
 

 

ΘΕΜΑ Α 
 

Από Α1 έως Α4 να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.  
 

A1.  Εκτοξεύουμε κατακόρυφα προς τα πάνω ένα κέρμα. Κάποια στιγμή το κέρμα επιστρέφει στη 

θέση απ’ όπου το εκτοξεύσαμε. Κατά τη διάρκεια της κίνησης αυτής το έργο του βάρους:  
α. είναι μηδέν.  
β. είναι θετικό.  
γ. είναι αρνητικό.  
δ. δεν μπορεί να προσδιοριστεί.  

Μονάδες 5 
 

A2.  Σε κάθε δράση αντιστοιχεί μία:   

α. ίσου μέτρου και ίδιας φοράς αντίδραση.   
β. μικρότερου μέτρου και αντίθετης φοράς αντίδραση. 
γ. ίσου μέτρου και αντίθετης φοράς αντίδραση.     
δ. μεγαλύτερου μέτρου και ίδιας φοράς αντίδραση.  

Μονάδες 5 
 

 

A3.  Η τριβή ολίσθησης:   

α. είναι τόσο μεγαλύτερη όσο πιο λείες είναι οι επιφάνειες των σωμάτων που τρίβονται.   
β. είναι τόσο μεγαλύτερη όσο πιο τραχιές είναι οι επιφάνειες των σωμάτων που τρίβονται.   
γ. εξαρτάται από το εμβαδόν των επιφανειών που τρίβονται.  
δ. είναι οπωσδήποτε μηδέν σε μια ευθύγραμμη ομαλή κίνηση.  

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. Από το διάγραμμα συμπεραίνουμε πως: 
α. η κίνηση των σωμάτων είναι ομαλή. 

β. τα δύο σώματα κινούνται με την ίδια κατά μέτρο επιτάχυνση. 

γ. το σώμα Σ1 κινείται με μεγαλύτερη επιτάχυνση.  

δ. το σώμα Σ2 κινείται με μεγαλύτερη επιτάχυνση.       
Μονάδες 5 

 
 

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

 

α. Η αδράνεια ενός σώματος εξαρτάται από την πυκνότητά του.     
 

β. Ο χρόνος πτώσης ενός σώματος, όταν αυτό εκτελεί ελεύθερη πτώση, εξαρτάται από τη 
μάζα του.  
 

γ. Η επιτάχυνση που αποκτά ένα σώμα είναι ανάλογη της συνισταμένης δύναμης που του 
ασκείται και αντιστρόφως ανάλογη από τη μάζα του.  
 

δ. Για να διατηρείται η μηχανική ενέργεια ενός σώματος, θα πρέπει να κινείται μόνο υπό 
την επίδραση του βάρους του και δυνάμεων που έχουν μηδενικό έργο. 
 



 

 

ε. Η μονάδα μέτρησης της ενέργειας στο S.I. είναι το 1 J∙s 
Μονάδες 5 

 
 
ΘΕΜΑ Γ 
 

Ένα κιβώτιο μάζας m = 2 kg ηρεμεί στη βάση κεκλιμένου επιπέδου, 

γωνίας κλίσης φ (ημφ = 0,6 και συνφ = 0,8). Τη χρονική στιγμή t0 = 0 

στο σώμα ασκείται δύναμη μέτρου F = 30 N στη διεύθυνση του 

κεκλιμένου επιπέδου και με φορά προς τα πάνω. Ο συντελεστής 

τριβής ολίσθησης μεταξύ του σώματος και του κεκλιμένου επιπέδου είναι μ = 0,5. 
 

Γ1.  Να υπολογίσετε το μέτρο της επιτάχυνσης με την οποία θα κινηθεί το σώμα. 

Μονάδες 6 
 

Γ2.  Να βρείτε τα έργα όλων των δυνάμεων που ασκούνται στο σώμα, για μετατόπιση 10 m. 

Μονάδες 6 
 

Γ3.  Να υπολογίσετε το μέτρο της ταχύτητας του σώματος τη στιγμή που έχει μετατοπιστεί κατά 

10 m πάνω στο κεκλιμένο επίπεδο. 
Μονάδες 7 

 

Γ4.  Αν αμέσως μετά το διάστημα των 10 m η δύναμη F⃗ καταργείται ακαριαία, να βρείτε τη 

μετατόπιση του σώματος μέχρι να σταματήσει.  

Μονάδες 6 
 

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

 


