
 

 

ΘΕΜΑ Α 
 
Από Α1 έως Α4 να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

 
Α1. Σε διάγραμμα ταχύτητας – χρόνου ενός κινητού, από το εμβαδόν του τμήματος 
μεταξύ γραφικής παράστασης και άξονα χρόνου, για το κινητό υπολογίζουμε: 
α. την επιτάχυνση. 
β. την ταχύτητα. 
γ. τη θέση. 
δ. τη μετατόπιση. 

Μονάδες 5 
Α2. Αναλύουμε μια δύναμη σε δύο συνιστώσες: 
α. ίδιας διεύθυνσης αλλά αντίθετης φοράς. 
β. ίδιας κατεύθυνσης. 
γ. κάθετες μεταξύ τους. 
δ. τυχαίας γωνίας. 

Μονάδες 5 
Α3. Ο πρώτος νόμος του Νεύτωνα ισχύει όταν ένα σώμα: 
α. εκτελεί ελεύθερη πτώση. 
β. έχει μηδενικό ρυθμό μεταβολής της ταχύτητας. 
γ. επιταχύνεται. 
δ. δέχεται δυνάμεις που η συνισταμένη τους είναι διάφορη του μηδενός. 

Μονάδες 5 
Α4. Το έργο του βάρους είναι: 
α. θετικό όταν το σώμα ανεβαίνει κατακόρυφα. 
β. αρνητικό όταν το σώμα κατεβαίνει κατακόρυφα. 
γ. θετικό όταν το σώμα κινείται σε οριζόντιο επίπεδο με σταθερή ταχύτητα. 
δ. μηδέν όταν το σώμα κινείται σε οριζόντιο επίπεδο. 

Μονάδες 5 
 
Α5. Να χαρακτηρίσετε ως σωστή (Σ) ή ώς λανθασμένη (Λ) την κάθεμία από τις 
παρακάτω προτάσεις. 
α. Στην ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση η εξίσωση της ταχύτητας σε σχέση 
με τον χρόνο είναι δεύτερου βαθμού. 
β. Η μετατόπιση είναι διάνυσμα που έχει αρχή την αρχική θέση του κινητού και τέλος 
την τελική του θέση. 
γ. Κατά τον προσδιορισμό συνισταμένης δύο ή περισσότερων δυνάμεων, οι δυνάμεις 
προστίθενται διανυσματικά. 
δ. Η αδράνεια είναι η δύναμη που διατηρεί την κίνηση των σωμάτων. 
ε. Το θεώρημα μεταβολής κινητικής ενέργειας δεν ισχύει όταν στο σώμα ασκούνται 
τριβές. 

Μονάδες 5 
 
 



 

 

ΘΕΜΑ Γ 
 
Ένα σώµα µε µάζα m = 3Kg κινείται µε ταχύτητα υ = 20m/s σε λείο οριζόντιο επίπεδο. 
Πάνω του ασκούνται τρεις δυνάµεις ίδιας διεύθυνσης, η δύναµη F1 = 10 N που έχει 
κατεύθυνση ίδια με αυτή της ταχύτητας και οι F2 = 15N και F3 = 7N ίδιας διεύθυνσης 
και αντίθετης φοράς µε την F1. 
  
Γ1. Τι κίνηση κάνει το κινητό;  

Μονάδες 6 
Γ2. Να υπολογίσετε την ταχύτητα του κινητού τη χρονική στιγµή t1 = 2s.  

Μονάδες 6 
Γ3. Να υπολογίσετε τη μετατόπιση του κινητού τη χρονική στιγµή t1 = 2s. 

Μονάδες 6 
Γ4. Να υπολογίσετε τη χρονική στιγµή που σταµατά στιγμιαία και τη μετατόπιση του 
κινητού αυτή τη χρονική στιγμή. 

Μονάδες 7 
 
 


