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ΘΔΜΑ Α 

Σηηο εκηηειείο πξνηάζεηο Α.1 – Α.4 λα γξάςεηε ζην ηεηξάδην ζαο ηνλ αξηζκό ηεο πξόηαζεο θαη, 

δίπια, ην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζηε θξάζε ε νπνία ηε ζπκπιεξώλεη ζσζηά.                                   

[4 × 5 = 20 μονάδες] 

 

 

Α1.Σύκθσλα κε ην 2
ν
 λόκν ηνπ Νεύησλα: 

Α)Η ζπληζηακέλε δύλακε πνπ δέρεηαη έλα ζώκα θαη ε επηηάρπλζε πνπ απηό απνθηά έρνπλ 

αληίζεηεο θαηεπζύλζεηο. 

Β)Η ζπληζηακέλε δύλακε πνπ δέρεηαη έλα ζώκα ειαηηώλεηαη ζε θάζε πεξίπησζε όπνπ ε 

ηαρύηεηα ηνπ ειαηηώλεηαη. 

Γ)Η επηηάρπλζε ελόο ζώκαηνο κεηαβάιιεηαη αλάινγα κε ηε ζπληζηακέλε δύλακε πνπ απηό 

δέρεηαη. 

Γ)Η επηηάρπλζε είλαη αλεμάξηεηε από ηε κάδα ηνπ ζώκαηνο. 

 

Α2.Σηελ επζύγξακκε νκαιά επηβξαδπλόκελε θίλεζε: 

Α)Η ηαρύηεηα είλαη αξλεηηθή 

Β)Τα δηαλύζκαηα 𝛼  θαη 𝛥𝑢       είλαη αληίξξνπα 

Γ)Η θνξά θίλεζεο είλαη αληίζεηε από απηή πνπ έρνπκε νξίζεη σο ζεηηθή 

Γ)Τα δηαλύζκαηα 𝛼  θαη 𝑢   είλαη αληίξξνπα 

 

Α3.Τν κέηξν ηεο ζπληζηακέλεο δύλακεο πνπ δέρεηαη έλα πιηθό ζεκείν κάδαο m κεηώλεηαη κε 

ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ, ελώ ε θαηεύζπλζή ηεο είλαη ζπλερώο ίδηα κε απηή ηεο ηαρύηεηαο ηνπ 

πιηθνύ ζεκείνπ.  

Η θίλεζε ηνπ πιηθνύ ζεκείνπ είλαη: 

Α)επζύγξακκε νκαιά επηηαρπλόκελε 

Β)επζύγξακκε νκαιά επηβξαδπλόκελε 

Γ)επζύγξακκε επηβξαδπλόκελε 

Γ)επζύγξακκε επηηαρπλόκελε 
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Α4.Μέηξν αδξάλεηαο ησλ ζσκάησλ είλαη: 

Α)ε ηαρύηεηα 

Β)ε επηηάρπλζε 

Γ)ην βάξνο 

Γ)ε κάδα 

 

Α.5 Να γξάςεηε ζην ηεηξάδην ζαο ην γξάκκα θάζε πξόηαζεο θαη δίπια ζε θάζε γξάκκα ηε ιέμε 

ωζηό, γηα ηε ζσζηή πξόηαζε, θαη ηε ιέμε Λάθος, γηα ηε ιαλζαζκέλε.                                                      

          [5 × 1 = 5 μονάδες] 

 

 

(α)Σηελ επζύγξακκε νκαιά κεηαβαιιόκελε θίλεζε ν ξπζκόο κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο είλαη 

ζηαζεξόο.  

(β)Σύκθσλα κε ην λόκν ηνπ Hooke,νη ειαζηηθέο παξακνξθώζεηο είλαη αλάινγεο κε ηηο δπλάκεηο 

πνύ ηηο πξνθάιεζαλ. 

(γ)Σύκθσλα κε ηνλ 1
ν
 λόκν ηνπ Νεύησλα θάζε ζώκα πνπ είλαη αθίλεην δε δέρεηαη θαζόινπ 

δπλάκεηο. 

(δ)Η βαξπηηθή θαη ε αδξαλεηαθή κάδα ελόο ζώκαηνο ζπκπίπηνπλ 

(ε)Μνλάδα κέηξεζεο ηεο ηαρύηεηαο ζην S.I. είλαη ην 1 km/h 

 

 

 

 

ΘΔΜΑ Β 

 

Β1.  
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Έλα ζώκα θηλείηαη πάλσ ζε ιείν νξηδόληην επίπεδν κε ζηαζεξή ηαρύηεηα. Κάπνηα ζηηγκή ζην 

ζώκα αζθείηαη νξηδόληηα δύλακε Fθαη ην ζώκα αξρίδεη λα επηβξαδύλεηαη νκαιά. 

Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε. 

