
 

 

ΘΕΜΑ Α 
Από Α1 έως Α4 να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

 
Α1. Η εξίσωση κίνησης στην ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση είναι η: 
α. υ = υο + αt. 
β. υ = υο − αt. 
γ. x = υοt – αt2 · 1/2. 
δ. x = υοt − 2αt. 

Μονάδες 5 
Α2. Η αδράνεια ενός σώματος: 
α. είναι το μέτρο της μάζας του. 
β. αποτελεί είδος δύναμης που ασκείται πάνω του. 
γ. εκδηλώνεται μόνο όταν αυτό κινείται. 
δ. είναι ιδιότητά του. 

Μονάδες 5 
Α3. Ο νόμος δράσης – αντίδρασης εφαρμόζεται: 
α. μόνο όταν τα σώματα ισορροπούν. 
β. μόνο όταν δεν υπάρχει τριβή. 
γ. μόνο όταν τα σώματα είναι σε κίνηση. 
δ. σε οποιαδήποτε περίπτωση. 

Μονάδες 5 
Α4. Όταν πλησιάζει προς το έδαφος ένα σώμα που πέφτει ελεύθερα από κάποιο ύψος, 
η δυναμική του ενέργεια: 
α. διατηρείται σταθερή. 
β. αυξομειώνεται. 
γ. αυξάνεται. 
δ. μειώνεται. 

Μονάδες 5 
Α5. Να χαρακτηρίσετε ως σωστή (Σ) ή ώς λανθασμένη (Λ) την κάθεμία από τις 
παρακάτω προτάσεις. 
α. Στην ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση ο ρυθμός μεταβολής της 
μετατόπισης είναι σταθερός. 
β. Στην ευθύγραμμη ομαλή κίνηση η μετατόπιση είναι ανάλογη του χρόνου κίνησης. 
γ. Η ελεύθερη πτώση, επακριβώς, πραγματοποιείται μόνο στο κενό. 
δ. Ένα μήλο βάρους 2 N πέφτει από ένα δένδρο, οπότε η δύναμη που ασκεί το μήλο 
στη Γη είναι ίση με 2 N. 
ε. Όταν ένα σώμα κινείται οριζόντια το έργο του βάρους του είναι αρνητικό. 

Μονάδες 5 
 
 
 

 
 
 



 

 

ΘΕΜΑ Γ 
 
Δύο κιβώτια Α και Β, μάζας m1 = 2 kg και m2 = 5 kg αντίστοιχα βρίσκονται ακίνητα πάνω 
σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Τη χρονική στιγμή t0 = 0 αρχίζει να ασκείται στο κιβώτιο Α 
σταθερή οριζόντια δύναμη μέτρου F1 = 6 N και στο κιβώτιο Β σταθερή οριζόντια 

δύναμη μέτρου F2 = 20 N, ομόρροπη της F⃗ 1 όπως φαίνεται στο σχήμα. Η αρχική 
απόσταση των δύο κιβωτίων είναι  d = 20 m. 

 
Γ1. Να υπολογίσετε την επιτάχυνση κάθε κιβωτίου. 

Μονάδες 6 
Γ2. Να βρείτε τις ταχύτητες των κιβωτίων τη χρονική στιγμή t1 = 4 s. 

Μονάδες 6 
Γ3. Πόσο θα απέχουν μεταξύ τους τα κιβώτια τη χρονική στιγμή t2 = 6 s; 

Μονάδες 7 
Γ4. Να υπολογίσετε τα έργα των δυνάμεων F1 και F2 έως τη χρονική στιγμή t2 = 6 s. 

Μονάδες 6 
 
 


