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ΘΕΜΑ Α 

Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της 

ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 

Α1. Η επιτάχυνση που αποκτά ένα σώμα υπό την επίδραση μιας δύναμης F, είναι: 
    α)  ανάλογη της ταχύτητας. 

    β)  αντίστροφα ανάλογη με τη μάζα του σώματος. 

    γ)  δεν εξαρτάται από τη μάζα. 

    δ)  αντίστροφα ανάλογη με τη δύναμη. 

Μονάδες 5 

Α2.   Μονάδα μέτρησης της δύναμης  στο  SI   είναι : 

α) 1sec         

β) 1N       

γ)   1Km/h   

δ) m/sec 

 

Μονάδες 5 

 Α3. Ένα σώμα κινείται ευθύγραμμα και η ταχύτητά του δίνεται από τη σχέση: x=20t+10t2. 
Τότε:  

α) Η αρχική του ταχύτητα είναι u0=10 m/s. 

β) H επιτάχυνση του σώματος είναι α= 20 m/s2. 

γ) Το σώμα κάνει ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση. 

δ) Το σώμα κινείται ευθύγραμμα με σταθερή ταχύτητα. 

Μονάδες 5 

Α4. Ένας αστροναύτης μάζας m=100Kg απομακρύνεται από το διαστημόπλοιό του 

χρησιμοποιώντας μία προωθητική συσκευή δεμένη στην πλάτη του. Εάν η μέγιστη δύναμη 

που μπορεί να ασκήσει η συσκευή είναι 20Ν, τότε η μέγιστη επιτάχυνση που μπορεί να 

πετύχει ο αστροναύτης είναι: 



α) 0,2 m/s2 

β) 5 m/s2 

γ) 2000 m/s2 

δ) 0.02 m/s2 

Μονάδες 5 

A5. Ένας καταπέλτης ασκεί δύναμη 2 Ν σε μία πέτρα και την επιταχύνει κατά 10 m/s2. Η 

μάζα της πέτρα είναι: 

α) 5 Kg 

β) 20 Kg 

γ) 0.2 Kg 

δ) 20 gr 

 Μονάδες 5 

ΘΕΜΑ Β  

Β1. Ένα σώμα εκτοξεύεται κατακόρυφα προς τα πάνω με αρχική ταχύτητα uo και φτάνει σε 

μέγιστο ύψος h από το έδαφος. Αν εκτοξευτεί με διπλάσια ταχύτητα τότε το μέγιστο ύψος 

που θα φτάσει είναι: (η μόνη δύναμη που ασκείται στο σώμα είναι το βάρος του) 

α. 2h  β. 4h   γ. 3h 

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση. 

Μονάδες 3 

Αιτιολογείστε την απάντησή σας. 

Μονάδες 7 

Β2. Εάν τα μέτρα των δυνάμεων 1F , 2F  και 3F  είναι 8 Ν, 12 Ν 

και 16 Ν, αντίστοιχα, τότε: 

i. Να υπολογίσετε το μέτρο της συνισταμένης, να βρείτε την 

κατεύθυνσή της και να τη σχεδιάσετε στο σχήμα. 

 Μονάδες 3 

ii. Εάν η μάζα του αντικειμένου είναι ίση με 5 kg, να υπολογίσετε το μέτρο της 

επιτάχυνσης που αποκτά και να σχεδιάσετε την κατεύθυνσή της. 

    Μονάδες 7 

 

Β3. Ένας πύραυλος μάζας 100000 Kg δέχεται επιτάχυνση 2m/s2. Η δύναμη που το 

ασκείται από τον κινητήρα το πυραύλου είναι: 

Α) 50 ΚΝ          Β)200 ΚΝ        Γ) 20 ΚΝ     Δ) 500ΚΝ                                      Μονάδες 5 
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ΘΕΜΑ Γ  

Κατά την ευθύγραμμη κίνηση σώματος μάζας m=2Kg, η ταχύτητά του μεταβάλλεται 

σύμφωνα με το διάγραμμα ταχύτητας-χρόνου: 
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Στο σώμα ασκείται συνισταμένη δύναμη F. 

