
 

 

ΘΕΜΑ Α 

Από Α1 έως Α4 να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

 

Α1. Από τα παρακάτω φυσικά μεγέθη, διανυσματικό μέγεθος είναι: 

α. η απόσταση. 

β. το μήκος. 

γ. η μετατόπιση. 

δ. το διάστημα. 

Μονάδες 5 

Α2. Η μονάδα 1 m/s2 δηλώνει ότι: 

α. το διάστημα που καλύπτει το κινητό αυξάνεται κατά 1 m σε κάθε δευτερόλεπτο. 

β. το κινητό μετατοπίζεται κατά 1 m σε κάθε δευτερόλεπτο. 

γ. η ταχύτητα του κινητού μεταβάλλεται κατά 1 m/s σε κάθε δευτερόλεπτο. 

δ. η επιτάχυνση του κινητού μεταβάλλεται κατά 1 m/s2 σε κάθε δευτερόλεπτο. 

Μονάδες 5 

Α3. Όταν ένα σώμα εκτελεί ελεύθερη πτώση: 

α. η ταχύτητά του είναι σταθερή. 

β. η ταχύτητά του είναι ανάλογη του τετραγώνου του χρόνου. 

γ. η μετατόπισή του είναι ανάλογη του χρόνου. 

δ. η επιτάχυνσή του είναι σταθερή. 

Μονάδες 5 

Α4. Ένα σώμα επιταχύνεται ομαλά όταν η συνισταμένη δύναμη που ασκείται πάνω του: 

α. είναι μηδενική. 

β. είναι σταθερή κατά μέτρο και κατεύθυνση. 

γ. είναι αντιστρόφως ανάλογη του διαστήματος που διανύει. 

δ. αυξάνεται με σταθερό ρυθμό. 

Μονάδες 5 

Α5. Να χαρακτηρίσετε ως σωστή (Σ) ή ώς λανθασμένη (Λ) την κάθεμία από τις 
παρακάτω προτάσεις. 
α. Ο συντελεστής τριβής ολίσθησης μ είναι καθαρός αριθμός. 

β. Αν η ταχύτητα ενός σώματος είναι μηδέν, τότε οπωσδήποτε είναι μηδέν και η 

επιτάχυνσή του. 

γ. Μια δύναμη που ασκείται σε ένα σώμα είναι δυνατό να το παραμορφώσει. 

δ. Στην ελεύθερη πτώση ενός σώματος η μόνη δύναμη που επιδρά στο σώμα είναι το 

βάρος. 

ε. Ένα αντικείμενο που είναι ακίνητο δεν έχει ενέργεια. 

Μονάδες 5 
 

 



 

 

ΘΕΜΑ Γ 

Ένα αρχικά ακίνητο αυτοκίνητο, αρχίζει να κινείται με σταθερή επιτάχυνση. Δύο 

παρατηρητές Α και Β που απέχουν απόσταση d = 200 m, υπολογίζουν ότι το αυτοκίνητο 

περνά από μπροστά τους με ταχύτητες υΑ και υΒ = 30 m/s. Αν ο χρόνος που χρειάζεται 

το αυτοκίνητο για να πάει από το σημείο που βρίσκεται ο παρατηρητής Α στο σημείο 

που βρίσκεται ο παρατηρητής Β είναι 10 s: 

Γ1. Να υπολογίσετε την ταχύτητα με την οποία το αυτοκίνητο περνάει από τον 

παρατηρητή Α. 

Μονάδες 7 

Γ2. Να υπολογίσετε την επιτάχυνση του αυτοκινήτου. 

Μονάδες 6 

Γ3. Aν γνωρίζετε ότι η μάζα του αυτοκινήτου είναι m = 500 kg να υπολογίσετε το μέτρο 

της συνισταμένης των δυνάμεων που ασκούνται στο σώμα. 

Μονάδες 6 

Γ4. Να υπολογίσετε το έργο της συνισταμένης των δυνάμεων για την κίνηση του 

αυτοκινήτου από το σημείο Α στο σημείο Β. 

Μονάδες 6  

 


