2) 
..................................................................................................................................................................................................

................................................................................ 

2. α) Να δι ατυπώσετε το νόμο του Coulomb.                                                        (μον.2) 
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 
β) ι ) Να υπολογί σετε το μέτρο της ηλεκτρι κής δύναμης Coulomb που ασκεί ται  μεταξύ των ηλεκτρι κών 
φορτί ων Q1 και  Q2, αν η απόσταση μεταξύ τους εί ναι  L=3m. Δί νονται : Q1=+2μC  και  Q2=+3μC.                             
(μον.2) 
 
                                           

 

 
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
....................... 
ι ι ) Να σχεδι άσετε την ηλεκτρι κή δύναμη coulomb που ασκεί ται  στα δύο φορτί α.  
                                                                                                                               (μον.1) 
3. α) Να αναφέρετε τρεί ς ι δι ότητες των  ηλεκτρι κών δυναμι κών γραμμών.        (μον.3) 
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
.............................................. 
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β) Στο πι ο κάτω σχήμα απει κονί ζεται  ένα ηλεκτρι κό πεδί ο. 
Σε ποι ο σημεί ο του πεδί ου, εί ναι  μεγαλύτερη η ένταση, στο Α ή στο Β; Να δι και ολογήσετε την 
απάντησή σας. 

 
  
                  

    (μον. 2) 
............................................................................................................................................

...................................................................................................................................... 
 
4. α) Να δι ατυπώσετε το νόμο του Ohm.                                                              (μον.1) 
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
....................... 
β) Ποι ο από τα επόμενα σχήματα αντ ι στοι χεί  σε ωμι κό αγωγό;                         (μον.1)                   
                (α)                           (β)                              (γ) 
       

 

 

 

γ) Πως θα μεταβληθεί  η ένταση του ρεύματος σ’ ένα κύκλωμα, αν η δι αφορά δυναμι κού στα άκρα του 

κυκλώματος μει ωθεί  στο μι σό της προηγούμενης τ ι μής της και  η αντ ί σταση του κυκλώματος 

παραμεί νει  σταθερή;                                      (μον.1) 

......................................................................................................................................... 

δ) Ένας αγωγός έχει  αντ ί σταση 3Ω. Εάν στα άκρα του εφαρμόσουμε τάση 12V, να υπολογί σετε την ένταση 

του ρεύματος που δι αρρέει  τον αγωγό.                       (μον.2)  

..................................................................................................................................................................................................

................................................................................ 

5. Αυτοκί νητο κι νεί ται , σε ορι ζόντ ι α κυκλι κή στροφή με κλί ση , 

με ταχύτητα u=15m/s. Η ακτ ί να της κυκλι κής τροχι άς εί ναι  

R=45m. Τρι βές δεν υπάρχουν.  

α) Να σχεδι άσετε όλες τ ι ς δυνάμει ς που ασκούνται  στο 
αυτοκί νητο.   
                                                                                                                               
(μον.2)                                                                                                                                                                                                                                             

β) Να υπολογί σετε τη γωνί α κλί σης φ του δρόμου.                                              (μον.3) 
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................... 
 

  

 
Α Β 
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6.    Δύο σημεί α Α και  Β βρί σκονται  σε αποστάσει ς 15cm και  25cm αντ ί στοι χα  από σημει ακό φορτί ο 
Q=+7,5μC.  
 
 
 
 
α) Να υπολογί σετε το ηλεκτροστατ ι κό 
δυναμι κό λόγω του φορτί ου Q, στα σημεί α Α και  Β.                 
(μον.2) 
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
.............................................. 
β) Να υπολογί σετε το έργο της ηλεκτρι κής δύναμης, που δρα από το Q σε ένα άλλο φορτί ο q=+0,5nC 
κατά τη μετακί νηση του φορτί ου q  από το σημεί ο Α στο σημεί ο Β.   
                                                                                                                              (μον.2)    

..................................................................................................................................................................................................

................................................................................  
γ) Εξαρτάται  το έργο της ηλεκτρι κής δύναμης από τη δι αδρομή που ακολούθησε το φορτί ο q;                                                    
(μον.1) 
..................................................................................................................................................................................................
................................................................................ 
 
