
 

 

ΘΕΜΑ Α 
 

Από Α1 έως Α4 να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.  
 

A1.   Αν το έργο μιας δύναμης είναι αρνητικό, αυτό σημαίνει πως:   

α. η δύναμη είναι ομόρροπη με τη φορά κίνησης του σώματος.   
β. η δύναμη είναι κάθετη στη φορά κίνησης του σώματος.  
γ. με τη δράση της προσφέρει ενέργεια στο σώμα.  
δ. με τη δράση της αφαιρεί ενέργεια από το σώμα.  
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A2.   Η τριβή ολίσθησης:  

α. είναι ανεξάρτητη από το είδος των τριβόμενων επιφανειών.      
β. είναι ανάλογη της κάθετης αντίδρασης.   
γ. εξαρτάται από το εμβαδόν των τριβόμενων επιφανειών.    
δ. εξαρτάται από την ταχύτητα του σώματος που ολισθαίνει.     
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A3.   Σύμφωνα με τον 1ο νόμο του Newton, ένα σώμα ισορροπεί:  

α. όταν κινείται με σταθερή επιτάχυνση.    
β. μόνο όταν κινείται με σταθερή ταχύτητα.    
γ. μόνο όταν είναι ακίνητο.    
δ. είτε όταν είναι ακίνητο, είτε όταν κινείται με σταθερή ταχύτητα.   
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A4.  Από το ίδιο ύψος, σε συνθήκες κενού αέρος, αφήνουμε ελεύθερα να κινηθούν ένα σφυρί και 

ένα φτερό.   
α. Πρώτα στο έδαφος θα φτάσει το σφυρί, αφού έχει μεγαλύτερη μάζα.    
β. Τα δύο σώματα εκτελούν ευθύγραμμη ομαλή κίνηση.   
γ. Τα δύο σώματα θα φτάσουν ταυτόχρονα στο έδαφος.   
δ. Το φτερό κινείται με μικρότερη επιτάχυνση, αφού είναι ελαφρύτερο.  
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A5.  Να χαρακτηρίσετε ως σωστή (Σ) ή ως λανθασμένη (Λ) την καθεμία από τις 
παρακάτω προτάσεις. 

 

α. Η δράση και η αντίδραση είναι δύο δυνάμεις που ασκούνται ταυτόχρονα.  
 

β. Αδράνεια εμφανίζουν μόνο τα σώματα τα οποία κινούνται.  
 

γ. Κατά τη διάρκεια της ελεύθερης πτώσης ενός σώματος, η μηχανική του ενέργεια 
μειώνεται συνεχώς, αφού συνεχώς μειώνεται το ύψος του σώματος από το έδαφος.  
 

δ. Στην ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση, το διάνυσμα της επιτάχυνσης και το 
διάνυσμα της ταχύτητας είναι ομόρροπα.    
 

ε. Το βάρος είναι μία δύναμη η οποία έχει πάντα σταθερό μέτρο.  
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ΘΕΜΑ Γ 
 

Σώμα μάζας m = 2 kg αφήνεται τη χρονική στιγμή t0 = 0 από 

την κορυφή κεκλιμένου επιπέδου γωνίας κλίσης φ = 30ο και 

μήκους S = 4 m. Μεταξύ του σώματος και του κεκλιμένου 

επιπέδου εμφανίζεται συντελεστής τριβής ολίσθησης μ = 

0,2√3.  
 

Γ1.    Να υπολογίσετε το μέτρο της τριβής ολίσθησης που δέχεται το σώμα κατά την κίνησή του. 
Μονάδες 6 

 

Γ2.    Να υπολογίσετε το μέτρο της επιτάχυνσης με την οποία κινείται το σώμα.  
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Γ3.    Να βρείτε το μέτρο της ταχύτητας του σώματος στη βάση του κεκλιμένου επιπέδου.  
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Γ4.  Αν το ίδιο σώμα, το εκτοξεύαμε τη χρονική στιγμή t0 = 0 με 

αρχική ταχύτητα μέτρου u0 = 16 m/s από τη βάση του ίδιου 
κεκλιμένου επιπέδου, να βρείτε το μέγιστο ύψος στο οποίο θα 
φτάσει το σώμα.  
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