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ΘΕΜΑ 1Ο  
 

Α. α) Τι είναι δύναµη; Γιατί η δύναµη είναι διανυσµατικό µέγεθος;  
(ΜΟΝΑ∆ΕΣ 5) 
 
β) Από της παρακάτω προτάσεις, να σηµειώσετε µε Σ της σωστές και µε Λ της 
λανθασµένες. 
1) Το αποτέλεσµα µιας δύναµης που ασκείται σ’ ένα σώµα εξαρτάται µόνο από 
το µέτρο της. 
2) Όταν η συνισταµένη των δυνάµεων που ασκούνται σ’ ένα σώµα είναι µηδέν, 
τότε το σώµα ή είναι ακίνητο ή κινείται µε σταθερή ταχύτητα. 
3) Η επιτάχυνση µε την οποία κινείται ένα σώµα είναι ανάλογη της µάζας του. 
4) ένα σώµα επιταχύνεται οµαλά όταν η συνισταµένη δύναµη που ασκείται πάνω 
του είναι σταθερή. 
5) Το χρονικό διάστηµα που απαιτείται για να φθάσει στο έδαφος ένα σώµα που 
εκτελεί ελεύθερη πτώση εξαρτάται από την µάζα του σώµατος. 
6) Στην ελεύθερη πτώση η ταχύτητα του σώµατος είναι σταθερή. 
7) Η συνισταµένη της δράσης και της αντίδρασης είναι µηδέν. 
8) Η δράση και η αντίδραση είναι ίσες και έχουν αντίθετη φορά. 
9) Η δράση και η αντίδραση δρουν σε διαφορετικά σώµατα. 
10) Για να έχουµε δύναµη απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον δύο σωµάτων. 
(ΜΟΝΑ∆ΕΣ 20) 

 
ΘΕΜΑ 2Ο  

 
1. Ρίχνουµε ένα σώµα κατακόρυφα προς τα πάνω µε αρχική ταχύτητα υο. Να 
βρείτε το χρόνο που θα κάνει το σώµα για να βρεθεί στο ανώτερο σηµείο της 
τροχιάς του και το µέγιστο ύψος στο οποίο θα φθάσει. 
(ΜΟΝΑ∆ΕΣ 10) 
2. Να βρεθεί η συνισταµένη των δυνάµεων, F1 = 4N, F2 = 5N, F3 = F4 = 1Ν του 
παρακάτω σχήµατος. 
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(ΜΟΝΑ∆ΕΣ 15) 



ΘΕΜΑ 3Ο  
 

Μικρό βαγονάκι µάζας 8kg κινείται σε λείες οριζόντιες τροχιές µε ταχύτητα µέτρου 
υο = 10m/s. Τη χρονική στιγµή to = 0 στο βαγονάκι ασκείται σταθερή δύναµη ίδιας 
διεύθυνσης µε την ταχύτητα οπότε η ταχύτητα του τη χρονική στιγµή t = 3s έχει 
µέτρο υ = 1m/s και ίδια φορά µε τη υο. Να βρείτε τη δύναµη και τη µετατόπιση του 
βαγονιού στο παραπάνω χρονικό διάστηµα. 
(ΜΟΝΑ∆ΕΣ 25) 

ΘΕΜΑ 4Ο  
 

Σε σώµα µάζας 25kg που ηρεµεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο γωνίας φ = 300, τη 
χρονική στιγµή t = 0 ασκείται σταθερή δύναµη µέτρου F = 50N και στην 
διεύθυνση του άξονα χ. Να βρείτε την επιτάχυνση του σώµατος. Σε ποια χρονική 
στιγµή το σώµα θα µετατοπιστεί κατά 56m; Ποια θα είναι η ταχύτητα του εκείνη 
την χρονική στιγµή; 
∆ίνεται: g= 10m/s2. 
(ΜΟΝΑ∆ΕΣ 25) 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


