Συλλογή θεμάτων 1 & 2
1) Στην ευθύγραμμη ομαλή κίνηση ενός σώματος:
α.
η ταχύτητα του σώματος μεταβάλλεται.
β.
η συνισταμένη των δυνάμεων που ασκούνται στο σώμα είναι μηδέν.
γ.
η επιτάχυνση του σώματος είναι σταθερή διάφορη του μηδενός.
δ.
η μετατόπιση του σώματος είναι σταθερή.
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση.
2) Ένα σώμα εκτοξεύεται κατακόρυφα προς τα πάνω με ταχύτητα u και κινείται μόνο υπό την
επίδραση του βάρους του.
α.
Η κινητική του ενέργεια αυξάνεται και η δυναμική του ενέργεια μειώνεται.
β.
Η μηχανική του ενέργεια μειώνεται.
γ.
Η μηχανική του ενέργεια μένει σταθερή.
δ.
Η κινητική και η δυναμική του ενέργεια αυξάνονται συνεχώς.
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση.
3) Να αντιστοιχίσετε κάθε ένα από τα φυσικά μεγέθη της Α στήλης με μία από τις μονάδες
μέτρησης της Β στήλης και ένα χαρακτηρισμό της Γ στήλης.
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4) Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν με τη λέξη Σωστή, αν είναι σωστή, και με
τη λέξη Λάθος, αν είναι λανθασμένη.
α.
Η συνισταμένη της δράσης και της αντίδρασης είναι ίση με μηδέν.
β.
Η μετατόπιση και το διάστημα που διανύει ένα σώμα δεν συμπίπτουν πάντα.
γ. Όσο πιο μεγάλη μάζα έχει ένα σώμα, τόσο πιο μικρή είναι η αδράνειά του.
δ.
Το βάρος ενός σώματος είναι δύναμη από απόσταση.
ε.
Όταν διπλασιαστεί το μέτρο της ταχύτητας ενός σώματος διπλασιάζεται και η κινητική
του ενέργεια.
5)Στο σώμα του διπλανού σχήματος ασκούνται τρεις
δυνάμεις με μέτρα F1=8N, F2=6N και F3. Αν οι δυνάμεις F1
F2 είναι κάθετες μεταξύ τους, τότε το μέτρο της F3, για να
ισορροπεί το σώμα, είναι:
α. 14Ν
β. 10Ν
γ. 2Ν
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση.
μονάδες 3
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
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6)Ένα σώμα εκτελεί ομαλή κυκλική κίνηση ακτίνας R με γραμμική ταχύτητα μέτρου u. Αν
διπλασιαστεί το μέτρο της γραμμικής ταχύτητας, χωρίς να αλλάξει η ακτίνα της τροχιάς, τότε:
α.
Η περίοδος της κίνησης:
α1.
διπλασιάζεται
α2. υποδιπλασιάζεται
α3. μένει σταθερή
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση.
β.
Η κεντρομόλος επιτάχυνση:
β1.
διπλασιάζεται
β2. τετραπλασιάζεται
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση.

β3. υποδιπλασιάζεται

Να αιτιολογήσετε τις απαντήσεις σας.
7) Η ισχύς εκφράζει :
Α.Τον ρυθμό με τον οποίο αλλάζει η ταχύτητα ενός σώματος .
Β.Τον ρυθμό με τον οποίο μία δύναμη παράγει έργο.
Γ. Τον ρυθμό μεταβολής της θέσης ενός σώματος.
Δ.Το έργο που παράγει μια δύναμη.
8)Σώμα κινείται ευθύγραμμα.Τότε η κίνηση του είναι επιταχυνόμενη αν ισχύει :
Α.α<0,v>0
Β.α>0, v>0
Γ.α=0, v>0
Δ. v<0, α=0
9)Να γράψετε στην κόλλα σας το γράμμα κάθε ερώτησης και δίπλα σε κάθε γράμμα τη λέξη
Σωστό για τη σωστή πρόταση και τη λέξη Λάθος για την λανθασμένη πρόταση.
Α.Στην ευθύγραμμη ομαλή κίνηση η επιτάχυνση είναι σταθερή.
Β.Σώμα έχει ταχύτητα μηδέν.Τότε έχει και επιτάχυνση μηδέν.
Γ.Μονάδα μέτρησης της ισχύος στο SI είναι το 1 J.
Δ.Σώμα κινείται ευθύγραμμα σύμφωνα με την εξίσωση :χ=

. Τότε η

επιτάχυνση του είναι 2
Ε.Σε κάθε δράση αντιστοιχεί μια ίση αντίδραση.
10) Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι η σωστή;
Η ταχύτητα και η μετατόπιση στην ευθύγραμμη ομαλή κίνηση είναι δύο διανύσματα:
α) με την ίδια κατεύθυνση.
β) με το ίδιο μέτρο.
γ) με αντίθετη φορά.
δ) κάθετα μεταξύ τους.
11) Υλικό σημείο εκτελεί ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση και το μέτρο της
ταχύτητάς του αυξάνεται. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι η σωστή;
Η επιτάχυνση του υλικού σημείου:
α) ισούται με μηδέν.
β) είναι σταθερή και έχει ίδια φορά με την ταχύτητα του υλικού σημείου.
γ) είναι σταθερή και έχει αντίθετη φορά από την ταχύτητα του υλικού σημείου.
δ) αυξάνεται με σταθερό ρυθμό.
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12) Σώμα είναι ακίνητο σε μια οριζόντια επιφάνεια χωρίς τριβές.To σώμα δέχεται οριζόντια
δύναμη F της οποίας το μέτρο μεταβάλλεται σε σχέση με την μετατόπιση χ όπως στο σχήμα.
F N
Tότε το έργο της F από 0 έως 2 m είναι :
α.30j
β.40j
γ.10j
20
10
m

0
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Χ

Α. Ποιά είναι η σωστή απάντηση ;
Β.Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
13) Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι η σωστή;
Η αδράνεια:
α) είναι η δύναμη που διατηρεί την κίνηση των σωμάτων.
β) είναι η ιδιότητα που έχει η ύλη να μεταβάλλει την κινητική της κατάσταση.
γ) αναφέρεται μόνο στα σώματα που δέχονται μηδενική συνισταμένη δύναμη.
δ) είναι η ιδιότητα που έχουν τα σώματα να διατηρούν την κινητική τους κατάσταση σταθερή.
14) Μια πέτρα εκτοξεύεται από το έδαφος κατακόρυφα προς τα πάνω και κατά τη διάρκεια της
κίνησής της μέχρι να επιστρέψει στο σημείο εκτόξευσης δέχεται μόνο το βάρος της. Ποια από
τις επόμενες προτάσεις είναι η σωστή;
Κατά τη διάρκεια της κίνησης της πέτρας:
α) η κινητική της ενέργεια μετατρέπεται συνεχώς σε δυναμική ενέργεια.
β) η δυναμική της ενέργεια μετατρέπεται συνεχώς σε κινητική ενέργεια.
γ) αρχικά η δυναμική ενέργεια της πέτρας μετατρέπεται σε κινητική (φάση ανόδου) και στη
συνέχεια η κινητική της ενέργεια μετατρέπεται σε δυναμική (φάση καθόδου).
δ) αρχικά η κινητική ενέργεια της πέτρας μετατρέπεται σε δυναμική (φάση ανόδου) και στη
συνέχεια η δυναμική της ενέργεια μετατρέπεται σε κινητική (φάση καθόδου).
15) Ένα μικρό σώμα είναι ακίνητο σε οριζόντιο δάπεδο.
Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασμένες;
α) Η ακινησία του σώματος είναι συνέπεια της αρχής δράσης - αντίδρασης.
β) Το σώμα δέχεται από το δάπεδο μια δύναμη που είναι η αντίδραση του βάρους του.
γ) Το δάπεδο δέχεται δύναμη από το σώμα που είναι κατακόρυφη με φορά προς τα κάτω.
δ) Η συνισταμένη των δυνάμεων στο σώμα έχει φορά προς τα κάτω.
ε) Η δύναμη που δέχεται το σώμα από το δάπεδο είναι δύναμη επαφής.
16) Έστω δύο σώματα m1 και m2 τα οποία δέχονται την επίδραση της ίδιας συνισταμένης
δύναμης F αλλά ισχύει m2 = 3m1. Τότε για τις επιταχύνσεις τους θα ισχύει ότι :
α) α1 = 3α2

