
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 
  

Αντικείμενο: Κεφάλαιο 4 
  

Θέμα 1ο 
Α. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση που ακολουθεί κάθε μια από τις πιο 
κάτω προτάσεις 

α. Ένα σώμα ηρεμεί εκτός πεδίου βαρύτητας. Ασκούμε πάνω του δύναμη 
που περνά από το κέντρο μάζας του. Τότε το σώμα: 

            i. Θα εκτελέσει μόνο μεταφορική κίνηση. 
            ii. Θα εκτελέσει μόνο περιστροφική  κίνηση. 
            iii. Θα εκτελέσει σύνθετη   κίνηση. 
            iv. Θα εξακολουθεί να ηρεμεί γιατί βρίσκεται εκτός βαρυτικού πεδίου. 
  

β.  Η ροπή της δύναμης F ως προς το σημείο Ο είναι : 

 
            i.   T = F(OA)  
            ii.  T = F(AB)  
            iii. T = F(OB) 
  
  

γ. Η ράβδος του του σχήματος ισορροπεί. Ποια είναι η διεύθυνση της 
δύναμης που δέχεται από την άρθρωση: 

  

 
            i.   ΑΚ 
            ii.  ΑΔ 
            iii.  ΑΖ 
            iv.  ΑΓ 

 

 



            v.   ΑΗ 
  
  

δ. Όταν ένα σώμα περιστρέφεται: 
            i. Πρέπει να δέχεται συνισταμένη δύναμη. 
            ii. Πρέπει να δέχεται συνισταμένη ροπή. 
            iii. Πρέπει να μη δέχεται συνισταμένη δύναμη. 
            iv. Δεν είναι απαραίτητο να δέχεται συνισταμένη ροπή. 
  

ε. Ένας αθλητής καλλιτεχνικού πατινάζ εκτελεί μια φιγούρα και 
περιστρέφεται έχοντας τα χέρια του σε θέση έκτασης. Αν μαζέψει τα 
χέρια του ποιο μέγεθος μένει σταθερό; 

            i.  Η γωνιακή ταχύτητα. 
            ii. Η στροφορμή. 
            iii. Η ροπή αδράνειας. 
            iv. Η γωνιακή επιτάχυνση. 
  

στ. Μια σφαίρα (Σ1) αφήνεται να κυλήσει χωρίς ολίσθηση από την κορφή 

κεκλιμένου επιπέδου και μια άλλη ίδια σφαίρα (Σ2) αφήνεται να 

ολισθήσει χωρίς τριβές από την κορφή λείου κεκλιμένου επιπέδου ίδιας 
κλίσης και ύψους με το πρώτο. Στη βάση των κεκλιμένων επιπέδων: 

            i.   Η Σ1 θα φτάσει με μεγαλύτερη ταχύτητα 

            ii.  Η Σ2 θα φτάσει με μεγαλύτερη ταχύτητα 

  iii. Η Σ2 θα φτάσει με μεγαλύτερη ταχύτητα γιατί η Σ1 δέχεται τριβή 

άρα χάνει ενέργεια 
            iv. Θα φτάσουν με την ίδια ταχύτητα 

(μονάδες 6) 
  
Β. Να αντιστοιχίσετε τα μεγέθη της μεταφορικής κίνησης της πρώτης στήλης 
με εκείνα της δεύτερης συμπληρώνοντας και τα κενά. 
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(μονάδες 10) 
  
Γ. Να χαρακτηρίσετε τις πιο κάτω προτάσεις σαν σωστές ή λάθος. 

α. Κατά τη μεταφορική κίνηση ενός στερεού ένα τυχαίο ευθύγραμμο 
τμήμα που ορίζουν δύο σημεία του σώματος, παραμένει πάντα 
παράλληλο με τον εαυτό του. 

β. Κατά την περιστροφική κίνηση ενός σώματος όλα τα σημεία του έχουν 
διαφορετικές γραμμικές ταχύτητες. 

γ. Κατά την  κύλιση ενός σώματος(χωρίς ολίσθηση) υπάρχει οπωσδήποτε 
ένα σημείο του που έχει ταχύτητα μηδέν 

δ. Η συνισταμένη ροπή ως προς οποιοδήποτε σημείο , ενός στερεού που 
ισορροπεί, είναι μηδέν. 

Ε. Ένα ζεύγος δυνάμεων δεν μπορεί να αντικατασταθεί από μια μόνο 
δύναμη. 

