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Ασκήσεις στην οριζόντια βολή 

 

1. Από ένα σημείο Ο στην ταράτσα ενός 

ψηλού κτηρίου σε ύψος Η=80m, εκτοξεύεται 

οριζόντια ένα σώμα μάζας m=0,2kg με αρχική 

ταχύτητα υ0=20m/s τη στιγμή t0=0. Η 

αντίσταση του αέρα θεωρείται αμελητέα ενώ 

g=10m/s2. 

i) Ποια χρονική στιγμή το σώμα περνάει από 

ένα σημείο Α που βρίσκεται σε ύψος h=60m από το έδαφος; 

ii) Να βρεθεί η ταχύτητα του σώματος στη θέση Α. 

iii) Να υπολογιστεί η μεταβολή της ταχύτητας του σώματος μεταξύ των 

σημείων Ο και Α. 

iv) Ποιος ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας στη θέση Α; 

v) Να βρεθεί η ισχύς του βάρους στην παραπάνω θέση. 

 

2. Από ορισμένο ύψος Η από το έδαφος, εκτοξεύεται ένα σώμα μάζας 0,1kg 

οριζόντια με ταχύτητα υο. Μετά από  χρονικό διάστημα 2s, το σώμα βρίσκεται 

σε σημείο Α έχοντας ταχύτητα 25m/s απέχοντας κατά 6m από το έδαφος. 

Αν g=10m/s2 ενώ η αντίσταση του αέρα θεωρείται αμελητέα να υπολογιστούν: 

i) Η αρχική ταχύτητα και το αρχικό ύψος από το οποίο έγινε η εκτόξευση. 

ii) Το έργο του βάρους στο χρονικό διάστημα των 2s. 

iii) Η μέση ισχύς του βάρους από 0-2s και η (στιγμιαία) ισχύς του στη θέση Α. 

iv) Ο ρυθμός μεταβολής της δυναμικής ενέργειας και ο αντίστοιχος ρυθμός 

μεταβολής της κινητικής ενέργειας στη θέση Α. 

 

3. Από δύο σημεία, τα οποία βρίσκονται σε ύψη 2Η και Η από το έδαφος, 

εκτοξεύονται οριζόντια δυο μικρές σφαίρες Α και Β, της ίδιας μάζας, στο ίδιο 

κατακόρυφο επίπεδο. Η πρώτη με αρχική ταχύτητα υ01, πέφτει στο έδαφος 

στο σημείο Γ, όπως στο σχήμα. Να χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις ως 

σωστές ή λανθασμένες, δικαιολογώντας τις απαντήσεις σας. 
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i)   Αν οι δυο σφαίρες εκτοξευτούν 

ταυτόχρονα, πρώτη στο έδαφος θα φτάσει 

η Β σφαίρα, ανεξάρτητα της αρχικής 

ταχύτητας εκτόξευσής της. 

ii)  Για να μπορέσει η Β σφαίρα να φτάσει 

στο έδαφος στο ίδιο σημείο Γ, θα πρέπει 

να εκτοξευθεί με αρχική ταχύτητα 

υ02=2υ01. 

iii) Αν τελικά και οι δύο σφαίρες φτάνουν 

στο ίδιο σημείο Γ, ενώ gH301  , τότε ο λόγος των τελικών κινητικών 

ενεργειών είναι: 

α) 
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𝛦2
=

1

2
 β) 

𝛦1

𝛦2
=

5

8
     γ)  
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=

7

8
      δ) Ε1=Ε2. 

 

4. Όχημα κινείται με σταθερή οριζόντια ταχύτητα υ1=4m/s. Τη στιγμή που 

βρίσκεται στο άκρο A οριζόντιας γέφυρας μήκους D=8m, ο οδηγός εκτοξεύει 

από το παράθυρο ένα μικρό σώμα με ταχύτητα μέτρου υ2=3m/s ως προς τη 

γέφυρα, οριζόντια και κάθετη στη υ1. Τη στιγμή που το σώμα πέφτει στο νερό, 

το όχημα είναι στο άλλο άκρο της γέφυρας. Να βρείτε: 

Α. το ύψος, H, της γέφυρας (από την επιφάνεια του νερού). 

Β. το μέτρο της ταχύτητας του σώματος τη στιγμή που χτυπά στο νερό. 

Δίνεται g=10m/s2. Δίνεται επίσης ότι κατά την κίνηση του σώματος η 

αντίσταση του αέρα είναι αμελητέα. 

