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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. 
 

Α1. Η τριβι ολίςκθςθσ ανάμεςα ς’ ζνα ςϊμα και το οριηόντιο δάπεδο πάνω ςτο οποίο 
αυτό κινείται ομαλά είναι: 
        α. ανάλογθ τθσ οριηόντιασ δφναμθσ που κινεί το ςϊμα. 
        β. ανεξάρτθτθ τθσ φφςθσ τθσ επιφάνειασ του δαπζδου. 
        γ. ανάλογθ τθσ ταχφτθτασ κίνθςθσ του ςϊματοσ. 
        δ. ανάλογθ τθσ κάκετθσ ςτο δάπεδο δφναμθ επαφισ.    

5 μονάδες 
 Α2. Eφαρμογι τθσ αδράνειασ αποτελεί: 
        α. θ ελεφκερθ πτϊςθ ενόσ ςϊματοσ. 
        β. θ κίνθςθ των επιβατϊν ενόσ αυτοκινιτου προσ τα εμπρόσ κατά το φρενάριςμα. 
        γ. θ επιβράδυνςθ ενόσ ςϊματοσ λόγω τριβισ με το ζδαφοσ. 
        δ. τίποτε από τα παραπάνω.       

5 μονάδες 
 Α3. ε μια ελεφκερθ πτϊςθ από μικρό φψοσ πάνω από το ζδαφοσ: 
        α. το ςϊμα κινείται μόνο υπό τθν επίδραςθ του βάρουσ του. 
        β. το ςϊμα κινείται ευκφγραμμα ομαλά. 
        γ. θ επιτάχυνςθ του ςϊματοσ μεταβάλλεται κατά τθ διάρκεια τθσ πτϊςθσ. 
        δ. θ απόςταςθ του ςϊματοσ από το ζδαφοσ, ςε κάκε χρονικι ςτιγμι, είναι     

ανάλογθ του χρόνου.          
5 μονάδες 

 Α4. φμφωνα με τον 3ο νόμο Νεφτωνα: 
        α. αν μια νταλίκα ςυγκρουςτεί μ’ ζνα δίκυκλο τότε αυτι του αςκεί μεγαλφτερθ 

δφναμθ απϋαυτι που δζχεται απϋτο δίκυκλο. 
        β. θ δράςθ και θ αντίδραςθ ζχουν πάντα μθδενικι ςυνιςταμζνθ.    
        γ. θ αντίδραςθ του βάρουσ μασ αςκείται ςτθ Γθ. 
        δ. τα ςϊματα μεγαλφτερθσ μάηασ αςκοφν μεγαλφτερεσ δυνάμεισ ςτα ςϊματα 

μικρότερθσ μάηασ.           
5 μονάδες 
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     Α5. Να γράψετε ςτο τετράδιό ςασ το γράμμα κάκε πρόταςθσ και δίπλα ςε κάκε 
γράμμα τθ λζξθ ΩΣΟ για τθ ςωςτι πρόταςθ και τθ λζξθ ΛΑΘΟ για τθ 
λανκαςμζνθ. 
α) Ζνα ςϊμα ιςορροπεί όταν θ ςυνιςταμζνθ των δυνάμεων που του αςκείται είναι 
μθδζν. 
β) Η τριβι ολίςκθςθσ ζχει κατεφκυνςθ πάντα αντίκετθ από τθν κατεφκυνςθ τθσ 
ταχφτθτασ του ςϊματοσ. 
γ) Η δφναμθ τθσ άνωςθσ είναι δφναμθ επαφισ. 
δ) ε κάκε δράςθ αντιςτοιχεί πάντα μια ίδιασ κατεφκυνςθσ και ίςου μζτρου 
αντίδραςθ.                                              
ε) τθν ελεφκερθ πτϊςθ θ επιτάχυνςθ αυξάνεται ανάλογα με το χρόνο. 

