
 

 

ΘΕΜΑ Α 

Από Α1 έως Α4 να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 
 
Α1. Αν σε μια ευθύγραμμη κίνηση η μετατόπιση είναι ανάλογη του τετραγώνου του 
χρόνου, τότε η κίνηση είναι: 
α. ευθύγραμμη ομαλή. 
β. ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη με αρχική ταχύτητα. 
γ. ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη χωρίς αρχική ταχύτητα. 
δ. ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη. 

Μονάδες 5 
Α2. Η ελεύθερη πτώση είναι: 
α. ευθύγραμμη ομαλή κίνηση. 
β. ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση χωρίς αρχική ταχύτητα. 
γ. ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση με αρχική ταχύτητα. 
δ. ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση. 

Μονάδες 5 
Α3. Σύμφωνα με τον πρώτο νόμο του Νεύτωνα, αν η συνισταμένη των δυνάμεων που 
ασκούνται σε ένα σώμα είναι μηδέν τότε αυτό: 
α. είναι οπωσδήποτε ακίνητο. 
β. οπωσδήποτε κινείται. 
γ. μπορεί να είναι ακίνητο ή να κινείται με σταθερή ταχύτητα. 
δ. κινείται με ταχύτητα που μεταβάλλεται. 

Μονάδες 5 
Α4. Από τα παρακάτω φυσικά μεγέθη, μονόμετρο μέγεθος είναι: 
α. η επιτάχυνση. 
β. η δύναμη. 
γ. το έργο. 
δ. η μετατόπιση. 

Μονάδες 5 
Α5. Να χαρακτηρίσετε ως σωστή (Σ) ή ώς λανθασμένη (Λ) την κάθεμία από τις 
παρακάτω προτάσεις. 
α. Τροχιά ενός σώματος που κινείται είναι το σύνολο των διαδοχικών θέσεων από τις 
οποίες διέρχεται το σώμα. 
β. Αν η συνισταμένη δύναμη που επενεργεί σε ένα σώμα είναι σταθερή, τότε το σώμα 
θα κινηθεί με σταθερή ταχύτητα. 
γ. Το βάρος ενός ανθρώπου στην κορυφή του Ολύμπου είναι μεγαλύτερο από το βάρος 
του στο λιμάνι του Πειραιά. 
δ. Στην ευθύγραμμη ομαλή κίνηση ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας είναι μηδέν. 
ε. Η μηχανική ενέργεια ενός κιβωτίου που ολισθαίνει πάνω σε λείο κεκλιμένο επίπεδο 
παραμένει σταθερή. 

Μονάδες 5 
 
 



 

 

ΘΕΜΑ Γ 
 
Ένα σώµα µε µάζα m = 1Kg βρίσκεται ακίνητο σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Πάνω του 
ασκούνται δύο δυνάµεις F1 = 4N και F2 = 3N ίδιας διεύθυνσης και ίδιας φοράς όπως 
φαίνεται στο σχήμα.  

 
Γ1. Τι κίνηση κάνει το κινητό;  

Μονάδες 6 
Γ2. Να υπολογίσετε την ταχύτητα του κινητού τη χρονική στιγµή t = 4 s.  

Μονάδες 6 
Γ3. Να υπολογίσετε τη θέση του κινητού τη χρονική στιγµή t = 4 s.  

Μονάδες 6 
Γ4. Να κάνετε τις γραφικές παραστάσεις επιτάχυνσης – χρόνου, ταχύτητας – χρόνου και 
θέσης – χρόνου, για τα 4 πρώτα δευτερόλεπτα της κίνησής του. 

Μονάδες 7 
 


