
 

 

ΘΕΜΑ Α 
 

Από Α1 έως Α4 να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.  
 

A1.   Σύμφωνα με την αρχή δράσης – αντίδρασης:    

α. το σώμα μεγαλύτερης μάζας ασκεί πάντα μεγαλύτερη δύναμη.   
β. το σώμα μικρότερης μάζας ασκεί πάντα μεγαλύτερη δύναμη.  
γ. τα δύο σώματα αλληλεπιδρούν ασκώντας το ένα στο άλλο ίσες κατά μέτρο δυνάμεις, 

ανεξαρτήτως μάζας.  
δ. η δράση και η αντίδραση έχουν το ίδιο μέτρο και την ίδια φορά.   

Μονάδες 5 
 

A2.  Ένα παιδί σπρώχνει σε οριζόντιο τραχύ δάπεδο μια κούτα η οποία περιέχει βιβλία, ασκώντας 

σε αυτή οριζόντια δύναμη. Αν το παιδί θέλει να μειώσει την τριβή ολίσθησης που 
εμφανίζεται μεταξύ της κούτας και του δαπέδου, πρέπει:  
α. να βγάλει από την κούτα κάποια βιβλία.      
β. να σπρώξει με μεγαλύτερη δύναμη την κούτα.   
γ. να προσθέσει και άλλα βιβλία μέσα στην κούτα.    
δ. να δέσει την κούτα με ένα σχοινί και στη συνέχεια να τραβήξει οριζόντια την κούτα μέσω 

του σχοινιού.     
Μονάδες 5 

 
 

A3.   Σύμφωνα με τον 2ο νόμο του Newton:  

α. η επιτάχυνση που αποκτά ένα σώμα είναι ανάλογη της μάζας του σώματος και της 
δύναμης που ασκείται σε αυτό.    

β. όσο μεγαλύτερη δύναμη ασκείται σε ένα σώμα, τόσο μικρότερη επιτάχυνση αποκτά.  
γ. όσο μικρότερη δύναμη ασκείται σε ένα σώμα, τόσο μικρότερη επιτάχυνση αποκτά.  
δ. η επιτάχυνση που αποκτά ένα σώμα είναι ανάλογη της μάζας του σώματος και 

αντιστρόφως ανάλογη της δύναμης που ασκείται σε αυτό.   
Μονάδες 5 

 

A4.  Κατά τη διάρκεια της ελεύθερης πτώσης ενός σώματος:   

α. μειώνεται η κινητική ενέργεια του σώματος και ταυτόχρονα αυξάνεται η δυναμική του 
ενέργεια.    

β. μειώνεται τόσο η δυναμική όσο και η κινητική ενέργεια του σώματος.   
γ. αυξάνεται τόσο η δυναμική όσο και η κινητική ενέργεια του σώματος.   
δ. η μηχανική του ενέργεια παραμένει σταθερή. 

Μονάδες 5 

 

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

 

α. Στην ευθύγραμμη ομαλή κίνηση ενός σώματος, το σώμα διανύει ίσες μετατοπίσεις σε 
ίσα χρονικά διαστήματα.  
 

β. Όσο μεγαλύτερη μάζα έχει ένα σώμα, τόσο μικρότερη αδράνεια εμφανίζει.  
 

γ. Το έργο του βάρους είναι πάντα μηδέν.  
 



 

 

δ. Σύμφωνα με τον 1ο νόμο του Newtοn, η ακινησία και η ευθύγραμμη ομαλή κίνηση είναι 
δύο ισοδύναμες καταστάσεις.    
 

ε. Αν διπλασιαστεί η ταχύτητα ενός σώματος τότε διπλασιάζεται και η κινητική του 
ενέργεια.  

Μονάδες 5 

 
 
ΘΕΜΑ Γ 
 

Σώμα μάζας m = 4 kg ηρεμεί πάνω σε οριζόντιο δάπεδο με 
το οποίο εμφανίζει συντελεστή τριβής ολίσθησης μ1 = 0,2. 
Από τη χρονική στιγμή t0 = 0 και μετά το σώμα δέχεται 

οριζόντια δύναμη F⃗, το μέτρο της οποίας μεταβάλλεται με 
τον χρόνο, όπως φαίνεται στο διπλανό διάγραμμα.  
 

Γ1.  Να υπολογίσετε το μέτρο της ταχύτητας του 

σώματος τη χρονική στιγμή t1 = 2 s.  
Μονάδες 6 

 

Γ2.  Να βρείτε τη μετατόπιση του σώματος στη χρονική διάρκεια από 2 s έως 5 s.  

Μονάδες 5 
 

Γ3.  Να υπολογίσετε τη χρονική στιγμή που το σώμα θα σταματήσει καθώς και τη συνολική 

απόσταση που θα διανύσει μέχρι τότε.  
Μονάδες 7 

 

Γ4.  Αν το σώμα τη χρονική στιγμή t2 = 5 s εισερχόταν σε τμήμα του οριζόντιου δαπέδου το οποίο 

είναι κατασκευασμένο από διαφορετικό υλικό, με αποτέλεσμα να εμφανίζει με το τμήμα 
αυτό συντελεστή τριβής ολίσθησης μ2, να υπολογίσετε τον συντελεστή τριβής ολίσθησης μ2 
αν γνωρίζετε ότι το σώμα από τη χρονική στιγμή t2, μέχρι να σταματήσει, διανύει απόσταση 
S = 2 m.  

Μονάδες 7 
 

Δίνεται το μέτρο της επιτάχυνσης της βαρύτητας, g = 10 m/s2.  

 


