
 

 

ΘΕΜΑ Α 
 

Από Α1 έως Α4 να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.  
 

A1.  Κατά την εκτέλεση μιας εργαστηριακής άσκησης για τη μελέτη της ευθύγραμμης κίνησης, 

φωτογραφίσαμε μια σφαίρα σε διάφορες θέσεις της κίνησής της και πήραμε την παρακάτω 

εικόνα.  

  

 

 

  

 Αν γνωρίζετε ότι κάθε μετατόπιση της σφαίρας γίνεται σε ίσα χρονικά διαστήματα, τότε 

μπορείτε να συμπεράνετε ότι η κίνηση της σφαίρας είναι:  

α. ομαλά επιταχυνόμενη.  
β. ομαλά επιβραδυνόμενη.  
γ. ομαλή.  
δ. μη ομαλά επιταχυνόμενη. 

 
Μονάδες 5 

 

A2.  Ένας σερβιτόρος μεταφέρει πιάτα τοποθετημένα πάνω σε έναν δίσκο. Η δύναμη που 

εξαναγκάζει τα πιάτα να κινηθούν είναι:    
α. η στατική τριβή.  
β. η βαρύτητα.  
γ. η κάθετη αντίδραση.  
δ. η δύναμη που ασκεί ο σερβιτόρος στα πιάτα. 

Μονάδες 5 
 

 

A3.  Στις 2 Αυγούστου του 1971 ο αστροναύτης και κυβερνήτης του Apollo 15 

David Scott, βρισκόταν σε διαστημική αποστολή στη Σελήνη. Θέλοντας να 
εξετάσει πειραματικά τους νόμους της ελεύθερης πτώσης, και γνωρίζοντας 
ότι στη Σελήνη δεν υπάρχει ατμόσφαιρα, άφησε ταυτόχρονα από το ίδιο 
ύψος ένα φτερό και ένα σφυρί. Αυτό που παρατήρησε είναι ότι:  
α. στο έδαφος της Σελήνης έφτασε πρώτα το σφυρί. 
β. στο έδαφος της Σελήνης έφτασε πρώτα το φτερό.   
γ. κανένα από το σώματα δεν έφτασε στο έδαφος της Σελήνης αφού εκεί 

δεν υπάρχει βαρύτητα.  
δ. τα σώματα έφτασαν ταυτόχρονα στο έδαφος της Σελήνης.  

Μονάδες 5 
 

A4.  Ένα λεωφορείο κινείται με σταθερή ταχύτητα και ξαφνικά φρενάρει απότομα. Οι επιβάτες 

του λεωφορείου:    
α. δεν θα κινηθούν καθόλου.  

β. θα κινηθούν προς τα μπρος λόγω αδράνειας.  

γ. θα κινηθούν προς τα πίσω λόγω αδράνειας.  

δ. δεν μπορούμε να γνωρίζουμε προς ποια κατεύθυνση θα κινηθούν.       
Μονάδες 5 



 

 

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

 

α. Σε κάθε δράση αντιστοιχεί μία ίσου μέτρου και ίδιας φοράς αντίδραση. 
 

β. Για να αλλάξει η κινητική κατάσταση ενός σώματος πρέπει να του ασκηθεί δύναμη.  
 

γ. Κάθε σώμα τείνει να διατηρήσει μόνο την κατάσταση ακινησίας του.  

 

δ. Το βάρος ενός αστροναύτη στη Σελήνη είναι το ίδιο με το βάρος του στη Γη.  
 

ε. Η μονάδα μέτρησης του έργου μιας δύναμης στο S.I είναι το 1 Ν. 
Μονάδες 5 

 
ΘΕΜΑ Γ 
 

Σώμα μάζας m = 2 kg αρχικά ηρεμεί σε σημείο 
(Α) ενός οριζόντιου τραχέος δαπέδου με το 
οποίο παρουσιάζει συντελεστή τριβής 
ολίσθησης μ = 0,5. Τη χρονική στιγμή t0 = 0 στο 
σώμα ασκείται δύναμη μέτρου F = 20 N η 
οποία σχηματίζει με την οριζόντια διεύθυνση 
γωνία φ (ημφ = 0,8 και συνφ = 0,6) οπότε το 
σώμα ξεκινά να κινείται κατά μήκος του οριζόντιου δαπέδου. Όταν το σώμα μετατοπιστεί κατά 40 

m από την αρχική του θέση, η δύναμη F⃗ καταργείται ακαριαία και αμέσως μετά το σώμα συναντά 
λείο κεκλιμένο επίπεδο γωνίας κλίσης θ = 30ο. 
 

Γ1.  Να υπολογίσετε το μέτρο της επιτάχυνσης του σώματος κατά την κίνησή του στο οριζόντιο 

δάπεδο.  
Μονάδες 6 

 

Γ2.  Να υπολογίσετε το μέτρο της ταχύτητας του σώματος τη στιγμή που καταργείται η δύναμη 

F⃗ (θέση Γ). 
Μονάδες 7 

 

Γ3.  Να υπολογίσετε τη μέγιστη δυναμική ενέργεια που θα αποκτήσει το σώμα κατά την κίνησή 

του πάνω στο κεκλιμένο επίπεδο. 
Μονάδες 6 

 

Γ4.  Να βρείτε τη χρονική στιγμή που το σώμα ακινητοποιείται για πρώτη φορά.    

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 ως επίπεδο μηδενικής βαρυτικής δυναμικής ενέργειας το οριζόντιο δάπεδο.  

 


