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ΘΕΜΑ 1o   

Α.  Να επηιέλεηε ηεκ ζςζηή απάκηεζε ζε θαζεμία από ηηξ επόμεκεξ ενςηήζεηξ. 

 

1. Σε έκα ζώμα, ημ μπμίμ είκαη ανπηθά αθίκεημ ζε ιείμ μνηδόκηημ επίπεδμ, αζθείηαη ηε πνμκηθή 

ζηηγμή t0 ζηαζενή μνηδόκηηα δύκαμε F, μπόηε ημ ζώμα ανπίδεη κα θηκείηαη. Τόηε, μπμνμύμε κα 

ζομπενάκμομε όηη:  

α) ημ ζώμα ζα εθηειέζεη εοζύγναμμε μμαιά επηβναδοκόμεκε θίκεζε.  

β) ε ηαπύηεηα ημο ζώμαημξ ζα είκαη ζηαζενή.  

γ) ημ ζώμα ζα εθηειέζεη εοζύγναμμε μμαιά επηηαποκόμεκε θίκεζε.  

δ) ημ ζώμα ζα ηζμννμπεί.  

 

2. Έκα ζώμα θηκείηαη εοζύγναμμα θαη μμαιά. Η ζπέζε πμο ηζπύεη είκαη: 

α) Fμι = m∙α             β) Fμι = 0            γ) α = ζηαζενό            δ) ο = 0 

 

3. Σοκηζηαμέκε δύμ ή πενηζζόηενςκ δοκάμεςκ πμο αζθμύκηαη ζε έκα ζώμα, μκμμάδεηαη ε 

δύκαμε ε μπμία ακ αζθεζεί μόκε ηεξ ζημ ζώμα ζα:  

α) έπεη μέηνμ ίζμ με ημ άζνμηζμα ηςκ μέηνςκ ημοξ,       

β) έπεη μέηνμ ίζμ με αοηό ηεξ μεγαιύηενεξ δύκαμεξ,     

γ) πνμθαιέζεη ημ ίδημ απμηέιεζμα με αοηό πμο ζα έπμοκ όιεξ μη δοκάμεηξ μαδί,                 

δ) πνμθαιέζεη μηθνόηενε μεηαηόπηζε ημο. 

 

4. H ηαπύηεηα εκόξ ζώμαημξ είκαη ζηαζενή ζε ηημή θαη θαηεύζοκζε όηακ ε ζοκμιηθή δύκαμε 

πμο εκενγεί ζ' αοηό:  

α) Γίκαη ζηαζενή ζε ηημή θαη θαηεύζοκζε,                      

β) Γίκαη ακάιμγε ημο δηαζηήμαημξ πμο δηακύεη ημ ζώμα, 

γ) Μεγαιώκεη γναμμηθά με ημ πνόκμ,                

δ) Γίκαη μεδεκηθή. 

 

5. Έκα μπαιάθη ημο πηκγθ πμκγθ πηοπά ζε μία ναθέηα. Τόηε:  

a) ημ μπαιάθη αζθεί ζηε ναθέηα δύκαμε ίδημο μέηνμο.  

β) μεγαιύηενε δύκαμε αζθεί ημ ζώμα με ηε μεγαιύηενε ηαπύηεηα.  

γ) ε ζοκηζηαμέκε ηςκ δοκάμεςκ πμο αζθμύκηαη είκαη μεδέκ.  

δ) μεγαιύηενε δύκαμε αζθεί ε ναθέηα επεηδή είκαη ημ ζώμα με ηε μεγαιύηενε μάδα.  
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Β. Να παναθηενίζεηε ηηξ πνμηάζεηξ με ημ γνάμμα (Σ) ακ είκαη σωστές θαη με ημ γνάμμα (Λ) ακ 

είκαη λάθος  

 

1. Όηακ έκα ζώμα ηζμννμπεί, ε ζοκηζηαμέκε ηςκ δοκάμεςκ πμο ημο αζθμύκηαη είκαη μεδέκ. 

2. Η δύκαμε πμο αζθεί ε Γε ζε έκα αοημθίκεημ πμο βνίζθεηαη ζηεκ επηθάκεηά ηεξ, είκαη 

μεγαιύηενε από ηε δύκαμε πμο αζθεί ημ αοημθίκεημ ζηε γε. 

