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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ 
1. Σε ακίνητο σώµα ασκείται δύναµη µε τις ιδιότητες της αριστερής στήλης. Αντιστοιχίστε µε τη 

δεξιά στήλη τοποθετώντας στο διάστικτο το αντίστοιχο γράµµα. 

 

∆υνάµεις Αποτελέσµατα 

α. δύναµη ίση µε το µηδέν ........οµαλά επιταχυνόµενη 

β. δύναµη σταθερή ........ακίνητο σώµα 

γ. το µέτρο της δύναµης αυξάνεται ........επιταχυνόµενη 

 ........οµαλή 

 
3. Να αντιστοιχίσετε τα φυσικά µεγέθη µε τις µονάδες   (4 MON.) 

Φυσικά µεγέθη Μονάδες 
α. ορµή .......kg⋅m/s 
β. µάζα .......m/s 
γ. ταχύτητα .......kg 
δ. δύναµη .......cm 
 .......N 

  4.  Για  δύο  δυνάµεις  µε  µέτρα  F1=6 N  και  F2=8Ν,  που  σχηµατίζουν  µεταξύ τους  
γωνία  φ, να  κάνετε  την  κατάλληλη  αντιστοίχηση:  
               
                       γωνία                              µέτρο  συνισταµένης   
             i)        φ=0ο                                 1.   2Ν                             
             ii)       φ=600                                2.  52 Ν 
             iii)      φ=90ο                                3.   14 Ν                   
             iv)      φ=120ο                              4.   148  Ν 
             v)       φ=180ο                              5.    10 Ν 
 

 5. Να αντιστοιχίσεις τα φυσικά µεγέθη της αριστερής στήλης µε τις αντίστοιχες µονάδες της 

δεξιάς στήλης. Κάποια από τις µονάδες αυτές περισσεύει. 

A. χρόνος 1. m 

B. διάστηµα 2. s 

Γ. ταχύτητα 3. m/s2 

∆. επιτάχυνση 4. m²/s2 

  5. m/s 

 6. Να βάλεις µέσα στις παρενθέσεις που υπάρχουν δίπλα από τα παρακάτω διαγράµµατα, 

το γράµµα που αντιστοιχεί στην κίνηση που 

εκφράζει το καθένα.  

α. ευθύγραµµη οµαλή. 

β. ακινησία.  
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γ. ευθύγραµµη κίνηση, στην οποία το µέτρο της ταχύτητας του κινητού αυξάνει µε σταθερό 

ρυθµό.  

δ. ευθύγραµµη κίνηση, στην οποία το µέτρο της ταχύτητας του κινητού µειώνεται µε σταθερό 

ρυθµό. 

 

 

 
 7. Να αντιστοιχίσετε τα µεγέθη της πρώτης στήλης µε τις µονάδες µέτρησης της δεύτερης 
στήλης. 
 

∆ύναµη                                                
m

sec2  

 
ταχύτητα                                                m 
 
επιτάχυνση                                            Ν 
 
ορµή                                                     Kgr 
 

µάζα                                                    
m

sec  

 
χρόνος                                                  sec 
 

διάστηµα                                          
Kg rm
sec  

 8. Να συνδέσετε µε γραµµές τα µεγέθη της αριστερής στήλης µε τις αντίστοιχες µονάδες 
της δεξιάς στήλης. 
 
                                    ΜΕΓΕΘΗ                                ΜΟΝΑ∆ΕΣ 
                                        µάζα                                         Km/h 
 
                                        διάστηµα                                     cm 
 
                                        ταχύτητα                                      Ν 
 
                                        δύναµη                                        gr 
 
                                                                                             h 

9. Να αντιστοιχίσετε τις τιµές της συνισταµένης δύναµης (αριστερή στήλη) που ασκείται σ’ 
ένα σώµα µάζας 5kg µε τις τιµές της επιτάχυνσης (δεξιά στήλη). 

∆ύναµη (N) Επιτάχυνση (m/s2) 
α. 5 .......2 
β. 10 .......4 
γ. 20 .......1 
 .......5 
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10.Να αντιστοιχίσετε τα φυσικά µεγέθη µε τις µονάδες 
 

 

11. Σε ακίνητο σώµα ασκείται δύναµη µε τις ιδιότητες της αριστερής στήλης. 

