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Παρατηρήσεις  στα θέματα του 1ου Τόμου 

Κεφάλαιο 1 (Κρούσεις) 

Σελίδα 12     ΘΕΜΑ: 1.A31         στο β αντικαθίσταται η λέξη κινητική με τη λέξη δυναμική και σωστή είναι η (δ) 

Σελίδα 12     ΘΕΜΑ: 1.Β79         στην 1η σειρά: όπου m1=m  

Σελίδα 30     ΘΕΜΑ: 1.Β86         στην 5η σειρά: ακίνητο Σ3 

Σελίδα 30     ΘΕΜΑ: 1.Β87         στην 4η σειρά: αντί   υ / 2  να γίνει  υ1 / 2 

Σελίδα 37     ΘΕΜΑ: 1.Β109       στην 6η σειρά: η μάζα του σώματος είναι m3=3m και σωστή η (β) 

Σελίδα 37     ΘΕΜΑ: 1.Β110       στην τελευταία σειρά της σελίδας 37: …το σώμα Σ3 είναι αρχικά ακίνητο 

Σελίδα 38     ΘΕΜΑ: 1.Β111       στην 7η σειρά: αντί Σ1 να γίνει Σ2    

Σελίδα 52     ΘΕΜΑ: 1.Γ148        στην 3η σειρά: να διαγραφεί η έκφραση ….όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα    

Σελίδα 55     ΘΕΜΑ: 1.Δ150       στην απάντηση Δ.3   3,52m 

      

Κεφάλαιο 2 (Στερεό σώμα) 

Σελίδα 69   ΘΕΜΑ: 2.Α4               σωστό το (δ) όχι το (β) 

Σελίδα 70   ΘΕΜΑ: 2.Α6               σωστό το (δ) όχι το (β) 

Σελίδα 70   ΘΕΜΑ: 2.Α32             στο (γ) αντί 2F να γίνει F/2  διότι αλλιώς υπάρχουν δύο ίδια και σωστό είναι το (δ) 

Σελίδα 76   ΘΕΜΑ: 2.Α33              Στην προτελευταία σειρά της εκφώνησης να γίνει αντικατάσταση με την έκφραση  

                                                           ……….Σε ποια από τις παρακάτω περιπτώσεις η στήριξη  

απαιτεί ανθεκτικότερο οριζόντιο νήμα   

Σελίδα 89   ΘΕΜΑ: 2.Β66              τελευταία σειρά εκφώνησης αντί για «….του συστήματος»  

να γίνει της «…….της στεφάνης» και οι επιλογές  α.  και β. να αλλάξουν και να γίνουν 

α. κινείται προς τα αριστερά. β. κινείται προς τα δεξιά.    και σωστό είναι το (α) 

Σελίδα 89   ΘΕΜΑ: 2.Β67 να σβηστεί στη δεύτερη σειρά «ακτίνας 2r» 

Σελίδα 91     ΘΕΜΑ: 2.Β72            σωστή απάντηση η (γ)  

Σελίδα 92     ΘΕΜΑ: 2.Β76            στην εκφώνηση7η γραμμή να συμπληρωθεί «..η συνισταμένη ροπή ως προς το σημείο Ο»  

Σελίδα 101   ΘΕΜΑ: 2.Β98           στην απάντηση β. είναι 0 

Σελίδα 102   ΘΕΜΑ: 2.Β101        να σβηστεί στην 1η γραμμή η λέξη οριζόντια να συμπληρωθεί στη 2η γραμμή …μήκους  L  

και να προστεθεί στην 10η σειρά …σώμα Σ μάζας m=2M και στη τελευταία σειρά να 
σβηστεί η λέξη «παραμένει» και να αντικατασταθεί με την πρόταση «να ισορροπεί 
οριζόντια» 

Σελίδα 102   ΘΕΜΑ: 2.Β102        στην απάντηση γ 

Σελίδα 103   ΘΕΜΑ: 2.Β104         στους παρονομαστές και των τριών επιλογών αντί για 6 να γίνει 5 

Σελίδα 104   ΘΕΜΑ: 2.Β106         στους παρονομαστές και των τριών επιλογών δίπλα από το 2 να μπει και το σύμβολο μ  

του συντελεστή τριβής 

Σελίδα 105   ΘΕΜΑ: 2.Β108         στην απάντηση γ 

Σελίδα 107   ΘΕΜΑ: 2.Β113 στην 8η γραμμή να αντικατασταθεί η λέξη «ελάχιστο» με την λέξη «μέγιστο» 
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Σελίδα 108   ΘΕΜΑ: 2.Β116         στην να συμπληρωθεί στην 8η σειρά η έκφραση:  

«…….η ράβδος σχηματίζει με την οριζόντια διεύθυνση γωνία φ» 

 

Σελίδα 110  ΘΕΜΑ: 2.Β118           στα δεδομένα δίνονται ακόμη: mΑΓ =2m  και   mΜΝ = m   ,  μ1=1 

    Απαντήσεις: μ2=1  

Σελίδα 114  ΘΕΜΑ: 2.Γ125           Στο Γ.4  να συμπληρωθεί:  

«…….της κεντρομόλου επιτάχυνσης ενός σημείου της περιφέρειας του δίσκου» 

Σελίδα 115  ΘΕΜΑ: 2.Γ128           Στην  2η σειρά να συμπληρωθεί η μάζα του δίσκου m=3kg 

στις απαντήσεις    Γ.2     5√28N , εφθ=3√3     Γ.4  3m           Γ.5  4m/s 

Σελίδα 116  ΘΕΜΑ: 2.Γ129 στο ερώτημα Γ.3 να σβηστεί  «από αυτό» και να συμπληρωθεί  

……….. απέχει από το κέντρο του δίσκου….. 