3. Καηά ηεκ ειεύζενε πηώζε εκόξ ζώμαημξ, μ μιηθόξ πνόκμξ θίκεζήξ ημο είκαη ακηηζηνόθςξ 

ακάιμγμξ ηεξ ηαπύηεηαξ πμο απμθηά. 

4. Μέηνμ ηεξ αδνάκεηαξ ηςκ ζςμάηςκ είκαη ε μάδα ημοξ. 

5. Σηεκ ειεύζενε πηώζε εκόξ ζώμαημξ ε επηηάποκζε είκαη ζηαζενή. 

6. Η θάζεηε ακηίδναζε ημο δαπέδμο θαη ημ βάνμξ εκόξ ζώμαημξ πμο ενεμεί ζε ιείμ μνηδόκηημ 

επίπεδμ έπμοκ ζπέζε «Δνάζεξ – Ακηίδναζεξ». 

7. Έκα ζώμα ημ μπμίμ ηζμννμπεί, εθηειεί απαναηηήηςξ Γ.Ο.Κ. 

8. Δύμ ζώμαηα δηαθμνεηηθήξ μάδαξ πμο ενεμμύκ, έπμοκ ηεκ ίδηα αδνάκεηα. 

9. Ο νοζμόξ μεηαβμιήξ ηεξ ηαπύηεηαξ πμο απμθηά έκα ζώμα οπό ηεκ επίδναζε ζηαζενήξ 

ζοκηζηαμέκεξ δύκαμεξ ΣF, είκαη ακάιμγε ηεξ δύκαμεξ ΣF.  

10. Γηα κα θηκείηαη έκα ζώμα απαηηείηαη κα αζθείηαη πάκς ημο ζοκεπώξ μηα δύκαμε. 
 (μμκάδεξ 10 + 10) 

 

 

ΘΕΜΑ 2o   

 

Α. Γηα ηα ζώμαηα ημο δηπιακμύ ζπήμαημξ (ηαβάκη- θαιώδημ- ιάμπα ) κα ζπεδηάζεηε 

θαη κα πενηγνάρεηε ηηξ δοκάμεηξ θαη ηηξ ακηίζημηπεξ ακηηδνάζεηξ ημοξ  

 

 

Β. Σηηξ ενςηήζεηξ 1-3 κα επηιέλεηε ηε ζςζηή απάκηεζε, αιτιολογώντας πλήρως την 

επιλογή σας. 

 

1. Η επηηάποκζε πμο απμθηά ημ ζώμα ημο ζπήμαημξ, μάδαξ 2kg 

είκαη: 

α) 2m/s2             β) 4m/s2             γ) 6m/s2             δ) 8m/s2 

 

 

  

4Ν 12Ν 
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2. Σημ ζώμα ημο δηπιακμύ ζπήμαημξ, ε ζοκηζηαμέκε ηςκ δοκάμεςκ 

έπεη μέηνμ: 

α) 40Ν           β) 50Ν             γ) 90Ν 

 

 

3. Σώμα μάδαξ m = 0,5kg θηκείηαη με επηηάποκζε α = 8m/s2 οπό ηεκ επίδναζε ζηαζενήξ 

ζοκηζηαμέκεξ δύκαμεξ ΣF. Ακ ε ίδηα ΣF αζθεζεί ζε ζώμα μάδαξ m = 2kg, ηόηε ημ δεύηενμ 

ζώμα ζα θηκεζεί με επηηάποκζε: 

α) 32m/s2             β) 4m/s2             γ) 2m/s2             δ) 16m/s2 
(μμκάδεξ 7 + 18) 

 

 

ΘΕΜΑ 3o   

Α. Έκα ζώμα μάδαξ m=4kg θηκείηαη εοζύγναμμα θαη μμαιά με ηαπύηεηα  u0 = 10 m/s. Τε 

πνμκηθή ζηηγμή t0 = 0s ανπίδεη κα επηβναδύκεηαη μμαιά ώζπμο ηειηθά αθηκεημπμηείηαη αθμύ 

έπεη δηακύζεη 25m. Να οπμιμγηζηεί: 

i. ημ μέηνμ ηεξ επηβνάδοκζήξ ημο, 

ii. ε πνμκηθή δηάνθεηα ηεξ επηβνάδοκζεξ, 

iii. ημ μέηνμ ηεξ ζοκηζηαμέκεξ δύκαμεξ ε μπμία επηβνάδοκε ημ ζώμα. 

