
 

 

ΘΕΜΑ Α 

Από Α1 έως Α4 να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 
 
Α1. Η επιτάχυνση έχει πάντοτε ίδια κατεύθυνση με: 
α. την αρχική ταχύτητα. 
β. τη συνισταμένη δύναμη. 
γ. τη μετατόπιση. 
δ. την τελική ταχύτητα. 

Μονάδες 5 
Α2. Η κίνηση ενός σώματος είναι ευθύγραμμη ομαλή αν: 
α. το κινητό κινείται σε ευθεία γραμμή. 
β. ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητάς του είναι σταθερός. 
γ. το κινητό σε ίσους χρόνους διανύει ίσα διαστήματα. 
δ. το κινητό κινείται σε ευθεία γραμμή και η ταχύτητά του είναι σταθερή. 

Μονάδες 5 
Α3. Συγγραμμικές ονομάζονται οι δυνάμεις που έχουν: 
α. κάθετες διευθύνσεις. 
β. ίδιο σημείο εφαρμογής. 
γ. ίδια διεύθυνση. 
δ. ίδια κατεύθυνση. 

Μονάδες 5 
Α4. Όταν ένα σώμα κάνει ελεύθερη πτώση: 
α. η ταχύτητά του παραμένει σταθερή σε μέτρο και κατεύθυνση. 
β. η επιτάχυνσή του είναι ανάλογη του χρόνου. 
γ. η βαρυτική δυναμική ενέργειά του μετατρέπεται σταδιακά σε κινητική ενέργεια. 
δ. το έργο του βάρους του είναι μηδέν. 

Μονάδες 5 
 
Α5. Να χαρακτηρίσετε ως σωστή (Σ) ή ώς λανθασμένη (Λ) την κάθεμία από τις 
παρακάτω προτάσεις. 
α. Η μονάδα μέτρησης της δύναμης στο Διεθνές Σύστημα (S.I.) είναι το 1 J. 
β. Ένα σώμα δεν επιταχύνεται αν η συνισταμένη δύναμη που δέχεται είναι μηδέν. 
γ. Στην ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση η επιτάχυνση είναι σταθερή. 
δ. Στην ελεύθερη πτώση η αντίσταση του αέρα θεωρείται αμελητέα. 
ε. Ο συνολικός αριθμός δυνάμεων στη φύση είναι άρτιος αριθμός. 
 

Μονάδες 5 
 

 

 

 



 

 

ΘΕΜΑ Γ 

Αρχικά ακίνητος ποδηλάτης επιταχύνεται για 4 s με επιτάχυνση α1. Στη συνέχεια 

κινείται για άλλα 8 s με σταθερή ταχύτητα και μετά επιβραδύνεται με επιβράδυνση 

ίσου μέτρου με την αρχική επιτάχυνσή του, μέχρι να σταματήσει. Διανύει συνολικά 96 

m. 

Γ1. Να βρεθεί ο χρόνος κίνησης και το μέτρο της  επιτάχυνσης του ποδηλάτη. 

Μονάδες 7 

Γ2. Να υπολογίσετε, για κάθε κίνηση που εκτελεί το αυτοκίνητο το διάστημα το οποίο 

διανύει.  

Μονάδες 6 

Γ3. Να γίνουν τα διαγράμματα (υ-t), (s-t). 

Μονάδες 6 

Γ4. Να υπολογίσετε το έργο της συνισταμένης των δυνάμεων που ασκούνται στον 

ποδηλάτη για όλη τη διάρκεια της κίνησής του.  

Μονάδες 6 

 


