
ΟΜΑΛΗ ΚΥΚΛΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ 
 

1. Σε μια ομαλή κυκλική κίνηση η συχνότητα είναι 10Ηz. Αυτό σημαίνει ότι το κινητό κάνει: 

α. 1 κύκλο κάθε 10s.   γ. 20 κύκλους κάθε 2s 

β. 10 κύκλους κάθε 10s  δ. 10m κάθε 1s. 

 

2. Ο λεπτοδείκτης του ρολογιού έχει περίοδο: 

α. 1s   β. 60s   γ. 1h   δ.12h 

 

3. Ο ωροδείκτης του ρολογιού έχει περίοδο: 

α. 24h   β. 1h   γ. 12h    δ.1min 

 

4. Χαρακτηρίστε ως σωστές ή ως λανθασμένες τις μαθηματικές εκφράσεις που ακολουθούν και 

δικαιολογήστε τις απαντήσεις σας. 

α. υ=2πf  β. ακ=ω2R  γ. ω=2π/Τ  δ. Fk=mω2R 

ε. f=1/Τ  στ. ακ=4π2R/T2
  ε. FK=4mπ2Rf2 

 

5. Όταν ένα υλικό σημείο εκτελεί ομαλή κυκλική κίνηση: 

α. Μεταβάλλεται το μέτρο της ταχύτητας του. 

β. Δεν έχει επιτάχυνση. 

γ. Διαγράφει κάθε μια πλήρη περιστροφή στον ίδιο χρόνο. 

δ. Ασκούνται σ΄ αυτό δυνάμεις μηδενικής συνισταμένης. 

 

6. Ποιες από τις επόμενες προτάσεις που αναφέρονται στη γωνιακή ταχύτητα στην ομαλή 

κυκλική κίνηση είναι σωστές; 

α. Είναι εφαπτομένη της τροχιάς. 

β. Διατηρείται σταθερή κατά μέτρο. 

γ. Έχει ως μονάδα μέτρησης το 1rad/s. 

δ. Ισούται με το πηλίκο της μεταβολής της επίκεντρης γωνίας Δθ που διαγράφει η επιβατική 

ακτίνα του κινητό σε χρόνο Δt προς το χρόνο αυτό. 

ε. Έχει διεύθυνση κάθετη στο επίπεδο της τροχιάς. 

 

7. Μια μοτοσυκλέτα κινείται σε κυκλική πίστα με ταχύτητα σταθερής τιμής. Όταν διπλασιαστεί 

η τιμή της ταχύτητας η κεντρομόλος επιτάχυνση είναι: 

Α. Ίδια. 

Β. Διπλασιάζεται. 

Γ. Υποδιπλασιάζεται. 

Δ. Τετραπλασιάζεται. 

 

8. Ποιες από τις επόμενες προτάσεις που αναφέρονται στην κεντρομόλο δύναμη που ασκείται σε 

ένα σώμα μάζας m που κάνει ομαλή κυκλική κίνηση ακτίνας, R, είναι σωστές; 

α. Έχει σταθερή διεύθυνση. 

β. Είναι πάντοτε κάθετη στην ταχύτητα υ. 

γ. Ισούται με mυ2/R2. 

δ. Έχει κατεύθυνση προς το κέντρο της τροχιάς. 

ε. Έχει σημείο εφαρμογής το κέντρο της τροχιάς. 

 

 

 

 

 



 

9. Ένα σημείο Μ κινείται πάνω σε μια περιφέρεια. Ποιο από τα επόμενα σχήματα είναι σωστό; 

 

 
 

10. Να συμπληρωθούν τα κενά στο παρακάτω κείμενο. Στην ομαλή κυκλική κίνηση ενός 

αντικειμένου εμφανίζεται .......................... επιτάχυνση. Η τιμή της επιτάχυνσης δίνεται από τη 

σχέση .......................... Η γραμμική ταχύτητα του αντικειμένου συνδέεται με τη γωνιακή του με 

τη σχέση .......................... Η τιμή της γραμμικής ταχύτητας παραμένει .......................... ενώ 

αλλάζει συνέχεια η .......................... της. 

 

 

 

11. Στο σύστημα των δύο τροχών με ακτίνες R1 και R2 που συνδέονται 

με ιμάντα, ο λόγος των γωνιακών ταχυτήτων ω1/ω2 είναι ίσος με:  

α. 1   β. R1/R2  γ. R2/R1 

Ποια είναι η σωστή απάντηση; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

 

 

12. Σώμα εκτελεί ομαλή κυκλική κίνηση σε κύκλο ακτίνας R=30m, με γωνιακή ταχύτητα  

ω=π rad/sec. Να βρείτε τη συχνότητα, την γραμμική ταχύτητα, την περίοδο και το χρόνο που θα 

περάσει για να εκτελέσει το σώμα μισή περιστροφή. 

