
 

 

ΘΕΜΑ Α 
 

Από Α1 έως Α4 να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.  
 

A1.  Ένα κουτί ισορροπεί πάνω σ’ ένα γραφείο. Το βάρος του κουτιού είναι μια δύναμη που 

ασκείται:    
α. στο γραφείο.   
β. στη Γη.  
γ. στο κουτί.  
δ. στο δάπεδο που ακουμπά το γραφείο.   

Μονάδες 5 
 

A2.  Ένα κιβώτιο είναι αρχικά ακίνητο σε τραχύ οριζόντιο δάπεδο. Ένας εργάτης ασκεί σταθερή 

οριζόντια δύναμη στο κιβώτιο το οποίο αρχίζει να κινείται πάνω στο δάπεδο. Η χημική 
ενέργεια που καταναλώνει ο εργάτης για να θέσει σε κίνηση το κιβώτιο:   
α. δεν μεταφέρεται στο κιβώτιο.       
β. μετατρέπεται εξολοκλήρου σε κινητική ενέργεια του κιβωτίου.   
γ. μετατρέπεται εξολοκλήρου σε δυναμική ενέργεια του κιβωτίου.    
δ. μετατρέπεται σε κινητική ενέργεια του κιβωτίου και σε θερμότητα λόγω της τριβής 

ολίσθησης.     
Μονάδες 5 

 
 

A3.  Για να εκτελέσει ένα σώμα μη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση (δηλαδή κίνηση με μεταβλητή 

επιτάχυνση), πρέπει:  
α. να ασκείται στο σώμα μεταβλητή συνισταμένη δύναμη.    
β. να μην ασκείται στο σώμα τριβή ολίσθησης.  
γ. να μεταβάλλεται η ταχύτητα του σώματος.  
δ. να ασκείται στο σώμα σταθερή συνισταμένη δύναμη. 

Μονάδες 5 
 

A4.  Όταν λέμε ότι ένα σώμα επιταχύνεται με επιτάχυνση μέτρου 2 m/s2, αυτό σημαίνει ότι:  

α. η μετατόπιση αυξάνεται κατά 2 m κάθε 1 s.  
β. η ταχύτητα αυξάνεται κατά 2 m/s για μετατόπιση 1 m.  
γ. η ταχύτητα αυξάνεται κατά 2 m/s κάθε 1 s.  
δ. η ταχύτητα αυξάνεται κατά 2 m/s κάθε 2 s. 

Μονάδες 5 

 
 

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

 

α. Ο 1ος νόμος του Newton είναι παγκόσμιος, δηλαδή η ισχύς του επεκτείνεται και στα 
ουράνια σώματα.  
 

β. Δύο σώματα έχουν ίσες μάζες, εκ των οποίων το ένα σιδερένιο και το άλλο ξύλινο. 
Μεγαλύτερη αδράνεια έχει το σιδερένιο σώμα.  
 

γ. Το έργο μιας δύναμης είναι διανυσματικό μέγεθος.  
 

δ. Μια μονάδα μέτρησης της δύναμης είναι το 1 kg∙m/s2.    
 



 

 

ε. Η ταχύτητα ενός σώματος, που εκτελεί κυκλική κίνηση, μπορεί να είναι σταθερή.  
Μονάδες 5 

 
 
ΘΕΜΑ Γ 
 

Σώμα μάζας m = 2 kg είναι δεμένο στο άκρο ενός ελατηρίου 

(του οποίου το άλλο άκρο είναι ακλόνητα στερεωμένο) και 

βρίσκεται πάνω στο λείο τμήμα ενός οριζόντιου δαπέδου. 

Στο σώμα ασκείται δύναμη μέτρου F = 20 N η οποία 

σχηματίζει με την οριζόντια διεύθυνση γωνία φ (ημφ = 0,8 

και συνφ = 0,6), με αποτέλεσμα το ελατήριο να επιμηκύνεται. Το σώμα αρχικά ισορροπεί.  
 

Γ1.  Να υπολογίσετε το μέτρο της δύναμης που ασκεί το ελατήριο στο σώμα.  

Μονάδες 4 

 

Κάποια χρονική στιγμή που τη θεωρούμε t0 = 0 αποσυνδέουμε το ελατήριο από το σώμα, οπότε 

αυτό αρχίζει να κινείται στο τραχύ τμήμα του δαπέδου υπό την επίδραση της δύναμης F⃗. Το σώμα 
εμφανίζει με το τραχύ τμήμα του δαπέδου τριβή ολίσθησης με συντελεστή μ = 0,5. Όταν το σώμα 

διανύσει απόσταση S1 = 40 m καταργούμε τη δύναμη F⃗. 
 

Γ2.  Να βρείτε την κινητική ενέργεια του σώματος τη στιγμή που καταργούμε τη δύναμη F⃗.   

Μονάδες 7 
 

Γ3.  Να υπολογίσετε τη χρονική στιγμή που το σώμα θα σταματήσει να κινείται και να σχεδιάσετε 

το διάγραμμα της ταχύτητας του σώματος σε συνάρτηση με τον χρόνο για όλη τη διάρκεια 

της κίνησής του.  
Μονάδες 7 

 

Γ4.  Να βρείτε το συνολικό ποσό θερμότητας που εκλύεται στο περιβάλλον.  
Μονάδες 7 

 

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

 