Αντιστοιχίστε µε τη δεξιά στήλη τοποθετώντας στο διάστικτο το αντίστοιχο γράµµα. 

Σε σώµα που κινείται ευθύγραµµα και οµαλά επενεργεί δύναµη µε τις ιδιότητες της 
αριστερής στήλης. Αντιστοιχίστε τις ιδιότητες των δυνάµεων µε τα αποτελέσµατά 
τους στη δεξιά στήλη. 

∆υνάµεις Αποτελέσµατα 
α. σταθερή δύναµη οµόρροπη µε την ταχύτητα .......οµαλά 

επιταχυνόµενη 
β. σταθερή δύναµη αντίρροπη µε την ταχύτητα .......ακίνητο σώµα 
γ. δύναµη σταθερού µέτρου κάθετη στην ταχύ- 
    τητα          

.......επιταχυνόµενη 

.......οµαλή 
 

12. Αλεξιπτωτιστής ελεύθερης πτώσης εκτελεί κατακόρυφη πτώση από µεγάλο ύψος. Για 
κάποιο διάστηµα της πτώσης του που κάνει επιταχυνοµενη κίνηση (πριν ανοιχθεί το 
αλεξίπτωτο), να αντιστοιχίσετε τα έργα της πρώτης από τις στήλες (έργα δυνάµεων που 
δέχεται ο Αλεξιπτωτιστής) µε τις µεταβολές ενέργειας που προκαλούν και οι οποίες 
βρίσκονται στη δεύτερη στήλη.  

1. έργο βάρους Α. Μεταβολή της κινητικής ενέργειας 
2. έργο αντίστασης του αέρα Β. Μεταβολή της δυναµικής ενέργειας 
3. έργο της συνισταµένης δύναµης Γ. Μεταβολή της χηµικής ενέργειας του 

αλεξιπτωτιστή 
 ∆. θερµότητα 
 

13. Μια πέτρα αφήνεται να πέσει από κάποιο ύψος. Λίγο πριν πέσει στο έδαφος, η πέτρα έχει 
κινητική ενέργεια 20 J. Να θεωρήσετε αµελητέα την αντίσταση του αέρα και να αντιστοιχίσετε 
τα στοιχεία της αριστερής στήλης µε αυτά της δεξιάς, ώστε να αναφέρονται στην ίδια χρονική 
στιγµή. 

  Κινητική Ενέργεια   ∆υναµική Ενέργεια 
  Α.   5 J   α.   1 J 
  Β.   8 J   β.  12 J 
  Γ.  19 J   γ.  15 J 
  ∆.  15 J 
 
 

Φυσικά µεγέθη Μονάδες 
α. ορµή .......kg⋅m/s 
β. µάζα .......m/s 
γ. ταχύτητα .......kg 
δ. δύναµη .......cm 
 .......N 
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 14. 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.  
 
 Α. Άνοδος   α. Αύξηση κινητικής ενέργειας 
  Β. Κάθοδος   β. Ελάττωση κινητικής ενέργειας 
  Γ. Ανώτατο σηµείο  γ. Επιτάχυνση ίση µε µηδέν 
       δ. Κινητική ενέργεια ίση µε µηδέν 
 
 

15. Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της αριστερής στήλης µε αυτά της δεξιάς. 
 
 Α.  Ενέργεια  α.    0,4 
  Β.  Ισχύς   β.    5 J 
  Γ.  Απόδοση  γ.  10 W 
       δ.   8 N 
 
 
 16. Οι δυο µάζες m1 και m2 είναι ίσες και ισχύει m1=m2=m. Οι σφαίρες κινούνται σε λείο 
δάπεδο µε ταχύτητες u1 και u2 και ισχύει u1=u2=u. Οι µάζες συγκρούονται και µετά την 
σύγκρουση κινούνται ως συσσωµάτωµα. Να κάνετε τις αντιστοιχίσεις αιτιολογώντας κάθε µια από 
αυτές. 
 
