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Θέμα 10 
α)  Τι ονομάζουμε θερμότητα; 

β) Δίνονται οι θερμοκρασίες πέντε πόλεων : 

Πόλη Α : Τk = 305 Κ    Πόλη Β : Τc = 370C    Πόλη Γ : Tc = 320C  Πόλη Δ : Tc = 350C  

Πόλη Ε : Τk = 303K     

Να μετατρέψετε τις θερμοκρασίες Κέλβιν (Τk) των πόλεων Α και Ε σε θερμοκρασίες 

Κελσίου (Τc) και τις θερμοκρασίες Κελσίου των πόλεων Β, Γ και Δ σε θερμοκρασίες 

Κέλβιν 

 

Θέμα 20 

α) 

                          F                                                   2F 

                1                                              2 

 

               

                          Εμβαδόν Α                                   Εμβαδόν 2Α                                   

Στην επιφάνεια 1 υπάρχει πίεση Ρ1 

Στην επιφάνεια 2 υπάρχει πίεση Ρ2 

Η επιφάνεια 2 έχει διπλάσιο εμβαδόν από την 1 και δέχεται διπλάσια δύναμη 

Ποια από τις σχέσεις  που ακολουθούν είναι η σωστή; : 

               i) Ρ1 = Ρ2     ii) Ρ1 = 2Ρ2     iii) Ρ2 = 2Ρ1      

β) Να συμπληρώσετε τα κενά στην πρόταση που ακολουθεί : 

Τα ___(1)____ ασκούν δύναμη σε κάθε σώμα που βυθίζεται μέσα σ’ αυτά. Η δύναμη 

αυτή ονομάζεται _____(2)____, είναι κατακόρυφη με φορά προς τα ___(3)_____ και 

το μέτρο της ισούται με το ___(4)_____ του υγρού που εκτοπίζεται από το σώμα. 

Θέμα 30 

 
α) 
                        F3             F4                       F2        F1         
                           
Στο σώμα του σχήματος ασκούνται σταθερές δυνάμεις μέτρων : 
F1 = 17N   F2 = 9N       F3 = 22N   F4 = 12N    
Να βρείτε το μέτρο και την κατεύθυνση της συνισταμένης Fολ των δυνάμεων 

β) Τι ονομάζουμε δυνάμεις επαφής; Να δώσετε δύο παραδείγματα 



  

Θέμα 40 
α) Ένα σώμα μάζας m κινείται ευθύγραμμα και ομαλά με σταθερή ταχύτητα μέτρου 

 υ = 10m/s. Αν η κινητική ενέργεια Κ του σώματος ισούται με 1000J, να βρεθεί η 

μάζα m του σώματος. 

β) Ένα σώμα μάζας m = 5Kg βρίσκεται σε ύψος h = 10m πάνω από την επιφάνεια της 

Γης. Να βρείτε την βαρυτική δυναμική ενέργεια U του σώματος. Δίνεται ότι 

g=10m/s2 

 

Θέμα 50 
α) Ένα αυτοκίνητο κινείται ευθύγραμμα σε κάποιον δρόμο. Όταν ο οδηγός ερωτάται 

για το ποια είναι η ταχύτητα του αυτοκινήτου, απαντά : «Η ταχύτητα έχει μέτρο 

60Km/h και κατεύθυνση από την Δράμα στη Θεσσαλονίκη». Έχει δώσει έναν πλήρη 

ορισμό της ταχύτητάς του; Να δικαιολογήσετε την άποψή σας. 

β) Ένα αυτοκίνητο κινείται ευθύγραμμα με σταθερή ταχύτητα μέτρου υ = 10m/s. Να 

βρείτε τον χρόνο t που θα χρειασθεί το αυτοκίνητο για να διανύσει διάστημα 

x=200m. 

 

Θέμα 60 

α)                        F 
1 

                          F 
2 

 

Τα σώματα 1 και 2 έχουν μάζες m1 και m2 (m1 < m2) και βρίσκονται αρχικά ακίνητα 

πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Τα σώματα δέχονται την επίδραση της ίδιας δύναμης 

F όπως στο σχήμα. 

