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1. Ο νόµος του Hooke υποστηρίζει ότι οι ελαστικές παραµορφώσεις είναι ………….των 
…………........που τις προκαλούν.  

2. Ο τρίτος νόµος του Νεύτωνα υποστηρίζει ότι οι δυνάµεις που αναφέρονται στο νόµο αυτό 
έχουν ………............. µέτρα,…........…………..................... διεύθυνση, ………......……… 
φορά και ....................... σηµείο εφαρµογής.  

3. Η ορµή ενός σώµατος είναι µέγεθος ………..................……… το µέτρο της υπολογίζεται 
από τη σχέση …….. και η µονάδα της στο SI είναι ……………  

4. Η τριβή ολίσθησης είναι ανεξάρτητη από...........................………………… 
................ανεξάρτητη από.....................................………………..εξαρτάται 
από............………………................................................................και είναι ανάλογη 
.....................................................................................................   

 5. Συνισταµένη δύο ή περισσότερων δυνάµεων είναι µία άλλη δύναµη η οποία µπορεί να 
προκαλέσει ………………………...............................................  
 6. η τριβή ολίσθησης είναι ανεξάρτητη από…………………………………, ανεξάρτητη 
από 
……………………………………, εξαρτάται από……………..…………………………. και είναι 
ανάλογη της …………………………………………………  
 
 
 7. H αρχή της αδράνειας λέει ότι όλα ανεξαιρέτως τα σώµατα εκδηλώνουν µια εγγενή τάση 
να διατηρούν την ....................................................... 
 
 8. Η ορµή ενός συστήµατος διατηρείται, εφόσον σ’ αυτό δεν ασκούνται 
…………..................... δυνάµεις ή ........................……… είναι µηδέν. 
 9. ∆ύο φαινόµενα που εξηγούνται µε την αρχή διατήρηση της ορµής είναι: 
i) …………............................     και ii) .................................………….. 

10. Συµπληρώστε τα κενά στον παρακάτω πίνακα:  
Συνισταµένη δύναµη  (Ν) Μάζα (Kg) Επιτάχυνση  (m/s2) 
20      προς τα δεξιά 2  
 5      6         προς τα κάτω 
10      νότια  2          νότια 

 11. Η ορµή ενός σώµατος είναι µέγεθος ………..................……… το µέτρο της 
υπολογίζεται από τη σχέση …….. και η µονάδα της στο SI είναι ……………     

12. Στην οµαλή κυκλική κίνηση η συνισταµένη των δυνάµεων που ασκούνται στο σώµα έχει 
µέτρο ίσο µε ..........………έχει φορά .................................... ……………..................................... 
και η διεύθυνσή της είναι κάθετη στη διεύθυνση ………….....................................   

 
13. Η επιτάχυνση της βαρύτητας σε κάποιο πλανήτη εξαρτάται από …........…… …......... και από 
……………….................   

 
 14. ∆ύναµη ονοµάζεται η αιτία που  ..................... την κινητική κατάσταση ενός σώµατος ή 
το .........................  . Η µονάδα µέτρησης της δύναµης στο S.I. είναι το ....... 
 
 15.∆ιανυσµατικά είναι εκείνα τα µεγέθη τα οποία για να γίνουν πλήρως γνωστά χρειάζεται 
εκτός από το .............  τους, να γνωρίζουµε την ...................  και την ...............  τους. ∆υο τέτοια 
µεγέθη για παράδειγµα είναι η ....................... και η ................... . 
 
 
 16. Να γίνει µετατροπή µονάδων και να συµπληρωθούν τα κενά των προτάσεων: 
α. οι τρεις ώρες είναι ........... λεπτά 
β. τα 400cm είναι .............. µέτρα 
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γ. τα 10 m2 είναι ............ cm2 
d. τα 36Km/h είναι .......... m/sec 
 

17. Με βάση το δεύτερο νόµο του Νεύτωνα να συµπληρώσετε τις παρακάτω προτάσεις: 
• Το µέγεθος που χρησιµοποιούµε για να συγκρίνουµε τις αδράνειες των σωµάτων είναι 

…......……............... 
• Η επιτάχυνση ενός σώµατος είναι ..........................της συνολικής δύναµης που ασκείται πάνω 

του. 
 
