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ΘΕΜΑ Α (25 μόρια) 
Στις προτάσεις Α1 ως Α4 γράψτε στην κόλλα σας το γράμμα της σωστής απάντησης. 
Α1. Στην εικόνα φαίνεται το διάγραμμα ταχύτητας - χρόνου,       υ 
ενός αυτοκινήτου. To εμβαδό του τραπεζίου αντιπροσωπεύει. 
α.  Την ταχύτητα του αυτοκινήτου. 
β.  Την επιτάχυνση του αυτοκινήτου. 
γ. Τo διανυόμενο διάστημα.                                                                                         t 
δ.  Δεν αντιπροσωπεύει τίποτα από αυτά.       0   
           (5 μόρια) 
Α2. Ένα σώμα επιταχύνεται ομαλά όταν η δύναμη που το επιταχύνει είναι: 
α.  Μηδενική. 
β.  Σταθερή κατά μέτρο και κατεύθυνση. 
γ.  Ανάλογη του διαστήματος που διανύει. 
δ.  H τιμή της μεγαλώνει με σταθερό ρυθμό.      (5 μόρια) 
Α3. 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.    (5 μόρια) 
Α4.  Η τριβή ολίσθησης που δέχεται ένα σώμα που κινείται σε τραχύ δάπεδο: 
α.  Είναι κάθετη στην επιφάνεια επαφής σώματος - δαπέδου. 
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 .   (5 μόρια) 
Α5. Να γράψετε στη κόλλα σας για τις παρακάτω προτάσεις το γράμμα (Σ) αν είναι 
σωστές και το γράμμα (Λ) αν είναι λάθος. 
α.  Το βάρος ενός σώματος είναι διανυσματικό μέγεθος. 
β.  Όλα τα σώματα σταματούν να κινούνται όταν παύσουν να ασκούνται πάνω τους 
δυνάμεις. 
γ.  H ταχύτητα και η επιτάχυνση έχουν πάντοτε την ίδια φορά στην ευθύγραμμη 
κίνηση. 
δ.  Όταν διπλασιάσουμε την τάση στα άκρα ενός αντιστάτη, η αντίσταση 
διπλασιάζεται. 
ε.  Η ισχύς που καταναλώνεται σε αντιστάτη δίνεται από τη σχέση P = I2 . R  
           (5 μόρια) 
ΘΕΜΑ Β (25 μόρια) 
Β1. Σε ένα σώμα μάζας m ασκείται σταθερή δύναμη μέτρου F και αποκτά σταθερή 
επιτάχυνση μέτρου α. Αν διπλασιαστούν η δύναμη και η μάζα το μέτρο της 
επιτάχυνσης θα γίνει: 
α) 2 α    β) α / 2        γ) 4 α   δ) α (3 μόρια) 
Να δικαιολογήσετε την απάντηση σας.     (6 μόρια) 



 
 
Β2. Δυο σώματα Α και Β με μάζες m και 2m αντίστοιχα                    (A)    m    
αφήνονται ελεύθερα να πέσουν από ύψη 2h και h αντίστοιχα,   
όπως στο σχήμα. Αν η αντίσταση του αέρα είναι αμελητέα 
i) στο έδαφος θα φτάσει με μεγαλύτερη κινητική ενέργεια:                          (Β)       2m  
α) το σώμα Α,                                                                                       2h 
β) το σώμα Β,                                                                                                    h 
γ) θα φτάσουν με ίσες κινητικές ενέργειες. 
Δικαιολογείστε την απάντησή σας.   (2 + 6 = 8 μόρια) 
ii)  μεγαλύτερη ταχύτητα  θα αποκτήσει: 
α) το σώμα Α,  β) το σώμα Β,  γ) θα αποκτήσουν την ίδια ταχύτητα. 
Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.  (2 + 6 = 8 μόρια) 
 
ΘΕΜΑ Γ (5 + 5 + 5 + 10 = 25 μόρια)    
Στο κύκλωμα του διπλανού σχήματος:                          A                                   δ 
α. Τι δείχνει το αμπερόμετρο A όταν ο  
διακόπτης δ είναι ανοικτός (OFF);  
β. Τι δείχνει το αμπερόμετρο όταν ο  
διακόπτης δ είναι κλειστός (ΟΝ);                                   V                            R1        R2                                                   
γ. Ποιο το ρεύμα σε κάθε αντιστάτη όταν ο 
διακόπτης είναι κλειστός (ΟΝ); 
δ. Πόση ισχύς καταναλώνεται στο κύκλωμα όταν ο 
διακόπτης είναι κλειστός (ΟΝ);  
Δίνονται V = 12V, R1 = R2 = 4 Ω 
 
ΘΕΜΑ Δ (25 μόρια) 
Ένας μικρός κύβος μάζας m = 4kg ηρεμεί σε οριζόντιο έδαφος. Τη χρονική στιγμή             
t0 = 0 ασκείται πάνω του μια σταθερή οριζόντια δύναμη με φορά προς τα δεξιά και 
μέτρο F = 50Ν. Η τριβή ολισθήσεως έχει μέτρο Τ = 40Ν. Τη χρονική στιγμή t1 το 
σώμα έχει μετατοπιστεί κατά x = 5m.  
α) Να σχεδιάσετε τις δυνάμεις και να βρείτε το μέτρο της επιτάχυνσης του σώματος.
             (7 μόρια) 
β) Να υπολογίσετε το έργο κάθε δύναμης που ασκείται στο σώμα.  (8 μόρια) 
γ) Να βρείτε το μέτρο της ταχύτητας του σώματος τη χρονική στιγμή t1. (10 μόρια) 
Δίνεται g=10m/s2.  
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