
 

 

ΘΕΜΑ Α 
 
Από Α1 έως Α4 να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 
 
Α1. Μία διαφορά της ταχύτητας και της επιτάχυνσης είναι ότι: 
α. το ένα είναι μονόμετρο ενώ το άλλο είναι διανυσματικό μέγεθος. 
β. η επιτάχυνση εκφράζει το πόσο γρήγορα μεταβάλλεται η ταχύτητα ενώ η ταχύτητα 
εκφράζει το πόσο γρήγορα μεταβάλλεται η θέση. 
γ. η επιτάχυνση παίρνει αρνητικές και θετικές τιμές ενώ η ταχύτητα παίρνει μόνο 
θετικές. 
δ. έχουν πάντοτε διαφορετική κατεύθυνση. 

Μονάδες 5 
Α2. Η ταχύτητα ενός σώματος είναι σταθερή σε τιμή και κατεύθυνση όταν η συνολική 
δύναμη που ασκείται σ’ αυτό: 
α. είναι σταθερή. 
β. μεγαλώνει γραμμικά με τον χρόνο. 
γ.μικραίνει γραμμικά με τον χρόνο. 
δ. είναι μηδενική. 

Μονάδες 5 
Α3. Η μηχανική ενέργεια δίνεται από τη σχέση: 
α. Ε = Κ · U. 
β. Ε = Κ + U. 

γ. Ε = Κ · U · √2/2. 
δ. Ε2= Κ2 + U2. 

Μονάδες 5 
Α4. Ένα ζεύγος δύναμης επαφής και δύναμης απόστασης είναι: 
α. η τριβή και η άνωση. 
β. η δύναμη ελατηρίου και η αντίσταση του αέρα. 
γ. η τριβή και το βάρος. 
δ. η ηλεκτρική και η μαγνητική δύναμη. 

Μονάδες 5 
Α5. Να χαρακτηρίσετε ως σωστή (Σ) ή ώς λανθασμένη (Λ) την κάθεμία από τις 
παρακάτω προτάσεις. 
α. Το βάρος ενός σώματος δεν έχει πάντα κατεύθυνση προς το κέντρο της Γης. 
β. Στην ευθύγραμμη ομαλή κίνηση το κινητό δεν έχει επιτάχυνση. 
γ. Αν σε σώμα που κινείται μεταβληθεί η ταχύτητά του, τότε δεν μεταβάλλεται η 
κινητική του κατάσταση. 
δ. Οι δυνάμεις μεταξύ δύο μαγνητών είναι δυνάμεις από απόσταση. 
ε. Η σχέση W = F · x · συνθ ισχύει πάντοτε, τόσο για σταθερή όσο και για 
μεταβαλλόμενη δύναμη. 

Μονάδες 5 
 
 
 
 



 

 

ΘΕΜΑ Γ 
 
Δύο σώματα Α και Β, με μάζα mA = 4 kg και mB = 8 kg αντίστοιχα, ηρεμούν πάνω σε λείο 
οριζόντιο επίπεδο και απέχουν  απόσταση d = 20 m. Τη χρονική στιγμή t0 = 0 τα σώματα 
δέχονται οριζόντιες δυνάμεις με μέτρα  FA = 20 N και FB = 16 N και αντίθετες 
κατευθύνσεις όπως φαίνεται στο σχήμα. 

 
 
Γ1.  Να υπολογίσετε τις επιταχύνσεις κάθε σώματος. 

Μονάδες 6 
 
Γ2. Να βρείτε την απόσταση d΄ μεταξύ των δύο σωμάτων τη χρονική στιγμή t = 4 s. 

Μονάδες 7 
Γ3. Να υπολογίσετε τη χρονική στιγμή t΄ που η απόσταση μεταξύ των δύο κινητών είναι  
d΄΄ = 370 m 

Μονάδες 7 
Γ4. Να υπολογίσετε τα έργα των δυνάμεων που ασκούνται στα σώματα έως τη χρονική 
στιγμή t = 4s. 

Μονάδες 5 
 