β) α1 = α2

γ) α2 = 3α1

Ποια είναι η σωστή πρόταση;
Να δικαιολογήσατε την απάντησή σας.
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17) Μια σφαίρα αφήνεται ελεύθερη από ύψος h1 πάνω από το έδαφος και εκτελεί ελεύθερη
πτώση, φτάνοντας στο έδαφος τη στιγμή t1. Aν η ίδια σφαίρα αφεθεί από ύψος h2 = 4 h1,
φτάνει στο έδαφος τη στιγμή t2. Για τις χρονικές στιγμές t1 και t2 ισχύει:
α) t2 = t1

β) t2 = 2t1

γ) t2 = 4t1

Ποια είναι η σωστή πρόταση;
Να δικαιολογήσατε την απάντησή σας.
18) Τα σώματα του διπλανού σχήματος έχουν
μάζες m1 και m2 με m1 = m2 και εκτοξεύονται
την ίδια κινητική ενέργεια από τη βάση δύο
λείων κεκλιμένων επιπέδων (1) και (2) κλίσης
και φ2 αντίστοιχα με φ1 > φ2.

με
φ1

Σχετικά με το μέγιστο ύψος που θα φτάσει κάθε σώμα ισχύει ότι:
α) Τα δύο σώματα θα φτάσουν στο ίδιο ύψος πάνω από την κοινή βάση των κεκλιμένων
επιπέδων
β) Το σώμα μάζας m1 θα φτάσει πιο ψηλά από το σώμα μάζας m2.
γ) Το σώμα μάζας m2 θα φτάσει πιο ψηλά από το σώμα μάζας m1.

Ποια είναι η σωστή πρόταση;
Να δικαιολογήσατε την απάντησή σας.
19) Σε λείο οριζόντιο επίπεδο σύρεται ένα σώμα από μια δύναμη F. Μόλις πάψει να ασκείται η
δύναμη:
α. Το σώμα θα σταματήσει αμέσως.
β. Το σώμα θα επιβραδυνθεί και θα σταματήσει μετά από λίγο.
γ. Το σώμα θα συνεχίσει να κινείται με σταθερή ταχύτητα.
δ. Η κινητική ενέργεια του σώματος θα μειωθεί
20) Δυο παιδιά διαφορετικού βάρους κατεβαίνουν από τον τρίτο όροφο στο ισόγειο
πολυκατοικίας.Το βαρύτερο με το ασανσέρ και το ελαφρύτερο από τις σκάλες.Για αυτή τη
μετατόπιση:
α.Περισσότερο έργο παράγει η βαρυτική δύναμη που ασκείται στο βαρύτερο παιδί.
β.Το έργο της βαρυτικής δύναμης είναι ίδιο και στις δύο περιπτώσεις.
γ.Περισσότερο έργο παράγει η βαρυτική δύναμη που ασκείται στο ελαφρύτερο παιδί.
δ.Τα δεδομένα δεν επαρκούν να απαντήσουμε.
21) Ένα σώμα κινείται κατακόρυφα προς τα πάνω με την επίδραση δύναμης F διπλάσιας του βάρους
του.
Ποιες προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος:
α. Το σώμα έχει επιτάχυνση με φορά προς τα πάνω και μέτρο ίσο με g.
β. Η ταχύτητα του σώματος είναι ανάλογη του χρόνου κίνησης.
γ. Η αδράνεια του σώματος αυξάνεται.
δ. Η δυναμικη ενέργεια του σώματος αυξάνεται.
ε. Η κινητική ενέργεια του σώματος αυξάνεται.
στ. Το έργο του βάρους είναι μηδέν αφού η δύναμη είναι συντηρητική.
ζ. Η μηχανική ενέργεια παραμένει σταθερή.
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22) Εκτοξεύουμε μια πέτρα προς τα πάνω. Να θεωρήσετε αμελητέα την αντίσταση του αέρα
και να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της αριστερής στήλης με αυτά της δεξιάς.
Άνοδος
Κάθοδος
Ανώτατο σημείο
Ενδιάμεσο σημείο

Αύξηση κινητικής ενέργειας
Αύξηση δυναμικής ενέργειας
Διατήρηση μηχανικής ενέργειας
Κινητική ενέργεια ίση με μηδέν

23). Σε ποιες περιπτώσεις, ενώ ασκείται δύναμη σε ένα σώμα δεν έχουμε παραγωγή έργου
24). Όταν η ταχύτητα ενός σώματος αυξάνεται από υ σε 2υ τότε η κινητική του ενέργεια
αυξάνεται κατά 3 joule.Aν το μέτρο της ταχύτητας αυξηθεί από 2υ σε 3υ τότε η κινητική του
ενέργεια αυξανεται κατά
α) 5 joule
β) κατά 12 joule. Αιτιολογήστε την απάντησή σας.
25) Χαρακτηρίστε τα παρακάτω φυσικά μεγέθη ως μονόμετρα ή διανυσματικά και να δοθούν οι
αντίστοιχες μονάδες μέτρησης
α. Δύναμης F , β. Μάζας m , γ. Ταχύτητας u . δ Επιτάχυνσης α , ε.. ΄Εργο. βάρους
26).Η έκφραση 1m/s2 δηλώνει ότι:
α) η απόσταση του κινητού μεταβάλλεται κατά 1m σε κάθε 1 δευτερόλεπτο
β) η μετατόπιση του κινητού μεταβάλλεται κατά 1m σε κάθε 1 δευτερόλεπτο
γ) η ταχύτητα του κινητού μεταβάλλεται κατά 1m/s σε κάθε 1 δευτερόλεπτο
δ) η επιτάχυνση του κινητού μεταβάλλεται κατά 1m/s2 σε κάθε 1 δευτερόλεπτο
27) Η ταχύτητα ενός σώματος είναι σταθερή σε τιμή και κατεύθυνση όταν η συνολική
δύναμη που ενεργεί σ’ αυτό:
α) είναι σταθερή σε τιμή και κατεύθυνση
β) είναι ανάλογη του διαστήματος που διανύει το σώμα
γ) είναι μηδενική
δ) μειώνεται γραμμικά με το χρόνο
28). Ένας μαγνήτης τοποθετείται κοντά σε μια σιδερένια βίδα. Τότε:
α) μόνο ο μαγνήτης ασκεί δύναμη στη βίδα
β) μόνο η βίδα ασκεί δύναμη στο μαγνήτη
γ) ο μαγνήτης ασκεί μεγαλύτερη δύναμη στη βίδα απ’ ότι η βίδα σ’ αυτόν
δ) ο μαγνήτης ασκεί δύναμη στη βίδα και η βίδα ασκεί αντίθετη δύναμη στο μαγνήτη
29). Σημειώστε με Σ όσες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και με Λ όσες είναι
λανθασμένες:
α) στην ελεύθερη πτώση δύο σωμάτων, διαφορετικών μαζών, η επιτάχυνση είναι
μεγαλύτερη στο σώμα μεγαλύτερης μάζας
β) οι δυνάμεις δράσης-αντίδρασης έχουν συνισταμένη ίση με μηδέν
γ) το έργο βάρους ενός σώματος που μετακινείται σε οριζόντιο επίπεδο είναι μηδέν
δ) δύο σώματα διαφορετικής μάζας που ηρεμούν έχουν την ίδια αδράνεια
ε) στην ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση, η ταχύτητα και η επιτάχυνση
έχουν αντίθετη φορά
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30) Στο σχήμα δίνεται το διάγραμμα υ-t (ταχύτητας-χρόνου) για δύο σώματα Α και Β
που κινούνται ευθύγραμμα.

