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ΘΕΜΑ 1o   

Να παναθηενίζεηε ηηξ πνμηάζεηξ με ημ γνάμμα (Σ) ακ είκαη σωστές θαη με ημ γνάμμα (Λ) ακ είκαη 

λάθος θαη κα αιτιολογήσετε κάθε απάμτησή ζαξ. 

  

α. Μμκάδα μέηνεζεξ ηεξ ηαπύηεηαξ είκαη m/s2.   

β. Σηεκ θμνοθή ημο βμοκμύ Έβενεζη ημ δοκαμόμεηνμ δείπκεη όηη ημ βάνμξ εκόξ ζώμαημξ είκαη 

μηθνόηενμ από όηη ζημ ιημάκη ημο Πεηναηά.  

γ. Οη δοκάμεηξ μπμνμύκ κα πνμθαιέζμοκ παναμόνθςζε ημο ζπήμαημξ ηςκ ζςμάηςκ ζηα μπμία 

αζθμύκηαη. 

δ. Τμ ηαπύμεηνμ εκόξ αοημθηκήημο δείπκεη ηεκ μέζε ηαπύηεηά ημο. 

ε. Ανκεηηθό πνόζεμμ γηα ηε μεηαηόπηζε Δx εκόξ ζώμαημξ ζεμαίκεη όηη ημ ζώμα θηκείηαη με θμνά 

πνμξ ηα ανηζηενά (Ακ έπεη επηιεγεί ςξ ζεηηθή ε θμνά πνμξ ηα δεληά). 

ζη. Οη δοκάμεηξ πνμθαιμύκ μεηαβμιή ηεξ πεμηθήξ ζύζηαζεξ ηςκ ζςμάηςκ ζηα μπμία αζθμύκηαη.  

δ. Η ηνηβή θαη ημ βάνμξ είκαη δοκάμεηξ επαθήξ. 

ε. Τμ μέτρο ηεξ ηαπύηεηαξ μαξ δείπκεη ηεκ θαηεύζοκζε ηεξ θίκεζεξ..  

ζ. Δύμ ακηίννμπεξ δοκάμεηξ είκαη απαναηηήηςξ θαη ακηίζεηεξ. 

η. Τα παναθηενηζηηθά ζημηπεία μηαξ δύκαμεξ είκαη ημ μέηνμ, ε θαηεύζοκζε θαη ημ ζεμείμ 

εθανμμγήξ ηεξ δύκαμεξ. 
(20 μμκάδεξ) 

 

ΘΕΜΑ 2o 

 

Α. Η μάδα εκόξ θμοηημύ είκαη 5.000g. Να οπμιμγίζεηε ηε μάδα ημο θμοηημύ ζε  

i. μηιηγναμμάνηα (mg)      

ii. πηιηόγναμμανηα (kg)     

 

Β. Να οπμιμγίζεηε: 

i. πόζα δεοηενόιεπηα έπεη μία ώνα    

ii. πόζεξ ώνεξ έπεη μία εβδμμάδα       

 

Γ. Ο θαιαζμζθαηνηζηήξ Γηάκκεξ Ακηεημθμύκμπμ έπεη ύρμξ 211cm. Να εθθνάζεηε αοηό ημ 

ύρμξ ζε: 

i.  δεθαηόμεηνα (dm)     

ii. πηιημζηόμεηνα (mm)    

iii. μέηνα (m)                 

 

Δ. Μία μμημζοθιέηα θηκείηαη ζηεκ Αηηηθή μδό με ηαπύηεηα 144km/h. Να μεηαηνέρεηε ηεκ 

ηαπύηεηα ηεξ μμημζοθιέηαξ ζε m/s.    
(μμκάδεξ 20) 
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ΘΕΜΑ 3o 

Α. Μία μηθνή ζθαίνα λεθηκάεη ηε πνμκηθή t1 = 0s από ηε ζέζε 0, θαηόπηκ πενκά από ηε ζέζε Α με 

ζοκηεηαγμέκε xΑ = +7m θαη θαηαιήγεη ζηε ζέζε Β με  xΒ = +4m ηε πνμκηθή ζηηγμή  t2 = 10s .  

 

 

 

i) Να οπμιμγίζεηε ηε μεηαηόπηζε, Δx, ηεξ ζθαίναξ μέπνη ηε ζέζε Β θαη ημ δηάζηεμα S, πμο 

δηέκοζε. 

ii) ηε μέζε ηαπύηεηα ημο ζώμαημξ.  

 

Β. Έκα ειαηήνημ επημεθύκεηαη θαηά 6cm όηακ αζθείηαη πάκς ημο δύκαμε 2Ν όπςξ πανμοζηάδεηαη θαη 

ζημκ πίκαθα πμο αθμιμοζεί. Αθμιμοζώκηαξ ημοξ θαηάιιειμοξ οπμιμγηζμμύξ κα ζομπιενώζεηε ημκ 

οπόιμηπμ πίκαθα: 

Δύκαμε (Ν) 2  7 

Γπημήθοκζε (cm) 6 12  

 
 (15 + 15 Μμκάδεξ) 

ΘΕΜΑ 4o  

Α. Η Τδμοιηάκα θαη μ Σςηήνεξ αζθμύκ ζε έκα ζώμα ηηξ δοκάμεηξ F1 = 8N θαη F2 = 6Ν. Να 

οπμιμγηζηεί θαη κα ζπεδηαζηεί ε ζοκηζηαμέκε δύκαμε ακ μη δοκάμεηξ πμο αζθμύκ μη μαζεηέξ: 

i) έπμοκ ηεκ ίδηα θαηεύζοκζε. 

ii) έπμοκ ακηίζεηε θαηεοζύκζε. 

iii) είκαη θάζεηεξ μεηαλύ ημοξ. 

Β. Ο Γοζύμεξ θαη μ Άγγειμξ ζπνώπκμοκ έκα θηβώηημ αζθώκηαξ ημο μμόννμπεξ δοκάμεηξ F1 θαη 

F2, ακηίζημηπα. Η Μαίνε, ηαοηόπνμκα, ζπνώπκεη ημ ίδημ θηβώηημ αζθώκηαξ ημο ακηίννμπε 

δύκαμε F3. Ακ γκςνίδεηε όηη  F1 = F2 = 8 Ν θαη F3 = 17 Ν, κα οπμιμγίζεηε ημ μέηνμ θαη ηε 

δηεύζοκζε ηεξ ζοκηζηαμέκεξ δύκαμεξ Fμι. πμο δέπεηαη ημ ζώμα 
 (15 + 15  μμκάδεξ) 

 
 

 

 

ΣΑΝ  ΣΗΜΕΡΑ: 

1915: Ο Άιμπενη Ασκζηάηκ δεμμζηεύεη ηε 

κέα γεκηθή Θεςνία ηεξ ζπεηηθόηεηαξ. 

1971: Τμ ζμβηεηηθό με επακδνςμέκμ 

δηαζηεμόπιμημ «Mars 3» πνμζεδαθίδεηαη 

γηα πνώηε θμνά ζημκ πιακήηε Άνε. 
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