7.  α) Να ορί σετε την ομαλή κυκλι κή κί νηση.                                                        (μον.1) 
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
....................... 
β) Η πι ο κάτω γραφι κή παράσταση περι γράφει  τη γωνί α θέσης ενός σημεί ου πάνω σε μι α 
περι στρεφόμενη πλατφόρμα που εκτελεί  κυκλι κή κί νηση. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ι ) Να εξηγήσετε αν το σημεί ο εκτελεί  ομαλή κυκλι κή κί νηση.                               (μον.2) 
..................................................................................................................................................................................................
................................................................................ 
ι ι ) Να υπολογί σετε το μέτρο της γωνι ακής ταχύτητας περι στροφής της πλατφόρμας.  
                                                                                                                               (μον.2) 
..................................................................................................................................................................................................
................................................................................ 
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8.  α) Να δώσετε τον ορι σμό της ορμής ενός σώματος.                                       (μον.2) 
..................................................................................................................................................................................................
................................................................................β) Εί ναι  δυνατόν δύο σώματα, που κι νούνται  με την ί δι α 
ταχύτητα, να έχουν δι αφορετ ι κή ορμή;  Να δι και ολογήσετε την απάντησή σας.                                (μον.2) 
..................................................................................................................................................................................................
................................................................................ 
γ) Να σχεδι άσετε το δι άνυσμα της ορμής στο πι ο κάτω σχήμα.                          (μον.1) 
 

 
 
9. Δυο αμαξάκι α Α και  Β με ί σες μάζες 2Kg κι νούνται  δεξι ά όπως φαί νεται  στο σχήμα κατά μήκος ενός 
ευθύγραμμου ορι ζόντ ι ου αλουμι νένι ου δι αδρόμου. Το αμαξάκι  Α έχει  ταχύτητα 3m/s και  
προπορεύεται  ενώ το αμαξάκι  Β έχει  ταχύτητα 4m/s και  ακολουθεί . Κάποι α στι γμή τα δύο αμαξάκι α 
συγκρούονται  μεταξύ τους. Μετά τη σύγκρουση το αμαξάκι  Α αποκτά ταχύτητα 4m/s και  το αμαξάκι  Β 
ταχύτητα u. Τα δύο αμαξάκι α συνεχί ζουν να κι νούνται  προς τα δεξι ά μετά την σύγκρουσή τους. 
 uΒ uΑ 

 
 
 
α) Να υπολογί σετε την ταχύτητα του αμαξι ού Β μετά τη σύγκρουση.                (μον.2) 
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
β) Να υπολογί σετε την κι νητ ι κή ενέργει α του συστήματος των δύο αμαξι ών  πρι ν και  μετά την κρούση 
και  να εξηγήσετε τ ι  εί δους (ελαστι κή/ανελαστι κή) ήταν η σύγκρουση των δυο σωμάτων.                                           
(μον.3) 
 
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................      
  
10. Σ’ ένα σημεί ο του χώρου η ένταση του ηλεκτρι κού πεδί ου έχει  μέτρο 4,0x1010N/C. 
α) Να υπολογί σετε το μέτρο της ηλεκτρι κής δύναμης που δρα σ’ ένα φορτί ο q=+3,0x10-12C, εάν το 
τοποθετήσουμε σ́  αυτό το σημεί ο.                                 (μον.3)                                                                     
..................................................................................................................................................................................................
................................................................................ 
β) Εάν η δύναμη έχει  κατεύθυνση όπως στο σχήμα, να σχεδι άσετε το δι άνυσμα της έντασης στο κάθε 
φορτί ο.                                                                                     (μον.2) 
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11. Ο τροχός ενός λούνα παρκ έχει  ακτ ί να R=15m.  Ένα παι δί  μάζας m=35Kg κάθεται  στην καμπί να του 
τροχού. Όταν ο τροχός περι στρέφεται  θεωρούμε ότι  το παι δί  εκτελεί  κυκλι κή τροχι ά με ακτ ί να  R.  
Εάν το παι δί  κι νεί ται  με γραμμι κή ταχύτητα 3,0m/s: 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
α) Να υπολογί σετε το μέτρο της γωνι ακής ταχύτητας του 
τροχού.                     (μον.2) 

..................................................................................................................................................................................................

................................................................................ 
β) Να υπολογί σετε την περί οδο περι στροφής του τροχού.                                  (μον.2) 
..................................................................................................................................................................................................
................................................................................ 
γ) Να υπολογί σετε το μέτρο της κεντρομόλου επι τάχυνσης στην περι φέρει α του τροχού και  να 
σχεδι άσετε το δι άνυσμά της στην ανώτερη θέση του τροχού.      (μον.3) 
..................................................................................................................................................................................................
................................................................................ 
δ) Να υπολογί σετε το μέτρο της κάθετης δύναμης από το κάθι σμα στο παι δί  στο χαμηλότερο σημεί ο 
της τροχι άς.                                                                           (μον.3) 
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................... 
 
