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Θέμα Α 

Για τις προτάσεις Α1 – Α4 που ακολουθούν να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της κάθε πρότασης 
και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση 

Α1. Σε μια ευθύγραμμη ομαλή κίνηση 
α) παραμένει σταθερή η θέση του σώματος 
β) παραμένει σταθερό το μέτρο της μετατόπισης του σώματος 
γ) παραμένει σταθερή η ταχύτητα του σώματος 
δ) το μέτρο της επιτάχυνσης του σώματος αυξάνεται 

          (5 μονάδες) 

Α2. Μέτρο της αδράνειας των σωμάτων είναι 
α) η ταχύτητα 
β) η μάζα 
γ) η επιτάχυνση 
δ) το βάρος 
          (5 μονάδες) 

Α3. Ένα σώμα ισορροπεί ακίνητο υπό την επίδραση τριών μη συγγραμικών δυνάμεων: 
α) το σώμα θα συνεχίσει να ισορροπεί αν καταργηθεί μόνο μία από τις δυνάμεις 
β) το σώμα θα συνεχίσει να ισορροπεί αν καταργηθούν όλες οι δυνάμεις εκτός από μία 
γ) αν διπλασιάσουμε το μέτρο κάθε δύναμης τότε το σώμα θα κινηθεί 
δ) αν διπλασιάσουμε το μέτρο κάθε δύναμης τότε το σώμα θα συνεχίσει να ισορροπεί 

          (5 μονάδες) 

Α4. Αεροσκάφος πετά με σταθερή οριζόντια ταχύτητα σε σταθερό ύψος από το έδαφος. Τότε η 
συνισταμένη δύναμη σε αυτό 
α) είναι οριζόντια 
β) είναι κατακόρυφη 
γ) είναι ίση με μηδέν 
δ) είναι ίση με το βάρος του 

          (5 μονάδες) 

Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν με το γράμμα Σ αν είναι σωστή και με το γράμμα Λ αν 
είναι λανθασμένη 

Α5.  

α) Η επιτάχυνση της βαρύτητας δεν εξαρτάται από το ύψος, όταν ένα σώμα εκτελεί ελεύθερη πτώση, 
αλλά από τη μάζα του σώματος 

Φυσική - Νόμοι του Νεύτωνα
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β) Σε ένα σώμα που κινείται ευθύγραμμα η συνισταμένη δύναμη και η ταχύτητά του είναι πάντα 
ομόρροπες 
γ) Αν αφήσουμε ένα σώμα να πέσει από ένα ύψος χωρίς την επίδραση της αντίστασης του αέρα, θα 
εκτελέσει ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση 
δ) Όταν η αλγεβρική τιμή της επιτάχυνσης είναι αρνητική τότε η κίνηση είναι επιβραδυνόμενη, 
ανεξάρτητα από το πρόσημο της ταχύτητας 
ε) Η επιτάχυνση που αποκτά ένα σώμα είναι ανάλογη της συνισταμένης δύναμης που δέχεται και 
αντιστρόφως ανάλογη της μάζας του         
          (5 μονάδες) 

 

Β Θέμα 

Β1. Σώμα μάζας 𝑚 = 2𝑘𝑔 κινείται πάνω σε οριζόντιο δάπεδο με την 
επίδραση δύο σταθερών συγγραμμικών δυνάμεων μέτρου 𝐹1 = 3𝑁 
και 𝐹2, με 𝐹1 > 𝐹2, όπως φαίνεται στο σχήμα. Η εξίσωση της 
ταχύτητας του σώματος σε συνάρτηση με τον χρόνο είναι 𝜐 =
0,5𝑡 (𝑆. 𝐼. ). Το μέτρο της δύναμης 𝐹2 είναι ίσο με: 
α) 2𝛮   β) 4𝛮   γ) 5𝛮 
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να αιτιολογήσετε την επιλογή 
σας 

           (13 μονάδες) 

 

Β2. 