Η γξαθηθή παξάζηαζε ηνπ κέηξνπ ηεο δύλακεο F πνπ αζθείηαη ζην θηβώηην ζε ζπλάξηεζε κε ην 

ρξόλν δίδεηαη από ην δηάγξακκα: 

(α) Ι  (β)ΙΙ (γ)ΙΙΙ 

(Μονάδες 4) 

Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

(Μονάδες 8) 

 

Β2.  

Έλα θηλεηό εθηειεί επζύγξακκε νκαιά επηβξαδπλόκελε θίλεζε κε επηβξάδπλζε α θαη αξρηθή 

ηαρύηεηα π0. 

Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε. 

Όηαλ ε ηαρύηεηα ηνπ θηλεηνύ ππνδηπιαζηαζηεί ζα έρεη δηαλύζεη δηάζηεκα ίζν κε: 

(α)
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(Μονάδες 4) 

Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

(Μονάδες 9) 

 
 

 

ΘΔΜΑ Γ 

Μηθξό ζώκα κάδαο m=2kg είλαη αξρηθά αθίλεην ζε ιείν νξηδόληην δάπεδν θαη ηε ρξνληθή ζηηγκή 

t=0 δέρεηαη δύν νξηδόληηεο ζηαζεξέο δπλάκεηο  𝐹1 
      θαη 𝐹2

     πνπ έρνπλ αληίζεηε θνξά θαη ηα κέηξα 

ηνπο ηθαλνπνηνύλ ηε ζρέζε 𝐹1=
5𝐹2

3
. Τν ζώκα μεθηλά λα θηλείηαη κε θνξά ίδηα κε απηή ηεο 

δύλακεο  𝐹1  θαη ηε ρξνληθή ζηηγκή 𝑡1=3s, πνπ έρεη δηαλύζεη δηάζηεκα 𝑠1=9 m, αζθείηαη ζην 

ζώκα θαη Τξίηε δύλακε 𝐹3
     ζπγγξακκηθή κε ηηο άιιεο δύν. Τν κηθξό ζώκα κε ηε δξάζε θαη ησλ 

ηξηώλ δπλάκεσλ  θηλείηαη επζύγξακκα θαη νκαιά. 

(α)λα ππνινγίζεηε ηα κέηξα ησλ δπλάκεσλ 𝐹1
     θαη 𝐹2

     

(β)λα βξείηε ην κέηξν θαη ηελ θαηεύζπλζε ηεο δύλακεο 𝐹3
     

(γ)λα ζρεδηάζεηε ζε βαζκνινγεκέλνπο άμνλεο ηε γξαθηθή παξάζηαζε δηαζηήκαηνο-ρξόλνπ από 

ηε ζηηγκή t=0 κέρξη ηε ζηηγκή 𝑡2=10s 

  

                           [7+8+10 μονάδες] 
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ΘΔΜΑ Γ 

 

Έλα θηλεηό κάδαο m = 2 kg θηλείηαη επζύγξακκα κε ζηαζεξή ηαρύηεηα u0 = 4m/s . Τε ρξνληθή 

ζηηγκή t0 = 0s αξρίδεη λα αζθείηαη ζην ζώκα κεηαβιεηή κε ην ρξόλν δύλακε, κε ηελ επίδξαζε 

ηεο νπνίαο ην ζώκα αξρίδεη λα θηλείηαη κε επηηάρπλζε α. Σην παξαθάησ ζρήκα παξηζηάλεηαη ε 

γξαθηθή παξάζηαζε ηεο αιγεβξηθήο ηηκήο ηεο επηηάρπλζεο κε ηελ νπνία θηλείηαη ην ζώκα ζε 

ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν. 

 
Η αληίζηαζε ηνπ αέξα δελ ιακβάλεηαη ππ’ όςηλ. 

Γ1) Να ππνινγίζεηε ηελ αιγεβξηθή ηηκή ηεο ζπληζηακέλεο δύλακεο πνύ αζθείηαη ζην θηλεηό ζε 

θάζε ρξνληθό δηάζηεκα θαη λα θαηαζθεπάζεηε ηε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο αιγεβξηθήο ηηκήο ηεο 

δύλακεο ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από ηε ρξνληθή ζηηγκή t0 = 0 s έσο 

ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 6 s. 

(Μονάδες 6) 

Γ2) Να ππνινγίζεηε ηελ αιγεβξηθή ηηκή ηεο ηαρύηεηαο ηνπ θηλεηνύ ηελ ρξνληθή ζηηγκή t1 =5 s. 
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(Μονάδες 6) 

Γ3) Να θαηαζθεπάζεηε ην δηάγξακκα ηαρύηεηαο - ρξόλνπ από ηε ρξνληθή ζηηγκή t0 = 0 s έσο ηε 

ρξνληθή ζηηγκή t = 6 s. 

(Μονάδες 7) 

Γ4) Να ππνινγίζεηε ηε κεηαηόπηζε ηνπ θηλεηνύ από ηε ρξνληθή ζηηγκή t0 = 0 s έσο ηε ρξνληθή 

ζηηγκή t = 6 s. 

(Μονάδες 6) 