 
 
12. Ένα αυτοκι νητάκι  μάζας 25Kg κι νεί ται  σε  μι α ευθεί α υπό την επί δραση μι ας μεταβαλλόμενης 
συνι σταμένης δύναμης. Η γραφι κή παράσταση συνι σταμένης δύναμης –χρόνου απει κονί ζεται  στο 
επόμενο σχήμα. 
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α) Να υπολογί σετε την Ώθηση της συνι σταμένης δύναμης από 0s έως 60s.       (μον.5) 
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
............β) Να υπολογί σετε τη μεταβολή της ορμής στο χρονι κό δι άστημα από 0s έως 60s.  
                                                                                                                               (μον.1) 
..................................................................................................................................................................................................
................................................................................ 
γ) Να υπολογί σετε την ταχύτητα που αποκτά το αυτοκι νητάκι  τη χρονι κή στι γμή t=60s, εάν τη χρονι κή 
στι γμή t=0s εί χε μηδενι κή ταχύτητα.                                (μον.2) 
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
....................... 
δ) Να υπολογί σετε και  να σχεδι άσετε στην πι ο πάνω γραφι κή παράσταση τη μέση συνι σταμένη δύναμη, 
που δρα στο αυτοκι νητάκι .                                                (μον.2) 
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
13. Έστω μι α σφαί ρα μάζας m=0,010Kg κι νεί ται  ορι ζόντ ι α με άγνωστη ταχύτητα u1 (σχήμα α) και  
σφηνώνεται  στο ακί νητο ξύλι νο σώμα του εκκρεμούς μάζας Μ=0,690Kg. Το σύστημα των δύο σωμάτων 
ξεκι νά με αρχι κή ταχύτητα V (σχήμα β) και  ανασηκώνεται  σε ύψος h=0,25m (σχήμα γ). 
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α) Να υπολογί σετε την ταχύτητα  V  του συστήματος (σφαί ρας-εκκρεμούς) αμέσως μετά την κρούση.                                                   
(μον.4) 
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
.............................................. 
β) Να υπολογί σετε την αρχι κή  ταχύτητα u1 της σφαί ρας πρι ν την κρούση.       (μον.4) 
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
.............................................. 
γ) Να υπολογί σετε τη μεταβολή της κι νητ ι κής ενέργει ας του συστήματος πρι ν και  μετά την κρούση.                               
(μον.2) 
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................... 
14. Μι α μπάλα ρί χνεται  προς τα πάνω, με αρχι κή ταχύτητα 40m/s και  υπό γωνί α 450 ως προς το έδαφος. 
Δί νονται : ημ45=0,7 και  συν45=0,7 
 
 
 
 
 
 
 
 
α) Να γράψετε τ ι ς εξι σώσει ς κί νησης της μπάλας στους άξονες χ και  ψ.          (μον.2) 
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
.......................  
β) Να υπολογί σετε: 

  

 

 

 

45
0
 

u0 
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ι ) το χρόνο πτήσης της μπάλας.                                                                          (μον.2)            

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

ι ι ) το βεληνεκές της μπάλας.                                                                                (μον.2) 

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

....................... 

ι ι ι ) τον χρόνο ανόδου της μπάλας.                                                                       (μον.2) 

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

....................... 

ι v) το μέγι στο ύψος της μπάλας.                                                                          (μον.2) 

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

....................... 

 
 
15. α) Να αναφέρετε τους παράγοντες από τους οποί ους εξαρτάται  η αντ ί σταση ενός μεταλλι κού 
σύρματος με σταθερή δι ατομή.                                                 (μον.3) 
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
β) Ένα σύρμα έχει  αντ ί σταση R=10Ω. Να υπολογί σετε την αντ ί στασή του σύρματος  εάν 
τετραπλασι άσουμε το μήκος του και  δι πλασι άσουμε το εμβαδόν της δι ατομής του. 
                                                                                                                               (μον.3)   
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................... 
γ) ι ) Να υπολογί σετε την αντ ί σταση ενός χάλκι νου σύρματος με μήκος 15,0m και  εμβαδόν δι ατομής 
3,0mm2. Δί νεται  η ει δι κή αντ ί σταση του χαλκού 1,62x10-8Ωm.  
                                                                                                                               (μον.3) 
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
 
ι ι ) Να υπολογί σετε το συνολι κό φορτί ο που δι έρχεται  από μι α δι ατομή του σύρματος σε χρονι κό 
δι άστημα 10s, αν το σύρμα δι αρρέεται   από ρεύμα έντασης 2Α.      (μον.1) 
..................................................................................................................................................................................................
................................................................................  
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ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙ ΚΟΥ ΔΟΚΙ ΜΙ ΟΥ 
 
 
Οι  Ει σηγητές:                               Η Συντονί στρι α                          Ο Δι ευθυντής                                        
 
ΓΙ ΑΝΝΕΛΗ ΣΟΦΙ Α                           ΜΑΥΡΟΥ ΚΥΡΙ ΑΚΗ                       ΗΛΙ Α ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
.................................                   .............................                      ........................... 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ ΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
.................................. 
 
