
 

 

ΘΕΜΑ Α 
 

Από Α1 έως Α4 να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.  
 

A1.  Αν το έργο μιας δύναμης είναι μηδέν, τότε:  

α. είναι αντίθετη από τη φορά κίνησης του σώματος.    
β. δεν μεταβάλλει την κινητική ενέργεια του σώματος.   
γ. αυξάνει την κινητική ενέργεια του σώματος.   
δ. μειώνει την κινητική ενέργεια του σώματος.   

Μονάδες 5 
 

A2.  Ένα βάζο ισορροπεί πάνω σ’ ένα ράφι. Η αντίδραση του βάρους του βάζου, είναι μια δύναμη 

που ασκείται:   
α. στο ράφι.        
β. στο βάζο.    
γ. στη Γη.   
δ. στα στηρίγματα του ραφιού.      

Μονάδες 5 
 

 

A3.  Σύμφωνα με τον 1ο νόμο του Newton (αρχή της αδράνειας):  

α. αν η συνισταμένη δύναμη που ασκείται σε ένα σώμα είναι μηδέν, τότε το σώμα κινείται 
με σταθερή επιτάχυνση.   

β. αν η συνισταμένη δύναμη που ασκείται σε ένα σώμα είναι σταθερή, τότε το σώμα 
κινείται με σταθερή ταχύτητα.    

γ. αν η συνισταμένη δύναμη που ασκείται σε ένα σώμα είναι μηδέν, τότε το σώμα θα 
ηρεμεί ή θα κινείται με σταθερή ταχύτητα.   

δ. η κατάσταση ηρεμίας και η κατάσταση ισορροπίας είναι δύο διαφορετικές καταστάσεις.  
Μονάδες 5 

 

A4.  Στην ευθύγραμμη ομαλή κίνηση:  

α. η θέση του σώματος παραμένει σταθερή.  

β. η ταχύτητα του σώματος παραμένει σταθερή.   

γ. η επιτάχυνση του σώματος παραμένει σταθερή.       

δ. η συνισταμένη δύναμη που ασκείται στο σώμα παραμένει σταθερή και διάφορη του 

μηδενός (ΣF⃗ ≠ 0).    
Μονάδες 5 

 

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

 

α. Αν η εξίσωση που δίνει την ταχύτητα του σώματος είναι u = 4 + 2t (S.I.), τότε ο ρυθμός 
μεταβολής της ταχύτητας του σώματος είναι 2 m/s2.   
 

β. Όταν ανεβαίνουμε σε μια ζυγαριά για να ζυγιστούμε, μετράμε το βάρος μας.  
 

γ. Η βαρυτική δυναμική ενέργεια ενός σώματος δεν μπορεί να είναι αρνητική.  
 

δ. Σε μια ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση, η στιγμιαία και η μέση ταχύτητα 
είναι κατά μέτρο ίσες κάθε στιγμή.  
 



 

 

ε. Μέτρο αδράνειας ενός σώματος είναι η μάζα του.   
Μονάδες 5 

 
 
ΘΕΜΑ Γ 
 

Σώμα μάζας m = 1 kg ισορροπεί σε σημείο (Α) ενός 

οριζόντιου τραχέος δαπέδου με το οποίο εμφανίζει 

συντελεστή τριβής ολίσθησης μ. Τη χρονική στιγμή 

t0 = 0 ασκούμε στο σώμα δύναμη μέτρου F = 10 N η 

οποία σχηματίζει με την οριζόντια διεύθυνση γωνία 

φ (ημφ = 0,6 και συνφ = 0,8), όπως φαίνεται στο 

διπλανό σχήμα.  

Όταν το σώμα διανύσει απόσταση S1 = 32 m και φτάσει στο σημείο (Γ) του οριζόντιου δαπέδου με 

ταχύτητα μέτρου u1 = 8 m/s, η δύναμη F⃗ καταργείται, ενώ το σώμα με την ταχύτητα που έχει 

αποκτήσει στη θέση αυτή εισέρχεται σε λείο κεκλιμένο επίπεδο γωνίας κλίσης θ = 30ο.  
 

Γ1.  Να υπολογίσετε την ενέργεια που προσφέρεται στο σώμα κατά τη μετακίνησή του από το 

σημείο (Α) στο σημείο (Γ). 
Μονάδες 5 

 

Γ2.  Να υπολογίσετε τον συντελεστή τριβής ολίσθησης μ.   

Μονάδες 7 
 

Γ3.  Να βρείτε το μέτρο της ταχύτητας του σώματος στο σημείο (Δ) του κεκλιμένου επιπέδου, αν 

γνωρίζετε ότι η υψομετρική διαφορά μεταξύ των σημείων (Γ) και (Δ) είναι h = 4 m.  
Μονάδες 6 

 

Γ4.  Αν το κεκλιμένο επίπεδο είναι τραχύ και ο συντελεστής τριβής ολίσθησης μεταξύ του 

σώματος και του κεκλιμένου επιπέδου είναι μ1 = 0,2√3, να βρείτε την κινητική ενέργεια του 
σώματος τη στιγμή που διέρχεται από το σημείο (Δ).  

Μονάδες 7 
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  και  g = 10 m/s2 

 


