
 

 

ΘΕΜΑ Α 
 
Από Α1 έως Α4 να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 
 
Α1. Μονάδα μέτρησης της ταχύτητας στο S.I. είναι το: 
α. 1 m2/s. 
β. 1 m/s. 
γ. 1 m/s2. 
δ. 1 Km/h. 

Μονάδες 5 
Α2. Ένα σώμα παύει να επιταχύνεται όταν η συνισταμένη δύναμη σ’ αυτό: 
α. πάρει την πιο μεγάλη τιμή της. 
β. πάρει την πιο μικρή τιμή της. 
γ. γίνει σταθερή. 
δ. γίνει μηδέν. 

Μονάδες 5 
Α3. Όταν ένας παγοδρόμος κινείται σε παγοδρόμιο με σταθερή ταχύτητα, τότε το έργο της 
συνισταμένης των δυνάμεων που ασκούνται πάνω του είναι: 
α. σταθερό και θετικό. 
β. σταθερό και αρνητικό. 
γ. ίσο με μηδέν. 
δ. αυξανόμενο συνεχώς. 

Μονάδες 5 
Α4. Για ένα μήλο βάρους 5 Ν που πέφτει από ένα δένδρο, με βάση τον τρίτο νόμο του Νεύτωνα 
προκύπτει ότι: 
α. η κίνηση του μήλου είναι ευθύγραμμη ομαλή. 
β. το μήλο έχει αρχική ταχύτητα. 
γ. το μήλο ασκεί δύναμη στη Γη ίση με 5 Ν. 
δ. η δύναμη που ασκεί η Γη στο μήλο είναι μεγαλύτερη από 5 Ν, γι’ αυτό και πέφτει. 

Μονάδες 5 

Α5. Να χαρακτηρίσετε ως σωστή (Σ) ή ώς λανθασμένη (Λ) την κάθεμία από τις 
παρακάτω προτάσεις. 
α. Δύο μονόμετρα φυσικά μεγέθη είναι το διάστημα και το χρονικό διάστημα. 
β. Όταν το έργο μίας δύναμης είναι αρνητικό η γωνία μεταξύ της δύναμης και της μετατόπισης 
είναι μικρότερη των 90ο. 
γ. Όταν η δύναμη είναι σταθερή, η επιτάχυνση που αποκτά ένα σώμα είναι ανάλογη της μάζας 
του. 
δ. Η τριβή ολίσθησης είναι ανεξάρτητη του εμβαδού των τριβομένων επιφανειών. 
ε. Για σώμα μάζας m που βρίσκεται σε ύψος h, ονομάζουμε δυναμική ενέργεια του σώματος 
την ποσότητα mgh. 

Μονάδες 5 
  



 

 

ΘΕΜΑ Γ 
 
Σφαίρα Σ1  αφήνεται τη χρονική στιγμή t = 0 να πέσει από ύψος Η = 45 m πάνω από το 
έδαφος εκτελώντας ελεύθερη πτώση, μέχρι που φτάνει σε αυτό. 
Γ1. Να υπολογίσετε την χρονική διάρκεια μέχρι να φτάσει στο έδαφος η σφαίρα  και 
την ταχύτητα υ που έχει τότε. 

Μονάδες 5 
Γ2. Να υπολογίσετε τη μετατόπιση  και την ταχύτητα της σφαίρας  τη χρονική στιγμή t1 
= 2 sec. 

Μόνάδες 5 
Γ3. Να υπολογίσετε τη χρονική στιγμή t2  που η σφαίρα βρίσκεται σε ύψος 40m από το 
έδαφος. 

Μονάδες 5 
Γ4. Να υπολογίσετε τη μετατόπιση  της σφαίρας  στη διάρκεια του τελευταίου 
δευτερολέπτου της κίνησής της.  

Μονάδες 5 
Γ5. Να σχεδιάσετε σε βαθμολογημένους άξονες τις γραφικές παραστάσεις ταχύτητας – 
χρόνου και διαστήματος – χρόνου της σφαίρας. 

Μονάδες 5 
Δίνεται η επιτάχυνση της βαρύτητας  g = 10m/s2. 
 


