
 

 

ΘΕΜΑ Α 
 

Από Α1 έως Α4 να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.  
 

A1.  Από το μπαλκόνι του 1ου ορόφου που βρίσκεται σε ύψος H από το έδαφος, 

ένας μαθητής αφήνει μια μπάλα να πέσει. Στο διπλανό σχήμα φαίνεται η 

μπάλα σε τρεις διαφορετικές θέσεις, στην αρχική θέση (Α), σε μια 

ενδιάμεση θέση (Γ) όπου h = H/2 και στην τελική θέση (Δ) στο έδαφος 

ελάχιστα πριν αναπηδήσει. Ως επίπεδο μηδενικής δυναμικής ενέργειας 

θεωρούμε το έδαφος και η αντίσταση του αέρα είναι αμελητέα.  

α. Στη θέση (Α) η μηχανική ενέργεια της μπάλας είναι μηδέν αφού στη θέση αυτή έχει 
μηδενική ταχύτητα.  

β. Στη θέση (Δ) η μηχανική ενέργεια της μπάλας είναι μηδέν αφού στη θέση αυτή βρίσκεται 
στο επίπεδο μηδενικής δυναμικής ενέργειας.  

γ. Στη θέση (Γ) η μηχανική ενέργεια της μπάλας είναι η μισή σε σχέση με τη μηχανική 
ενέργεια στη θέση (Α). 

δ. Η μηχανική ενέργεια έχει την ίδια τιμή και στις τρεις θέσεις. 
Μονάδες 5 

 

A2.  Η εξίσωση της ταχύτητας για ένα σώμα που κινείται ευθύγραμμα είναι u = 10 − 6t, στο S.I. Η 

εξίσωση της θέσης του σώματος στο S.I δίνεται από τη σχέση:  
α. x = 10t – 3t2.  
β. x = 10t – 6t2.  
γ. x = 2t + 6t2.  
δ. x = 6t2.   

Μονάδες 5 
 

 

A3.  Στο διπλανό σχήμα απεικονίζεται η πτώση μιας μπάλας του 

μπόουλινγκ και ενός φτερού μέσα σ’ έναν σωλήνα μεγάλου ύψους. 
Μία τέτοια κατάσταση:  
α. δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί σε καμία περίπτωση.   
β. μπορεί να επιτευχθεί μόνο αν μέσα στον σωλήνα υπάρχει 

αέρας. 
γ. μπορεί να επιτευχθεί μόνο αν μέσα στον σωλήνα υπάρχει κενό. 
δ. μπορεί να επιτευχθεί μόνο αν μέσα στον σωλήνα υπάρχει ήλιο. 

Μονάδες 5 
 

A4.  Σώμα μάζας m = 2 kg κινείται σε οριζόντιο δρόμο και η ταχύτητά του δίνεται από τη σχέση u 

= 8t, στο S.I. Η συνισταμένη δύναμη που δέχεται το σώμα είναι:  
α. 8 Ν 

β. 16 Ν. 

γ. 4 Ν.  

δ. 2 Ν.       
Μονάδες 5 

  



 

 

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

 

α. Ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση, είναι η κίνηση κατά την οποία ο ρυθμός 
μεταβολής της ταχύτητας παραμένει σταθερός.     
 

β. Σύμφωνα με τον 2ο νόμο του Newton, η επιτάχυνση που αποκτά ένα σώμα είναι ανάλογη 
της μάζας του.  
 

γ. Το βάρος ενός σώματος εξαρτάται από τον τόπο στον οποίο βρισκόμαστε ενώ η μάζα του 
όχι.  
 

δ. Για να είναι θετική η μεταβολή της κινητικής ενέργειας ενός σώματος, θα πρέπει το έργο  
της συνισταμένης δύναμης που ασκείται σε αυτό να είναι αρνητικό.  
 

ε. Η μετατόπιση ενός σώματος εξαρτάται από την τροχιά του. 
Μονάδες 5 

 
 
ΘΕΜΑ Γ 
 

Τα σώματα Σ1 και Σ2 του διπλανού σχήματος με μάζες m1 = 4 kg και m2 
= 2 kg αντίστοιχα βρίσκονται ακίνητα σε λείο οριζόντιο επίπεδο, 
δεμένα στα άκρα ενός τεντωμένου και αμελητέας μάζας νήματος, 

μήκους  = 0,5 m. Τη χρονική στιγμή t0 = 0 ασκούμε στο σώμα Σ1 

σταθερή δύναμη μέτρου F = 20 N η οποία σχηματίζει γωνία φ (ημφ = 0,8 και συνφ = 0,6) με την 
οριζόντια διεύθυνση. 

 

Γ1.  Να υπολογίσετε το μέτρο της επιτάχυνσης με την οποία θα κινηθούν τα σώματα. 

Μονάδες 7 
 

Γ2.  Να βρείτε την κινητική ενέργεια κάθε σώματος τη χρονική στιγμή t1 = 2 s.  

Μονάδες 5 
 

Γ3.  Να υπολογίσετε το έργο της τάσης του νήματος που ασκείται στο σώμα Σ1 και το έργο της 

τάσης του νήματος που ασκείται στο σώμα Σ2, για τη μετατόπιση του συστήματος μέχρι τη 

χρονική στιγμή t1 = 2 s. 
Μονάδες 5 

 

Τη χρονική στιγμή t1 = 2 s κόβουμε το νήμα που συνδέει τα δύο σώματα, χωρίς να καταργήσουμε τη 

δύναμη F⃗. 

 

Γ4.  Να υπολογίσετε την απόσταση των δύο σωμάτων τη χρονική στιγμή t2 = 4 s.  

Μονάδες 8 

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

 


