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Θέμα A 
 
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση στα παρακάτω ερωτήματα: 
 
Α1. Αδράνεια είναι: 

 Α)   Ιδιότητα που έχουν και τα στερεά και τα υγρά σώματα 

 Β)   Η δύναμη που διατηρεί σταθερή την κίνηση των σωμάτων 

 Γ)   Η ιδιότητα των σωμάτων να αντιστέκονται στη μεταβολή της κινητικής 

τους κατάστασης. 

 Δ)   Η ιδιότητα που έχουν τα σώματα να παραμένουν ακίνητα. 

         (5 μονάδες) 
 

Α2. Η κατεύθυνση μιας δύναμης προσδιορίζεται όταν γνωρίζουμε: 
 

   Α)   Διεύθυνση και μέτρο 

   Β)   Μέτρο και σημείο εφαρμογής 

   Γ)   Διεύθυνση και φορά 

    Δ)   Μέτρο και φορά 

         (5 μονάδες) 

 

Α3. Η ταχύτητα ενός σώματος είναι σταθερή σε τιμή και κατεύθυνση όταν η 

συνολική δύναμη που ενεργεί σε αυτό: 
 

 Α)   είναι σταθερή σε τιμή και κατεύθυνση 

 Β)   είναι μηδενική  

 Γ)   μικραίνει γραμμικά με τον χρόνο 

 Δ)   είναι ανάλογη του διαστήματος που διανύει το σώμα 

         (5 μονάδες) 
 

 

Α4. Όταν ένα σώμα κινείται με σταθερή ταχύτητα προς τα αριστερά, τότε η 

συνισταμένη δύναμη σε αυτό:  
 

    Α)    Έχει φορά προς τα δεξιά 

    Β)    Έχει φορά προς τα αριστερά 

    Γ)    Είναι γενικά διάφορη του μηδενός 

    Δ)    Είναι μηδέν 
         (5 μονάδες) 
 

 

 

Α5. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασμένες; 

  Α.    Σύνθεση δυνάμεων ονομάζεται η διαδικασία με την οποία μπορούμε να 

αντικαταστήσουμε δύο ή περισσότερες δυνάμεις με μια δύναμη η οποία μπορεί να 

προκαλέσει το ίδιο αποτέλεσμα με αυτές. 
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  Β.    Σύμφωνα με τον νόμο του Hooke η δύναμη του ελατηρίου είναι αντιστρόφως 

ανάλογη με την παραμόρφωση του ελατηρίου. 

  Γ.    Οι δυνάμεις που έχουν ίσα μέτρα αλλά αντίθετη φορά ονομάζονται αντίθετες. 

  Δ.    Η μάζα ενός σώματος αποτελεί μέτρο της αδράνειας του. 

 

  Ε.    Όταν ένα σώμα κινείται με σταθερή ταχύτητα σε οριζόντιο επίπεδο, τότε στο 

σώμα δεν ασκείται καμία δύναμη. 

                    (5 μονάδες) 

 

 

Θέμα Β 

 

Β1. Δύο σώματα Α και Β με μάζες 10kg και 2kg, κατεβαίνουν σε 

ένα κατηφορικό δρόμο με σταθερές ταχύτητες 2m/s και 5m/s 

αντίστοιχα. Ποια πρόταση είναι σωστή: 

Α. Μεγαλύτερη συνισταμένη δύναμη δέχεται το Α σώμα, 

γιατί έχει μεγαλύτερη ταχύτητα. 

Β. Μεγαλύτερη συνισταμένη δύναμη δέχεται το Β σώμα, 

γιατί έχει μεγαλύτερη μάζα. 

Γ. Και στα δύο σώματα η συνισταμένη των δυνάμεων είναι ίση με μηδέν. 

Nα δικαιολογήσετε την απάντηση σας. 

                            (6 μονάδες)  

   

 

Β2. Το σώμα που φαίνεται στην εικόνα κινείται με σταθερή ταχύτητα. Είναι γνωστό 

ότι F1 = 20 N και F2 = 5 N. Το σώμα δέχεται άλλη δύναμη εκτός των F1 και F2 στη 

διεύθυνση της κίνησής του; Αν ναι να την προσδιορίσετε. 

 

 

 

Nα δικαιολογήσετε την απάντηση σας. 

                                    (10 μονάδες)  

 

 

 

     

F
1
  F

2
  



3 
 

 
Β3. Σε ένα σώμα μάζας m = 2 kg ασκούνται δύο δυνάμεις F1 = 6 Ν και F2  = 8Ν.                    
 
Να βρείτε την συνισταμένη δύναμη στις παρακάτω περιπτώσεις:  
 
 
α) όταν έχουν την ίδια κατεύθυνση,                 (3 μονάδες)  
 
β) όταν έχουν αντίθετη κατεύθυνση                 (3 μονάδες) 

γ) όταν είναι κάθετες                   (3 μονάδες) 

Nα δικαιολογήσετε την απάντηση σας. 

 

Θέμα Γ 

Ένα σώμα είναι δεμένο στο ένα άκρο σχοινιού, το άλλο άκρο του οποίου είναι 

στερεωμένο σε ακλόνητο σημείο όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. Αν η τάση του 

νήματος είναι Τ = 120 Ν και η γωνία φ = 30ο ,  

 

Α) Να σχεδιάσετε τις υπόλοιπες δυνάμεις που ασκούνται στο σώμα          (5 μονάδες) 
 

Β) Να υπολογίσετε το βάρος του σώματος              (10 μονάδες) 
 

Γ) Να υπολογίσετε τη δύναμη F.                (10 μονάδες)  
 

Δίνονται ημ30ο = ½ και συν30ο = √3/2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Θέμα Δ 
 
Η ταχύτητα ενός κινητού που κινείται ευθύγραμμα μεταβάλλεται σύμφωνα με το 

παρακάτω διάγραμμα. Αν για t0 = 0 έχω x0 = 0, να βρεθούν: 
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α) Τα είδη των κινήσεων που εκτελεί το κινητό     (3 μονάδες) 

β) Η επιτάχυνση για κάθε κίνηση και να γίνει το διάγραμμα επιτάχυνσης – χρόνου 

         (8 μονάδες) 

γ) Η μετατόπιση για κάθε κίνηση, η συνολική μετατόπιση του κινητού και να γίνει το 

διάγραμμα x – t         (8 μονάδες) 

δ) Η μέση ταχύτητα του κινητού από 0 – 4 s     (3 μονάδες) 

ε) Η ταχύτητα του κινητού τη χρονική στιγμή t = 1 s    (3 μονάδες) 

 

 

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ! 


