
 

 

ΘΕΜΑ Α 
 

Από Α1 έως Α4 να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.  
 

A1.  Στο διπλανό σχήμα φαίνεται η θέση ενός σώματος το οποίο 

βρίσκεται πάνω σε οριζόντιο δάπεδο. Η μετατόπιση του 

σώματος στη χρονική διάρκεια 0 → 4 s είναι:  

α. 10 m.  
β. − 10 m.  
γ. 50 m.  
δ. – 50 m. 

 
Μονάδες 5 

 

A2.  Όταν ένα σώμα κινείται ευθύγραμμα και ομαλά:   

α. δεν ισορροπεί.  
β. είναι απαραίτητο να μην δέχεται δυνάμεις.  
γ. η συνισταμένη των δυνάμεων που ασκούνται σ’ αυτό είναι μηδέν.  
δ. η συνισταμένη των δυνάμεων που ασκούνται σ’ αυτό δεν μπορεί να είναι μηδέν. 

Μονάδες 5 
 

A3.  Πάνω σε οριζόντιο τραχύ δάπεδο τοποθετούμε 

ένα σώμα σχήματος παραλληλογράμμου, με δύο 
διαφορετικούς τρόπους, όπως φαίνεται στο 
διπλανό σχήμα. Και στις δύο περιπτώσεις 

ασκούμε στο σώμα σταθερή οριζόντια δύναμη F⃗ 
οπότε αυτό αρχίζει να κινείται κατά μήκος του 
δαπέδου.  
α. Η τριβή ολίσθησης που δέχεται το σώμα από το δάπεδο είναι μεγαλύτερη στην 1η 

περίπτωση. 
β. Η τριβή ολίσθησης που δέχεται το σώμα από το δάπεδο είναι μεγαλύτερη στην 2η 

περίπτωση.   
γ. Η τριβή ολίσθησης που δέχεται το σώμα από το δάπεδο είναι η ίδια και στις δύο 

περιπτώσεις.  
δ. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε την τριβή που δέχεται το σώμα στις δύο περιπτώσεις 

καθώς δεν επαρκούν τα δεδομένα.  
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A4.  Ένα σώμα επιταχύνεται ομαλά από την ηρεμία πάνω σε τραχύ οριζόντιο δάπεδο, υπό την 

επίδραση εξωτερικής δύναμης.    
α. Το έργο της συνισταμένης δύναμης για ορισμένη μετατόπιση του σώματος, ισούται με 

τη μεταβολή της κινητικής ενέργειας του σώματος στη μετατόπιση αυτή.  

β. Το έργο της συνισταμένης δύναμης για ορισμένη μετατόπιση του σώματος, είναι 

μεγαλύτερο από τη μεταβολή της κινητικής ενέργειας του σώματος στη μετατόπιση 

αυτή.  

γ. Η κινητική ενέργεια του σώματος παραμένει σταθερή.  

δ. Η συνισταμένη δύναμη που ασκείται στο σώμα δεν παράγει έργο.       
Μονάδες 5 



 

 

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

 

α. Ένα σώμα κινείται κατά μήκος οριζόντιου τραχέος δαπέδου υπό την επίδραση σταθερής 
δύναμης. Η συνισταμένη δύναμη που δέχεται το σώμα από το δάπεδο σχηματίζει οξεία 
γωνία με την οριζόντια διεύθυνση.     
 

β. Η επιτάχυνση ενός σώματος, που εκτελεί ελεύθερη πτώση, δεν εξαρτάται από τον τόπο 
στον οποίο βρίσκεται το σώμα.  
 

γ. Ένα σώμα κινείται κατά μήκος ενός οριζόντιου δαπέδου. Αν η συνισταμένη δύναμη που 
ασκείται στο σώμα είναι μηδέν, τότε ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας του σώματος 
παραμένει σταθερός.  

 

δ. Η μηχανική ενέργεια ενός σώματος που εκτελεί ευθύγραμμη ομαλή κίνηση είναι μηδέν.  
 

ε. Το αλγεβρικό άθροισμα των έργων όλων των δυνάμεων, οι οποίες ασκούνται σ’ ένα 
σώμα που μετατοπίζεται κατά Δx⃗, ισούται με το έργο της συνισταμένης όλων των 
δυνάμεων στην ίδια μετατόπιση. 

Μονάδες 5 
 

ΘΕΜΑ Γ 
 

Σώμα Σ1 μάζας m1 = 2 kg ηρεμεί σε 
σημείο (Α) ενός οριζόντιου δαπέδου 
με το οποίο εμφανίζει συντελεστή 
τριβής ολίσθησης μ = 0,5. Ένα δεύτερο 
σώμα Σ2 μάζας m2 = 4 kg βρίσκεται σε 
σημείο (Δ) ενός λείου κεκλιμένου 
επιπέδου γωνίας κλίσης φ = 30ο και σε 
ύψος h από το οριζόντιο δάπεδο.  
Τη χρονική στιγμή t0 = 0, ασκούμε στο σώμα Σ1 σταθερή οριζόντια δύναμη μέτρου F1 = 18 N, με 
αποτέλεσμα το σώμα Σ1 να ξεκινά την κίνησή του κατά μήκος του οριζόντιου δαπέδου. Την ίδια 
χρονική στιγμή αφήνουμε το σώμα Σ2 ελεύθερο να ολισθήσει πάνω στο κεκλιμένο επίπεδο.  
Το σημείο (Γ) βρίσκεται στο τέλος του οριζόντιου δαπέδου και στη βάση του κεκλιμένου επιπέδου. 
Η απόσταση των σημείων (Α) και (Γ) είναι S1 = 8 m.  
 

Γ1.  Να υπολογίσετε το μέτρο της επιτάχυνσης με την οποία κινείται κάθε σώμα.  

Μονάδες 6 
 

Γ2.  Να βρείτε τη μηχανική ενέργεια του σώματος Σ2 στο σημείο (Δ), αν γνωρίζετε ότι τα δύο 

σώματα φτάνουν ταυτόχρονα στο σημείο (Γ). 
Μονάδες 7 

 

Γ3.  Να υπολογίσετε τον λόγο της κινητικής ενέργειας του σώματος Σ1 προς την κινητική ενέργεια 

του σώματος Σ2, στη θέση (Γ). 
Μονάδες 6 

 

Γ4.  Να υπολογίσετε τα έργα των δυνάμεων που ασκούνται σε κάθε σώμα από τη χρονική στιγμή 

t0 = 0 μέχρι να φτάσουν στο σημείο (Γ).  

Μονάδες 6 



 

 

Δίνονται:  

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

• ο 1
ημ30 =

2
  και  ο 3

συν30 =
2

. 

• να θεωρήσετε το οριζόντιο επίπεδο ως επίπεδο μηδενικής βαρυτικής δυναμικής ενέργειας.  

 