Ένας αστροναύτης του μέλλοντος προσεδαφίζεται σε έναν πλανήτη. Προκειμένου να μετρήσει την 
επιτάχυνση της βαρύτητας του πλανήτη, αφήνει από κάποιο μικρό ύψος μια μεταλλική σφαίρα η οποία 
φτάνει στο έδαφος μετά από χρονικό διάστημα 2𝑠. Ο αστροναύτης είχε επαναλάβει το ίδιο ακριβώς 
πείραμα στη Γη και είχε μετρήσει χρονικό διάστημα 1𝑠. Αν γνωρίζετε ότι η επιτάχυνση της βαρύτητας 
της Γης είναι 𝑔𝛤 = 10𝑚/𝑠2 και αμελώντας την επίδραση του αέρα, η επιτάχυνση της βαρύτητας στον 
πλανήτη θα είναι: 
α) 𝑔𝛱 = 2,5 𝑚/𝑠2   β) 𝑔𝛱 = 5 𝑚/𝑠2   γ) 𝑔𝛱 = 20 𝑚/𝑠2  
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας 

           (12 μονάδες) 

    

Θέμα Γ 

Σε σώμα μάζας 𝑚 που την 𝑡0 = 0 είναι ακίνητο στη θέση 𝑥0 = 0 
ασκούνται οι δυνάμεις που φαίνονται στο διπλανό σχήμα. Τα 
μέτρα των δυνάμεων είναι 𝐹1 = 22𝑁, 𝐹2 = 10𝑁 και 𝐹3 = 7𝑁 
αντίστοιχα. To σώμα τη χρονική στιγμή 𝑡1 = 2𝑠 βρίσκεται στη 
θέση 𝑥1 = 10𝑚 

Γ1. Να υπολογίσετε την επιτάχυνση 𝛼 του σώματος 

          (5 μονάδες) 

Γ2. Να βρείτε τη μάζα του σώματος 
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          (5 μονάδες) 

Γ3. Την 𝑡1 = 2𝑠 ασκείται στο σώμα και μια τέταρτη δύναμη �⃗�4 με αποτέλεσμα το σώμα να συνεχίσει να 
κινείται ευθύγραμμα ομαλά από την 𝑡1 και μετά. Να προσδιορίσετε την φορά και το μέτρο της δύναμης 

�⃗�4 
          (8 μονάδες) 
Γ4. Να σχεδιάσετε σε βαθμολογημένους άξονες την γραφική παράσταση της ταχύτητας του σώματος 
σε συνάρτηση με τον χρόνο από την χρονική στιγμή 𝑡0 = 0 μέχρι τη χρονική στιγμή 𝑡2 = 5𝑠 και να 
υπολογίσετε τη μετατόπιση του σώματος μέχρι αυτή την χρονική στιγμή 

          (7 μονάδες) 
 

Θέμα Δ 

Στο διπλανό σχήμα φαίνεται ένα σώμα μάζας 𝑚 = 10𝑘𝑔 να είναι αρχικά 
ακίνητο πάνω σε λείο οριζόντιο δάπεδο και να δέχεται δύο σταθερές 
δυνάμεις που έχουν μέτρα 𝐹1 = 100𝑁 και 𝐹2 = 50𝑁. Η δύναμη 𝐹1 
σχηματίζει γωνία 𝜃 με τον άξονα 𝑥′𝑥 για την οποία γνωρίζουμε ότι 
𝜂𝜇𝜃 = 0,6 και 𝜎𝜐𝜈𝜃 = 0,8.  

Δ1. Να υπολογίσετε την κάθετη δύναμη που δέχεται το σώμα από το δάπεδο 
          (6 μονάδες) 
Δ2. Να βρείτε την επιτάχυνση του σώματος 
          (6 Μονάδες) 
Δ3. Να υπολογίσετε την ταχύτητα και την απόσταση που διένυσε το σώμα από την αρχή μέχρι τη 
χρονική στιγμή 𝑡1 = 10𝑠 
          (6 Μονάδες) 
Δ4. Αν την χρονική στιγμή 𝑡1 = 10𝑠 καταργηθεί η δύναμη 𝐹1, να υπολογίσετε την χρονική στιγμή που 
το σώμα θα σταματήσει να κινείται 
          (7 Μονάδες) 

 

 

 

Επιμέλεια 

Ζάρας Γιάννης 

 