 

 

Β. Έκα ζώμα μάδαξ m = 5kg ενεμεί πάκς ζε ιείμ μνηδόκηημ επίπεδμ ζηε ζέζε x0 = 0. Τε 

πνμκηθή ζηηγμή t0 = 0 ανπίδεη κα αζθείηαη ζημ ζώμα μνηδόκηηα 

δύκαμε F, ηεξ μπμίαξ ε ηημή μεηαβάιιεηαη με ημ πνόκμ όπςξ 

θαίκεηαη ζημ δηπιακό δηάγναμμα.  

i. Να μειεηήζεηε ηεκ θίκεζε ημο ζώμαημξ μέπνη ηε πνμκηθή 

ζηηγμή      t = 8s.  

ii. Να ζπεδηάζεηε ηα δηαγνάμμαηα a – t θαη u – t μέπνη ηε 

πνμκηθή ζηηγμή t = 8s. 
(15 + 10 μμκάδεξ) 
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ΘΕΜΑ 4o   

Α. Έκα ζώμα μάδαξ m = 4kg, ημ μπμίμ ενεμεί ζε ιείμ μνηδόκηημ επίπεδμ δέπεηαη δύκαμε F = 8Ν 

ε μπμία αζθείηαη οπό γςκία 60μ ςξ πνμξ ηεκ μνηδόκηηα δηεύζοκζε, μπόηε ημ ζώμα 

επηηαπύκεηαη γηα ηα επόμεκα 4s. 

i. Να πνμζδημνηζηεί ημ μέηνμ ηεξ θάζεηεξ ακηίδναζεξ ημο δαπέδμο πμο δέπεηαη ημ ζώμα. 

ii. Να οπμιμγηζηεί ημ μέηνμ ηεξ επηηάποκζεξ α πμο απμθηά ημ ζώμα. 

iii. Να βνεζεί ε μεηαηόπηζε ημο ζώμαημξ μέπνη ηε ζηηγμή t1=4s. 

Δίκεηαη g = 10m/s2, εμ60˚ = √ /2 , ζοκ60˚ = 1/2  

 

Β. Έκα ζώμα μάδαξ 2kg θηκείηαη εοζύγναμμα θαη ζημ δηάγναμμα δίκεηαη ε ηαπύηεηά ημο ζε 

ζοκάνηεζε με ημ πνόκμ. 

i. Να πενηγνάρεηε ηεκ θίκεζε ημο ζώμαημξ ζε θάζε 

πνμκηθό δηάζηεμα  

ii. Να οπμιμγίζεηε ηηξ επηηαπύκζεηξ ημο. 

iii. Να ζπεδηάζεηε ημ δηάγναμμα ηεξ μνηδόκηηαξ 

ζοκηζηαμέκεξ δύκαμεξ (ΣF) πμο αζθείηαη ζημ 

ζώμα ζε ζοκάνηεζε με ημ πνόκμ (δηάγναμμα ΣF(t)) θαζώξ θαη ημ 

δηάγναμμα (π-t) γηα όιμ ημ πνμκηθό δηάζηεμα θίκεζεξ από 0s μέπνη 7s. 

iv. Να παναθηενίζεηε – αηηημιμγώκηαξ -  ηηξ πνμηάζεηξ με ημ γνάμμα (Σ) ακ είκαη σωστές 

θαη με ημ γνάμμα (Λ) ακ είκαη λάθος 

1. Σημ πνμκηθό δηάζηεμα 0-2s ε ζοκηζηαμέκε δύκαμε έπεη ίδηα θαηεύζοκζε με ηεκ 

ηαπύηεηα. 

2. Η ζοκηζηαμέκε δύκαμε έπεη ακηίζεηε θαηεύζοκζε από ηεκ ηαπύηεηα ζημ πνμκηθό 

δηάζηεμα 5-6s. 

3. Η ζοκηζηαμέκε δύκαμε έπεη ακηίζεηε θαηεύζοκζε από ηεκ ηαπύηεηα ζημ πνμκηθό 

δηάζηεμα 6-7s. 

4. Σημ πνμκηθό δηάζηεμα 2-5s ε ζοκηζηαμέκε δύκαμε είκαη μεδέκ. 
(μμκάδεξ 10 + 20) 

 

 

 

 

 

.  
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