         
5 μονάδες 

ΘΕΜΑ Β  
 

       B1. Μια μικρι ςφαίρα, μάηασ m,  κινείται κατακόρυφα προσ τα επάνω με επιτάχυνςθ 
μζτρου α=g υπό τθν επίδραςθ ςτακερισ κατακόρυφθσ δφναμθσ μζτρου F. Αφοφ 
ςχεδιάςετε τισ αςκοφμενεσ δυνάμεισ ςτθ ςφαίρα, να επιλζξετε ποια από τισ 
παρακάτω ςχζςεισ είναι ςωςτι: 

 
α) F=2mg                                          β) F=mg                                γ) F=3mg 
 
Nα επιλζξετε τθ ςωςτι απάντθςθ      3 μονάδες 
 
Να δικαιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ     10 μονάδες  
 
 
Β2. Δφο μικρζσ πζτρεσ Α και Β, αφινονται από φψθ hA και hB αντίςτοιχα από το 
ζδαφοσ, να πζςουν ελεφκερα. Αν οι χρόνοι πτϊςθσ τουσ ςυνδζονται με τθ ςχζςθ 
tA=2tB τότε για τα φψθ τουσ ιςχφει θ ςχζςθ: 
 
α) hA=2hB                                                                 β) hA=4hB                                                γ) hA=8hB 
 
Nα επιλζξετε τθ ςωςτι απάντθςθ      3 μονάδες 
 
Να δικαιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ     9 μονάδες  
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ΘΕΜΑ Γ 
Σα ςϊματα 1 και 2 του παρακάτω ςχιματοσ ζχουν μάηεσ m1=1kg και m2=4kg 
αντίςτοιχα, και είναι δεμζνα ςτα άκρα του αβαροφσ, μθ ελαςτικοφ νιματοσ. Σο 2 
βρίςκεται πάνω ςτο λείο οριηόντιο 
δάπεδο ενϊ το 1 ςυγκρατείται 
ακίνθτο με το νιμα τεντωμζνο, το 
οποίο περνά από τθν τροχαλία 
αμελθτζασ μάηασ. Κάποια ςτιγμι το 
ςφςτθμα αφινεται ελεφκερο να 
κινθκεί. 
 
Γ1.Να ςχεδιάςετε όλεσ τισ δυνάμεισ 
που αςκοφνται ςτα ςϊματα.  

5 μονάδες 
Γ2.Να υπολογίςετε το μζτρο τθσ κάκετθσ δφναμθσ επαφισ με το δάπεδο που αςκείται 
ςτο ςϊμα μάηασ 2 . 

5 μονάδες 
Γ3.Εφαρμόςτε το 2ο νόμο Νεφτωνα για τα δφο ςϊματα και υπολογίςτε τθν τιμι τθσ 
επιτάχυνςισ τουσ κακϊσ και τθν τάςθ του νιματοσ.     

8 μονάδες 
Γ4.Ποια ταχφτθτα κα ζχει αποκτιςει το ςϊμα 1, τθ ςτιγμι που το 2 ζχει μετατοπιςτεί 
κατά d=4m πάνω ςτο οριηόντιο δάπεδο;  

7 μονάδες 
     

  Δίνεται: g=10m/s2. 
∙ να κεωριςετε τισ τάςεισ των νθμάτων που αςκοφνται ςτα δφο ςϊματα ίςεσ 
 
ΘΕΜΑ Δ 
το παρακάτω ςχιμα το ςϊμα μάηασ m=3kg κινείται ευκφγραμμα ομαλά πάνω ςτο 
οριηόντιο δάπεδο, υπό τθν επίδραςθ 
τθσ ςτακερισ δφναμθσ μζτρου  

F=10 2 N θ οποία αςκείται υπό 
γωνία φ=45ο ωσ προσ το δάπεδο 
(προσ τα επάνω): 
 
Δ1.Να ςχεδιάςετε τισ δυνάμεισ που αςκοφνται πάνω ςτο ςϊμα . 

3 μονάδες 
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Δ2.Να αναλφςετε τθ δφναμθ F ςτουσ δφο κάκετουσ άξονεσ του ςχιματοσ. 

5 μονάδες 
Δ3 .Να υπολογίςετε το μζτρο τθσ τριβισ ολίςκθςθσ.   

5 μονάδες 
Δ4. Να υπολογίςετε το ςυντελεςτι  τριβισ ολίςκθςθσ μεταξφ ςϊματοσ και  δαπζδου. 

6 μονάδες 
Δ5.Κάποια ςτιγμι θ δφναμθ F καταργείται. Αν θ αρχικι ςτακερι ταχφτθτα του 
ςϊματοσ ιταν υo=10m/s, ςε ποια απόςταςθ από το ςθμείο κατάργθςθσ τθσ δφναμθσ F 
κα ακινθτοποιθκεί το ςϊμα και ςε πόςο χρόνο μετά τθν κατάργθςθ τθσ δφναμθσ;  

6 μονάδες 

Δίνονται:(θμ450=ςυν450=
√ 

 
 και  g=10m/s2 ) 

 