α) Για τις επιταχύνσεις τους ισχύει:
i) αΑ= αΒ
ii) αΑ= 2αΒ iii) αΑ= αΒ/2
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να την αιτιολογήσετε.
β) Αν το σώμα Α έχει διπλάσια μάζα από το σώμα Β (mA=2mB),
τότε η σχέση που συνδέει τις συνισταμένες δυνάμεις που δέχονται είναι:
i) ΣFA= ΣFB,
ii) ΣFA= 2 ΣFB,
iii) ΣFA= 4 ΣFB,
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να την αιτιολογήσετε.
31)Δύο σώματα Α και Β, με μάζες m και 4m αντίστοιχα, αφήνονται να πέσουν από το ίδιο
ύψος h εκτελώντας ελεύθερη πτώση (η μόνη δύναμη που δρα πάνω τους είναι η βαρυτική
).
α) Για τους χρόνους πτώσης τους tA και tΒ ισχύει:
i) tA = tΒ ,
ii) tA = 2 tΒ ,
iii) tA =4 tΒ
Nα επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να αιτιολογήσετε
β) Για τις κινητικές τους ενέργειες ΚΑ και ΚΒ τη στιγμή που φτάνουν
στο έδαφος ισχύει: i) KA=KB, ii) KΒ=2KΑ,
iii) KΒ=4KΑ
Nα επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να την αιτιολογήσετε.
32) Ένα πορτοκάλι βάρους 2Ν πέφτει από ένα δέντρο. Με βάση τον τρίτο νόμο του Νεύτωνα
συμπεραίνουμε ότι:
α. η κίνηση είναι επιταχυνόμενη.
β. η επιτάχυνση της βαρύτητας παραμένει σταθερή.
γ. η δύναμη που ασκεί το πορτοκάλι στη Γη είναι ίση με 2Ν.
δ. η δύναμη που ασκεί το πορτοκάλι στη Γη είναι μεγαλύτερη από 2Ν.
33) Οι διατηρητικές δυνάμεις:
α. είναι σταθερές δυνάμεις.
β. όταν παράγουν έργο δεν μεταβάλλουν την κινητική ενέργεια του σώματος στο οποίο
ασκούνται.
γ. είναι οι δυνάμεις που το έργο τους σε κλειστή διαδρομή είναι μηδέν.
δ. είναι οι δυνάμεις που το έργο τους εξαρτάται από την τροχιά του σώματος στο οποίο
ασκούνται.
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34)H κλίση του διαγράµµατος ταχύτητας- χρόνου σε µια ευθύγραµµη κίνηση
εκφράζει:
α. τη µεταβολή της ταχύτητας.
β. τη µεταβολή της µετατόπισης.
γ. την επιτάχυνση.
δ. τη µετατόπιση.
35) Κινητό έχει επιτάχυνση 2 m/s2. Αυτό σηµαίνει ότι:
α. Το διάστηµα µεταβάλλεται κατά 2m κάθε s².
β. H ταχύτητα µεταβάλλεται 2m σε κάθε s².
γ. Η ταχύτητα είναι 2m/s κάθε s.
δ. Η ταχύτητα µεταβάλλεται 2m/s σε κάθε s.
36). Να γράψετε στο φύλλο απαντήσεων το γράμμα κάθε πρότασης και δίπλα σε κάθε γράμμα
τη λέξη Σωστό, για τη σωστή πρόταση, και τη λέξη Λάθος, για τη λανθασμένη.
α. Το βάρος ενός ανθρώπου είναι 75kg.
β. Ένα ακίνητο σώμα δεν έχει ενέργεια.
γ. Η ισορροπία ενός σώματος είναι αποτέλεσμα του νόμου της δράσης-αντίδρασης.
δ. Όταν διπλασιάζουμε την ταχύτητα ενός σώματος η κινητική ενέργεια αυτού διπλασιάζεται.
ε. Ο 1ος νόμος του Νεύτωνα (νόμος της αδράνειας) καθορίζει την κίνηση του σώματος όταν η
συνισταμένη των δυνάμεων είναι μηδέν.
στ. Σύμφωνα με τον νόμο δράσης-αντίδρασης, κάθε δύναμη που ασκείται σε ένα σώμα
αναιρείται από την αντίδρασή της με αποτέλεσμα η συνισταμένη δύναμη στο σώμα να είναι
πάντα μηδενική.
ζ. Αδράνεια είναι η ιδιότητα της ύλης να αντιδρά σε κάθε μεταβολή της κινητικής της
κατάστασης.
37) α. Διατυπώστε το 1ο νόμο του Νεύτωνα.
β. Διατυπώστε το 3ο νόμο του Νεύτωνα.
γ. Διατυπώστε το νόμο της τριβής ολίσθησης και γράψτε την ποσοτική του
έκφραση.
38) Σε ένα σώμα επιδρά σταθερή συνισταμένη δύναμη που έχει την κατεύθυνση της κίνησης με
αποτέλεσμα το σώμα να κινείται ευθύγραμμα.
α.
Η ταχύτητα παραμένει σταθερή.
β.
Η επιτάχυνση μεταβάλλεται.
γ.
Η μάζα του σώματος αλλάζει.
δ.
Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας είναι σταθερός.
39) Ένα τρένο συγκρούεται με ένα μικρό αυτοκίνητο. Το αυτοκίνητο παθαίνει μεγάλη
καταστροφή, ενώ το τρένο μόνο μερικές γρατζουνιές. Κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης των
δύο κινητών :
α.
Το αυτοκίνητο δέχεται από το τρένο μεγαλύτερη δύναμη απ’ αυτή που δέχεται το τρένο
από το αυτοκίνητο.
β.
Το αυτοκίνητο δέχεται από το τρένο ακριβώς την ίδια δύναμη με αυτή που δέχεται το
τρένο από το αυτοκίνητο, αλλά αντίθετης φοράς.
γ.
Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε ποια δύναμη είναι μεγαλύτερη γιατί εξαρτάται από
πολλούς παράγοντες.
δ.
Το αυτοκίνητο, επειδή είναι πολύ μικρό, ασκεί σχεδόν μηδενική δύναμη στο τρένο.
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40) Ένα σώμα μάζας m = 2kg δέχεται δύο ομόρροπες δυνάμεις F1 = 5N και F2 = 3N. Η
επιτάχυνση που θα αποκτήσει είναι:
α.
2 m/s2.
β.
3 m/s2.
γ.
4 m/s2.
δ.
5 m/s2.
41) Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στην κόλλα σας, δίπλα στο
γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη
λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.
α.
Η κιλοβατώρα είναι μονάδα ισχύος.
β.
Η στατική τριβή είναι πάντα μικρότερη ή το πολύ ίση με την τριβή ολίσθησης.
γ.
Μέτρο της αδράνειας ενός σώματος είναι η μάζα του.
δ.
Συντηρητικές είναι οι δυνάμεις που δεν παράγουν έργο.
ε.
Για να μετρήσουμε την ένταση του ρεύματος που διαρρέει μια συσκευή, με ένα
αμπερόμετρο, πρέπει να το συνδέσουμε παράλληλα με την συσκευή.
42) Η μεταβολή της ταχύτητας ενός σώματος σε σχέση
με τον χρόνο φαίνεται στο διπλανό διάγραμμα.
Α1.
Α2.

Με πόση επιτάχυνση κινείται το σώμα;
i. 2 m/s2.
ii. 4 m/s2.
iii. 6 m/s2.

υ (m/s)

30
10

Να δικαιολογήσετε την απάντηση σας.

Α3.
Πόσο διάστημα θα διανύσει στα πρώτα 10
δευτερόλεπτα της κίνησής του;
i. 30 m.
ii. 100 m.
Α4.

10

t (s)

iii. 200 m.

Να δικαιολογήσετε την απάντηση σας.

43)Το σώμα του διπλανού σχήματος έχει βάρος Β = 15Ν και
ισορροπεί κρεμασμένο από νήμα το οποίο σχηματίζει γωνία 60
μοιρών με την κατακόρυφο, με την βοήθεια οριζόντιας
εξωτερικής δύναμης F. Το μέτρο της F είναι:

60
F

(Δίνεται ότι: ημ60 =

και συν60 =
ii. 15

N

).

Β1.

i. 15 N

iii. 30

Β2.

Να δικαιολογήσετε την απάντηση σας.