 

 

13. Σώμα εκτελεί ομαλή κυκλική κίνηση σε κύκλο ακτίνας R=30m, με γωνιακή ταχύτητα  

ω=π rad/sec. Να βρείτε τη συχνότητα, την γραμμική ταχύτητα, την περίοδο και το χρόνο που θα 

περάσει για να εκτελέσει το σώμα μισή περιστροφή. 

 

14. Τα σημεία της περιφέρειας ενός τροχού που εκτελεί ομαλή κυκλική κίνηση έχουν 

γραμμική ταχύτητα u= 4π m/sec ενώ η γωνιακή του ταχύτητα περιστροφής είναι ω= 2π rad/sec. 

Να βρείτε την ακτίνα του καθώς και την συχνότητα και την περίοδο περιστροφής του. 

 

15. Ποδηλάτης διαγράφει κυκλική τροχιά ακτίνας R=10m. Η γραμμική του ταχύτητα είναι 

u=4m/sec. Να βρεθούν: α) η γωνιακή του ταχύτητα, β) η περίοδος και η συχνότητα της κυκλικής 

κίνησης και γ) η κεντρομόλος επιτάχυνση. 

 

 

16. Δυο τροχοί ακτίνων R1=40cm και R2=10cm συνδέονται με ιμάντα και περιστρέφονται ο μεν 

πρώτος με συχνότητα f1=4Hz, ο δε δεύτερος με συχνότητα f2. Να βρεθεί ο αριθμός των στροφών 

που θα κάνει ο δεύτερος τροχός σε χρόνο t=20sec. 

 

 



 

17. Μια σφαίρα εκτελεί ομαλή κυκλική κίνηση ακτίνας r = 1,2 m και η επιβατική της ακτίνα 

διαγράφει γωνία 60° σε χρονική διάρκεια 2s. 

α. Να υπολογίσετε το μέτρο της γωνιακής ταχύτητας καθώς και το μέτρο της γραμμικής 

ταχύτητας της σφαίρας. 

β. Αν τη χρονική στιγμή t = 0 η σφαίρα διέρχεται από σημείο Α της τροχιάς της, να υπολογίσετε 

τη χρονική στιγμή t2 που η σφαίρα διέρχεται για πέμπτη φορά μετά την t = 0 από σημείο Β της 

τροχιάς της το οποίο είναι αντιδιαμετρικό του σημείου Α. 

 

18.  Ένας ψηφιακός δίσκος εικόνας (DVD) έχει ακτίνα R=0,06 m και περιστρέφεται 1500  φορές το 

λεπτό. Υπολογίστε.  

α) Την περίοδο και την συχνότητα της περιστροφής του.  

β) Την ταχύτητά του και την γωνιακή του ταχύτητα ενός σημείου με ακτίνα r=R.  

γ) Την ταχύτητά του και την γωνιακή του ταχύτητα ενός σημείου με ακτίνα r=R/3. 

 

 

19. Ένα σώμα μάζας 4kg διαγράφει κατακόρυφο κύκλο δεμένο στο 

άκρο νήματος μήκους 2m. Τη στιγμή που περνάει από το χαμηλότερο 

σημείο της τροχιάς του, έχει ταχύτητα μέτρου 5m/s. Να σχεδιάστε τις 

δυνάμεις που ασκούνται στο σώμα στη θέση αυτή και να υπολογίστε τα 

μέτρα τους. Δίνεται g=10m/s2. 

 
 

 

20. Δύο δρομείς ξεκινούν ταυτόχρονα απο το ίδιο σημείο ενός  κυκλικού στίβου ακτίνας 

R=200/π m. Οι δύο δρομείς κινούνται αντίρροπα. Ο  Αντώνης κινείται προς τα αριστερά με 

γωνιακή ταχύτητα π/100  rad/s και ο Γιάννης προς τα δεξιά με γωνιακή 

ταχύτητα 3π/100 rad/s.  Υπολογίστε:  

α) τις γραμμικές ταχύτητες τους 

β) Σε πόσο χρόνο θα συναντηθούν οι δύο δρομείς για πρώτη φορά.  

γ) Πόση απόσταση θα καλύψει ο Αντώνης και πόση ο Γιάννης μέχρι να 

συναντηθούν; 

δ) να απαντήσετε στα ερωτήματα (β) και (γ) αν οι δρομείς κινούνταν 

ομόρροπα. 
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