Σε ποιο από τα δύο σώματα θα μεταβληθεί πιο δύσκολα η ταχύτητά του; 

 

β) Η συνολική (συνισταμένη) δύναμη που ασκείται σ’ ένα σώμα που κινείται είναι 

μηδέν 

1) Η ταχύτητα του σώματος αυξάνεται 

2) Η ταχύτητα του σώματος παραμένει σταθερή 

3) Η ταχύτητα του σώματος ελαττώνεται 

Ποια από τις προηγούμενες προτάσεις είναι σωστή; 

 



Θέμα 70 
α) Να συμπληρωθούν τα κενά στην πρόταση που ακολουθεί : 

Όταν ένα σώμα ασκεί ____(1)____ σ’ ένα άλλο σώμα, τότε και το δεύτερο σώμα 

ασκεί δύναμη ___(2)____ μέτρου και _____(3)_____  κατεύθυνσης στο πρώτο. 

β) 
 

 

 

Το όχημα του σχήματος είναι αρχικά ακίνητο και ξεκινά απότομα προς τα αριστερά. 

Προς τα πού θα κινηθεί προς στιγμήν ο επιβάτης του οχήματος.; Δεξιά ή αριστερά; 

Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

 

Θέμα 80 
α) 
                                                                      F 

 
                             

                         Δx 
Ο άνθρωπος ασκεί στο σώμα σταθερή δύναμη μέτρου F = 200N και το μετακινεί 

ευθύγραμμα κατά διάστημα Δx = 30m. Να βρεθεί το έργο W που παράγει ο 

άνθρωπος. 

β) Ποια από τις μονάδες μεγεθών που ακολουθούν είναι μονάδα της ισχύος; 

    1) Ν    2) Ν/m2   3) watt   4) J    



Θέμα 90 
 

Το σώμα αφήνεται να πέσει ελεύθερα από το σημείο Α υπό την επίδραση μόνο του 

βάρους του 

 
 

                             Α 

 

                    

                              Β 

                                    

                                    

 

                              Γ                    

 

 

 

                            Δ                   UΔ =0 

 

 U(J) K(J) E(J) 

A 2000 0 α 

Β β 750 γ 

Γ 300 δ ε 

Δ 0 ζ η 

 

Να συμπληρώσετε τον πίνακα  

U  Βαρυτική δυναμική ενέργεια 

Κ  Κινητική ενέργεια 

Ε  Μηχανική ενέργεια 

 

 



ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
Θέμα 10 
α)  Ενδεικτική απάντηση στην σελ. 121 του σχολικού βιβλίου. 

β) Πόλη Α : Τc = 305 -273=32 0C 

Πόλη Β : Τk = 37 +273=310  K 

Πόλη Γ : Tk = 32 +273=305 K 

Πόλη Δ : Tk = 35+273=308  K 

Πόλη Ε : Τc = 303-273=30 0C 

 

Θέμα 20 

α) i) Ρ1 = Ρ2      

β) 1-υγρά 

2-άνωση 

3-πάνω 

4-βάρος 

 

Θέμα 30 

 
α) Fολ=F3+F4-F1-F2=22+12-17-9 = 8N 
β) Ενδεικτική απάντηση στην σελ. 45 του σχολικού βιβλίου. 
  

Θέμα 40 
α) Κ=1/2mυ2 άρα m=2K/υ2=2.1000/102Κg=20Kg 

β) U=mgh=5.10.10J=500J 

 

Θέμα 50 
α) NAI Δίνει μέτρο και κατεύθυνση. 

Β υ=Δx/Δt=200/10 =20s 

 

Θέμα 60 

α)     Στο 2                    

β) 2 

Θέμα 70 
α) 1-δύναμη 

2-ίσου 

3-αντίθετης 

β) Ο επιβάτης θα κινηθεί προς τα δεξιά σε σχέση με το όχημα λόγω αδράνειας 



Θέμα 80 
α) W=F.Δx=200.30J=6000J 
β) Σωστή απάντηση το 3 

 
Θέμα 90 
α E=2000J 
β U=1250J 
γ E=2000J 
δ K=1700J 
ε E=2000J 
ζ K=2000J 
η E=2000J 
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