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ΘΕΜΑ Α 

Να γράψετε ςτο τετράδιό ςασ τον αριθμό καθεμιάσ από τισ παρακάτω ερωτήςεισ και 
δίπλα το γράμμα που αντιςτοιχεί ςτη ςωςτή απάντηςη. 
 
1.Κατά τθ διάρκεια τθσ ευκφγραμμθσ ομαλά επιταχυνόμενθσ κίνθςθσ: 
α. Η ταχφτθτα παραμζνει ςτακερι. 
β. Σε ίςουσ χρόνουσ το ςώμα διανφει ίςα διαςτιματα. 
γ. Η ταχφτθτα ζχει τθν ίδια φορά με τθν επιτάχυνςθ. 
δ. Η ταχφτθτα ελαττώνεται με ςτακερό ρυκμό. 

Μονάδες 5 
2. Σε ζνα ςώμα  που θ ςυνιςταμζνθ των δυνάμεων που του αςκοφνται ιςοφται  με 
μθδζν ιςχφει ότι: 
α. Η επιτάχυνςι του ζχει ςτακερό μζτρο. 
β. Δζχεται πολφ μικρζσ δυνάμεισ που θ ςυνιςταμζνθ τουσ δεν είναι μθδζν. 
γ. Πρζπει οπωςδιποτε να είναι ακίνθτο . 
δ. θ μετατόπιςι του μπορεί να μεταβάλλεται με ςτακερό ρυκμό. 

Μονάδες  5 
3. Στθν ελεφκερθ πτώςθ: 
α. Το ςώμα κινείται με τθν ςυνιςταμζνθ των δυνάμεων που αςκοφνται ςε αυτό να 
ιςοφται με μθδζν. 
β. Η κίνθςθ που εκτελεί ζνα ςώμα είναι ευκφγραμμθ με ςτακερι επιτάχυνςθ, θ τιμι 
τθσ οποίασ εξαρτάται από το γεωγραφικό πλάτοσ. 
γ. Η κίνθςθ που εκτελεί ζνα ςώμα είναι ευκφγραμμθ με ςτακερι επιτάχυνςθ θ τιμι 
τθσ οποίασ εξαρτάται από τθ μάηα του ςώματοσ. 
δ. Η μετατόπιςθ του ςώματοσ είναι ανάλογθ του χρόνου. 

Μονάδες 5 
4. Στθν ευκφγραμμθ ομαλά επιβραδυνόμενθ κίνθςθ: 
α. Η ταχφτθτα ζχει τθν ίδια φορά με τθ μετατόπιςθ. 

β. Η ταχφτθτα αρχικά αυξάνεται και κατόπιν ελαττώνεται μζχρι να μθδενιςτεί. 

γ. Το διάγραμμα μετατόπιςθσ – χρόνου είναι μια ευκεία με αρνθτικι κλίςθ. 

δ. Το διάγραμμα ταχφτθτασ – χρόνου είναι καμπφλθ. 

Μονάδες  5 
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5. Να γράψετε ςτο τετράδιό ςασ το γράμμα κάθε πρόταςησ και δίπλα ςε κάθε γράμμα 
τη λζξη ΣΩΣΤΟ για τη ςωςτή πρόταςη και τη λζξη ΛΑΘΟΣ για τη λανθαςμζνη. 
 
α. Μζτρο τθσ αδράνειασ ενόσ ςώματοσ αποτελεί θ μάηα του. 
β. Σε ζνα ςώμα που επιταχφνεται θ ςυνιςταμζνθ των δυνάμεων που του αςκοφνται 
ιςοφται με μθδζν. 
γ. Στθν ευκφγραμμθ ομαλι κίνθςθ θ μζςθ και θ ςτιγμιαία ταχφτθτα ζχουν τθν ίδια 
τιμι. 
δ. Σφμφωνα με τον πρώτο νόμο του Newton αν ζνα ςώμα παραμζνει ακίνθτο ι 
κινείται ευκφγραμμα και ομαλά θ ςυνιςταμζνθ των δυνάμεων που του αςκοφνται 
ιςοφται  με μθδζν. 
ε. Όταν ζνα ςώμα επιβραδφνεται με επιβράδυνςθ 3m/s2 τότε ςε κάκε 3 μζτρα θ 
ταχφτθτά του ελαττώνεται κατά 1m/s.  

Μονάδες  5 

ΘΕΜΑ Β 
 
Β1 . Σε ζνα ςώμα μάηασ m αςκώ μία δφναμθ F και αυτό αποκτά επιτάχυνςθ α. Αν 
υποτετραπλαςιάςω τθ δφναμθ που του αςκώ, τότε για τθν επιτάχυνςθ α΄ που κα 
αποκτιςει κα ιςχφει: 
Α) α΄= 2α          Β) α΄= α/4          Γ) α΄= α/8         Δ) α΄= 4α 
Να επιλζξετε τθ ςωςτι απάντθςθ. 