Σελίδα 116  ΘΕΜΑ: 2.Γ130           Στην  7η σειρά να  

«……..η στεφάνη κινείται με γωνιακή επιτάχυνση μέτρου 12,5m/s2 

Και στην απάντηση Γ.3   25/π  

Σελίδα 117  ΘΕΜΑ: 2.Γ132           στο σημείο Α μπαίνει άρθρωση και αλλάζει το ερώτημα Γ.4  

    Γ.4 η δυναμική ενέργεια που είναι αποθηκευμένη στο ελατήριο 

Απ:   Γ.1   5√3N           Γ.2  15Ν           Γ.3  7,5Ν∙m        Γ.4  (9/16) Joule   

Σελίδα 118  ΘΕΜΑ: 2.Γ133           η απάντηση  Γ.2  500 m/s2 

Σελίδα 118  ΘΕΜΑ: 2.Γ134           εκφώνηση της Γ.4  να συμπληρωθεί στο τέλος της πρότασης 

 «……τη χρονική στιγμή t=0,2s. 

Σελίδα 119  ΘΕΜΑ: 2.Γ136           Στην  8η σειρά να συμπληρωθεί για την περιστροφή της τροχαλίας  

η λέξη «….αριστερόστροφα» 

Σελίδα 121  ΘΕΜΑ: 2.Γ139           στην απάντηση: Γ.3  5Ν 

Σελίδα 122  ΘΕΜΑ: 2.Γ141           μάζα m1=1kg    στην απάντηση: Γ.3  60Ν 

Σελίδα 123  ΘΕΜΑ: 2.Γ143           στην 13η σειρά στην πρόταση το κέντρο μάζας του δίσκου προς τα «πάνω» να αλλάξει και  

να γίνει προς τα «κάτω» 

Σελίδα 124  ΘΕΜΑ: 2.Δ144          Στην  εκφώνηση αντί R1 να γίνει R  και αντί R2 να γίνει 2R  

    Στην τέταρτη σειρά να συμπληρωθεί η λέξη ….μέτρου 30m/s  

Στο ερώτημα Δ.1 αντί Σ1 να γίνει Σ2  και στις απαντήσεις:      

Δ1. να γίνει 2m/s2                       Δ4.  να γίνουν 40Ν , 14Ν                              Δ5.  να γίνει 40j/s 

Σελίδα 127  ΘΕΜΑ: 2.Δ148 στην απάντηση   Δ4.   0,5m 

Σελίδα 128  ΘΕΜΑ: 2.Δ150 Στην 18η σειρά η δύναμη είναι F=2N    στην απάντηση   Δ3.   (200/3) Ν 

Σελίδα 129  ΘΕΜΑ: 2.Δ152 Στην ℓο=1,75m   ,  h=0,4m 

Δ3.  Το μέτρο της δύναμης που ασκείται από το δάπεδο στη ράβδο τη χρονική στιγμή t0=0 

και στις απαντήσεις: Δ3.  5Ν    Δ4.    145Ν 
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Κεφάλαιο 3 (Ταλαντώσεις) 

Σελίδα 178   ΘΕΜΑ: 3.Γ162        στην απάντηση   Γ4.   0,2𝐽 

Σελίδα 186   ΘΕΜΑ: 3.Γ182        στην απάντηση   Γ4.   ± 0,32√5 𝑚   

Σελίδα 186   ΘΕΜΑ: 3.Γ183        στην απάντηση   Γ4.   -1J 

Σελίδα 192   ΘΕΜΑ: 3.Γ194        στην απάντηση Γ4.   93,75 % 

Σελίδα 193   ΘΕΜΑ: 3.Γ196       Να θεωρήσετε θετική φορά  προς τα κάτω 

                   τελευταία σειρά να σβηστεί: Να θεωρήσετε…με την ιδιοσυχνότητα του 

Σελίδα 193   ΘΕΜΑ: 3.Γ197       Γ4. Αν 𝛢𝜊 = 2√2𝑚𝑚  να βρείτε το πλάτος τη χρονική στιγμή 𝑡2 = 3𝑡1 

Σελίδα 194   ΘΕΜΑ: 3.Γ198       στην απάντηση Γ3. −17,71875𝐽 

Σελίδα 198   ΘΕΜΑ: 3.Δ202       στην απάντηση Δ1. √0,15 𝑚 , 1m/s , 4m/s 

Σελίδα 200   ΘΕΜΑ: 3.Δ205       να συμπληρωθεί στην εκφώνηση «…..να θεωρηθεί θετική φορά προς τα δεξιά» 

Σελίδα 220   ΘΕΜΑ: 3.Δ237       να συμπληρωθεί στην 11η σειρά: ……..μάζας m3=0,7kg, που είναι δεμένο 

                    

Σελίδα 227   ΘΕΜΑ: 3.Δ245       στην απάντηση Δ4.   π / 15 s 

Σελίδα 230   ΘΕΜΑ: 3.Δ248       στην απάντηση Δ4.   10 / 3Ν 

Σελίδα 231   ΘΕΜΑ: 3.Δ250       στην εκφώνηση μετά το Δ1 ερώτημα…1η σειρά: αντί σώμα Σ2 να γίνει Σ3 ξεκινά 


