
 

 

ΘΕΜΑ Α 
 

Από Α1 έως Α4 να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.  
 

A1.  Η εξίσωση κίνησης ενός σώματος είναι x = 2t + 2t2, στο S.I. Η εξίσωση της ταχύτητας του 

σώματος στο S.I. είναι:  
α. u = 4∙t 
β. u = 2 + 1∙t 
γ. u = 2 + 4∙t 
δ. u = 4 + 2∙t 

Μονάδες 5 
 

A2.  Σύμφωνα με τους νόμους που διέπουν την ελεύθερη πτώση των σωμάτων:  

α. τα σώματα με μεγαλύτερη μάζα πέφτουν με μικρότερη επιτάχυνση.     
β. όλα τα σώματα ανεξαρτήτως μάζας πέφτουν με την ίδια επιτάχυνση.  
γ. η κίνηση αυτή είναι μια μη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση.    
δ. ο χρόνος πτώσης δεν εξαρτάται από τον τόπο στον οποίο βρισκόμαστε αλλά μόνο από το 

ύψος πτώσης.      
Μονάδες 5 

 

A3.  Η στατική τριβή:  

α. εμφανίζεται κατά την κίνηση ενός σώματος σε τραχύ δάπεδο.  
β. είναι μεγαλύτερη ή ίση από την οριακή τριβή.     
γ. δεν είναι δυνατό να μεταβάλλεται. 
δ. εμφανίζεται μεταξύ των επιφανειών δυο σωμάτων που είναι σε επαφή και το ένα τείνει 

να κινηθεί σε σχέση με το άλλο, αλλά τελικά και τα δύο σώματα παραμένουν ακίνητα.  
Μονάδες 5 

 

A4.  Μια μπάλα του μπόουλινγκ καθώς κινείται χτυπά μια κορίνα.     

α. Μεγαλύτερη μεταβολή στην κινητική της κατάσταση υφίσταται η κορίνα γιατί έχει 

μικρότερη μάζα.  

β. Μεγαλύτερη μεταβολή στην κινητική της κατάσταση υφίσταται η κορίνα γιατί δέχεται 

μεγαλύτερη δύναμη από τη μπάλα του μπόουλινγκ, από αυτή που ασκεί. 

γ. Μικρότερη μεταβολή στην κινητική της κατάσταση υφίσταται η μπάλα του μπόουλινγκ 

γιατί δέχεται μικρότερη δύναμη, από αυτή που ασκεί.       

δ. Η συνισταμένη της δύναμης που ασκεί η μπάλα του μπόουλινγκ στην κορίνα και της 

δύναμης που ασκεί η κορίνα στη μπάλα του μπόουλινγκ, είναι μηδέν.      
Μονάδες 5 

 

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

 

α. Σύμφωνα με τον πρώτο νόμο του Newton, αν η συνισταμένη δύναμη που ασκείται σ’ ένα 
σώμα είναι μηδέν τότε το σώμα είναι υποχρεωτικά ακίνητο.     
 

β. Κατά τη διάρκεια μιας ελεύθερης πτώσης, όσο μειώνεται η δυναμική ενέργεια του 
σώματος τόσο αυξάνεται η κινητική του.  
 



 

 

γ. Σε μια ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση, το διάνυσμα της επιβράδυνσης είναι 
αντίρροπο από το διάνυσμα της ταχύτητας.  
 

δ. Για να αυξηθεί η κινητική ενέργεια ενός σώματος υπό την επίδραση συνισταμένης 
δύναμης, πρέπει η συνισταμένη δύναμη να έχει αρνητικό έργο.  
 

ε. Το βάρος ενός σώματος δεν μπορεί να είναι μηδέν.   
Μονάδες 5 

 
 
ΘΕΜΑ Γ 
 

Σώμα μάζας m = 4 kg ισορροπεί σε σημείο (Α) 

ενός λείου κεκλιμένου επιπέδου γωνίας 

κλίσης φ = 30ο, με τη βοήθεια αβαρούς και μη 

εκτατού νήματος η διεύθυνση του οποίου 

είναι παράλληλη στο κεκλιμένο επίπεδο. Στη 

θέση όπου ισορροπεί το σώμα βρίσκεται σε 

ύψος h = 5 m από το οριζόντιο επίπεδο 

(επίπεδο μηδενικής βαρυτικής δυναμικής ενέργειας).  

Κάποια στιγμή που τη θεωρούμε t0 = 0 κόβουμε το νήμα οπότε το σώμα κινείται κατά μήκος του 

κεκλιμένου επιπέδου και όταν φτάσει στη βάση του (σημείο Γ), συνεχίζει την κίνησή του σε οριζόντιο 

τραχύ δάπεδο με το οποίο παρουσιάζει συντελεστή τριβής ολίσθησης μ.  
 

Γ1.  Να υπολογίσετε το μέτρο της τάσης του νήματος (πριν το κόψουμε) καθώς και τη μηχανική 

ενέργεια του σώματος στη θέση (Α). 
Μονάδες 6 

 

Γ2.  Να βρείτε το μέτρο της επιτάχυνσης με την οποία θα κινηθεί το σώμα στο κεκλιμένο επίπεδο 

και στη συνέχεια να υπολογίσετε το μέτρο της ταχύτητας με την οποία φτάνει το σώμα στη 

βάση του κεκλιμένου επιπέδου (σημείο Γ).   
Μονάδες 6 

 

Γ3.  Αν το σώμα διανύει στο οριζόντιο δάπεδο απόσταση S = 20 m μέχρι να σταματήσει, να 

υπολογίσετε τον συντελεστή τριβής ολίσθησης μ.  
Μονάδες 7 

 

Γ4.  Να βρείτε το ποσό θερμότητας που εκλύεται στο περιβάλλον σε όλη τη διάρκεια του 

φαινομένου και να το συγκρίνετε με την αρχική μηχανική ενέργεια του σώματος. Πως 
ερμηνεύετε το αποτέλεσμα της σύγκρισης;   

Μονάδες 6 
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  και  g = 10 m/s2 

 


