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ΘΓΜΑΤΑ 

ΘΕΜΑ 1o  

Σηηξ ενςηήζεηξ 1-5 κα παναθηενίζεηε ηηξ πνμηάζεηξ με ημ γνάμμα (Σ) ακ είκαη ζςζηέξ θαη με ημ 

γνάμμα (Λ) ακ είκαη ιάζμξ 

 

1. Μηα θίκεζε πμο γίκεηαη ζε εοζεία ηνμπηά, ιέγεηαη μμαιή όηακ:  

i) Η μεηαηόπηζε παναμέκεη ζηαζενή.  

ii) Η ζέζε παναμέκεη ζηαζενή.  

iii) Η ηαπύηεηα παναμέκεη ζηαζενή.  

iv) Η επηηάποκζε παναμέκεη ζηαζενή.  
(5 μμκάδεξ)

 
2. Γηα έκα ζώμα ημ μπμίμ θηκείηαη εοζύγναμμα θαη ε μεηαηόπηζε ημο 

με ημ πνόκμ θαίκεηαη ζημ ζπήμα, ηζπύεη: 

i. Από 0-t1 ημ ζώμα επηηαπύκεηαη 

ii. Σημ δηάζηεμα από t2-t3 μ νοζμόξ μεηαβμιήξ ηεξ ζέζεξ 

παναμέκεη ζηαζενόξ 

iii. Σημ δηάζηεμα από t2-t3 ημ ζώμα μεηαημπίδεηαη πνμξ ηα δεληά. 

iv. Από t1-t2 ημ ζώμα έπεη ζηαζενή ηαπύηεηα  

 

3. Ακ έκα θηκμύμεκμ ζώμα θηκείηαη εοζύγναμμα μμαιά επηηαποκόμεκα, ηόηε:  

i. Η μεηαηόπηζή ημο είκαη ακάιμγε με ημ πνόκμ.  

ii. Η ζέζε ημο είκαη ακάιμγε με ημ πνόκμ.  

iii. Η ηαπύηεηά ημο είκαη ζηαζενή.  

iv. Ο νοζμόξ μεηαβμιήξ ηεξ ηαπύηεηαξ είκαη ζηαζενόξ. 

 

4. Η επηηάποκζε εκόξ ζώμαημξ εθθνάδεη:  

i. πόζμ γνήγμνα μεηαημπίδεηαη ημ ζώμα.  

ii. ημ νοζμό μεηαβμιήξ ηεξ ζέζεξ ημο ζώμαημξ.  

iii. πόζμ γνήγμνα μεηαβάιιεηαη ε ηαπύηεηα ημο ζώμαημξ.  

iv. ηεκ θαηεύζοκζε ημο ζώμαημξ 

 

  

5. Έκα ζώμα θηκείηαη ζε εοζεία ηνμπηά θαη ζημ δηάγναμμα δίκεηαη ε επηηάποκζή ημο ζε ζοκάνηεζε με 

ημ πνόκμ. Ακ ηε πνμκηθή ζηηγμή t0 =0 είκαη uμ = 0, ηόηε:  

i. ημ ζώμα ανπηθά επηηαπύκεηαη, θαηόπηκ θηκείηαη με ζηαζενή 

ηαπύηεηα θαη έπεηηα επηβναδύκεηαη. 

ii. Σημ δηάζηεμα από 2s έςξ 4s ημ ζώμα είκαη αθίκεημ.  

iii. Σημ δηάζηεμα από 4s έςξ 6s ημ ζώμα θηκείηαη με ζηαζενή 

ηαπύηεηα. 

iv. Σημ δηάζηεμα από 4s έςξ 6s, ημ ζώμα θηκείηαη ζε ακηίζεηε 

θμνά από ηεκ ανπηθή.  
(25 μμκάδεξ) 
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ΘΕΜΑ 2o  

 Τμ πμιύπαζμ «θμγηόη» εκώ θοκεγά γηα άιιε μηα θμνά ημ «μπηπ-μπηπ» με ζηαζενή 

ηαπύηεηα u=30m/s θαηαιαβαίκεη όηη ζε απόζηαζε d = 105,5m οπάνπεη γθνεμόξ! Ακ 

μ πνόκμξ ακηίδναζεξ ημο θμγηόη είκαη 1s θαη θνεκάνεη με ζηαζενή επηβνάδοκζε α = 

6m/s2, κα βνείηε ακ ζα πνμιάβεη κα ζηαμαηήζεη πνηκ ημ γθνεμό. 

 

(20 μμκάδεξ) 

 

ΘΕΜΑ 3ο  

Έκα ζώμα θηκείηαη εοζύγναμμα θαη ζημ ζπήμα δίκεηαη ε ηαπύηεηά ημο 

ζε ζοκάνηεζε με ημ πνόκμ. 

i. Να πενηγνάρεηε ηεκ θίκεζε ημο ζώμαημξ ζηα πνμκηθά 

δηαζηήμαηα 0s-2s, 2s-4s, 4s-6s.  

ii. Να οπμιμγίζηε ηεκ επηηάποκζε ημο ζώμαημξ, όπμο οπάνπεη. 

iii. Να βνεζεί ε μεηαηόπηζε ημο γηα όιμ ημ πνμκηθό δηάζηεμα 

θίκεζεξ.     

iv. Να οπμιμγηζηεί ε μέζε ηαπύηεηα ημο ζώμαημξ γηα όιμ ημ πνμκηθό δηάζηεμα θίκεζήξ ημο. 

v. Να γίκμοκ ηα δηαγνάμμαηα α-t, x-t. 
(25 μμκάδεξ) 

 

ΘΕΜΑ 4ο  

Α) Η ελίζςζε ηεξ ηαπύηεηαξ εκόξ αοημθηκήημο ζε μηα εοζύγναμμε θίκεζε είκαη ο=5+4t (ο ζε m/s, t 

ζε s). Να βνείηε ημ δηάζηεμα πμο δηάκοζε ημ αοημθίκεημ από ηε πνμκηθή ζηηγμή 2s μέπνη ηε πνμκηθή 

ζηηγμή 4s. 

 

Β) Έκα ζώμα λεθηκάεη απ’ ηεκ ενεμία ηεκ t0 = 0s θαη θηκείηαη εοζύγναμμα με ζηαζενή επηηάποκζε α = 

4m/s2 μέπνη κα απμθηήζεη ηαπύηεηα u=40m/s ηεκ t1. Έπεηηα ζοκεπίδεη κα θηκείηαη εθηειώκηαξ Γ.Ο.Κ 

μέπνη ηεκ t2. Γάκ ε ζοκμιηθή απόζηαζε πμο δηακύεη είκαη d = 1400m, κα οπμιμγίζεηε: 

i. ηε μεηαηόπηζή ημο θαη ηε πνμκηθή δηάνθεηα ηεξ Γ.Ο.Κ. θαζώξ θαη ημκ μιηθό πνόκμ θίκεζεξ ημο 

ζώμαημξ. 

ii. Να ζπεδηάζεηε ηα δηαγνάμμαηα u –t θαη x-t.  
(10+20 μμκάδεξ) 
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