 
 18. Σώµα βάλλεται κατακόρυφα προς τα πάνω και επιστρέφει τελικά στο αρχικό σηµείο 
βολής. 
Συµπληρώστε τις παρακάτω προτάσεις, επιλέγοντας µερικές από τις επόµενες λέξεις: 
"µηδέν, µειώνεται, επιταχύνεται, επιβραδύνεται, ελαττώνεται, αυξάνεται, σταθερή, µεταβλητή". 
Α) το µέτρο της ταχύτητας αρχικά ___________ και µετά ___________.  
Β) η επιτάχυνση του σώµατος είναι ____________. 
Γ) το διάστηµα που διανύει το σώµα ____________. 
∆) η τιµή της µετατόπισης του σώµατος αρχικά __________ και µετά ___________. 
 
 

19. Το έργο µιας δύναµης εκφράζει µετατροπή ................................. από µια µορφή σε άλλη ή 
µεταφορά από κάποιο σύστηµα σε κάποιο άλλο.  

 
 

20. Όταν µια δύναµη είναι (α)…............................ στη µετατόπιση, το έργο της είναι µηδέν. Η 
µονάδα µέτρησης του έργου, στο SI, είναι (β)............................. 

 
 

21. Όταν συσπειρώνουµε ένα ελατήριο, χηµική ενέργεια του ανθρώπου µετατρέπεται σε 
............................ ενέργεια του ελατηρίου  

 
 

22. Ένα µπαλάκι είναι δεµένο στο άκρο ενός νήµατος και αιωρείται. Στο ανώτατο σηµείο της 
αιώρησης, η µηχανική του ενέργεια είναι 20 J, θεωρώντας ίση µε µηδέν τη δυναµική του 
ενέργεια στο κατώτατο σηµείο της τροχιάς του. Να συµπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα τιµών 
ενέργειας, για τρία χαρακτηριστικά σηµεία της αιώρησης του σώµατος,. (Να θεωρήσετε ότι οι 
αντιστάσεις είναι αµελητέες). 

 
  

Είδος ενέργειας Ανώτατο Ενδιάµεσο Κατώτατο 
Κινητική  (α) ................ 5 J (ζ) ................... 
∆υναµική  (β) ................ (δ) ................... (η) ................... 
Μηχανική  (γ) ................ (ε) ................... (θ) ................... 

 

 
23. Κατά τη λειτουργία µιας µηχανής συµβαίνει µετατροπή (α)............................ από µια µορφή 
σε µια άλλη. Το µέγεθος που µας πληροφορεί για το πόσο γρήγορα γίνεται η µετατροπή αυτή 
ονοµάζεται (β)..........................................  
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24. Κάθε φορά που παράγεται έργο έχουµε δαπάνη ............................... που είναι ίση µε το 
παραγόµενο έργο. 

 
 

25. Το έργο µιας δύναµης σταθερού µέτρου, που είναι πάντα εφαπτόµενη σε καµπύλη τροχιά, 
είναι ίσο µε το (α).……............................. του µέτρου της δύναµης επί το (β)…........................ 
της τροχιάς. 

 
 

26. ∆υνάµεις που το έργο τους κατά µήκος κλειστής διαδροµής είναι ίσο µε µηδέν ονοµάζονται 
................................ 

 
27. Το σώµα του σχήµατος εκτελεί ταλάντωση. Όταν το 
ελατήριο έχει µέγιστη παραµόρφωση, η δυναµική του 
ενέργεια του είναι 30 J.  

Να συµπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα, δεδοµένου ότι το ελατήριο είναι ιδανικό και οι τριβές 
αµελητέες. (Να θεωρήσετε ότι είναι ίση µε µηδέν η βαρυτική δυναµική ενέργεια του σώµατος, στο 
επίπεδο ταλάντωσής του). 
κή ενέργεια του σώµατος, στο επίπεδο ταλάντωσής του). 
 
