
 

 

ΘΕΜΑ Α 

Από Α1 έως Α4 να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

 

Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και: 

α. μετατόπιση. 

β. επιτάχυνση. 

γ. θέση. 

δ. διάστημα. 

Μονάδες 5 

Α2. Για τον προσδιορισμό μιας δύναμης που ασκείται σε ένα σώμα απαιτείται να 

ξέρουμε: 

α. τη διεύθυνση και το μέτρο της. 

β. την κατεύθυνση και το μέτρο της. 

γ. το μέτρο της. 

δ. τη διεύθυνσή της. 

Μονάδες 5 

Α3. Σε μια ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση το διάστημα που διανύει το 

κινητό: 

α. μπορεί να είναι μηδέν. 

β. είναι ίσο με το μέτρο της μετατόπισής του. 

γ. είναι μικρότερο από το μέτρο της μετατόπισής του. 

δ. Είναι μεγαλύτερο από το μέτρο της μετατόπισής του. 

Μονάδες 5 

Α4. Μια δύναμη που ασκείται σε ένα σώμα το οποίο μετατοπίζεται δεν παράγει έργο 

όταν: 

α. είναι σταθερή. 

β. είναι μεταβαλλόμενη. 

γ. η γωνία μεταξύ της δύναμης και της μετατόπισης είναι 180ο. 

δ. η γωνία μεταξύ της δύναμης και της μετατόπισης είναι 90ο. 

Μονάδες 5 

Α5. Να χαρακτηρίσετε ως σωστή (Σ) ή ώς λανθασμένη (Λ) την κάθεμία από τις 
παρακάτω προτάσεις.  
α. Το βάρος ενός σώματος μεταβάλλεται από τόπο σε τόπο πάνω στην επιφάνεια της 

Γης. 

β. Η κίνηση είναι έννοια σχετική. 

γ. Στην ευθύγραμμη ομαλή κίνηση η μέση ταχύτητα και το μέτρο της στιγμιαίας 

ταχύτητας συμπίπτουν. 

δ. Η δύναμη είναι αποτέλεσμα αλληλεπίδρασης δύο σωμάτων. 

ε. Μονάδα μέτρησης της κινητικής ενέργειας στο S.I. είναι το 1 kg · m/s2. 
Μονάδες 5 

 

 



 

 

ΘΕΜΑ Γ 

Στο παρακάτω σχήμα δίνεται το διάγραμμα θέσης – χρόνου για ένα κινητό που κινείται 
ευθύγραμμα. 

 

 

Γ1. Να περιγράψετε το είδος της κίνησης σε καθένα από τα επιμέρους χρονικά 
διαστήματα που σημειώνονται στο σχήμα. 

Μονάδες 6 

Γ2. Να υπολογίσετε τη μέση ταχύτητα του κινητού στο χρονικό διάστημα από 0 έως  
30 s. 

Μονάδες 7 

Γ3. Να κατασκευάσετε το διάγραμμα ταχύτητας – χρόνου. 

Μονάδες 7 

Γ4. Αν γνωρίζετε ότι η μάζα του σώματος είναι m = 2 kg να υπολογίσετε την κινητική 
ενέργεια του σώματος τις χρονικές στιγμές t1 = 3 s και t2 = 25 s . 

Μονάδες 6 

 
 


