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Θέμα 1ο Θέμα 2ο Θέμα 3ο Θέμα 4ο Σύνολο

ΘΕΜΑ 1
Σε κάθε πρόταση από τις 1-4 να σημειώσετε τη μια σωστή απάντηση
1. Στην ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση η αλγεβρική τιμή:
    α) της επιτάχυνσης είναι πάντα αρνητική  
    β)της ταχύτητας είναι πάντα θετική
    γ) της επιτάχυνσης και της μεταβολής της ταχύτητας είναι πάντα ομόσημες
    δ) της ταχύτητας μειώνεται πάντα με σταθερό ρυθμό (5)

2. Σε σώμα μάζας m ασκείται δύναμη μέτρου F και το σώμα κινείται με επιτάχυνση μέτρου α. Αν 
το σώμα είχε μάζα 2m και η δύναμη που ασκείται σε αυτό είναι 4F, τότε το σώμα θα κινείται με 
επιτάχυνση μέτρου:

α) 4α β) 2α γ) α δ) α/2 (5)

3. Η συνισταμένη δύναμη είναι:
   α) ομόρροπη με την ταχύτητα
   β) αντιστρόφως ανάλογη της μάζας
   γ) μηδέν όταν το σώμα εκτελεί ευθύγραμμη ομαλή κίνηση
   δ) μηδέν όταν το σώμα εκτελεί ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση (5)

4. Ένα σώμα εκτελεί ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση όταν:
   α) η θέση του παραμένει σταθερή β) η μετατόπισή του είναι σταθερή
   γ) η ταχύτητά του είναι σταθερή δ) η επιτάχυνσή του είναι σταθερή (5)

5. Να σημειώσετε με Σ κάθε σωστή πρόταση και με Λ κάθε λανθασμένη
1. Το βάρος και η μάζα είναι μονόμετρα φυσικά μεγέθη.
2. Στην ελεύθερη πτώση δύο σωμάτων Α και Β από το ίδιο ύψος, με mA>mB, το Α θα φτάσει 

πρώτο στο έδαφος.
3. Η συνισταμένη δύναμη και η επιτάχυνση είναι πάντα ομόρροπα διανύσματα.
4. Αδράνεια έχουν μόνο τα σώματα τα οποία βρίσκονται σε κίνηση.
5. Όταν σε ένα σώμα δεν ασκείται καμία δύναμη τότε ο ρυθμός μεταβολής της θέσης είναι 

πάντα μηδέν. (5)

ΘΕΜΑ 2
1. Δύο σώματα Α και Β εκτελούν ελεύθερη πτώση. Το Α από ύψος h και το Β από ύψος 4h. Ο 
συνολικός χρόνος κίνησης μέχρι το έδαφος για το Α και το Β είναι αντίστοιχα tA και tB. Ο λόγος 

tB / tΑ έιναι ίσος με:
α) 1 β) 2 γ) 1/2 δ) 4 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση (2)
Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας (4)



2. Στο παρακάτω διάγραμμα φαίνεται η μεταβολή της ταχύτητας σε συνάρτηση με τον χρόνο για 
ένα κινητό. 
Α)Το συνολικό διάστημα που διανύει το κινητό είναι:
α)12m β) 14m γ) 16m δ) 20m
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση                     (2)
Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας                 (3)

Β) Το αντίστοιχο διάγρμμα επιτάχυνσης-χρόνου
μπορεί να είναι της μορφής:

(α) (β) (γ)
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση  (2)
Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας (3)

3. Σώμα μάζας m=4kg κινείται με σταθερή επιτάχυνση με αλγεβρική τιμή α=+ 5m/s2 . Αν κατά τη 
διεύθυνση της κίνησης ασκούνται στο σώμα δύο δυνάμεις F

1
 και F

2
.

Α)Η αλγεβρική τιμή τους μπορεί να είναι:
α)  F

1
= 10Ν και F

2
= -10Ν β) F

1
= 10Ν και F

2
= 12Ν

γ) F
1
= -7Ν και F

2
= -13Ν δ) F

1
= 28Ν και F

2
= -8Ν

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση (1)
Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας (4)
Β) Αν το συγκεκριμένο σώμα έχει αρχική ταχύτητα υ

0
=2m/s. Τι ταχύτητα θα έχει μετά από 3s:

α) 15m/s β) 17m/s γ) 20m/s δ) 22m/s
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση (1)
Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας (3)

ΘΕΜΑ 3
Δύο σώματα κινούνται κατά μήκος ενός οριζοντίου άξονα και οι εξισώσεις κίνησής τους είναι  
x

1
=2t + 3t2 και x

2
= 20t. Να βρεθεί:

α) το είδος της κίνησής τους και η επιτάχυνση που τυχόν έχουν         (3+2)
β) τη θέση των σωμάτων και την ταχύτητά τους μετά από 8sec         (3+3)
γ) ο χρόνος που χρειάζεται για να συναντηθούν μετά από τη χρονική στιγμή μηδέν         (4)
δ) ποιά χρονική στιγμή θα έχουν ίδια ταχύτητα         (4)
ε) να γίνουν τα διαγράμματα ταχύτητας-χρόνου και θέσης-χρόνου μέχρι τo 8sec         (3+3)



ΘΕΜΑ 4
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Σε ένα σώμα μάζας m=2kg που κινείται με αρχική ταχύτητα  υ
0
=4m/s σε λείο οριζόντιο επίπεδο 

ασκείται δύναμη  F
1
 ομόρροπη της ταχύτητάς του όπως φαίνεται στο σχήμα. Η δύναμη  F

1 
ασκείται 

στο σώμα για t
1
=4sec μέχρι το σώμα να φτάσει στο σημείο Β στο οποίο και καταργείται. Στο 

σημείο Β το σώμα έχει αποκτήσει ταχύτητα υ
1
=20m/s. Στη συνέχεια το σώμα κινείται από το Β 

μέχρι το Γ με την απόσταση (ΒΓ)=40m. Στο σημείο Γ ασκείται στο σώμα μια νέα δύναμη 
 
F

2 
 με 

μέτρο 2Ν αντίρροπη της ταχύτητάς του όπως φαίνεται στο σχήμα μέχρι το σώμα να σταματήσει 
στο σημείο Δ. Να βρεθούν:
α) ποιές διαδοχικές κινήσεις εκτελεί το σώμα σε όλη τη διάρκεια της κίνησής του (4)
β) για την κίνηση από το Α εως το Β να βρείτε την επιτάχυνσή του, την δύναμη  F

1
 , και το 

διάστημα που διανύει το σώμα     (2+2+2)
γ) τον χρόνο που χρειάζεται το σώμα να πάει από το Β στο Γ, και τον χρόνο από το Γ στο Δ    (2+3)
δ) το συνολικό διάστημα που διανύει το σώμα σε όλη την διάρκεια της κίνησής του (4)
ε) να γίνουν τα διαγράμματα:
   i) ταχύτητα-χρόνου       ii) διαστήματος-χρόνου iii) συνισταμένης δύναμης-χρόνου     (2+2+2)

ΚΑΛΗ ΤΥΧΗ