                                                                                                     m1              m2 

 
 
 
 
1) η τιµή της ορµής του συστήµατος                     α) -mu 
πριν την κρούση είναι: 
                                                                                                                                 
2) Η τιµή της ορµής του συστήµατος                                      
µετά την κρούση είναι:                                           β) 2mu 
 
3) η τιµή της µεταβολής της ορµής 
του συστήµατος µετά την κρούση είναι:                γ) µηδέν 
 
4) η τιµή της µεταβολής της ορµής 
της µάζας m1 κατά την κρούση είναι:                    δ) mu 
 
 17. Σώµα βάρους B

r
 κινείται µε σταθερή ταχύτητα σε οριζόντιο επίπεδο µε την επίδραση 

οριζόντιας δύναµης F
r

, η οποία έχει ίδια κατεύθυνση µε την ταχύτητα του σώµατος. Ο 
συντελεστής τριβής ολίσθησης µεταξύ σώµατος και επιπέδου είναι µ. Να κάνετε τις 
αντιστοιχίσεις: 
α) το σώµα δέχεται τριβή ολίσθησης µε µέτρο:                               i) Β 
 

β) το επίπεδο ασκεί στο σώµα δύναµη kF
r

                                       ii) F 

κάθετη στο επίπεδο µε µέτρο: 
                                                                                                          iii) µηδέν 
γ) το σώµα κινείται µε επιτάχυνση α

r
 που  
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ισούται µε:                                                                                        iv) µΒ 
 
  
 

18. Σώµα βάρους B
r
ολισθαίνει µε σταθερή ταχύτητα πάνω σε κεκλιµένο επίπεδο γωνίας 

κλίσης θ. Να κάνετε τις αντιστοιχίσεις: 
 
                                                                                                                 Fκ 

 
                                                                                                             u 
                                                                                                   
                                                                                                                   φ       B 
 
 
 
 
 
i) η κάθετη δύναµη που ασκεί                                   α) Βηµφ                        
το σώµα στο επίπεδο έχει µέτρο:                                                           
 
ii) η δύναµη της τριβής                                              β) µηδέν 
ολίσθησης έχει µέτρο:                                                                                   
 
iii) η επιτάχυνση του σώµατος                                  γ) εφφ 
έχει µέτρο: 
 
iv) ο συντελεστής τριβής                                           δ) µηδέν 
ολίσθησης είναι: 
                                                                                     
                                                                                   ε) gηµφ 
 

 19. Σώµα βάρους �B  κινείται µε σταθερή ταχύτητα σε οριζόντιο επίπεδο µε την επίδραση 

οριζόντιας δύναµης �F , η οποία έχει ίδια κατεύθυνση µε την ταχύτητα του σώµατος. Ο 
συντελεστής τριβής ολίσθησης µεταξύ σώµατος και επιπέδου είναι µ. Να κάνετε τις 
αντιστοιχίσεις: 
α) το σώµα δέχεται τριβή ολίσθησης µε µέτρο:                               i) Β 
 

β) το επίπεδο ασκεί στο σώµα δύναµη 
�F k                                        ii) F 

κάθετη στο επίπεδο µε µέτρο: 
                                                                                                          iii) µηδέν 
γ) το σώµα κινείται µε επιτάχυνση �α  που  
ισούται µε:                                                                                        iv) µΒ 
Α. Να κάνετε την αντιστοίχιση των µεγεθών µε τις µονάδες µέτρησης τους στο S.I. 
 

1. ταχύτητα 
α.  

m

s 2  

2. ορµή β.  N  
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3. επιτάχυνση 
γ.  

m
s  

4. δύναµη δ. Kg  

5. µετατόπιση 
ε.  Kg

m
s  

 ζ.    m  
                

20. Να αντιστοιχίσετε τις τιµές της συνισταµένης δύναµης (αριστερή στήλη) που ασκείται σ’ 
ένα σώµα µάζας 5kg µε τις τιµές της επιτάχυνσης (δεξιά στήλη). 

∆ύναµη (N) Επιτάχυνση (m/s2) 
α. 5 .......2 
β. 10 .......4 
γ. 20 .......1 
 .......5 

 