N

44) Στην ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση:
α. η ταχύτητα είναι σταθερή
β. ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας είναι σταθερός
γ. ο ρυθμός μεταβολής της θέσης είναι σταθερός
δ. η μετατόπιση είναι ανάλογη του χρόνου κίνησης
8

46) Ένας μαγνήτης τοποθετείται κοντά σε μια σιδερένια βίδα.
Σύμφωνα με το νόμο δράσης – αντίδρασης:
α. Μεγαλύτερη δύναμη ασκεί ο μαγνήτης στη βίδα
β. Μεγαλύτερη δύναμη ασκεί η βίδα στο μαγνήτη
γ. Μόνο ο μαγνήτης ασκεί δύναμη στη βίδα
δ. Ο μαγνήτης ασκεί δύναμη στη βίδα και η βίδα ασκεί δύναμη στο μαγνήτη ίσου μέτρου και
αντίθετης κατεύθυνσης
47) Ένα σώμα κινείται ευθύγραμμα με σταθερή ταχύτητα:
α. Η επιτάχυνση είναι σταθερή
β. Η συνισταμένη δύναμη είναι μηδέν
γ. Στο σώμα ασκείται σταθερή συνισταμένη δύναμη
δ. Στο σώμα ασκείται μεταβαλλόμενη συνισταμένη δύναμη
48) Στο διπλανό σχήμα φαίνεται η γραφική παράσταση της ταχύτητας σε συνάρτηση με
το χρόνο για ένα κινητό που κινείται ευθύγραμμα:
u(m/s)
α. Τη χρονική στιγμή t=5s, η ταχύτητα είναι u=8m/s
10
β. Από 6-8s η κίνηση είναι ευθύγραμμη ομαλή
2
γ. Τη χρονική στιγμή t=1s, η επιτάχυνση είναι α=5m/s

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση
Δικαιολογείστε την απάντησή σας

t(s)
0 2

6

8

49) Ξύλινος κύβος βάρους Β κινείται με σταθερή ταχύτητα πάνω σε οριζόντιο επίπεδο. Ο
συντελεστής τριβής μεταξύ σώματος και επιπέδου είναι μ=0,2 Αν πάνω σε αυτόν τον κύβο
τοποθετήσουμε άλλον έναν ίδιου βάρους, ο συντελεστής τριβής θα γίνει:
α. 0,4
β. 0,6
γ.0,2
0 δ.0,1

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση.

Δικαιολογείστε την απάντησή σας

50)
Ένα αυτοκίνητο κινείται με σταθερή επιτάχυνση ίση με 2m/s2 ξεκινώντας από την
ηρεμία. Τότε:
α. Στα δύο πρώτα s έχει μετακινηθεί 8m.
β. Στη διάρκεια του δεύτερου δευτερολέπτου της κίνησής του έχει διανύσει 3m.
γ. Στο διάγραμμα θέσης-χρόνου η κλίση μειώνεται με το χρόνο.
δ. Η κλίση στο διάγραμμα ταχύτητας-χρόνου αυξάνεται με το χρόνο.
51)Σε ακίνητο σώμα που βρίσκεται πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο δίνουμε αρχική ταχύτητα
και έπειτα, το αφήνουμε ελεύθερο να κινηθεί. Τότε:
α. Το σώμα θα σταματήσει μετά από λίγο.
β. Το σώμα δε θα σταματήσει ποτέ.
γ. Το σώμα συνεχώς θα επιταχύνεται.
δ. Το σώμα θα σταματήσει λόγω αδράνειας.
52)Σώμα μάζας m κινείται σε οριζόντιο επίπεδο. Η τριβή θα αυξηθεί αν:
α. Αυξήσουμε την ταχύτητα του σώματος.
β. Αυξήσουμε το εμβαδό της τριβόμενης επιφάνειας.
γ. Λειάνουμε το δάπεδο.
δ. Αυξήσουμε τη μάζα του σώματος.
53)Για κάθε μία από τις παρακάτω προτάσεις να απαντήσετε αν είναι σωστή ή λανθασμένη.
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α) Σύμφωνα με τον 1ο νόμο του Νεύτωνα ένα σώμα εκτελεί ευθύγραμμη ομαλή κίνηση όταν η
συνισταμένη των δυνάμεων που ασκούνται πάνω του είναι 0.
β) Αν δύο σφαίρες ίσου όγκου, η μία από σίδηρο και η άλλη από ξύλο, πέφτουν κατακόρυφα
από το ίδιο ύψος στο βαρυτικό πεδίο της Γης, τότε πιο γρήγορα θα φτάσει στο έδαφος η
σιδερένια σφαίρα.
γ) Η κινητική ενέργεια ενός σώματος είναι ανάλογη του τετραγώνου της ταχύτητάς του.
δ) Η οριακή τριβή είναι μικρότερη της τριβής ολίσθησης.
ε) Όταν ένα σώμα μετατοπίζεται σε οριζόντιο επίπεδο τότε το έργο του βάρους του είναι μηδέν.
54)Όταν σε ένα σώμα μάζας m ασκείται συνισταμένη δύναμη μέτρου F τότε το σώμα αυτό
επιταχύνεται με επιτάχυνση μέτρου α στην κατεύθυνση της δύναμης. Αν ασκηθεί η ίδια δύναμη
σε σώμα μάζας 4m, τότε το σώμα κινείται με επιτάχυνση:
α) 2α
β) 4α
γ) α/4
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας
15 m / s . Τη χρονική στιγμή t 0
55)Ένα σώμα μάζας m 3kg , έχει αρχική ταχύτητα u o
δέχεται δύναμη μέτρου F 45N ίδιας διεύθυνσης και φοράς με την ταχύτητα. Η εξίσωση θέσης
του σώματος είναι:
15 2
15 2
α) x
β) x
γ) x
15t
t
15t
t
15t
2
2
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας

56)Το ταχύμετρο ενός αυτοκινήτου μετράει
a.
Την επιτάχυνση του αυτοκινήτου
b.

Τη στιγμιαία ταχύτητά του

c.

Τη συνισταμένη των δυνάμεων που του ασκούνται

57)Τη χρονική στιγμή t

0 ένα ακίνητο σώμα ξεκινά να κινείται

a.

Τη χρονική στιγμή t

0 έχει μηδενική ταχύτητα και μηδενική επιτάχυνση

b.

Τη χρονική στιγμή t

0 έχει μη μηδενική ταχύτητα και μηδενική επιτάχυνση

c.

Τη χρονική στιγμή t

0 έχει μηδενική ταχύτητα και μη μηδενική επιτάχυνση

58)Αν σε ένα σώμα ασκείται συνισταμένη δύναμη σταθερού μέτρου και κατεύθυνσης
a.

Το σώμα κινείται με σταθερή ταχύτητα

b.

Το σώμα κινείται με σταθερή επιτάχυνση

c.

Το σώμα κινείται με επιτάχυνση που δεν είναι σταθερή

59) Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν με Σ αν είναι σωστές και με Λ αν είναι
λανθασμένες
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1.
Αν αφήσετε μια πέτρα από το χέρι σας και θεωρήσετε την αντίσταση του αέρα πάνω της
αμελητέα, τότε χαρακτηρίζετε την κίνηση της πέτρας ως ελεύθερη πτώση.
2.
Στην ευθύγραμμη ομαλή κίνηση ενός σώματος η επιτάχυνσή του είναι σταθερή και μη
μηδενική.
3.

Όταν ένα σώμα κινείται σε λείο έδαφος δέχεται τη δύναμη της τριβής.

4.

Το βάρος ενός σώματος είναι η δύναμη από απόσταση που του ασκεί η Γη.

5.

Ένας γερανός ισχύος 60.000W χρησιμοποιεί 60.000J ενέργειας κάθε ώρα λειτουργίας του.

60)
Το Σχήμα περιγράφει την κίνηση ενός ποδηλάτου
μέσω της γραφικής παράστασης του διαστήματος ( s)
που διανύει σε συνάρτηση με το χρόνο (t ) της κίνησής
του. Αν γνωρίζετε ότι η κίνηση του ποδηλάτου είναι
ευθύγραμμη, τότε
i.
Το ποδήλατο κινείται με σταθερή επιτάχυνση
ii.

