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ΘΕΜΑ 1o   

Α. Να παναθηενίζεηε ηηξ πνμηάζεηξ με ημ γνάμμα (Σ) ακ είκαη ζςζηέξ θαη με ημ γνάμμα (Λ) ακ είκαη 

ιάζμξ. 

α. Όνγακμ μέηνεζεξ ηεξ δύκαμεξ είκαη μ δογόξ. 

β. Η μάδα θαη ημ βάνμξ ζοκδέμκηαη με ηε ζπέζε m=w.g 

γ. Οη δοκάμεηξ δνάζε θαη ακηίδναζε αζθμύκηαη πάκω ζημ ίδημ ζώμα. 

δ. Όζμ μεγαιύηενε μάδα έπεη έκα ζώμα ηόζμ μεγαιύηενε αδνάκεηα πανμοζηάδεη.  

ε. Η ηνηβή έπεη θμνά ίδηα με εθείκε ηεξ θίκεζεξ.  

ζη. H επημήθοκζε ημο ειαηενίμο είκαη ακάιμγε με ηε δύκαμε πμο αζθείηαη ζε αοηό. 

δ. Τμ βάνμξ εκόξ ζώμαημξ πμο βνίζθεηαη ζηεκ επηθάκεηα ηεξ Γεξ έπεη θαηεύζοκζε πνμξ ηα 

θάηω . 

ε. Οη βανοηηθέξ δοκάμεηξ είκαη πάκηα ειθηηθέξ.  

ζ. Η δύκαμε θαη μ πνόκμξ είκαη μμκόμεηνα μεγέζε. 

η. Σηεκ θμνοθή ημο βμοκμύ ε μάδα ημο Σωηήνε είκαη ίδηα με ηε μάδα ηεξ ζημ ιημάκη ημο Πεηναηά. 

 

B.Να γνάρεηε ηέζζενεηξ δηαθμνέξ μεηαλύ ηεξ μάδαξ θαη ημο βάνμοξ. 

 (20 + 5 μμκάδεξ) 

 

ΘΕΜΑ 2o 

Να επηιέλεηε ηε ζωζηή απάκηεζε ζε θάζε μία από ηηξ αθόιμοζεξ πνμηάζεηξ ΑΙΤΙΟΛΟΓΩΝΤΑΣ 

ηεκ επηιμγή ζαξ.  

 

1. Όηακ ε ζοκηζηαμέκε ηωκ δοκάμεωκ πμο αζθμύκηαη ζε έκα ζώμα είκαη μεδέκ, ηόηε: 

i. ημ ζώμα είκαη ζίγμονα αθίκεημ 

ii. ημ ζώμα ζίγμονα θηκείηαη με ζηαζενή ηαπύηεηα 

iii. ημ ζώμα ή είκαη αθίκεημ ή θηκείηαη με ζηαζενή ηαπύηεηα 
 

2. Ο μδεγόξ εκόξ ιεωθμνείμο πμο θηκείηαη με ζηαζενή ηαπύηεηα λαθκηθά θνεκάνεη απόημμα. 

Τόηε, μ Άγγειμξ πμο βνίζθεηαη μέζα ζημ ιεωθμνείμ: 

i. ζα θηκεζεί πνμξ ηα εμπνόξ 

ii. ζα θηκεζεί πνμξ ηα πίζω  

iii. ζα μείκεη αθίκεημξ 

 

3. Σε έκα ηναπέδη είκαη αθίκεηα δύμ ζώμαηα Α θαη Β. Ακ ημ Β έπεη μεγαιύηενε μάδα από ημ Α 

ηόηε μεγαιύηενε αδνάκεηα έπεη: 

i. ημ ζώμα Α 

ii. ημ ζώμα Β 

iii. δεκ λένμομε γηαηί ε αδνάκεηα ελανηάηαη από ημ οιηθό ηωκ ζωμάηωκ 
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 4. Έκα ακέμειμ έκημμμ εκώ ηαληδεύεη ζηεκ εζκηθή μδό πέθηεη πάκω ζε μία κηαιίθα.:  

i. Μεγαιύηενε δύκαμε αζθεί ημ έκημμμ.  

ii. Μεγαιύηενε δύκαμε αζθεί ημ αοημθίκεημ.  

iii. Καη η  α  δύμ αζθμύκ ηεκ ίδηα δύκαμε.  

  

5. Δύμ δοκάμεηξ 8N θαη 6N αζθμύκηαη πάκω ζε έκα μηθνό ζώμα. Μία δύκαμε 10Ν μπμνεί κα 

ακηηθαηαζηήζεη θαη ηηξ δύμ θαη κα θένεη ηα ίδηα απμηειέζμαηα. Τόηε: 

i. Οη δύμ δοκάμεηξ είκαη ζογγναμμηθέξ 

ii. Οη δύμ δοκάμεηξ είκαη θάζεηεξ μεηαλύ ημοξ. 

iii. Οη δύμ δοκάμεηξ είκαη ακηίννμπεξ. 

 

6. Έκα πμηήνη μάδαξ 0,2 kg βνίζθεηαη αθίκεημ πάκω ζε έκα ηναπέδη. Η ακηίδναζε ζημ βάνμξ 

ημο πμηενημύ είκαη: 

i. ε δύκαμε πμο αζθεί ημ ηναπέδη ζημ πμηήνη. 

ii. ε δύκαμε πμο αζθεί ημ πμηήνη ζηε Γε. 

iii. μία δύκαμε 0,2 kg πμο αζθεί ημ πμηήνη ζηε Γε. 