 
 
 
 
 
 

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

Σταθερές 

Επιτάχυνση της Βαρύτητας στην 
επιφάνεια της Γης  

Σταθερά Παγκόσμιας Έλξης  G = 6,67 × 10
-11

 Nm
2
kg

-2
 

Μέση ακτίνα της Γης  RΓης = 6,37 × 10
6
 m 

Μάζα της Γης  MΓης
 
= 5,98 × 10

24
 kg 

Σταθερά Coulomb k = 9,0 × 10
9
 Nm

2
C

-2
  

Ταχύτητα του φωτός στο κενό  
 

Φορτίο του ηλεκτρονίου qe = -1,602× 10
-19

 C 

Φορτίο του πρωτονίου qp = 1,602 × 10
-19

 C 

Μάζα του ηλεκτρονίου me = 9,1094 × 10
-31

 kg 

Μάζα του πρωτονίου  mp = 1,6726 × 10
-27

 kg 

Μάζα του νετρονίου mn = 1,6749 × 10
-27

 kg 

Κίνηση στο Επίπεδο: Εισαγωγικές Έννοιες - Βολές  

Εξισώσεις ομαλά επιταχυνόμενης 
κίνησης 
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Έργο σταθερής συνισταμένης 
δύναμής, για κίνηση στο επίπεδο   

Κινητική ενέργεια σώματος μάζας m, 
για κίνηση στο επίπεδο   

Στατική Τριβή  και  

Κινητική Τριβή 
,     

 

 

 

 

Κυκλική Κίνηση 

Διανυόμενη απόσταση για κυκλική 
κίνηση  

Συχνότητα στην κυκλική κίνηση 
 

Κυκλική συχνότητα – Γωνιακή 
ταχύτητα   

Σχέση γραμμικής - γωνιακής 
ταχύτητας στην ομαλή κυκλική 

κίνηση 

υ = ωR 

Κεντρομόλος επιτάχυνσης της ομαλής 
κυκλικής κίνησης 

 

Γωνιακή επιτάχυνση  
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Ο Νόμος της Παγκόσμιας Έλξης 

Νόμος παγκόσμιας έλξης  
 

Ένταση πεδίου βαρύτητας 
 

Επιτάχυνση της βαρύτητας λόγω 
ουρανίου σώματος Α 

 

Βαρυτική δυναμική ενέργεια 
συστήματος σώματος – Γης    

Σχέση έργου βάρους και μεταβολής 
στην βαρυτική δυναμική ενέργεια 

 

 

Η Έννοια της Ορμής – Ο Γενικευμένος Δεύτερος Νόμος του Νεύτωνα – Κρούσεις 

Ορμή σώματος  

Η γενικευμένη μορφή του 2ου νόμου 
του Νεύτωνα. 
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Ώθηση σταθερής συνισταμένης 
δύναμης   

Κέντρο μάζας (ΚΜ) συστήματος 
σωματιδίων σε μια διάσταση 

 

Εξίσωση δεύτερου νόμου Νεύτωνα 
για το ΚΜ συστήματος σωμάτων  

Εξίσωση ταχυτήτων στην ελαστική 
κρούση   

 

 

Στατικός Ηλεκτρισμός 

Νόμος του Coulomb 

 

Ένταση ηλεκτρικού πεδίου 

, q μικρό θετικό φορτίο  

Ένταση πεδίου σημειακού ηλεκτρικού 
φορτίου 

 

Έργο ηλεκτρικής δύναμης σε 
σημειακό φορτίο q   

Ηλεκτρική δυναμική ενέργεια 
συστήματος δύο στατικών φορτίων 

σε απόσταση r    

Ηλεκτροστατικό δυναμικό σημειακού 
ηλεκτρικού φορτίου Q  

Έργο ηλεκτρικής δύναμης για τη 
μετακίνηση φορτίου q από το σημείο 

Α στο σημείο Β 
 

 

 

 

 

Δυναμικός Ηλεκτρισμός 
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Ένταση ηλεκτρικού ρεύματος 

 

Αντίσταση αγωγού 
 

Αντίσταση μεταλλικού σύρματος με 
σταθερή διατομή   

Ισχύς 
 

Ηλεκτρική Ισχύς  

Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας 
ανά μονάδα χρόνου σε αντιστάτη ,  ,   
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