Το ποδήλατο κινείται με σταθερή επιβράδυνση

iii.

Το ποδήλατο κινείται με σταθερή ταχύτητα

61) Η Εικόνα 1 δείχνει ένα πείραμα
επίδειξης, σύμφωνα με το οποίο έχουμε
τοποθετήσει ένα κέρμα πάνω σε έ-να φύλλο
χαρτί κι ακριβώς από κάτω από το κέρμα
υπάρχει ένα ποτήρι γεμάτο νερό. Αν
τραβήξουμε απότομα το φύλλο χαρτιού
προς τη φορά που δείχνει το βέλος, τότε
i.
Το κέρμα θα πέσει μέσα στο ποτήρι
ii.

Το κέρμα θα ακολουθήσει την κίνηση του φύλλου χαρτιού και θα μείνει πάνω του

iii.

Το κέρμα θα κινηθεί αντίθετα από την κίνηση του χαρτιού και θα πέσει προς τα αριστερά
σε σχέση με το ποτήρι έξω από αυτό

62) Μια μπάλα χτυπά σε έναν τοίχο. Κατά τη διάρκεια της κρούσης, όπου τα δύο σώματα
έρχονται σε επαφή
i.
Η μπάλα δεν ασκεί δύναμη στον τοίχο
ii.

Μόνο ο τοίχος ασκεί δύναμη στην μπάλα

iii.

Το ένα σώμα ασκεί δύναμη στο άλλο.

63)H αδράνεια ενός υλικού σώματος εκφράζει το πόσο πολύ το σώμα αντιστέκεται σε κάθε
μεταβολή της ταχύτητάς του. Το πόσο μεγάλη είναι η αδράνειά του, μας το δείχνει:
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a.

Το βάρος του.

b.

Η ταχύτητά του

c.

Η μάζα του

d.

Η επιτάχυνσή του.

64)Ποιό από τα παρακάτω ισοδυναμεί με μονάδα μέτρησης 1 J (1 τζάουλ);
2

a.

1 kg∙ m2

b.

1 N∙m2

c.

1 kg∙ Ν

d.

1 N∙ m

s

m

s

65)Ένα αντικείμενο κινείται ευθύγραμμα και η αλγεβρική τιμή της ταχύτητάς του δίνεται από τη
σχέση υ = -3 + λt, (S.I.), όπου το λ είναι μία σταθερά. Εάν τη στιγμή t1 = 2 s η αλγεβρική τιμή
της ταχύτητάς του είναι ίση με -7 m/s, τότε θα είναι:
a.

λ = -2 m

b.

λ = -2 m/s2

c.

λ = -2 s

d.

λ = -2 m/s

66)Σε ένα αρχικώς ακίνητο σώμα μάζας 7 kg το οποίο βρίσκεται εκτός πεδίου βαρύτητας,
ασκούνται δύο μόνο δυνάμεις, κάθετες μεταξύ τους. Η μία έχει μέτρο 3 Ν και η άλλη έχει μέτρο
4 Ν.
a.

Η συνισταμένη των δύο δυνάμεων είναι 7 Ν.

b.

Η επιτάχυνση του σώματος είναι ίση με 10 m/s2.

c.

Η συνισταμένη των δύο δυνάμεων είναι 1 Ν.

d.

Η ταχύτητα που αποκτά το σώμα σε 7 δευτερόλεπτα είναι ίση με 5 m/s.

67)Ένα αντικείμενο αφήνεται να πέσει στο έδαφος από ύψος 2 m. Η μόνη δύναμη που ασκείται
στο αντικείμενο είναι το βάρος. Τη στιγμή που βρίσκεται σε ύψος 1 m από το έδαφος:
a.

Η βαρυτική δυναμική του ενέργεια ως προς το έδαφος είναι ίση με την κινητική του.

b.

Η επιτάχυνσή του είναι διπλάσια της αρχικής.

c.

Η ταχύτητά του είναι η μισή από την ταχύτητα που θα έχει ακριβώς πριν φθάσει στο

έδαφος.
d.

Η κινητική του ενέργεια παίρνει τη μέγιστη τιμή της.
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68)Σε ένα ευθύγραμμα κινούμενο σώμα ασκείται σταθερή δύναμη

r
F

η οποία σχηματίζει γωνία

91˚ με την κατεύθυνση της μετατόπισής του. Το έργο της δύναμης κατά τη διάρκεια της
μετατόπισης είναι:
a.

Αρνητικό.

b.

Θετικό.

c.

Μηδέν.

d.

Χωρίς τις τιμές της δύναμης και της μετατόπισης δεν μπορούμε να γνωρίζουμε αν το

έργο είναι αρνητικό, θετικό ή μηδέν.
69)Ένα βαρίδι βρίσκεται ακίνητο πάνω σε ένα τραπέζι. Διαθέτουμε ένα χρονόμετρο, ένα
θερμόμετρο, μιά μετροταινία και μιά ζυγαριά. Για να μετρήσουμε τη βαρυτική δυναμική ενέργεια
που έχει το βαρίδι σε σχέση με το πάτωμα, θα χρησιμοποιήσουμε:
a.

Τη μετροταινία και το θερμόμετρο.

b.

Τη ζυγαριά και το χρονόμετρο.

c.

Τη μετροταινία και τη ζυγαριά.

d.

Το χρονόμετρο και τη μετροταινία.

70)Ένα αντικείμενο μάζας m αφήνεται από την κορυφή κεκλιμένου επιπέδου γωνίας φ και
ολισθαίνει κινούμενο προς τη βάση του επιπέδου. Ο συντελεστής τριβής ολίσθησης είναι μ.
a.

Να κάνετε ένα κατάλληλο σχήμα και να σημειώσετε τις δυνάμεις που ασκούνται στο

αντικείμενο σε μιά τυχαία στιγμή της καθόδου.
b.

Να προσδιορίσετε ποιές από αυτές τις δυνάμεις εκτελούν θετικό έργο, αρνητικό έργο ή

μηδενικό έργο και γιατί.
c.

Η επιτάχυνση με την οποία κινείται το σώμα είναι ίση με:

1ο.

g(ημφ – μσυνφ)

2ο.

gημφ

3ο.

gσυνφ

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
71)Δύο βουνοκορφές έχουν ύψος h1 = 850 m και h2 = 830 m σε σχέση με το οριζόντιο επίπεδο,
όπως στο σχήμα. Ένα έλκηθρο μάζας 1 kg ξεκινά χωρίς αρχική ταχύτητα από την ψηλότερη
κορυφή και ολισθαίνει φθάνοντας στην δεύτερη κορυφή με ταχύτητα μέτρου υ.
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a.

Αν αγνοήσουμε την τριβή, να

υ

υπολογίσετε το μέτρο της ταχύτητας υ.
b.

Εάν δεν αγνοήσουμε την τριβή και

h1

γνωρίζουμε ότι η ταχύτητα του έλκηθρου τη

h2

στιγμή που φθάνει στη χαμηλότερη κορυφή
είναι ίση με 10 m/s, να υπολογίσετε το έργο της τριβής.

Σημείωση: να επιλέξετε ένα οριζόντιο επίπεδο στο οποίο η δυναμική ενέργεια είναι μηδέν.
72)

Το έργο του βάρους είναι μηδέν όταν:
α. το σώμα κινείται σε οριζόντιο επίπεδο.
β. το σώμα ανεβαίνει κατακόρυφα προς τα πάνω.
γ. το σώμα κατεβαίνει κατακόρυφα προς τα κάτω.
δ. το σώμα ανεβαίνει σε κεκλιμένο επίπεδο.

