
 

 

ΘΕΜΑ Α 
 

Από Α1 έως Α4 να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.  
 

A1.  Μια λαστιχένια γόμα ισορροπεί πάνω σε ένα βιβλίο. 

Ανασηκώνουμε ελαφρώς το βιβλίο όπως φαίνεται στο 
σχήμα, ώστε να σχηματίζει μικρή γωνία φ με την οριζόντια 
διεύθυνση και παρατηρούμε ότι η γόμα συνεχίζει να 
ισορροπεί. Η ισορροπία της γόμας στη διεύθυνση του 
βιβλίου, οφείλεται:   
α. στην τριβή ολίσθησης.   
β. στη στατική τριβή.  
γ. στη συνιστώσα του βάρους που είναι παράλληλη στη διεύθυνση του βιβλίου.  
δ. στην κάθετη δύναμη επαφής που ασκεί το βιβλίο στη γόμα.   

Μονάδες 5 
 

A2.  Το έργο της τριβής ολίσθησης είναι αρνητικό. Αυτό σημαίνει ότι η τριβή ολίσθησης:   

α. μειώνει την κινητική ενέργεια του σώματος στο οποίο ασκείται και το ποσό μείωσης της 
κινητικής ενέργειας μετατρέπεται σε δυναμική ενέργεια του σώματος.      

β. αυξάνει την κινητική ενέργεια του σώματος. 
γ. μειώνει την κινητική ενέργεια του σώματος στο οποίο ασκείται και το ποσό μείωσης της 

κινητικής ενέργειας μετατρέπεται σε θερμότητα. 
δ. δεν μεταβάλλει την κινητική ενέργεια του σώματος στο οποίο ασκείται. 

Μονάδες 5 
 

 

A3.  Ένα συμπέρασμα που βγαίνει από την αρχή δράσης – αντίδρασης είναι ότι:  

α. δεν υπάρχουν σώματα στη φύση τα οποία έχουν τη δυνατότητα μόνο να ασκούν δύναμη, 
χωρίς ποτέ να δέχονται.     

β. η συνισταμένη τους είναι μηδέν, αφού ως δυνάμεις έχουν ίσα μέτρα και αντίθετη φορά. 
γ. η δράση ασκείται πάντα από το σώμα μεγαλύτερης μάζας.   
δ. οι δύο δυνάμεις αυτές δεν ασκούνται ταυτόχρονα.  

Μονάδες 5 
 

A4.  Αν η μετατόπιση ενός σώματος είναι αρνητική, τότε αυτό:  

α. βρίσκεται υποχρεωτικά στον αρνητικό ημιάξονα.  
β. βρίσκεται υποχρεωτικά στο θετικό ημιάξονα.  
γ. κινείται προς τη θετική κατεύθυνση.  
δ. κινείται προς την αρνητική κατεύθυνση. 

Μονάδες 5 

 

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

 

α. Η επιτάχυνση εκφράζει τον ρυθμό μεταβολής της ταχύτητας.  
 

β. Αν δύο σώματα διαφορετικής μάζας δέχονται την επίδραση της ίδιας σταθερής 
συνισταμένης δύναμης, τότε μεγαλύτερη επιτάχυνση αποκτά το σώμα με τη μεγαλύτερη 
μάζα.  
 

γ. Το 1 J (Joule), που είναι η μονάδα μέτρησης της ενέργειας στο S.I., ισούται με 1 N/m.  



 

 

 

δ. Στην ευθύγραμμη ομαλή κίνηση, το μέτρο της μετατόπισης και το διάστημα ταυτίζονται.     
 

ε. Η τριβή ολίσθησης μπορεί να πάρει τιμές μεγαλύτερες από την οριακή τριβή.  
Μονάδες 5 

 
 
ΘΕΜΑ Γ 
 

Σώμα μάζας m = 2 kg ισορροπεί δεμένο σε αβαρές και μη εκτατό νήμα υπό 

την επίδραση οριζόντιας δύναμης F⃗, όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα. 
Το σώμα, στη θέση όπου ισορροπεί, βρίσκεται σε ύψος h = 1,8 m πάνω 
από το έδαφος και το νήμα σχηματίζει με την κατακόρυφο γωνία φ = 60ο. 
 

Γ1.  Να υπολογίσετε το μέτρο της δύναμης F⃗ καθώς και το μέτρο της 

τάσης του νήματος.  
Μονάδες 6 

 

Κάποια χρονική στιγμή που τη θεωρούμε t = 0 κόβουμε το νήμα και 

ταυτόχρονα καταργούμε τη δύναμη F⃗, οπότε το σώμα στη συνέχεια 
εκτελεί ελεύθερη πτώση.  
 

Γ2.  Να βρείτε τη χρονική στιγμή που φτάνει το σώμα στο έδαφος και το μέτρο της ταχύτητάς του 

ελάχιστα πριν χτυπήσει στο έδαφος.   
Μονάδες 5 

 

Γ3.  Κατά τη διάρκεια της ελεύθερης πτώσης του σώματος, σε κάποιο ύψος h1 πάνω από το 

έδαφος, η κινητική ενέργεια του σώματος είναι διπλάσια της δυναμικής του ενέργειας. Να 

υπολογίσετε το ύψος h1. 
Μονάδες 7 

 

Γ4.  Μετά την ολοκλήρωση της ελεύθερης πτώσης του σώματος, το εκτοξεύουμε από το έδαφος 

κατακόρυφα προς τα πάνω με ταχύτητα u⃗⃗0 και παρατηρούμε ότι το μέγιστο ύψος στο οποίο 
φτάνει είναι hmax = 0,45 m.  
Να υπολογίσετε το μέτρο της ταχύτητας εκτόξευσης u⃗⃗0 και να βρείτε το έργο του βάρους για 
την κίνηση του σώματος από τη στιγμή της εκτόξευσής του μέχρι τη στιγμή που φτάνει στο 
μέγιστο ύψος. 

Μονάδες 7 
 

Δίνονται: 
• το μέτρο της επιτάχυνσης της βαρύτητας, g = 10 m/s2.  

• σε κάθε περίπτωση να θεωρήσετε την αντίσταση του αέρα αμελητέα.  

• σε κάθε περίπτωση να θεωρήσετε ως επίπεδο μηδενικής βαρυτικής δυναμικής ενέργειας 

το επίπεδο του εδάφους.  

 


