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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΜΑΪΟΥ 2017 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:     ΦΥΣΙΚΗ    

ΘΕΜΑ 1ο  
Στις ερωτήσεις 1 - 3  να γράψετε στην κόλα σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα 
το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.  
1. Ένα σώμα κινείται πάνω σε ένα οριζόντιο επίπεδο   
α)  Η δύναμη της τριβής είναι μεγαλύτερη όταν διπλασιάσω την ταχύτητα του 
σώματος .  
β)  Η δύναμη της τριβής είναι μικρότερη όταν διπλασιάσω την ταχύτητα του σώματος .  
γ)  Η δύναμη της τριβής είναι μικρότερη όταν διπλασιάσω την επιφάνεια επαφής του 
σώματος  με το οριζόντιο επίπεδο  χωρίς να αλλάξω το βάρος.  
δ)  Η δύναμη της τριβής είναι μεγαλύτερη όταν αυξήσω το βάρος του σώματος .  

Μονάδες 5  
2.  Σε ένα σώμα η συνισταμένη των δυνάμεων που εξασκούνται πάνω του είναι 
μηδέν  ενώ το σώμα κινείται .  
α)  Το σώμα εκτελεί ευθύγραμμη ομαλή κίνηση  
β)  Το σώμα εκτελεί ευθύγραμμη ομαλ ά επιταχυνόμενη  κίνηση  
γ)  Το σώμα εκτελεί ευθύγραμμη ομαλ ά επιβραδυνόμενη  κίνηση  
δ)  Είναι αδύνατον το σώμα να κινείται .                   Μονάδες 5  
3.  Μια νταλίκα τρακάρει με ένα επιβατικό και το παρασύρει  
α)  Η νταλίκα  εξασκεί μεγαλύτερη δύναμη στο επιβατικό από ότι το επιβατικό στην 
νταλίκα  
β)  το επιβατικό εξασκεί μεγαλύτερη δύναμη στην  νταλίκα  από ότι η νταλίκα στο 
επιβατικό  
γ)  το επιβατικό δεν εξασκεί δύναμη στην  νταλίκα  
δ)  το επιβατικό εξασκεί δύναμη  ίσου μέτρου  στην  νταλίκα  με τη  δύναμη που ασκεί 
η νταλίκα στο επιβατικό  λόγω του τρίτου νόμου του Newton. 

Μονάδες 5  
4.  Να χαρακτηρίσετε τα παρακάτω μεγέθη σαν μονόμετρα ή διανυσματικά ανάλογα 
με το είδος καθενός  
α)  επιτάχυνση  
β)  μάζα  
γ)  δύναμη  
δ)  έργο  
ε) ισχύς                                                   Μονάδες 5  
5. Να γράψετε στο τετράδιό σας το φυσικό μέγεθος από τη Στήλη Α  και δίπλα το 

σύμβολο της μονάδας από τη Στήλη Β  που αντιστοιχεί σωστά σ' αυτό.  