(μονάδες 5)   
  
Δ. Ο κύλινδρος του σχήματος ανεβαίνει με κύλιση χωρίς να ολισθαίνει πάνω 

στο κεκλιμένο επίπεδο. Να σχεδιάσετε τη δύναμη τριβής που δέχεται και 
να δικαιολογήσετε τη φορά της 

 
  
  

(μονάδες 4) 
  
 Θέμα 2ο 
Α. Να υπολογίσετε τη ροπή αδράνειας λεπτού δακτυλίου μάζας m και ακτίνας 

R  γύρω από άξονα κάθετο στο επίπεδό του που περνά:  
α. από το κέντρο του.              β. από ένα σημείο της περιφέρειάς του. 

(μονάδες 6) 
  
Β. Να συμπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις. 

Το διάνυσμα της στροφορμής του λεπτοδείκτη ενός οριζοντίου ρολογιού 
έχει διεύθυνση ……………………….. και φορά προς τα 
…………………….το δε μέτρο της είναι ………………… από τη 
στροφορμή του ωροδείκτη που έχει ίδια μάζα με το λεπτοδείκτη 

(μονάδες 3) 
  

Γ. Ένας τροχός ποδηλάτου κυλίεται χωρίς ολίσθηση  και η επιτάχχυνση του 
κέντρου μάζας του δίνεται από το διπλανό διάγραμμα. Να κάνετε τη 
γραφική παράσταση της γωνιακής του ταχύτητας σε συνάρτηση με το 

½ mu2 - 

W = Fx - 



χρόνο αν αρχικά είχε μηδενική ταχύτητα. Στη συνέχεια να υπολογίσετε τον 
αριθμό των στροφών που έχει κάνει μέχρι τη στιγμή t3. 

  

 
  

(μονάδες 8) 
  
Δ. Ένας τροχός κυλίεται χωρίς ολίσθηση πάνω σε οριζόντιο επίπεδο και το 

κέντρο μάζας του έχει ταχύτητα u = 20 m/s. Να σχεδιάσετε τον τροχό και 
τα διανύσματα της γραμμικής ταχύτητας των σημείων του που βρίσκονται 
πάνω στην οριζόντια και την κατακόρυφη διάμετρό του που διέρχονται 
από το κέντρο του. Να υπολογίσετε στη συνέχεια τα μέτρα των ταχυτήτων 
αυτών. 

 (μονάδες 8) 
  
Θέμα 3ο 
Ο τροχός του σχήματος έχει ακτίνα R = 0,4 m , μάζα 1Kg και η ροπή 
αδράνειάς του γύρω από τον κύριο άξονα είναι I = 1/2 mR2. Ένα μικρό σώμα 
μάζας 100g που κινείται με ταχύτητα u = 24 m/s στο επίπεδο του τροχού, 
σφηνώνεται στον αρχικά ακίνητο τροχό στη θέση Α. 
  

 
Αν ο τροχός είναι ελεύθερος να περιστρέφεται γύρω από άξονα που περνά 
από το κέντρο του, να βρείτε:  
i. Τη γωνιακή ταχύτητα που θα αποκτήσει. 
ii. Τη μέση δύναμη που δέχεται από το μικρό σώμα αν ο χρόνος της κρούσης 
είναι Δt = 0,01s 
iii. Τη μεταβολή της ενέργειας του συστήματος. 

 (μονάδες 25) 
  
Θέμα 4ο 
Ο κύλινδρος του διπλανού σχήματος έχει μάζα m = 3 Kgr και ακτίνα R = 0, 
1m. Αφήνεται να κυλήσει χωρίς ολίσθηση από την κορφή του κεκλιμένου 



επιπέδου που βρίσκεται σε ύψος h = 5m. Το κεκλιμένο επίπεδο έχει κλίση φ = 

30ο και η ροπή αδράνειας του κυλίνδρου ως προς τον κύριο άξονά του είναι Ι 
=1/2mR2. 
  

 
  
Να υπολογίσετε:  
i.  Tη γωνιακή επιτάχυνση του καθώς κατεβαίνει. 
ii. Την τριβή που δέχεται. 
iii. την τελική ταχύτητα του κέντρου μάζας. 
iv. τον ολικό χρόνο κίνησης πάνω στο κεκλιμένο επίπεδο. 
v. τον αριθμό των στροφών που κάνει. 
vi. τον ελάχιστο συντελεστή στατικής τριβής που πρέπει να έχει με το 

κεκλιμένο επίπεδο για να μην ολισθαίνει. Δίνεται g = 10 m/s2 

  
Καλή επιτυχία 

  

  