73)
Όταν σε ένα σώμα ασκηθεί μια δύναμη το σώμα αποκτά επιτάχυνση 2m/s2. Εάν σε
σώμα ίδιας μάζας ασκηθεί διπλάσια δύναμη, τότε η επιτάχυνση που αποκτάει το σώμα είναι:
α. 2 m/s2

β. 1 m/s2

γ. 4 m/s2

δ. 8 m/s2

74) Σε λείο οριζόντιο επίπεδο σύρεται ένα σώµα από µια δύναµη F. Μόλις πάψει να ασκείται η
δύναµη:
α. Το σώµα θα σταµατήσει αµέσως.
β. Το σώµα θα επιβραδυνθεί και θα σταµατήσει µετά από λίγο.
γ. Το σώµα θα συνεχίσει να κινείται µε σταθερή ταχύτητα.
δ. Η κινητική ενέργεια του σώµατος θα µειωθεί.
75)Ένα σώμα κινείται ευθύγραμμα και η ταχύτητά του δίνεται από τη σχέση: υ=30+20t (S.I).
Τότε:
α) Η αρχική του ταχύτητα είναι υ0=20 m/s
β) H επιτάχυνση του σώματος είναι α=20 m/s2
γ) H επιτάχυνση του σώματος είναι α=30 m/s2
δ) Το σώμα κινείται ευθύγραμμα με σταθερή ταχύτητα
76)Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις σαν σωστές (Σ) ή λάθος (Λ).
i. Η μάζα είναι μέτρο της αδράνειας ενός σώματος.
ii. Μονάδα μέτρησης της επιτάχυνσης είναι το 1m/s2.
iii. Στην ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση η επιτάχυνση του σώματος μειώνεται.
iv. Σύμφωνα με τον 3ο νόμο του Νεύτωνα, η δράση και η αντίδραση είναι δυνάμεις που
ασκούνται στο ίδιο σώμα.
v. Η δύναμη της τριβής ολίσθησης εξαρτάται από το εμβαδόν της επιφάνειας των σωμάτων που
βρίσκονται σε επαφή.

77) Ένα σώμα αφήνεται από την κορυφή λείου κεκλιμένου επιπέδου.
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(I)

ΘΕΣΗ

ΥΨΟΣ από
το έδαφος

I

Η

II

Η/3

IΙΙ

0

(II)
(III)

ΚΙΝΗΤΙΚΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΔΥΝΑΜΙΚΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

300J

Να θεωρήσετε το επίπεδο μηδενικής δυναμικής ενέργειας το έδαφος και τις αντιστάσεις του
αέρα μηδενικές.
Να συμπληρώσετε τον παραπάνω πίνακα.

78) Σώμα αρχικά ακίνητο, με μάζα m=2Kg, ηρεμεί στη θέση
x=0 σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Στο σώμα αρχίζει να ασκείται
οριζόντια δύναμη F, της οποίας η τιμή μεταβάλλεται με τη θέση
του σώματος σύμφωνα με το διπλανό διάγραμμα.
A) Η μεταβολή της κινητικής ενέργειας του σώματος (ΔΚ) για
τη μετατόπιση του σώματος κατά Δx=17m, ισούται με:
i) 350 J
ii) 420 J
iii) 290 J
Β) Η επιτάχυνση του σώματος όταν αυτό βρίσκεται στη θέση
x=12m είναι:
i) 10 m/s2 ii) 0 m/s2 iii) 20 m/s2
Γ) Να αιτιολογήσετε τις απαντήσεις σας.
79) Ένα σώμα αφήνεται να πέσει από ύψος Η. Το σώμα δέχεται μόνο το βάρος του. Αν το
σώμα φτάνει στο έδαφος σε χρόνο t , τότε σε χρόνο t/2 το σώμα απέχει από το έδαφος
απόσταση:
α) Η/2

β) Η/4

γ) 3Η/4.

A) Επιλέξτε τη σωστή απάντηση
B) Να αιτιολογήσετε την απάντηση σας.
80)Ένα υλικό σημείο εκτελεί ευθύγραμμη μεταφορική κίνηση με ταχύτητα μέτρου υ:
α. Το σώμα έχει πάντα θετική κινητική ενέργεια.
β. Όταν η κίνηση είναι επιβραδυνόμενη η κινητική ενέργεια είναι αρνητική.
γ. Όταν η ταχύτητα είναι αρνητική η κινητική ενέργεια είναι αρνητική.
δ. Τίποτα από τα παραπάνω.
81)Να μεταφέρετε στην κόλλα σας τον αριθμό της ερώτησης, τον αριθμό της πρότασης και
δίπλα τον χαρακτηρισμό: Σωστό (Σ) ή Λάθος (Λ).
a.

Δύναμη είναι η αιτία της κίνησης.
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b.

Εάν σε ένα σώμα ασκούνται δυνάμεις και το σώμα κινείται με σταθερή ταχύτητα,

συμπεραίνουμε ότι η συνισταμένη των δυνάμεων είναι ίση με μηδέν.
c.

Η στατική τριβή η οποία εμφανίζεται όταν ένα ακίνητο σώμα πάει να κινηθεί, είναι μιά

σταθερή δύναμη.
d.

Όταν οι δυνάμεις που ασκούνται σε ένα σώμα και «εργάζονται» είναι διατηρητικές, το

άθροισμα κινητικής και δυναμικής ενέργειας του σώματος παραμένει σταθερό.
82) Ποιες από τις ακόλουθες προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος; Γράψτε στην κόλλα σας
τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα Σ ( σωστή) ή Λ ( λάθος)
1

Ένα σώμα κινείται με σταθερή ταχύτητα σε οριζόντιο λείο δρόμο και
αρχίζει να ανεβαίνει κεκλιμένο επίπεδο. Αμέσως αρχίζει να μειώνεται η
ταχύτητά του.

2

Από την ταράτσα μια πολυκατοικίας αφήνουμε ένα φύλλο τετραδίου
να πέσει ελεύθερα. Η επιτάχυνση της κίνησης είναι μεγαλύτερη από
10m/s2

3

Για να ισορροπεί ένα σώμα που κρέμεται από ένα σχοινί πρέπει να
δέχεται από αυτό δύναμη αντίθετη από το βάρος του.

4

Δύο δυνάμεις έχουν ίσα μέτρα ( 10 Ν) και είναι κάθετες μεταξύ τους.
Η συνισταμένη τους έχει μέτρο μεγαλύτερο από 20Ν

5

Η τριβή ολίσθησης έχει πάντα ίδια κατεύθυνση με την ταχύτητα του
σώματος που κινείται.

6

Η στατική τριβή δεν μπορεί να ξεπεράσει μια ορισμένη μέγιστη τιμή.

7

Οι δυνάμεις που αναπτύσσονται μεταξύ των δύο σωμάτων,
ονομάζονται Δράση – Αντίδραση και έχουν πάντοτε ίσα μέτρα.

8

Όταν μια δύναμη βοηθά στην κίνηση ενός σώματος τότε το έργο της
είναι αρνητικό.

9

Η δύναμη που είναι κάθετη στην μετατόπιση δεν παράγει έργο.

10 Κατά την διάρκεια της πτώσης ενός σώματος, η δυναμική του
ενέργεια, δίνεται από τον τύπο (1/2)mυ2 και παραμένει σταθερή.
83) Σώμα Α κινείται με σταθερή ταχύτητα 20m/s. Ένα άλλο σώμα Β που αρχικά είναι ακίνητο,
ξεκινά με σταθερή επιτάχυνση 2m/s2 . Το διάστημα που διανύει μέσα σε 20s το Α κινητό είναι:
Α) μεγαλύτερο από ότι το Β
B) ίσο με αυτό που διανύει το Β
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Γ) μικρότερο από ότι το Β
Επιλέξτε την σωστή απάντηση. Δικαιολογήστε την επιλογή σας.
84) Σε δύο σώματα με μάζες m1 > m2, εφαρμόζεται η ίδια συνολική δύναμη. Για τις
επιταχύνσεις που αποκτούν τα σώματα ισχύουν οι σχέσεις:
Α) α1=α2

B) α1>α2

Γ) α1<α2

Επιλέξτε την σωστή απάντηση. Δικαιολογήστε την επιλογή σας.
85)Όταν ένα σώμα κινείται ευθύγραμμα ομαλά:
α)η επιτάχυνση του είναι σταθερή και διάφορη του μηδενός
β) η μετατόπιση του είναι σταθερή
γ)η ταχύτητα του είναι μηδέν
δ)ο ρυθμός μεταβολής της μετατόπισης του είναι σταθερός
86)Ένα σώμα κινείται σε οριζόντιο επίπεδο. Το έργο του βάρους του είναι μηδέν , διότι
α) το βάρος είναι συντηρητική δύναμη
β)το βάρος εξουδετερώνεται από την αντίδραση του επιπέδου
γ)το βάρος είναι κάθετο στη μετατόπιση
δ)το επίπεδο είναι λείο
87)Όταν ένα σώμα εκτελεί ελεύθερη πτώση:
α) η κινητική του ενέργεια μετατρέπεται σε δυναμική
β)η ορμή του διατηρείται σταθερή
γ)η δυναμική του ενέργεια μετατρέπεται σε κινητική
δ) η δυναμική του ενέργεια διατηρείται σταθερή
88)Συμπληρώστε τα κενά :Η τριβή ολίσθησης είναι ανεξάρτητη από το …(1)…..των επιφανειών
επαφής ,ανεξάρτητη από τη σχετική …..(2)…….των σωμάτων ,εξαρτάται από τη …(3)……των
επιφανειών επαφής ,είναι ανάλογη της …….(4)…..και υπολογίζεται από τη σχέση ….(5)…..

