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6/ Ελεύθερη πτώση – κατακόρυφη βολή  
 
Σε όλες τις επόμενες ασκήσεις η αντίσταση του αέρα θεωρείται αμελητέα 

και η επιτάχυνση της βαρύτητας στην επιφάνεια της γης δίνεται g=10m/s
2
. 

 

6.1 / Σώμα μάζας m αφήνετε ελεύθερο να πέσει από ύψος h=80m πάνω από 

την επιφάνεια της γης. Να βρείτε μετά από πόσο χρόνο και με πόση ταχύτητα 

θα φτάσει στο έδαφος. (Απ: 4s, 40m/s) 

 

6.2/ Σώμα μάζας m αφήνετε ελεύθερο να πέσει από ύψος h πάνω από το 

έδαφος. Να βρείτε το ύψος h αν γνωρίζετε ότι φτάνει στο έδαφος με ταχύτητα 

μέτρου 10m/s. (Απ: 5m) 

 

6.3/ Σώμα μάζας m αφήνετε ελεύθερο να πέσει από ύψος h πάνω από την 

επιφάνεια της γης. Αν φτάνει στο έδαφος μετά από t=4s να βρείτε: 

α) την ταχύτητα με την οποία φτάνει στο έδαφος και το ύψος h 

β) την ταχύτητα που έχει και την απόστασή του από το έδαφος την t=2s.  

(Απ: 40m/s, 80m, 20m/s, 60m) 

 

6.4/ Σώμα μάζας m αφήνετε ελεύθερο να πέσει από ύψος h=320m πάνω από 

την επιφάνεια της γης. Να βρείτε: 

α) μετά από πόσο χρόνο θα φτάσει στην επιφάνεια της γης και με πόση 

ταχύτητα 

β) τη μεταβολή της ταχύτητας στο πρώτο και στο τελευταίο δευτερόλεπτο της 

κίνησης 

γ) το διάστημα που διανύει στο πρώτο και στο τελευταίο δευτερόλεπτο της 

κίνησης. 

(Απ: 8s, 80m/s, 10m/s, 5m, 75m) 

 

6.5/ Σώμα μάζας m αφήνετε ελεύθερο να πέσει από ύψος h πάνω από την 

επιφάνεια της σελήνης. Όταν έχει διανύσει τη μισή απόσταση έχει ταχύτητα 

μέτρου 16m/s, ενώ όταν φτάνει στο έδαφος έχει περάσει χρόνος 10 2 s. Να 

βρείτε το ύψος h και την επιτάχυνση της βαρύτητας στην επιφάνεια της 

σελήνης gΣ.  

(Απ: 160m, 1,6m/s
2
) 

 

6.6/ Σώμα μάζας m αφήνετε ελεύθερο να πέσει από ύψος h πάνω από την 

επιφάνεια της γης. Αν στο τελευταίο δευτερόλεπτο της κίνησης διανύει 55m να 

βρείτε το ύψος h και το συνολικό χρόνο μέχρι να φτάσει στο έδαφος.  

(Απ: 180m, 6s) 

 

6.7/ Από ύψος H=500m πάνω από το έδαφος αφήνουμε ελεύθερες να πέσουν 

μικρές σφαίρες με ρυθμό μια σφαίρα ανά δύο δευτερόλεπτα. Να βρείτε : 

α) πόσες σφαίρες θα προλάβουν να πέσουν αν υποθέσουμε ότι παύουμε να 

αφήνουμε σφαίρες τη στιγμή που η πρώτη σφαίρα φτάνει στο έδαφος 
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β) πόσο θα απέχει η πρώτη σφαίρα από το έδαφος όταν η τέταρτη σφαίρα 

ξεκινάει 

γ) πόσο θα απέχει η πρώτη από την τρίτη σφαίρα όταν ξεκινάει η πέμπτη 

σφαίρα. 

(Απ: 6, 320m, 240m)   
 

6.8/ Το σώμα Σ1 κινείται ευθύγραμμα ομαλά με ταχύτητα 

μέτρου u1=10m/s και κάποια στιγμή 

διέρχεται από τη θέση Δ. Την ίδια στιγμή αφήνουμε ελεύθερο από ύψος 

h=80m πάνω από το έδαφος το σώμα Σ2 το οποίο συγκρούεται με το Σ1 στη 

θέση Γ. Να βρείτε την απόσταση ΔΓ.  