  

Είδος  
ενέργειας  

Θέση του σώµατος 

 Θέση µέγιστης  
παραµόρφωσης 

Ενδιάµεση  
θέση 

Θέση όπου η δύναµη του 
ελατηρίου είναι µηδέν 

∆υναµική (α) ................... 10J (ζ) ................... 

Κινητική (β) ................... (δ) ................ (η) ................... 

Μηχανική (γ) ................... (ε) ................ (θ) ................... 

 

 
 

28. Απόδοση µιας µηχανής ορίζεται το πηλίκο στο οποίο αριθµητής είναι (α)..………. 
.................................. και παρονοµαστής (β)....................................... 

 
 

29. Ένας ανεµιστήρας απορροφά 500 W και έχει συντελεστή απόδοσης 0,8. Η προσφερόµενη 
ισχύς είναι (α)................W, και η ωφέλιµη είναι (β)............ W.  

 
 

30. Το έργο δύναµης εκφράζει τη (α)............................ ενέργειας από ένα σώµα σ’ ένα άλλο ή τη 
(β) .........................................  από µια µορφή σε άλλη.  

 
 

31. Μη συντηρητικές ονοµάζονται οι δυνάµεις που το (α)...................... τους κατά µήκος 
κλειστής διαδροµής είναι διάφορο του (β)................................ 
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32. Τα σωµατίδια της ύλης έχουν (α)......................... ενέργεια που σχετίζεται µε τη θερµοκρασία 
και δυναµική ενέργεια λόγω των µεταξύ τους (β)............................ 

 
 

33. Εφόσον η ενέργεια (α).......................... συµπεραίνουµε ότι ούτε δηµιουργείται ούτε 
καταστρέφεται αλλά (β)....................... από µια µορφή σε άλλη. 

 
 

34. Η ισχύς ορίζεται ως το πηλίκο .............................. που παράγει µια µηχανή σε χρόνο ∆t δια 
του χρόνου αυτού. 

 
 

35. Η ορµή ενός σώµατος ορίζεται ως το γινόµενο (α)............................. του σώµατος επί 
(β)…….............................  

 
 

36. ∆ιατηρείται σταθερή η ορµή ενός συστήµατος σωµάτων, όταν το σύστηµα είναι 
(α)............................ ή όταν η συνισταµένη (β)...................................................… δυνάµεων που 
ασκούνται πάνω του είναι µηδέν. 

 
 

37. Σύµφωνα µε το θεώρηµα ώθησης-ορµής, αν σ’ ένα σώµα ασκηθεί δύναµη για χρονικό 
διάστηµα ∆t, η τελική ορµή του σώµατος ισούται µε το διανυσµατικό άθροισµα της 
(α)................................................. και (β)…...........................της δύναµης κατά τη διάρκεια του 
θεωρούµενου χρονικού διαστήµατος.  

 
 

38. Μια κρούση λέγεται ελαστική, όταν (α).............................................. του συστήµατος 
διατηρείται σταθερή. Στην πλαστική κρούση διατηρείται σταθερή µόνο (β) 
....................................... του συστήµατος. 

 
 

39. Η ώθηση της δύναµης που ασκείται σ’ ένα σώµα, είναι ίση µε τη µεταβολής της 
........................ του σώµατος.  

 
 

40. Η ολική ορµή ενός ...................…… συστήµατος σωµάτων διατηρείται σταθερή. 
 
 

41. Η µηχανική ενέργεια ενός συστήµατος σωµάτων διατηρείται σταθερή, µόνον όταν οι 
δυνάµεις που ασκούνται στα σώµατα του συστήµατος είναι (α).......................... ενώ η ορµή του 
διατηρείται σταθερή ακόµη και στην περίπτωση (β) ...................... ……………… δυνάµεων. 

 
 

42. Κατά τη µετωπική ελαστική κρούση δύο σωµάτων, ίδιας µάζας, γίνεται …………. 
........................... ταχυτήτων.  