89)Αντιστοιχίστε τα μεγέθη και τις μονάδες τους
Ορμή σώματος

Ν

έργο δύναμης

Κg m/s

Επιτάχυνση

m/s
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Μέση ταχύτητα

m/s2

Βάρος σώματος

J

90)Χαρακτηρίστε τις προτάσεις που ακολουθούν ως σωστές ή λανθασμένες αιτιολογώντας
πλήρως τις απαντήσεις σας.
1) Το έργο της συνισταμένης των δυνάμεων που ασκείται σε σώμα που εκτελεί ευθύγραμμη
ομαλή κίνηση είναι πάντοτε ίσο με μηδέν
2)Η συνισταμένη δράσης και αντίδρασης ισούται με μηδέν
3) Αν διπλασιάσουμε τη συνισταμένη δύναμη που ασκείται σε ένα σώμα σταθερής μάζας η
επιτάχυνση του υποδιπλασιάζεται
91) Ένα πορτοκάλι βάρους 2Ν πέφτει από ένα δέντρο. Σύμφωνα με τον τρίτο νόμο του
Νεύτωνα συμπεραίνουμε ότι:
Α) η κίνηση είναι επιταχυνόμενη,
Β) η επιτάχυνση της βαρύτητας παραμένει σταθερή,
Γ) η δύναμη που ασκεί το πορτοκάλι στη Γη είναι ίση με 2Ν,
Δ) η επιτάχυνση του σώματος είναι αντιστρόφως ανάλογη της μάζας του.

92) Ένα σώμα κινείται κατακόρυφα προς τα πάνω, με σταθερή ταχύτητα, με την επίδραση
κατακόρυφης δύναμης F, μέσω νήματος.
Α) Η δύναμη F είναι μεγαλύτερη του βάρους του.
Β) Η ορμή του αυξάνεται.
Γ) Η μηχανική του ενέργεια αυξάνεται.
Δ) Η αδράνειά του αυξάνεται.

93) Ένα σώμα εκτοξεύεται σε οριζόντιο επίπεδο και μετά από λίγο σταματά, λόγω της τριβής
ολίσθησης . Κατά την κίνηση του:
Α) Η τριβή παραμένει σταθερή.
Γ) Η επιβράδυνση του αυξάνεται.

Β) Η τριβή μειώνεται.
Δ) Η συνολική δύναμη του δέχεται μειώνεται.
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94) Να χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις με το γράμμα (Σ) αν είναι σωστές και με το

γράμμα (Λ) αν είναι λάθος.
Α) Όλα τα σώματα σταματούν να κινούνται όταν παύσουν να ασκούνται πάνω τους δυνάμεις.
Β) Η αδράνεια είναι μια δύναμη που διατηρεί την κίνηση των σωμάτων.
Γ) Αν η συνισταμένη των δυνάμεων που ασκούνται σε ένα σώμα έχει αντίθετη κατεύθυνση από
την ταχύτητα, τότε η κινητική ενέργεια του σώματος μειώνεται.
Δ) Η ταχύτητα και η κινητική ενέργεια είναι διανυσματικά μεγέθη.

95) Μια μπάλα εκτοξεύεται πλάγια προς τα πάνω από το οριζόντιο επίπεδο (θέση Α). Στο
σχήμα βλέπετε τις διαδοχικές θέσεις Γ, Δ και Ζ. Τριβές και αντιστάσεις δεν υπάρχουν.
Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις σαν σωστές ή λαθεμένες δικαιολογώντας πλήρως την
απάντησή σας.
i) Στη θέση Δ το σώμα έχει την μεγαλύτερη δυναμική ενέργεια.
ii) Η κινητική ενέργεια του σώματος παραμένει σταθερή.
iii) Η κινητική ενέργεια του σώματος στη θέση Ζ είναι μεγαλύτερη από την κινητική ενέργεια
στη θέση Δ.
96) Σε ένα σώμα ασκούνται δύο κάθετες δυνάμεις με μέτρα F1=3N και F2=4N. Η συνισταμένη
δύναμη έχει μέτρο:
α. 7Ν
β. 1Ν
γ. 5Ν
δ. τα στοιχεία δεν είναι επαρκή για να βρούμε το μέτρο της συνισταμένης.
97) Στο διάγραμμα του σχήματος παριστάνεται γραφικά το διάστημα συναρτήσει του χρόνου
για δύο κινητά Α και Β.
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α. και τα δύο κινητά εκτελούν ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση χωρίς αρχική
ταχύτητα.
α. και τα δύο κινητά εκτελούν ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση χωρίς αρχική
ταχύτητα.
β. η ταχύτητα του Α είναι μεγαλύτερη από του Β.
γ. το Α καλύπτει το ίδιο διάστημα με το Β σε περισσότερο χρόνο.
δ. η επιτάχυνση του Α είναι μεγαλύτερη από του Β.
98) Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, με το γράμμα Σ όσες είναι σωστές, και
με το γράμμα Λ, όσες είναι λανθασμένες.
α. Αδράνεια είναι η δύναμη που διατηρεί την κίνηση των σωμάτων.
β. Η ορμή ενός μονωμένου συστήματος σωμάτων διατηρείται σταθερή.
γ. Η τριβή ολίσθησης είναι ανάλογη του εμβαδού της επιφάνειας των τριβόμενων σωμάτων.
δ. Το έργο του βάρους ενός σώματος που κινείται πάνω σε οριζόντιο επίπεδο είναι αρνητικό.
ε. Για να κινείται ένα σώμα με σταθερή ταχύτητα πρέπει η συνισταμένη των δυνάμεων που
ασκούνται πάνω του να είναι μηδέν.
99) Να κατατάξετε τα παρακάτω διαγράμματα στις κινήσεις που ακολουθούν

α. ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση β. ευθύγραμμη ομαλή κίνηση γ. ακινησία
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100) Σε ένα σώμα εφαρμόζεται συνισταμένη δύναμη F και αποκτάει επιτάχυνση

. Αν κόψουμε

το σώμα σε δύο κομμάτια ίσης μάζας και εφαρμόσουμε σε ένα από τα δύο την ίδια δύναμη F,
τότε αυτό θα αποκτήσει επιτάχυνση:
α. 2α

β. α

γ. α/2

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
101) Η αλγεβρική τιμή της ταχύτητας ενός σώματος μεταβάλλεται με το χρόνο όπως φαίνεται
στο διάγραμμα.

