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   ΤΑΞΗ Α΄ 
 

ΘΕΜΑ 10   (Μονάδες 8+8+9) 

1. 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 

  2.  Ένα αρχικά ακίνητο σώµα διασπάται σε δύο άλλα. Αν το σύστηµα είναι 
µονωµένο, τότε: 

α. τα παραγόµενα σώµατα κινούνται σε κάθετες διευθύνσεις, 

β. τα παραγόµενα σώµατα κινούνται στην ίδια κατεύθυνση, 

γ. η συνολική ορµή δεν διατηρείται, 

δ. η συνολική ορµή µετά την έκρηξη είναι µηδέν, 

3.  Η έκφραση 
21

s

m
 µας δηλώνει ότι:      

α. Το διάστηµα του κινητού µεταβάλλεται κατά 1m σε κάθε δευτερόλεπτο 
β. Η απόσταση του κινητού από την αρχική του θέση µεταβάλλεται κατά 1m 
σε κάθε δευτερόλεπτο 
γ. Η ταχύτητα του κινητού µεταβάλλεται κατά 1m/s σε κάθε δευτερόλεπτο 
δ. Η ταχύτητα του κινητού είναι σταθερή και ίση µε 1m/s 

 

ΘΕΜΑ 20   (Μονάδες 12+13) 

1.  Να αντιστοιχίσετε τα φυσικά µεγέθη της αριστερής στήλης µε τις αντίστοιχες µονάδες 

της δεξιάς στήλης.  

A. χρόνος 1. m 

B. διάστηµα 2. s 

Γ. ταχύτητα 3. m/s2 

∆. επιτάχυνση 4. m²/s2 

  5. m/s 

2. Να αντιστοιχίσετε τις τιµές της συνισταµένης δύναµης (αριστερή στήλη) που α-
σκείται σ’ ένα σώµα µάζας 5kg µε τις τιµές της επιτάχυνσης (δεξιά στήλη). 

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

 



ΘΕΜΑ 30   (Μονάδες 8+8+9) 
 Ένα κινητό κινείται κατά µήκος ευθύγραµµου δρόµου και την 
στιγµή  t=0 περνά από µια θέση που τη θεωρούµε ως αρχή των 
µετρήσεων  (x=0). Στο διάγραµµα δίνεται η ταχύτητα του 
κινητού σε συνάρτηση µε το χρόνο. 

α) Να υπολογιστεί η επιτάχυνση του κινητού από 0-4s 
και από 4s-8s.  
β) Ποια είναι η θέση του κινητού τη χρονική στιγµή 
t
1
=4s;  

γ) Ποια χρονική στιγµή t
2
 η ταχύτητα του κινητού είναι ίση µε υ=11m/s για 

πρώτη φορά;  
 
ΘΕΜΑ 40   (Μονάδες 8+8+9) 
Σώµα µάζας m=6kg αρχικά ηρεµεί σε οριζόντιο επίπεδο. Κάποια στιγµή στο σώµα 
ασκείται οριζόντια δύναµη µέτρου F=80N οπότε αρχίζει να κινείται και δέχεται από 
το επίπεδο δύναµη τριβής ολίσθησης Τ=30Ν. Οταν το σώµα περνά απο τη θεση  
x=6m να βρεθούν 

α) το έργο της δύναµης F και το έργο της τριβής Τ µέχρι τη θέση αυτή 
β) η επιτάχυνση του 
γ) η κινητική ενέργεια που έχει το σώµα στη ίδια θέση.  
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