A) Ποιες χρονικές στιγμές το σώμα αλλάζει κινητική κατάσταση; (Θεωρείστε ότι η κίνηση 

τερματίζεται την χρονική στιγμή t=8s ) 

Μονάδες 5 

 

B) Για κάθε χρονικό διάστημα που ορίζεται από τις χρονικές στιγμές του ερωτήματος (Α), 

χαρακτηρίστε το είδος κάθε κίνησης που εκτελεί. 

Μονάδες 5 

 

C) Ποιες χρονικές στιγμές αλλάζει η τιμή της δύναμης F; (Θεωρείστε ότι η κίνηση τερματίζεται 

την χρονική στιγμή t=8s.) 

Μονάδες 5 

 

D) Βρείτε την επιτάχυνση του σώματος τις χρονικές στιγμές t=1s, t=4s, t=8s. 

Μονάδες 5 

 

E) Βρείτε τη δύναμη F για κάθε χρονικό διάστημα που ορίζεται από τις χρονικές στιγμές του 

ερωτήματος (C). 

Μονάδες 5 

 

F) Κάνετε το διάγραμμα της αλγεβρικής τιμής της δύναμης F συναρτήσει του χρόνου. 

Μονάδες 5 



ΘΕΜΑ Δ 

Δ1. Σε σώμα μάζας m=2 kg που αρχικά είναι ακίνητο πάνω σε οριζόντιο επίπεδο με το 

οποίο δεν παρουσιάζει τριβή, ασκούνται δύο οριζόντιες αντίρροπες δυνάμεις F1=7 N και 

F2=3 N.  Να βρεθούν:  

α.  Η επιτάχυνση που θα αποκτήσει το σώμα.  

β. Η ταχύτητά του μετά από χρόνο 10 s 
Μονάδες 5 

 

Δ2. Σώμα μάζας m=5 kg κινείται προς τα δεξιά σε λείο οριζόντιο επίπεδο υπό  την  

επίδραση  δύο  ομόρροπων  οριζόντιων  δυνάμεων F1=24  N  και  F2=6  N ξεκινώντας 

από την ηρεμία. Αφού μεταφέρετε το σχήμα στο χαρτί σας να βρείτε:  

α.  Τη συνισταμένη των δυνάμεων στην οριζόντια διεύθυνση. 

β.  Την  επιτάχυνση του σώματος. 

γ.  Την  ταχύτητα  του  σώματος  και  την  μετατόπιση  του μετά  από  χρόνο 5 sec. 

δ.  Ποια θα έπρεπε να είναι η τιμή της δύναμης F1 (χωρίς να μεταβληθεί η τιμή της F2) 

ώστε το σώμα να αναπτύξει ταχύτητα 30m/s μετά από διάστημα 45m. 

Μονάδες 10 

 

Δ3. Σώμα  μάζας  m=2 kg  που  αρχικά  είναι  ακίνητο  κινείται  σε  λείο  οριζόντιο 

επίπεδο  υπό  την  επίδραση  οριζόντιας  δύναμης  F1=4  N  για  χρόνο10 s. Στη  

συνέχεια σταματά η F1 και αρχίζει στο σώμα να ασκείται δύναμη F2=10 N αντίθετη 

στην κίνηση.  Να βρείτε:  

 α.  Την επιτάχυνση του σώματος στα πρώτα 10 s.  

β.  Το διάστημα που το σώμα διανύει στα 10 s.  

γ.  Την επιτάχυνση του σώματος μετά τα 10 s.  

δ.  Το συνολικό χρόνο κίνησης του σώματος.  

ε.  Το συνολικό διάστημα που το σώμα διέτρεξε. 

Μονάδες 10 

 