Στήλη Α  Στήλη Β  

1)    δύναμη  α)    kgr  

2)   επιτάχυνση  β)   Joule 

3)   έργο  γ)   Watt  

4)   ισχύς  δ)   m/s2  

3)   μάζα  ε)   Newton 

Μονάδες 5  



ΘΕΜΑ 2ο   
A.  Ένα  κυλινδρικό σώμα  έχει  δύο κρίκους, έναν σε κάθε μια από  
στις δυο παράλληλες πλευρές του. Δένω στον ένα κρίκο το ένα 
άκρο με  ένα νήμα Α και το άλλο άκρο του νήματος σε σταθερό 
σημείο. Στον άλλο κρίκο δένω ένα νήμα Β.  
α) Τραβώ το νήμα Β απότομα οπότε κόβεται το νήμα Α  
β) Τραβώ το νήμα Β αυξάνοντας σταδιακά τη δύναμή μας από 
το μηδέν,  οπότε κόβεται  το νήμα Α  
γ) Τραβώ το νήμα Β αυξάνοντας σταδιακά τη δύναμή μας από το 
μηδέν,  οπότε κόβεται το νήμα Β  
Α1.Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.          Μονάδες 3  
Α2. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.          Μονάδες 9  
Β.  Σένα ακίνητο σώμα μάζας m=2kgr η συνισταμένη των 
δυνάμεων που ασκούνται πάνω του δίνεται από τη γραφική 
παράσταση  του  σχήματος της δύναμης σαν συνάρτηση της 
μετατόπισης του σημείου εφαρμογής της . Η τελική ταχύτητα 
του σώματος είναι  
α)  5 m/s                   β)  10m/s              γ)   15 m/s                   
Β1.Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση .         Μονάδες 3  
Β2.Να  αιτιολογήσετε την απάντησή σας.     Μονάδες 10  
ΘΕΜΑ 3ο   
Ένα σώμα μάζας m=80kgr που βρίσκεται πάνω σε 
ένα  αρχικά λείο  οριζόντιο επίπεδο  και του  ασκείται  
δύναμη  F=100Nt προς τα δεξιά,  αλλά το σώμα 
ισορροπεί γιατί στο άλλο του άκρο είναι δεμένο με 
τεντωμένο  νήμα που είναι στερεωμένο στον τοίχο  προς αριστερά,  όπως το σχήμα. 
Κόβω με ένα ψαλίδι το νήμα οπότε το σώμα αρχίζει να κινείται στο επίπεδο που  
τώρα  έχει συντελεστή τριβής μ=0,1.  
α) Να υπολογίσετε την τάση του νήματος όταν το σώμα είναι ακίνητο .    Μονάδες 8  
β) Να σχηματίσετε όλες τις δυνάμεις που ασκούντα ι  στο σώμα όταν κινείται  και να 
τις υπολογίσετε .               Μονάδες 8  
γ) Να υπολογίσετε την  επιτάχυνση του σώματος .            Μονάδες 9  
Να μην λάβετε υπόψη σας την τριβή όταν το σώμα είναι ακίνητο ,  παρά μόνο όταν 
κινείται .  Δίνεται g=10m/sec2 ,   
ΘΕΜΑ 4ο   
Ένα σώμα μάζας m=2kgr κινείται πάνω σε ένα οριζόντιο επίπεδο  με αρχική ταχύτητα 
υο= 10m/s και η ταχύτητά του υποδιπλασιάζεται όταν το σώμα μετατοπιστεί κατά 
37,5 m. 
α) Ποια η μεταβολή  της κινητικής ενέργειας του σώματος;                      Μονάδες 8  
β) Ποιο το έργο της τριβής              Μονάδες 5  
γ) Ποιος ο συντελεστής τριβής                            Μονάδες 5  
δ) Ποια  δύναμη  πρέπει  να  ασκήσετε  στο  σώμα    ώστε  η ταχύτητά του  από υ ο= 
10m/s ,  να διπλασιαστεί όταν το σώμα μετατοπιστεί 10 m;                 Μονάδες 7 
Δίνεται g=10m/sec2 ,   

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  

  



Απαντήσεις 
ΘΕΜΑ 1ο  

1 . δ  

2 . α  

3 . δ  

4.  α) επιτάχυνση   Δ  
β) μάζα    Μ  
γ)  δύναμη    Δ  
δ) έργο    Μ  
ε) ισχύς    Μ  

5.   
 

Στήλη Α  Στήλη Β  

1)    δύναμη  ε)   Newton  

2)   επιτάχυνση  δ)   m/s2  

3)   έργο  β)   Joule  

4)   ισχύς  γ)   Watt   

3)   μάζα  α)    kgr  

1 .  

 
ΘΕΜΑ 2ο   
Α. β  

Αδράνεια    https://www.youtube.com/watch?v=P2CxRZx1bo8&feature=youtu.be 

Β.    β  

ΔΚ=W => mυ2=100=> υ=10m/s 

ΘΕΜΑ 3ο    
α)   Τ=100Nt 
β) F=100Nt, w=800Nt, N=800Nt και Tρ  =80Nt  

γ)   α= 0,25m/s2 
ΘΕΜΑ 4ο   
α)  ΔK=-75J 
β)  WT=75J  καταναλισκόμενο  
γ) μ=0,1 

 

https://youtu.be/P2CxRZx1bo8