(Απ: 40m) 

 

6.9/ Ένα αερόστατο αιωρείται σε ύψος H=500m πάνω από το έδαφος. Από το 

αερόστατο αυτό θέλουμε να βομβαρδίσουμε ένα τραίνο το οποίο κινείται 

ευθύγραμμα και ομαλά με ταχύτητα μέτρου 20m/s και η τροχιά του διέρχεται 

από την κατακόρυφο στην οποία βρίσκεται το αερόστατο. Με κατάλληλους 

υπολογισμούς αφήνουμε τη βόμβα ελεύθερη να πέσει την t=0. Την ίδια όμως 

στιγμή το τραίνο αποκτά σταθερή επιτάχυνση μέτρου 4m/s
2
. Να βρείτε σε 

πόση απόσταση από το τραίνο θα πέσει η βόμβα.  

(Απ: 200m)  

 

6.10/ Σώμα βάλλεται προς τα πάνω με αρχική ταχύτητα μέτρου 10m/s. Να 

βρείτε:  

α) το μέγιστο ύψος στο οποίο θα φτάσει το σώμα 

β) το χρόνο ανόδου, καθόδου και τον ολικό χρόνο κίνησης 

γ) το μέτρο της ταχύτητας με την οποία επιστρέφει στη βάση.  

(Απ: 5m, 1s, 1s, 2s, 10m/s) 

 

6.11/ Σώμα βάλλεται προς τα πάνω με αρχική ταχύτητα μέτρου 20m/s. Να 

βρείτε σε ποιες θέσεις και ποιες χρονικές στιγμές το μέτρο της ταχύτητας είναι 

το μισό της αρχικής.  

(Απ: 15m, 1s, 3s) 

 

6.12/ Αυτοκίνητο ηρεμεί σε οριζόντιο δρόμο. Την t=0 εκτοξεύεται από το 

αυτοκίνητο προς τα πάνω βλήμα με αρχική ταχύτητα u0=10m/s και ταυτόχρονα 

το αυτοκίνητο αρχίζει να κινείται οριζόντια με σταθερή ταχύτητα μέτρου 

h 
u1 

    Δ                      Γ 
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u=20m/s. Να βρείτε την απόσταση μεταξύ βλήματος- αυτοκινήτου α) τη 

στιγμή που το βλήμα φτάνει στο μέγιστο ύψος β) τη στιγμή που το βλήμα 

φτάνει στο έδαφος.  

( Απ: 20,6m , 40m ) 

 

6.13/ Την t=0 βάλλεται κατακόρυφα προς τα πάνω από το έδαφος σώμα με 

αρχική ταχύτητα u0=10m/s και ταυτόχρονα αφήνεται ελεύθερο να πέσει ένα 

δεύτερο σώμα το οποίο βρίσκεται στην ίδια κατακόρυφο με το πρώτο και σε 

ύψος 10m πάνω από αυτό. Να βρείτε: α) μετά από πόσο χρόνο θα γίνει η 

συνάντηση και σε ποιο ύψος πάνω από το έδαφος β) τις ταχύτητες των 

σωμάτων τη στιγμή της συνάντησης.  

(Απ: 1s, 5m, 10m/s, 0) 

 

6.14/ Σώμα βάλλεται κατακόρυφα προς τα πάνω με αρχική ταχύτητα μέτρου 

u0=10m/s από την ταράτσα κτιρίου ύψους 15m. Να βρείτε μετά από πόσο 

χρόνο θα φτάσει στο έδαφος και το μέτρο της ταχύτητας που θα έχει τότε.  

(Απ: 3s, 20m/s) 

 

6.15/ Σώμα αφήνεται ελεύθερο από ύψος h και φτάνει στο έδαφος μετά από 

t=2 2 s. Να βρείτε μετά από πόσο χρόνο φτάνει στο έδαφος αν βάλλεται από 

το ίδιο ύψος με αρχική ταχύτητα μέτρου u0=10m/s α) προς τα κάτω β) προς τα 

πάνω.  

(Απ: 2s, 4s) 

 

6.16/ Την χρονική στιγμή t=0 σώμα βάλλεται από το έδαφος με αρχική 

ταχύτητα μέτρου u0 προς τα πάνω. Ένας παρατηρητής που βρίσκεται σε ύψος h 

από το έδαφος βλέπει το σώμα να περνάει από μπροστά του τις χρονικές 

στιγμές 2s και 4s. Να βρείτε: α) την αρχική ταχύτητα u0 β) το ύψος h που 

βρίσκεται ο παρατηρητής γ) το μέγιστο ύψος στο οποίο φτάνει το σώμα.  

( Απ: 30m/s, 40m, 45m) 

 
 
Τράπεζα θεμάτων 
 
3774 
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