 

7. Η δύκαμε ηεξ ηνηβήξ είκαη δύκαμε πμο: 

i. αζθείηαη από απόζηαζε. 

ii. αζθείηαη μόκμ εάκ ημ έκα ζώμα θηκείηαη ζε ζπέζε με ημ άιιμ. 

iii. έπεη δηεύζοκζε πανάιιειε με ηηξ ηνηβόμεκεξ επηθάκεηεξ. 

 

8. Τμ βάνμξ είκαη δύκαμε πμο: 

i. ειαηηώκεηαη όηακ έκα ζώμα απμμαθνύκεηαη από ηεκ επηθάκεηα ηεξ γεξ. 

ii. αζθείηαη με ηεκ επαθή ημο ζώμαημξ με ηεκ γε. 

iii. αζθείηαη μόκμ εάκ ημ ζώμα βνίζθεηαη ζηε Γε θαη όπη ζε θάπμημ άιιμ μονάκημ ζώμα. 

 

9. Γηα ηηξ δοκάμεηξ δνάζε θαη ακηίδναζε ηζπύεη όηη 

i. έπμοκ μεδεκηθή ζοκηζηαμέκε. 

ii. αζθμύκηαη ζημ ίδημ ζώμα. 

iii. έπμοκ ίζα μέηνα θαη ακηίζεηεξ θαηεοζύκζεηξ. 

  

10. Γηα έκα ζώμα ημ μπμίμ ζηε ζειήκε έπεη μάδα 6kg ζα ηζπύεη: 

i. ημ βάνμξ ημο ζηε ζειήκε ζα είκαη μεδεκηθό. 

ii. ε μάδα ημο ζηε Γε ζα είκαη πενίπμο δεθαπιάζηα  

iii. ημ βάνμξ ημο ζηε Γε ζα είκαη πενίπμο ελαπιάζημ από ημ βάνμξ ημο ζηε ζειήκε 

  
 (μμκάδεξ  25) 
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ΘΕΜΑ 3o  

Δίκμκηαη ηέζζενηξ δοκάμεηξ με μέηνα F1=12N, F2=9N, F3=4N θαη 

F4=3N πμο αζθμύκηαη ζε έκακ θνίθμ όπωξ θαίκεηαη ζημ παναθάηω 

ζπήμα. Να οπμιμγίζεηε θαη κα ζπεδηάζεηε: 

i) ηεκ ζοκηζηαμέκε δύκαμε F1,3 πμο αζθείηαη ζημκ θνίθμ από 

ηηξ δοκάμεηξ F1 θαη F3. 

ii) ηεκ ζοκηζηαμέκε δύκαμε F2,4 πμο αζθείηαη ζημκ θνίθμ από 

ηηξ δοκάμεηξ F2 θαη F4. 

iii) ηεκ ζοκηζηαμέκε δύκαμε F1,2 πμο αζθείηαη ζημκ θνίθμ από ηηξ δοκάμεηξ F1 θαη F2. 

iv) ηεκ ζοκηζηαμέκε δύκαμε F3,4 πμο αζθείηαη ζημκ θνίθμ από ηηξ δοκάμεηξ F3 θαη F4. 

v) ηεκ ζοκμιηθή δύκαμε Fμι πμο αζθείηαη ζημκ θνίθμ από όιεξ ηηξ δοκάμεηξ. 
 (25  μμκάδεξ) 

 

ΘΕΜΑ 4o 

Α. Η Μαίνε, μ Γοζύμεξ θαη ε Τδμοιηάκα αζθμύκ ζημ ζώμα ημο ζπήμαημξ ηνεηξ μνηδόκηηεξ δοκάμεηξ 

F1=20N , F2=30N θαη F3 ακηίζημηπα. Με ηεκ επίδναζε ηωκ δοκάμεωκ αοηώκ ημ ζώμα θηκείηαη με 

ζηαζενή ηαπύηεηα. Να ζπεδηάζεηξ ηεκ δύκαμε F3 θαη κα οπμιμγίζεηξ ημ μέηνμ ηεξ. Δεκ οπάνπεη 

δύκαμε ηνηβήξ. 

 

 

Β. Σώμα μάδαξ m = 3 kg ηζμννμπεί πάκω ζε ιείμ μνηδόκηημ επίπεδμ. Να ζπεδηάζεηξ ηηξ δοκάμεηξ 

πμο δέπεηαη ημ ζώμα θαη κα πνμζδημνίζεηξ ηα μέηνα ημοξ. 

(25 μμκάδεξ) 

 

 

 

 
ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ: 

1945: Ο Κόθθηκμξ Σηναηόξ απειεοζενώκεη 

ημ ζηναηόπεδμ ημο Άμοζβηηξ. Γθεί μη 

άκδνεξ ημο ζα ζοκακηήζμοκ πηιηάδεξ 

ελαζιηωμέκμοξ θναημύμεκμοξ, όζμη έπμοκ 

απμμείκεη από ηηξ ζενηωδίεξ ηωκ Ναδί. 

Σοκμιηθά εθημπίζηεθακ ζημ Άμοζβηηξ 

πενηζζόηενμη από 1,3 εθαημμμύνηα 

άκζνωπμη, από ημοξ μπμίμοξ ημοιάπηζημκ 

1,1 εθαημμμύνηα ελμκηώζεθακ..  
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