Μονάδες 2 
Να αιτιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ. 

    Μονάδες 5 
 

Β2.  Το διπλανό διάγραμμα περιγράφει τισ 

κινιςεισ δφο ςωμάτων που κινοφνται 

ευκφγραμμα. Ι)  Τθ ςτιγμι t1 τα δφο ςώματα 

ζχουν: 

Α) ίςθ κατά μζτρο επιτάχυνςθ             

Β) ίςθ κατά μζτρο ταχφτθτα  

Γ) ίδια κζςθ (ςυναντιοφνται)                

Δ) τίποτα απ΄τα παραπάνω 

Μονάδες 2 

ΙΙ)Το ςώμα με το μεγαλφτερο μζτρο επιτάχυνςθσ είναι:  

Α) το Α          Β) το Β         Γ) ζχουν το ίδιο 
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Να επιλζξετε τθ ςωςτι απάντθςθ. 
Μονάδες 2 

Να αιτιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ. 
    Μονάδες 6 

 

 

Β3.Δφο ςώματα Σ1 και Σ2 με μάηεσ m1 και m2 

αντίςτοιχα είναι ακίνθτα ςε λείο οριηόντιο 

δάπεδο. Τθ ςτιγμι t=0 ςτα ςώματα αςκοφνται 

οριηόντιεσ δυνάμεισ με ίςα μζτρα και αυτά 

αρχίηουν να κινοφνται ευκφγραμμα. Με τθ 

βοικεια του διπλανοφ διαγράμματοσ επιλζξτε 

τθ ςχζςθ που ςυνδζει τισ μάηεσ των δφο 

ςωμάτων.  

 

Α) m1 = m2     Β) m1 = 2m2      Γ) m2 = 2m1    Δ)m2 = 3m1 

                                                     Μονάδες 2 

Να αιτιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ. 
    Μονάδες 6 

ΘΕΜΑ Γ 
 

 
Σώμα μάηασ m = 1 kg κινείται ευκφγραμμα και θ ταχφτθτά του μεταβάλλεται 
ςφμφωνα με το διάγραμμα του παραπάνω ςχιματοσ. Να βρεκοφν: 
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Γ1. Το ςυνολικό διάςτθμα και τθ ςυνολικι μετατόπιςθ του ςώματοσ από τθ χρονικι 
ςτιγμι t=0 ζωσ t=8s. 

Μονάδες  8 

Γ2. Τα χρονικά διαςτιματα που το ςώμα επιβραδφνεται . 

Μονάδες  5 

Γ3. Η μζςθ ταχφτθτα κατά τθ διάρκεια του 3ου δευτερολζπτου. 

Μονάδες  5 

Γ4.Η ςυνιςταμζνθ δφναμθ ςτα χρονικά διαςτιματα 0 – 2s και 6s – 8s. 

 

Μονάδες  7 

ΘΕΜΑ Δ 
 
 
 

 
 
 
 
Σώμα μάηασ  m=5kg που αρχικά θρεμεί ξεκινάει τθν χρονικι ςτιγμι to=0 να κινείται με 
επιτάχυνςθ α=4m/s2  υπό τθν επίδραςθ οριηοντίων δυνάμεων όπωσ φαίνεται ςτο 
παραπάνω ςχιμα.  
 
Δ1. Ποιο το μζτρο  τθσ ςυνιςταμζνθ δφναμθσ και τθσ οριηόντιασ δφναμθσ F1 (δίνεται 
ότι F1>F2);  
 

Μονάδες 6 
Δ2. Να υπολογίςτε το μζτρο τθσ ταχφτθτάσ του και το διάςτθμα που κα ζχει διανφςει 
μετά από 8 sec. 

Μονάδες 6 
Δ3. Να καταςκευάςετε τα διαγράμματα ταχφτθτασ–χρόνου υ(t), επιτάχυνςθσ–χρόνου 
α(t), ςυνιςταμζνθσ δφναμθσ–χρόνου ΣF(t) μζχρι τθ χρονικι ςτιγμι 8s. 

Μονάδες 6 
Αν τθ χρονικι ςτιγμι t=8sec καταργείται θ δφναμθ F1 : 
 

Δ4. Να υπολογίςετε τθ νζα επιτάχυνςθ του ςώματοσ (μζτρο και κατεφκυνςθ) και τθ 
χρονικι ςτιγμι  που κα ςταματιςει τθν κίνθςι του.  

Μονάδες 7 


