
 

 

ΘΕΜΑ Α 
 

Από Α1 έως Α4 να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.  
 

A1.  Σε μια πισίνα ολυμπιακών διαστάσεων, οι ευθύγραμμοι διάδρομοι κολύμβησης έχουν μήκος 

ίσο με 50 m. Σ’ έναν αγώνα κολύμβησης των 100 m, η μετατόπιση του κολυμβητή είναι ίση 

με:   

α. 50 m.  
β. 100 m.  
γ. 0. 
δ. 150 m. 

Μονάδες 5 
 

A2.  Κατά την ελεύθερη πτώση ενός σώματος:   

α. η επιτάχυνσή του είναι σταθερή.  
β. η ταχύτητά του είναι σταθερή.  
γ. η βαρυτική δυναμική ενέργεια του σώματος είναι σταθερή.  
δ. η μηχανική ενέργεια του σώματος μειώνεται.   

Μονάδες 5 
 

 

A3.  Στο διπλανό διάγραμμα φαίνεται η μεταβολή της ταχύτητας 

σε συνάρτηση με τον χρόνο για ένα σώμα που κινείται 
ευθύγραμμα. Η μετατόπιση του σώματος στη διάρκεια των 
4s είναι:  
α. 20 m.   
β. 4 m. 
γ. 10 m. 
δ. 40 m. 

Μονάδες 5 
 

A4.  Στο διπλανό σχήμα φαίνεται ένας εργάτης που προσπαθεί να 

μετακινήσει ένα κιβώτιο το οποίο βρίσκεται πάνω σε οριζόντιο τραχύ 
δάπεδο. Ο εργάτης ασκεί οριζόντια δύναμη στο κιβώτιο, χωρίς 
ωστόσο να καταφέρει να το θέσει σε κίνηση. Αυτό συμβαίνει διότι:    
α. ο εργάτης ασκεί μικρότερη δύναμη στο κιβώτιο από τη δύναμη που ασκεί το κιβώτιο 

στον εργάτη.  

β. η δύναμη που ασκεί ο εργάτης στο κιβώτιο και η δύναμη που ασκεί το κιβώτιο στον 

εργάτη έχουν συνισταμένη μηδέν.  

γ. μεταξύ του κιβωτίου και του δαπέδου εμφανίζεται στατική τριβή η οποία είναι κατά 

μέτρο ίση με τη δύναμη που ασκεί ο εργάτης στο κιβώτιο.  

δ. μεταξύ του κιβωτίου και του δαπέδου εμφανίζεται στατική τριβή η οποία είναι κατά 

μέτρο μεγαλύτερη από τη δύναμη που ασκεί ο εργάτης στο κιβώτιο.       
Μονάδες 5 

  



 

 

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

 

α. Σε μια ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση, το σώμα διανύει ίσες μετατοπίσεις σε 
ίσα χρονικά διαστήματα.     
 

β. Σε κάθε τόπο το βάρος έχει τη διεύθυνση της ακτίνας της Γης.  
 

γ. Δύο δυνάμεις, με κοινό σημείο εφαρμογής και μέτρο F1 = 4 N και F2 = 3 N αντίστοιχα, 
έχουν συνισταμένη 5 Ν. Οι δυνάμεις αυτές είναι μεταξύ τους κάθετες.   
 

δ. Για να κινείται ένα σώμα ευθύγραμμα και ομαλά υπό την επίδραση δύο συγγραμμικών 
δυνάμεων, πρέπει οι δυνάμεις αυτές να είναι αντίθετες.  
 

ε. Ο συντελεστής τριβής ολίσθησης είναι ανάλογος με την κάθετη αντίδραση. 
Μονάδες 5 

 
 
ΘΕΜΑ Γ 
 

Σώμα μάζας m = 2 kg βρίσκεται στην κορυφή ενός 
λείου κατακόρυφου τεταρτοκυκλίου (θέση Α) 
ακτίνας R = 5 m. Τη χρονική στιγμή t0 = 0 το σώμα 
αφήνεται ελεύθερο να ολισθήσει κατά μήκος του 
τεταρτοκυκλίου.  
Φτάνοντας στη βάση του τεταρτοκυκλίου (θέση Γ), 
το σώμα συνεχίζει την κίνησή του σε τραχύ 
οριζόντιο δάπεδο μεγάλου μήκους, με το οποίο 
εμφανίζει συντελεστή τριβής ολίσθησης μ = 0,2.  

 

Γ1.  Να υπολογίσετε τη μηχανική ενέργεια του σώματος στη θέση (Α).  

Μονάδες 6 
 

Γ2.  Να βρείτε το μέτρο της ταχύτητας  u⃗ 1 του σώματος στη θέση (Γ).  

Μονάδες 6 
 

Γ3.  Να βρείτε τη χρονική διάρκεια της κίνησης του σώματος πάνω στο τραχύ δάπεδο καθώς και 

την απόσταση που διανύει το σώμα από το σημείο (Γ) μέχρι να σταματήσει.  
Μονάδες 7 

 

Γ4.  Να υπολογίσετε την κινητική ενέργεια του σώματος όταν έχει μετατοπιστεί κατά 10 m από 

το σημείο (Γ).  

Μονάδες 6 

 
Δίνονται: 

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

• ως επίπεδο μηδενικής βαρυτικής δυναμικής ενέργειας να θεωρήσετε το επίπεδο στο σημείο 
(Γ).   

 