 

Α

B

01



02



1



Γ

 



2 ΓΕΛ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ                                            ΖΙΚΟΣ ΜΑΣΤΡΟΔΗΜΟΣ 

3 
 

5. Ένα βλήμα βάλλεται οριζόντια. Το βλήμα κατά την κίνησή του συναντά 

κατακόρυφα δυο κατακόρυφους χάρτινους στόχους Σ1 και Σ2 που οι 

οριζόντιες αποστάσεις τους από το σημείο βολής είναι χ1=30m και χ2=50m 

αντίστοιχα. Οι δύο τρύπες που άνοιξε το βλήμα στους στόχους βρέθηκε ότι 

είχαν κατακόρυφη απόσταση μεταξύ τους h=5m. Να βρεθεί η αρχική 

ταχύτητα του βλήματος. Δίνεται g=10m/s2. 

  

6. Τη χρονική στιγμή t=0 τα σημειακά αντικείμενα Α και Β εκτοξεύονται από 

ένα σημείο που απέχει  κατακόρυφη απόσταση h=80m από το έδαφος, µε 

οριζόντιες ταχύτητες μέτρου υ1=10m/s και υ2=30m/s αντίστοιχα. 

 

 

α) Να συγκρίνεται τους χρόνους πτώσης των δύο σωμάτων. 

β) Να υπολογίσετε την μεταξύ τους απόσταση τη χρονική στιγμή t=2s. 

γ) Να υπολογίσετε τη μέγιστη απόσταση  που μπορούν να βρεθούν τα δύο 

σωματίδια μέχρι τη στιγμή που θα ακουμπήσουν  στο έδαφος. 

Δίνεται g=10m/s2. Η αντίσταση του αέρα να θεωρηθεί αμελητέα 

 

 

7.  Τη χρονική στιγμή t=0 τα σωματίδια Α και Β εκτοξεύονται µε οριζόντιες 

ταχύτητες μέτρου Uο=10m/s από σημεία που απέχουν από το έδαφος 

κατακόρυφη απόσταση h1=90m και h2=45m. 
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α) Να βρεθεί η απόσταση 

των δύο σωμάτων τη 

χρονική στιγμή t=2s. 

β) Να βρεθεί η απόσταση 

του σωματιδίου Α από το 

σημείο πτώσης του 

σωματιδίου Β τη χρονική 

στιγμή 4s. 

Δίνεται g=10m/s2. Η αντίσταση του αέρα να θεωρηθεί αμελητέα. 

 

8. Τη χρονική στιγμή t=0 τα αμελητέων διαστάσεων σώματα Α και Β 

εκτοξεύονται από σημεία που απέχουν από το έδαφος κατακόρυφες 

αποστάσεις h1=220m και 

h2=180m  µε οριζόντιες 

ταχύτητες μέτρου υ1=15m 

και υ2=10m αντίστοιχα. Να 

βρεθεί η απόσταση των 

δύο σωματιδίων τη στιγμή 

που το σώμα Β ακουμπά 

στο έδαφος. 

Δίνεται g=10m/s2. Η αντίσταση του αέρα να θεωρηθεί αμελητέα. 

 

9. Η σφαίρα Α κινείται με σταθερή ταχύτητα υ0, πάνω σε ένα λείο τραπέζι, 

όπως στο σχήμα. Στο ύψος του τραπεζιού, ισορροπεί μια δεύτερη σφαίρα Β 

δεμένη στο άκρο νήματος. Τη στιγμή που η σφαίρα Α εγκαταλείπει το τραπέζι, 

κόβουμε το νήμα που συγκρατεί τη σφαίρα Β.   

Εξετάζουμε, αν θα συμβεί κρούση των δύο 

σφαιρών, πριν φτάσουν στο έδαφος. Τι από τα 

παρακάτω ισχύει; 

α) Δεν θα συγκρουστούν. 

β) Θα συγκρουστούν πάντα. 

0
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γ) θα συγκρουστούν μόνο αν η σφαίρα A έχει αρχική ταχύτητα, μικρότερη μιας 

ορισμένης τιμής. 

δ) θα συγκρουστούν μόνο αν η σφαίρα Α έχει αρχική ταχύτητα, μεγαλύτερη 

μιας ορισμένης τιμής. 

Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. 

Η αντίσταση του αέρα θεωρείται αμελητέα, όπως αμελητέες θεωρούνται και 

οι διαστάσεις των δύο σφαιρών 


