
 

 

ΘΕΜΑ Α 
 

Από Α1 έως Α4 να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.  
 

A1.  Σε ένα σώμα που βρίσκεται σε οριζόντιο δάπεδο ασκείται οριζόντια 

δύναμη F⃗. Το μέτρο της δύναμης F⃗ καθώς και η σχέση της με την 

τριβή Τ⃗⃗ που ασκείται στο σώμα φαίνεται στο διπλανό διάγραμμα. 
α. Η ευθεία (1) αντιστοιχεί στη στατική τριβή και η ευθεία (2) στην 

τριβή ολίσθησης.  
β. Η ευθεία (1) αντιστοιχεί στην τριβή ολίσθησης και η ευθεία (2) 

στη στατική τριβή.  
γ. Όταν το μέτρο της δύναμης είναι μεγαλύτερο από την τιμή F1, το σώμα παραμένει 

ακίνητο. 
δ. Όταν το μέτρο της δύναμης είναι μικρότερο από την τιμή F1, το σώμα κινείται. 

Μονάδες 5 
 

A2.  Ένα σώμα κινείται μόνο υπό την επίδραση του βάρους του.   

α. Η κινητική ενέργεια του σώματος παραμένει σταθερή.   
β. Η δυναμική ενέργεια του σώματος παραμένει σταθερή. 
γ. Το άθροισμα της κινητικής και της δυναμικής ενέργειας του σώματος παραμένει 

σταθερό.    
δ. Η μηχανική ενέργεια του σώματος μεταβάλλεται.  

Μονάδες 5 
 

 

A3.  1 Ν είναι η δύναμη που αν ασκηθεί σ’ ένα σώμα μάζας:   

α. 1 kg τού προκαλεί μετατόπιση 1 m.   
β. 1 kg τού προσδίδει ταχύτητα μέτρου 1 m/s.  
γ. 1 kg τού προσδίδει επιτάχυνση μέτρου 1 m/s2. 
δ. 1 kg τού προσδίδει επιτάχυνση μέτρου 10 m/s2. 

Μονάδες 5 
 

A4.  Στο διπλανό σχήμα φαίνεται η γραφική παράσταση της ταχύτητας 

σε συνάρτηση με τον χρόνο για δύο σώματα Σ1 και Σ2 που κινούνται 
ευθύγραμμα στο ίδιο οριζόντιο δάπεδο. Από τη χρονική στιγμή 
μηδέν μέχρι τη χρονική στιγμή t1:    
α. τα δύο σώματα κινούνται συνεχώς το ένα δίπλα στο άλλο. 

β. η μετατόπιση του σώματος Σ1 είναι μεγαλύτερη από τη 

μετατόπιση του σώματος Σ2. 

γ. η μετατόπιση του σώματος Σ2 είναι μεγαλύτερη από τη μετατόπιση του σώματος Σ1.  

δ. οι μετατοπίσεις των δύο σωμάτων είναι ίσες.       
Μονάδες 5 

 

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

 

α. Σε κάθε δράση αντιστοιχεί μια ίσου μέτρου και αντίθετης φοράς αντίδραση.     
 



 

 

β. Σύμφωνα με τους νόμους που διέπουν την ελεύθερη πτώση, τα σώματα μεγαλύτερης 
μάζας πέφτουν με μικρότερη επιτάχυνση.  
 

γ. Αν η συνισταμένη δύναμη που ασκείται σε ένα σώμα είναι μηδέν, τότε το σώμα κινείται 
υποχρεωτικά ευθύγραμμα και ομαλά.  
 

δ. Αν ένα σώμα ξεκινήσει την κίνησή του από ένα σημείο Α ενός οριζόντιου δαπέδου και 
κάποια στιγμή επιστρέψει στο ίδιο σημείο, τότε η μετατόπισή του είναι μηδέν.  
 

ε. Το έργο είναι μονόμετρο φυσικό μέγεθος. 
Μονάδες 5 

 
 
ΘΕΜΑ Γ 
 

Σώμα μάζας m = 5 kg είναι ακίνητο σε σημείο (Α) ενός οριζόντιου 

δαπέδου με το οποίο εμφανίζει συντελεστή τριβής ολίσθησης μ 

= 0,3. Τη χρονική t0 = 0 στο σώμα ασκείται δύναμη μέτρου F = 

50√2 N η οποία σχηματίζει γωνία φ = 45ο με την οριζόντια 

διεύθυνση, όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα, με αποτέλεσμα το σώμα να αρχίσει να κινείται κατά 

μήκος του δαπέδου. Τη χρονική στιγμή t1 = 1,5 s που το σώμα διέρχεται από το σημείο (Γ) του 

δαπέδου, η δύναμη F⃗ καταργείται ακαριαία. 
 

Γ1.  Να υπολογίσετε το μέτρο της τριβής ολίσθησης που δέχεται το σώμα κατά την κίνησή του 

μέχρι το σημείο (Γ). 
Μονάδες 6 

 

Γ2.  Να υπολογίσετε το μέτρο της επιτάχυνσης του σώματος μέχρι τη χρονική στιγμή t1 καθώς και 

το μέτρο της ταχύτητάς του τη στιγμή αυτή. 
Μονάδες 6 

 

Γ3.  Να βρείτε τη συνολική απόσταση που θα διανύσει το σώμα από το σημείο (Α) μέχρι να 

σταματήσει. 
Μονάδες 7 

 

Γ4.  Αν αμέσως μετά την κατάργηση της δύναμη F⃗ στο σημείο (Γ), το σώμα εισέρχεται σε λείο 

τεταρτοκύκλιο (όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα), να υπολογίσετε το μέγιστο ύψος στο 

οποίο θα φτάσει πάνω στο τεταρτοκύκλιο.  
Μονάδες 6 

 

 
 
 
 
 
 

Δίνονται: ο ο 2
ημ45 συν45

2
= =   και   g = 10 m/s2. 