 
 

43. Κατά τη µετωπική ελαστική κρούση µεταξύ δύο σωµάτων, η διαφορά των ταχυτήτων τους 
πριν την κρούση είναι ........................ της διαφοράς των ταχυτήτων τους µετά την κρούση. 
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 44. Να συµπληρώσετε τις λέξεις η τις φράσεις στα αντίστοιχα κενά. 
Το φυσικό µέγεθος που εκφράζει η κλίση στο διάγραµµα u-t είναι ......................, ενώ το εµβαδόν 
του ίδιου διαγράµµατος εκφράζει ........................... . Για να βρούµε το διάστηµα που διάνυσε ένα 
κινητό από το διάγραµµα u-t .................................................................... 
 
 45. Η γωνιακή ταχύτητα στην οµαλή κυκλική κίνηση είναι ένα ___________ µέγεθος το 
οποίο ορίζεται από το ____________ της γωνιακής ___________ προς τον αντίστοιχο _________. 
Το διάνυσµα της γωνιακής ταχύτητας έχει σηµείο εφαρµογής _________________________ 
και η διεύθυνση του είναι __________ στο _____________ της κυκλικής τροχιάς. Η φορά του 
καθορίζεται µε τον κανόνα του δεξιού χεριού.  
 
 46. Γωνιακή ταχύτητα ονοµάζουµε το ____________ φυσικό µέγεθος που ορίζεται από το 
πηλίκο της ____________ µετατόπισης του κινητού προς τον αντίστοιχο __________. Το διάνυσµα 
της γωνιακής ταχύτητας έχει σηµείο εφαρµογής το ____________ της κυκλικής τροχιάς και είναι 
_____________ στο _____________ της κυκλικής τροχιάς. Μονάδα µέτρησης είναι το 
___________.  
 47. Αεροπλάνο κινείται οριζόντια σε ύψος h, µε ταχύτητα u0.  Κάποια στιγµή αφήνει µια 
βόµβα, η οποία επιταχύνεται µε την επιτάχυνση της βαρύτητας g. 
Να συµπληρώσετε τις επόµενες προτάσεις 
α) η βόµβα κάνει _____________ κίνηση και φτάνει στο έδαφος σε χρόνο _________ 
β) η εξίσωση τροχιάς της βόµβας είναι _______________ 
γ) η κίνηση της βόµβας στην κατακόρυφη διεύθυνση είναι ______________________ 
δ) το µέτρο της ταχύτητας της βόµβας σε κάθε χρονική στιγµή δίνεται από τον τύπο ________ 
 
 
 48. η οριζόντια βολή είναι __________ κίνηση που αποτελείται από µια 
__________________ 
στην οριζόντια διεύθυνση και µια ________________________ στην κατακόρυφη διεύθυνση 
 49. στην οριζόντια διεύθυνση ο τύπος που δίνει το διάστηµα που διανύει ένα σώµα που 
εκτελεί οριζόντια βολή µε αρχική ταχύτητα u0,  είναι ______________ 
 50. ελικοειδής κίνηση είναι αυτή που προκύπτει από την σύνθεση µιας οµαλής 
_____________ κίνησης και µιας ____________________________ σε διεύθυνση 
__________________ προς το επίπεδο της οµαλής κυκλικής 
 51. η ταχύτητα ενός σώµατος που συµµετέχει ταυτόχρονα σε δυο κινήσεις, µε ταχύτητες 1u

r
 

και 2u
r

, δίνεται από τον τύπο _____________. 
 52. Σύµφωνα µε το θεώρηµα µεταβολήs   της κινητικής ενέργειας το συνολικό ……....... 
των δυνάµεων που ασκούνται στο σώµα είναι ……........ µε τη µεταβολή της ………………. 
ενέργειας του σώµατος. 

53. Κατά την πλαστική κρούση τα σώµατα µετά την κρούση παραµένουν ………….. 
 
 

54. Όταν ένα σώµα συγκρούεται µετωπικά και ελαστικά µε άλλο ακίνητο πολύ ……... 
.......................... µάζας, η ταχύτητά του περίπου αναστρέφεται. 

 
 

55. Όταν ένα σώµα συγκρούεται µετωπικά και ελαστικά µε άλλο ακίνητο πολύ µικρότερης 
µάζας, η ταχύτητά του πρώτου περίπου (α)…............................. ενώ το ακίνητο σώµα 
εκτινάσσεται µε (β)............................ περίπου ταχύτητα από αυτήν του πρώτου. 

 
 
 