i. Να χαρακτηρίσετε την κίνηση σε καθένα από τα χρονικά διαστήματα 0 έως 4s και 4 έως 10s.
ii. Να υπολογίσετε την επιτάχυνση στο χρονικό διάστημα 0 έως 4s.
iii. Να υπολογίσετε την συνολική μετατόπιση από 0 έως 10s.
102) Ένα σώμα ισορροπεί πανω σε ένα οριζόντιο τραπέζι. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις
είναι σωστή
α. Το τραπέζι δεν ασκεί δύναμη στο σώμα
β. Η ισορροπία του σώματος είναι αποτελέσμα του νόμου δράσης-αντίδρασης
γ. Το σώμα ισορροπεί γιατί η συνιστάμενη των δυνάμεων που ασκούνται πάνω του είναι 0
δ. Πάνω στο σώμα δεν ασκείται καμία δύναμη.
103)Δύο σώματα μάζας m1=2 kg και m2=4 kg δέχονται ίδια δύναμη. Για τις επιταχύνσεις που
θα αποκτήσουν τα σώματα α1 και α2 αντίστοιχα ισχύει:
α. α1=α2
β. α1=2 α2
γ. α1=α2 /2
δ. α1=4 α2
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104)Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις ως σωστές ή λάθος
1. Η δράση και η αντίδραση ασκούνται σε διαφορετικά σώματα
2. Σώμα κινείται με υ=σταθ άρα ΣF διάφορη του μηδενός
3. Ένα σώμα κινείται υποχρεωτικά στη διεύθυνση της συνισταμένης δύναμης.
4. Για κινητό που εκτελεί ευθ. κίνηση και η εξίσωση της ταχύτητας είναι: υ=20-5t μπορούμε να
πούμε ότι θα σταματήσει την στιγμή t=4s .
5. Η επιτάχυνση ενός κινητού έχει ίδια φορά πάντα με την ταχύτητα του.
105)Να διαλέξεις την σωστή απάντηση αιτιολογώντας την επιλογή σου:
Αυτοκίνητο έχει αρχική ταχύτητα 20m/s και επιβράδυνση 0,5 m/s2.
i. Μετά από πόσο χρόνο η ταχύτητα του θα υποδιπλασιασθεί;
α. 20 s

β. 40 s.

γ. 10 s.

ii. Μετά από πόσο χρόνο η ταχύτητα του θα μηδενιστεί
α. 20s.

β. 40 s.

γ. 10 s.

iii. Πόσο διάστημα (S) διανύει το κινητό πριν σταματήσει
α. 800 μέτρα

β. 1200 μέτρα

γ. 400 μέτρα

106)Μια πέτρα αφήνεται να πέσει από μια γέφυρα και φτάνει στο νερό μετά από χρόνο 6s. Να
διαλέξεις την σωστή απάντηση αιτιολογώντας την.
1. Η ταχύτητα της πέτρας όταν φτάνει στο νερό είναι :
α. 60m/s β. 30m/s γ. 6m/s
2. Το ύψος της γέφυρας είναι
α. 180 μ. β. 90 μ.
(Είναι γνωστό ότι

γ. 30 μ.
g=10m/s2)

107)

Ένα σώμα κινείται στον άξονα χ΄χ. Η θέση του σώματος
σε συνάρτηση με τον χρόνο αποδίδεται στο διάγραμμα του σχήματος. Το διάστημα που έχει
διανύσει το σώμα μέσα σε δύο δευτερόλεπτα, είναι:
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Α) 0m

B) 10m

Γ) 30m

Επιλέξτε την σωστή απάντηση. Δικαιολογήστε την επιλογή σας.
108) Σε δύο σώματα με μάζες m1=4m2, εφαρμόζεται η ίδια συνολική δύναμη. Για τις
επιταχύνσεις που αποκτούν τα σώματα ισχύουν οι σχέσεις:
Α) α1=α2

B) α1=4α2

Γ) α2=4α1

Επιλέξτε την σωστή απάντηση. Δικαιολογήστε την επιλογή σας.
109)Μία κίνηση λέγεται ευθύγραμμη ομαλή όταν:
Α. To κινητό κινείται σε ευθεία γραμμή.
Β. H επιτάχυνση του κινητού είναι σταθερή.
Γ. H ταχύτητα του κινητού είναι ανάλογη του χρόνου.
Δ. To κινητό κινείται σε ευθεία γραμμή και η ταχύτητά του είναι σταθερή.
110)Η τριβή ολίσθησης που δέχεται ένα σώμα που κινείται σε τραχύ δάπεδο:
Α. Είναι δύναμη από απόσταση.
Β. Εξαρτάται από την ταχύτητα του σώματος.
Γ. Εξαρτάται από τις διαστάσεις του σώματος.
Δ. Εξαρτάται από την φύση των επιφανειών που είναι σε επαφή .
111)Από το ίδιο σημείο ενός ευθύγραμμου δρόμου ξεκινούν ταυτόχρονα δύο

B

υ

Α

σώματα Α και Β και στο διπλανό διάγραμμα δίνονται οι ταχύτητές τους, σε
συνάρτηση με το χρόνο.
Α. Μεγαλύτερη συνισταμένη δύναμη δέχεται το Α σώμα.

t1

t

Β. Τη στιγμή t1 τα δυο σώματα βρίσκονται στο ίδιο σημείο.
Γ. Τη στιγμή t1 το Α σώμα έχει διανύσει μεγαλύτερη απόσταση από το Β.
Δ. Τη στιγμή t1 τα δύο σώματα έχουν την ίδια επιτάχυνση.
112)Ένα σώμα εκτελεί ελεύθερη πτώση:
Α. η ταχύτητά του είναι σταθερή.
Β. η ταχύτητά του είναι ανάλογη του τετραγώνου του χρόνου.
Γ. η μετατόπισή του είναι ανάλογη του χρόνου.
Δ. η επιτάχυνσή του είναι σταθερή.
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113)Να χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις με το γράμμα (Σ) αν είναι σωστές και με το

γράμμα (Λ) αν είναι λάθος.
Το βάρος ενός σώματος είναι διανυσματικό μέγεθος.
Β. Όλα τα σώματα σταματούν να κινούνται όταν παύσουν να ασκούνται πάνω τους δυνάμεις.
Γ. Η μάζα των σωμάτων είναι το μέτρο της αδράνειάς τους.
Δ. H ταχύτητα και η επιτάχυνση έχουν πάντοτε την ίδια φορά στην ευθύγραμμη κίνηση.
Ε. Τα σώματα έχουν αδράνεια μόνο όταν κινούνται.
a.
b.114)Δυο σώματα Σ1 και Σ2 με μάζες m1 και m2 με m1=2m2

Σ1

Σ2

συνδέονται με αβαρές νήμα όπως στο σχήμα και μπορούν

→

F

να κινούνται σε τραχύ οριζόντιο δάπεδο. Στο σώμα Σ 1
ασκείται η
c. σταθερή οριζόντια δύναμή F, και η τάση του νήματος που συνδέει τα δύο σώματα είναι ίση
F
με 3 . Αν γνωρίζουμε ότι τα σώματα κινούνται με σταθερή ταχύτητα τότε:

Α) Για τους συντελεστές τριβής μ1 και μ2 μεταξύ των σωμάτων και του δαπέδου ισχύει:
α) μ1=2μ2

β) μ1=μ2

γ)

μ1=3μ2.

114) Αν κάποια στιγμή κοπεί το νήμα τότε:
α) Και τα δυο σώματα θα σταματήσουν μετά από λίγο.
β) Το σώμα Σ1 θα εκτελέσει ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση και το σώμα Σ 2 θα
εκτελέσει ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση.
γ) Το σώμα Σ1 θα εκτελέσει ευθύγραμμη ομαλή κίνηση και το σώμα Σ 2 θα εκτελέσει
ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση.
Να δικαιολογήσετε πλήρως την απάντηση σας.
115) Δυο σώματα Α και Β με μάζες m και 2m αντίστοιχα αφήνονται να
κινηθούν σε λείο κεκλιμένο επίπεδο από ύψη 2h και h αντίστοιχα, όπως

Α
B

στο σχήμα.

2h

i) Στη βάση του επιπέδου θα φτάσει με μεγαλύτερη κινητική ενέργεια:

h

α) Το σώμα Α,
β) Το σώμα Β
γ) Θα φτάσουν με ίσες κινητικές ενέργειες.
ii) Μεγαλύτερη ταχύτητα θα αποκτήσει:
α) Το σώμα Α,

β) Το σώμα Β,

γ) θα αποκτήσουν την ίδια ταχύτητα.
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Να δικαιολογήσετε πλήρως την απάντησή σας.
114)

115)

116)
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