
 

 

ΘΕΜΑ Α 
 

Από Α1 έως Α4 να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.  
 

A1.  Σύμφωνα με την αρχή δράσης – αντίδρασης, η δράση και η αντίδραση:    

α. είναι δύο δυνάμεις διανυσματικά ίσες.  
β. ασκούνται ταυτόχρονα και συνυπάρχουν.  
γ. ασκούνται μόνο σε σώματα που ισορροπούν και όχι σε σώματα που επιταχύνονται.  
δ. κάποιες φορές ασκούνται στο ίδιο σώμα. 
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A2.  Η μετατόπιση:   

α. δεν μπορεί να είναι μηδέν.  
β. σε κάθε κίνηση είναι ανάλογη της χρονικής διάρκειας της κίνησης.  
γ. σε καμία κίνηση δεν ταυτίζεται με την απόσταση.  
δ. εξαρτάται από την αρχική και την τελική θέση.   
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A3.  Ένα σώμα εκτελεί ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση.   

α. Η συνισταμένη δύναμη ΣF⃗ και η ταχύτητα u⃗⃗ είναι διανύσματα ομόρροπα μεταξύ τους και 
κάθετα στην επιτάχυνση α⃗⃗⃗. 

β. Η συνισταμένη δύναμη ΣF⃗, η ταχύτητα u⃗⃗ και η επιτάχυνση α⃗⃗⃗ είναι ομόρροπα διανύσματα.  

γ. Η συνισταμένη δύναμη ΣF⃗ και η επιτάχυνση α⃗⃗⃗ είναι διανύσματα ομόρροπα μεταξύ τους 
και αντίρροπα στην ταχύτητα u⃗⃗.  

δ. Η συνισταμένη δύναμη ΣF⃗ και η ταχύτητα u⃗⃗ είναι διανύσματα ομόρροπα μεταξύ τους και 
αντίρροπα στην επιτάχυνση α⃗⃗⃗. 
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A4.  Η αδράνεια ενός σώματος εξαρτάται από:     

α. το σχήμα του. 

β. από την πυκνότητά του.  

γ. τη μάζα του.  

δ. από τον όγκο του.       
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A5.  Να χαρακτηρίσετε ως σωστή (Σ) ή ως λανθασμένη (Λ) την καθεμία από τις 
παρακάτω προτάσεις. 

 

α. Η ελεύθερη πτώση είναι μια ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση.     
 

β. Όταν ένα σώμα κινείται σε λείο κεκλιμένο επίπεδο, η μηχανική του ενέργεια παραμένει 
σταθερή.  
 

γ. Για να τετραπλασιαστεί η κινητική ενέργεια ενός σώματος, πρέπει να τετραπλασιαστεί η 
ταχύτητά του.   
 

δ. Όταν σ’ ένα σώμα ασκείται μεταβλητή δύναμη, τότε το σώμα εκτελεί ομαλά 
μεταβαλλόμενη κίνηση.  
 



 

 

ε. Η στατική τριβή έχει μια μέγιστη τιμή η οποία ονομάζεται οριακή τριβή. 
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ΘΕΜΑ Γ 
 

Σώμα μάζας m = 10 kg κινείται σε τραχύ οριζόντιο δάπεδο με σταθερή 
ταχύτητα μέτρου u0 = 10 m/s υπό την επίδραση σταθερής οριζόντιας 

δύναμης F⃗. Τη χρονική στιγμή t0 = 0 το σώμα διέρχεται από ένα σημείο 
του δαπέδου το οποίο αντιστοιχεί στη θέση x0 = 0.  
Τη χρονική στιγμή που το σώμα διέρχεται από τη θέση x1 = 10 m, η δύναμη 

F⃗ καταργείται. Το έργο της δύναμης F⃗ από τη θέση x0 μέχρι τη θέση x1 είναι 
ίσο με 200 J.  

 

Γ1.  Να υπολογίσετε τον συντελεστή τριβής ολίσθησης μ.  
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Γ2.  Να βρείτε τη χρονική στιγμή στην οποία το σώμα σταματά. 
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Γ3.  Να υπολογίσετε τη μετατόπιση του σώματος στο τελευταίο δευτερόλεπτο της κίνησής του. 
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Γ4.  Να σχεδιάσετε το διάγραμμα της κινητικής ενέργειας σε συνάρτηση με τη θέση του σώματος, 

από τη θέση x0 = 0 μέχρι τη θέση στην οποία το σώμα σταματά.  
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Δίνεται το μέτρο της επιτάχυνσης της βαρύτητας ίσο με g = 10 m/s2. 

 


