
 

 

ΘΕΜΑ Α 
 

Από Α1 έως Α4 να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.  
 

A1.  Στο διπλανό σχήμα φαίνεται η θέση σε συνάρτηση με τον χρόνο για 

τρία σώματα Σ1, Σ2 και Σ3 που βρίσκονται στον ίδιο οριζόντιο δρόμο.  

α. Το σώμα Σ1 εκτελεί ομαλή κίνηση, το σώμα Σ2 εκτελεί ομαλά 
επιταχυνόμενη κίνηση και το σώμα Σ3 εκτελεί μη ομαλά 
επιταχυνόμενη κίνηση.  

β. Το σώμα Σ1 είναι ακίνητο, το σώμα Σ2 εκτελεί ομαλή κίνηση και 
το σώμα Σ3 εκτελεί ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση.  

γ. Το σώμα Σ1 είναι ακίνητο, το σώμα Σ2 εκτελεί ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση και το σώμα 
Σ3 εκτελεί μη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση.  

δ. Το σώμα Σ1 είναι ακίνητο, το σώμα Σ2 εκτελεί ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση και το σώμα 
Σ3 εκτελεί ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση. 

 
Μονάδες 5 

 

A2.  Ένας εργάτης τραβά ένα κιβώτιο με νερό το οποίο βρίσκεται 

πάνω σε τραχύ οριζόντιο δάπεδο. Σε ένα από τα τοιχώματα  του 
κιβωτίου υπάρχει μια τρύπα, με αποτέλεσμα το κιβώτιο σιγά 
σιγά να αδειάζει. Κατά την κίνηση του κιβωτίου η τριβή 
ολίσθησης:    
α. συνεχώς μειώνεται.  
β. συνεχώς αυξάνεται.  
γ. δεν μεταβάλλεται.  
δ. όταν αδειάσει όλο το νερό από το κιβώτιο, θα μηδενιστεί. 

Μονάδες 5 
 

 

A3.  Ένας παίκτης χτυπά με τη στέκα του μια μπάλα του μπιλιάρδου.  

α. Η δύναμη που ασκεί η στέκα στη μπάλα του μπιλιάρδου είναι μεγαλύτερη από τη δύναμη 
που ασκεί η μπάλα του μπιλιάρδου στη στέκα. 

β. Η δύναμη που ασκεί η στέκα στη μπάλα του μπιλιάρδου είναι μικρότερη από τη δύναμη 
που ασκεί η μπάλα του μπιλιάρδου στη στέκα.   

γ. Η δύναμη που ασκεί η στέκα στη μπάλα του μπιλιάρδου είναι κατά μέτρο ίση με τη 
δύναμη που ασκεί η μπάλα του μπιλιάρδου στη στέκα.  

δ. Η δύναμη που ασκεί η στέκα στη μπάλα του μπιλιάρδου είναι διανυσματικά ίση με τη 
δύναμη που ασκεί η μπάλα του μπιλιάρδου στη στέκα.  

Μονάδες 5 
 

A4.  Σύμφωνα με τον 2ο νόμο του Newton:    

α. δύο σώματα ίδιας μάζας αποκτούν ίσες κατά μέτρο επιταχύνσεις ανεξάρτητα από τη 

συνισταμένη δύναμη που δέχονται.  

β. δύο σώματα ίδιας μάζας αποκτούν ίσες κατά μέτρο επιταχύνσεις μόνο αν δέχονται την 

ίδια συνισταμένη δύναμη.  

γ. δύο σώματα διαφορετικής μάζας, αν δέχονται την ίδια συνισταμένη δύναμη, αποκτούν 

ίσες κατά μέτρο επιταχύνσεις.  



 

 

δ. δύο σώματα ίδιας μάζας, αν δέχονται την ίδια συνισταμένη δύναμη, αποκτούν 

διαφορετικές κατά μέτρο επιταχύνσεις.       
Μονάδες 5 

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

παρακάτω προτάσεις. 
 

α. Η εξίσωση της ταχύτητας ενός σώματος στο S.I δίνεται από τη σχέση u = 20 – 4t. Αν η 
μάζα του σώματος είναι m = 2 kg τότε το μέτρο της συνισταμένης δύναμης που δέχεται 
το σώμα είναι 8 Ν. 
 

β. Ο χρόνος πτώσης ενός σώματος στην ελεύθερη πτώση εξαρτάται μόνο από το ύψος από 
το οποίο αφήνεται.  
 

γ. Το έργο του βάρους ενός σώματος σε μια κατακόρυφη προς τα πάνω βολή είναι 
αρνητικό.  

 

δ. Το βάρος ενός αστροναύτη στον διεθνή διαστημικό σταθμό είναι μηδέν.  
 

ε. Η απόσταση που διανύει ένα σώμα εξαρτάται από την αρχική και την τελική του θέση. 
Μονάδες 5 

 
ΘΕΜΑ Γ 
 

Από την ταράτσα ενός κτιρίου ύψους H = 20 m, εκτοξεύουμε μια μπάλα μάζας m = 2 kg κατακόρυφα 
προς τα πάνω με ταχύτητα μέτρου u0 = 20 m/s.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Γ1.  Να υπολογίσετε τη μηχανική ενέργεια της μπάλας τη στιγμή της εκτόξευσης (θέση Α).  

Μονάδες 6 
 

Γ2.  Να βρείτε το μέγιστο ύψος από το έδαφος στο οποίο θα φτάσει η μπάλα.  

Μονάδες 7 
 



 

 

Γ3.  Να υπολογίσετε το έργο του βάρους της μπάλας κατά τη διάρκεια της ανόδου της. 

Μονάδες 6 
 

Γ4.  Να υπολογίσετε τη χρονική διάρκεια της πτώσης της μπάλας καθώς και το μέτρο της 

ταχύτητάς της τη στιγμή κατά την οποία επιστρέφει στο έδαφος.   
Μονάδες 6 

 
Δίνονται:  

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

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

 


