
 

 

ΘΕΜΑ Α 
 

Από Α1 έως Α4 να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.  
 

A1.  Ένα σώμα κινείται σε οριζόντιο τραχύ δάπεδο με το οποίο εμφανίζει 

τριβή ολίσθησης μέτρου Τ = 2 Ν. Στο διπλανό διάγραμμα φαίνεται 

η μεταβολή της τιμής της οριζόντιας δύναμης F⃗ που ασκείται στο 

σώμα, σε συνάρτηση με τον χρόνο. Η κίνηση του σώματος: 

α. στη χρονική διάρκεια 0 → t1 είναι ομαλή.  
β. στη χρονική διάρκεια t1 → t2 είναι ομαλή.  
γ. στη χρονική διάρκεια t2 → t3 είναι ομαλή. 
δ. σε καμία περίπτωση δεν είναι ομαλή. 

Μονάδες 5 
 

A2.  Διαθέτουμε μια σιδερένια μπάλα μάζας 2 kg και ένα βιβλίο μάζας 2 kg.   

α. Η σιδερένια μπάλα έχει μεγαλύτερη αδράνεια.  
β. Το βιβλίο έχει μεγαλύτερη αδράνεια.  
γ. Τα δύο σώματα έχουν την ίδια αδράνεια.  
δ. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε τις αδράνειες των δύο σωμάτων γιατί είναι 

κατασκευασμένα από διαφορετικά υλικά.   
Μονάδες 5 

 
 

A3.  Σε μια ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση, τα διανύσματα της ταχύτητας και της 

επιτάχυνσης:  
α. είναι ομόρροπα.   
β. είναι αντίρροπα. 
γ. είναι κάθετα μεταξύ τους. 
δ. σχηματίζουν μεταξύ τους οξεία γωνία φ. 

Μονάδες 5 
 

A4.  Αν το έργο μιας δύναμης που ασκείται σ’ ένα σώμα είναι αρνητικό, τότε:  

α. η δύναμη αυτή μέσω του έργου της προσφέρει ενέργεια στο σώμα.  

β. η δύναμη αυτή μέσω του έργου της αυξάνει την κινητική ενέργεια του σώματος.  

γ. η δύναμη αυτή μέσω του έργου της δεν μεταβάλλει την κινητική ενέργεια του σώματος.  

δ. η δύναμη αυτή μέσω του έργου της αφαιρεί ενέργεια από σώμα.       
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A5.  Να χαρακτηρίσετε ως σωστή (Σ) ή ως λανθασμένη (Λ) την καθεμία από τις 
παρακάτω προτάσεις. 

 

α. Κατά την ελεύθερη πτώση ενός σώματος, η μηχανική του ενέργεια παραμένει σταθερή.     
 

β. Σύμφωνα με τον 1ο νόμο του Newton, ένα σώμα ισορροπεί είτε όταν κινείται με σταθερή 
ταχύτητα είτε όταν είναι ακίνητο.  
 

γ. Η τριβή ολίσθησης μπορεί να πάρει τιμές μεγαλύτερες από την οριακή τριβή.  
 

δ. Το έργο το βάρους στην κατακόρυφη βολή προς τα πάνω είναι μηδέν.  
 



 

 

ε. Επιτάχυνση 1 m/s2 αποκτά ένα σώμα μάζας 1 kg όταν σε αυτό ασκείται δύναμη μέτρου 
1 Ν. 
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ΘΕΜΑ Γ 
 

Δύο σώματα Σ1 και Σ2, με μάζες m1 = 4 kg και m2 = 2 kg 
αντίστοιχα, είναι ακίνητα στα σημεία (Α) και (Γ) ενός λείου 
οριζόντιου δαπέδου. Τα σημεία (Α) και (Γ) απέχουν απόσταση 
S = 40 m. 
Τη χρονική στιγμή t0 = 0 στα σώματα ασκούνται σταθερές 
οριζόντιες δυνάμεις με μέτρο F1 = 8 N και F2 = 6 N αντίστοιχα, όπως φαίνεται στο σχήμα.  

 

Γ1.  Να υπολογίσετε το μέτρο της επιτάχυνσης την οποία θα αποκτήσει κάθε σώμα μόλις τεθεί 

σε κίνηση. 
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Γ2.  Να βρείτε τη χρονική στιγμή t στην οποία τα δύο σώματα θα συναντηθούν καθώς και την 

απόσταση από το σημείο (Α) πού θα συμβεί αυτό.  

Μονάδες 6 
 

Αν τα δύο σώματα κινούνταν σε παράλληλους δρόμους (ώστε το ένα να μην εμποδίζει την κίνηση 

του άλλου) και το σώμα Σ1 φτάνοντας στο σημείο (Γ) εισέρχεται σε τραχύ τμήμα του δαπέδου με το 

οποίο εμφανίζει συντελεστή τριβής ολίσθησης μ = 0,6, να υπολογίσετε:  
 

Γ3.  την κινητική ενέργεια του σώματος Σ1 τη στιγμή που διέρχεται από το σημείο (Γ). 

Μονάδες 6 

 

Γ4.  την απόσταση που θα διανύσει το σώμα Σ1 πάνω στο τραχύ τμήμα του δαπέδου και το ποσό 

θερμότητας που εκλύεται κατά τη διάρκεια της κίνησης αυτής. 

Μονάδες 7 

 
Δίνεται το μέτρο της επιτάχυνσης της βαρύτητας ίσο με g = 10 m/s2. 

 


