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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 δύναμη που ασκείται σε ένα σώμα: 
α. μπορεί να προκαλέσει μόνο μεταβολή στην ταχύτητα του σώματος.   
β. έχει κατεύθυνση πάντα ομόρροπη με την ταχύτητα του σώματος. 
γ. έχει μονάδα μέτρησης στο S.I. το 1 Ν. 
δ. είναι μονόμετρο φυσικό μέγεθος. 

Μονάδες 5 
Α2. Όταν σε ένα σώμα η συνισταμένη των δυνάμεων είναι μηδέν (ΣF = 0) τότε 
το σώμα: 
α. είναι σίγουρα ακίνητο. 
β. κινείται ευθύγραμμα ομαλά επιβραδυνόμενα. 
γ. κινείται ευθύγραμμα ομαλά επιταχυνόμενα. 
δ. είτε είναι ακίνητο είτε κινείται ευθύγραμμα και ομαλά. 

Μονάδες  5 
Α3. Στην γραφική παράσταση θέσης-χρόνου (x-t): 
α.  η κλίση εκφράζει την επιτάχυνση του σώματος.  
β.  η κλίση εκφράζει την ταχύτητα του σώματος.  
γ.  το εμβαδόν εκφράζει την ταχύτητα του σώματος.  
δ.  το εμβαδόν εκφράζει τη μετατόπιση του σώματος . 

Μονάδες 5 
Α4. Από τα παρακάτω φυσικά μεγέθη μονόμετρο είναι: 
α. η επιτάχυνση. 
β. η μετατόπιση. 
γ. η δύναμη .        
δ. το διάστημα . 

Μονάδες  5 
 

Α5. Να γράψετε στο τετράδιο σας το γράμμα κάθε πρότασης και δίπλα σε κάθε 
γράμμα τη λέξη ΣΩΣΤΟ για τη σωστή πρόταση και τη λέξη ΛΑΘΟΣ για τη 
λανθασμένη. 
α. Αδράνεια είναι η δύναμη που ασκείται στα σώματα όταν αυτά κινούνται με 
σταθερή ταχύτητα. 
β. Ένα σώμα με εξίσωση κίνησης u=8+2t(S.I.) εκτελεί κίνηση ευθύγραμμη 
ομαλά επιβραδυνόμενη. 
γ. Για ένα σώμα που κινείται ευθύγραμμα και ομαλά ισχύει Fολ=0. 
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δ. Ένα σώμα εκτελεί ευθύγραμμη ομαλή κίνηση όταν η τροχιά του είναι ευθεία 
και η επιτάχυνση του σταθερή. 
ε. Δύο κάθετες δυνάμεις έχουν αντίθετη κατεύθυνση. 

Μονάδες  5 

ΘΕΜΑ Β 
B1. Στο σώμα της διπλανής εικόνας 
ασκούνται  δύο αντίρροπες δυνάμεις με 

μέτρα F2 =  
F1

2
 . Η συνισταμένη των 

δυνάμεων αυτών 
α) θα έχει μέτρο ίσο με ΣF = 3F2 και φορά προς τα δεξιά.  
β) θα έχει μέτρο ίσο με ΣF = F2 και φορά προς τα δεξιά. 
γ) θα έχει μέτρο ίσο με ΣF = F2 και φορά προς τα αριστερά. 
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Μονάδες 2 
Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας 

Μονάδες 6 

B2. Ένα όχημα ξεκινάει από την 
ηρεμία και κινείται ευθύγραμμα σε 
οριζόντιο δρόμο. Στη διπλανή εικόνα 
παριστάνεται το διάγραμμα της τιμής 
της επιτάχυνσης του σε συνάρτηση 
με τον χρόνο. Την χρονική στιγμή 
t=6s η τιμή της ταχύτητας του είναι:   
α) +4m/s        β) +12 m/s        γ) -4m/s 
 
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Μονάδες 2 
Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας 

Μονάδες 6 
 

B3. Δίνεται η εξίσωση της ευθύγραμμης κίνησης ενός κινητού: x=5t+t2 ( S.I.). 

Αν τη χρονική στιγμή to=0  το κινητό βρίσκεται στη θέση xo=0, τότε σε t = 2 s : 

α. θα έχει ταχύτητα 10 m/s και θα έχει μετατοπιστεί 20 m. 

β. θα έχει ταχύτητα 10 m/s και θα έχει μετατοπιστεί 14 m. 

γ. θα έχει ταχύτητα 9 m/s και θα έχει μετατοπιστεί 14 m. 
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Μονάδες 2 
Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας 

Μονάδες 7 
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ΘΕΜΑ Γ 
Σώμα κινείται με ταχύτητα u=10m/s όταν πάνω του αρχίζουν να ασκούνται οι 
δυνάμεις F1=15N και F2=27N ομόρροπες της ταχύτητάς του καθώς και οι 
F3=20N και F4=22N αντίρροπες της ταχύτητάς του. 
 
Γ1. Τι κίνηση θα κάνει το σώμα; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

Μονάδες 5 
Γ2. Να υπολογίσετε την μετατόπιση του σώματος μετά από Δt=10 sec. 

Μονάδες 6 
Γ3. Να κατασκευάσετε τα διαγράμματα μετατόπισης-χρόνου (Δx-t) και ταχύτητας-
χρόνου (u-t) για τα 10 sec της κίνησης του σώματος. 

Μονάδες 8 
Γ4. Αν κάποια στιγμή καταργηθούν ακαριαία οι δυνάμεις F1, F3 και F4 να βρείτε 
ποια νέα δύναμη (μέτρο και κατεύθυνση) πρέπει να ασκηθεί στο σώμα ώστε 
να μην μεταβληθεί η κινητική του κατάσταση.  

Μονάδες 6 
 

 
ΘΕΜΑ Δ 
Σώμα ξεκινά από την ηρεμία τη χρονική στιγμή to=0  από τη θέση xo=0 και 
κινείται ευθύγραμμα με σταθερή επιτάχυνση α=2m/s2 για χρονικό διάστημα 
Δt1=10s. Στη συνέχεια με την ταχύτητα που απέκτησε κινείται ευθύγραμμα και 
ομαλά για Δt2=10s. Τέλος αποκτά σταθερή επιβράδυνση με την οποία κινείται 
για χρονικό διάστημα Δt3=5s με αποτέλεσμα να σταματήσει. 
  
Δ1. Να υπολογίσετε τη μέγιστη ταχύτητα που απέκτησε το σώμα κατά τη 
διάρκεια της συνολικής του κίνησης . 

Μονάδες 5 
Δ2. Να υπολογίσετε την επιτάχυνση του σώματος (κατά μέτρο και κατεύθυνση) 
κατά το χρονικό διάστημα Δt3. 

Μονάδες 5 
Δ3. Να κατασκευάσετε τα διαγράμματα θέσης-χρόνου (x-t) και ταχύτητας-χρόνου 
(u-t) για τη συνολική κίνηση του  σώματος. 

Μονάδες 5 
Δ4. Να υπολογίσετε το συνολικό διάστημα που διένυσε το σώμα κατά τη 

διάρκεια όλης της κίνησής του καθώς και τη μέση ταχύτητά του. 

Μονάδες 5 

Δ5. Να υπολογίσετε την ταχύτητα του σώματος τη χρονική στιγμή 7s.  

Μονάδες 5 

 


