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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. Στην ελεύθερη πτώση η επιτάχυνση και η ταχύτητα ενός σώματος έχουν: 
  α. ίδιο μέτρο 
  β. ίδια κατεύθυνση και ίδιο μέτρο 
  γ. ίδια κατεύθυνση 
  δ. ίδια διεύθυνση αλλά αντίθετη φορά 

Μονάδες 5 
Α2. Το 1Ν είναι ίσο με: 
  α. 1 kg∙s 
  β. 1 kg∙m 
  γ. 1 kg∙m/ s2 

  δ. 1 kg ∙ m2/s 
Μονάδες 5 

Α3. Σε ένα σώμα ασκείται δύναμη F οπότε αποκτά επιτάχυνση α. Αν η ίδια δύναμη ασκηθεί 
σε σώμα μάζας 2m, τότε η επιτάχυνση που θα αποκτήσει θα είναι: 

  α. α/2 
  β. 2α 
  γ. α 
  δ. α/4 

Μονάδες 5                                                                                                                                                 
Α4. Σύμφωνα με τον τρίτο νόμο του Νεύτωνα: 
  α. ενεργεί πρώτα η δράση και μετά η αντίδραση 
  β. ενεργεί πρώτα η αντίδραση και μετά η δράση 
  γ. η δράση και η αντίδραση ενεργούν ταυτόχρονα 
  δ. ενεργεί πρώτα αυτή που είναι μεγαλύτερη 

  Μονάδες 5 
Α5. Να γράψετε στο τετράδιό 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. Ένα σώμα θα εκτελεί ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση, όταν η συνισταμένη 

δύναμη που του ασκείται είναι σταθερή και διάφορη του μηδενός. 
  β. Αν αφήσουμε ελεύθερα από το ίδιο ύψος δύο σώματα διαφορετικής μάζας, τότε τα 

σώματα θα φτάσουν ταυτόχρονα στο έδαφος. 
  γ. Η δράση και η αντίδραση αλληλοεξουδετερώνονται. 
  δ. Το βάρος αυξάνεται όταν αυξάνεται το υψόμετρο από την επιφάνεια της Γης. 
  ε. Κατά την ελεύθερη πτώση ενός σώματος η επιτάχυνση είναι σταθερή. 
 

Μονάδες 5 

 
 
 

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ  / Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ  
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ΘΕΜΑ Β 
 
Β1. Στο σχήμα φαίνονται δύο σφαίρες με μάζες mA= 2mB οι οποίες αφήνονται ταυτόχρονα 
να πέσουν χωρίς αρχική ταχύτητα από το ίδιο ύψος h και φτάνουν στο έδαφος με ταχύτητες 
υΑ και υΒ. Η αντίσταση του αέρα θεωρείται αμελητέα. 

 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 
Για τις ταχύτητες υΑ και υΒ των σφαιρών ισχύει: 
α) υΑ > υΒ                                              β) υΑ = υΒ                             γ) υΑ < υΒ 

Μονάδες 3 

Β) Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

Μονάδες 5 

 
Β2. Ένα σώμα μάζας m =  2,5kg κινείται σε οριζόντιο επίπεδο, καθώς δέχεται οριζόντια 
σταθερή δύναμη F. Αν το σώμα επιταχύνεται ομαλά με επιτάχυνση α = 10 m/s2 και το 
δάπεδο έχει συντελεστή τριβής ολίσθησης μ = 0,4.  
Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.  
Το μέτρο της δύναμης F είναι: 
α) 20 Ν                                          β) 15 Ν                                          γ) 35 Ν 

                                                                                   Μονάδες 3 
Β) Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.                                                                             

Μονάδες 5 

Δίνεται επιτάχυνση της βαρύτητας g = 10m/s2. 
 
Β3. Σώμα μάζας m=2Kg κινείται ευθύγραμμα με την επίδραση δύο δυνάμεων σταθερής 
κατεύθυνσης. Οι δυνάμεις είναι συνεχώς κάθετες μεταξύ τους με μέτρα F1 = 8N και F2 = 6N. 

 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση 
Η σφαίρα κινείται με επιτάχυνση που έχει μέτρο ίσο με: 
α) α = 5m/s2                                       β) α = 4m/s2                        γ) α = 3m/s2 

Μονάδες 4 
Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 5 
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ΘΕΜΑ Γ 
 
Σώμα μάζας m=3Kg ισορροπεί σε λείο κεκλιμένο επίπεδο γωνίας φ (ημφ=0,6 και συνφ=0,8) 

με τη βοήθεια ενός σχοινιού όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.  

 
                                                                                                      
Γ1. Αφού μεταφέρετε το σχήμα στο τετράδιό σας, να σχεδιάσετε όλες τις δυνάμεις που 
δέχεται το σώμα και να υπολογίσετε την τάση του νήματος. 

Μονάδες 5 
Τη χρονική στιγμή t=0  κόβουμε το νήμα και το σώμα αρχίζει να ολισθαίνει στο κεκλιμένο 
επίπεδο.  
Γ2. Να υπολογίσετε την επιτάχυνση που αποκτά το σώμα. 

Μονάδες 6 
Γ3. Να υπολογίσετε το διάστημα που διανύει το σώμα κατά τη διάρκεια του 3ου δευτερολέπτου 
της κίνησής του. 

Μονάδες 6 
Γ4. Να σχεδιάσετε τα διαγράμματα ταχύτητας-χρόνου (U-t) και διαστήματος-χρόνου (s-t) σε 
βαθμολογημένους άξονες από τη χρονική στιγμή t=0 έως t =5 sec. 

Μονάδες 8 
Δίνεται: g=10m/s2. 
 
 
ΘΕΜΑ Δ 
 
Σώμα μάζας m=2Kg βρίσκεται ακίνητο πάνω σε οριζόντιο δάπεδο, με το οποίο εμφανίζει 
συντελεστή τριβής ολίσθησης μ=0,5. Τη χρονική στιγμή t=0 αρχίζει να ενεργεί στο σώμα μία 
σταθερή δύναμη F=20N, που σχηματίζει γωνία φ (ημφ = 0,6 και συνφ = 0,8) με τον 
οριζόντιο άξονα. Το σώμα κινείται με τη επίδραση της δύναμης αυτής για t = 5sec και στη 
συνέχεια η δύναμη F καταργείται ακαριαία.  
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Δ1. Αφού μεταφέρετε το σχήμα στο τετράδιό σας, να σχεδιάσετε όλες τις δυνάμεις που 

δέχεται το σώμα και να υπολογίσετε την τριβή ολίσθησης. 

Μονάδες 5 

 

Δ2. Να υπολογίσετε την επιτάχυνση με την οποία κινείται το σώμα τα πρώτα 5sec καθώς 

και το διάστημα το οποίο διανύει. 

Μονάδες 5 

Δ3. Να υπολογίσετε την επιτάχυνση του σώματος μετά την κατάργηση της δύναμης F. 

Μονάδες 5 

Δ4. Να υπολογίσετε σε πόσο χρόνο μετά από την κατάργηση της δύναμης F το σώμα θα 

σταματήσει. 

Μονάδες 5 

Δ5. Να υπολογίσετε το συνολικό διάστημα που διένυσε το σώμα κατά τη διάρκεια όλης της 

κίνησής του. 

Μονάδες 5 

Δίνεται: g=10m/s2. 


