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Σηηξ ενωηήζεηξ 1 - 4 επηιέληε ηεκ ζωζηή απάκηεζε: 5 x 5 = 25 μξμάδεπ 
 

 Σώμα κιμείηαι ερθύγοαμμα και ξμαλά. Η ζρμιζηαμέμη δύμαμη πξρ δέςεηαι 

είμαι: 

a. Μεδεκηθή. 

b. Σηαζενή, δηάθμνε ημο μεδεκόξ ζηεκ ίδηα θαηεύζοκζε με ηεκ θμνά ηεξ θίκεζεξ 

c. Σηαζενή, δηάθμνε ημο μεδεκόξ ζηεκ ακηίζεηε θαηεύζοκζε από ηε θμνά ηεξ 

θίκεζεξ  
 

 Η ηοιβή ξλίζθηζηπ: 

a. Γίκαη ακελάνηεηε από ηε θύζε ηωκ επηθακεηώκ πμο ηνίβμκηαη. 

b. Γίκαη ακάιμγε ηεξ θάζεηεξ δύκαμεξ ζηεκ επηθάκεηα επαθήξ. 

c. Γίκαη ακάιμγε ημο εμβαδμύ ηωκ επηθακεηώκ πμο ηνίβμκηαη.  
 

 Αρηξκίμηηξ κιμείηαι ερθύγοαμμα έηζι ώζηε η ζρμιζηαμέμη δύμαμη πξρ δέςεηαι 

πάμω ζηξμ άνξμα ηηπ κίμηζηπ και με ηη θξοά αρηήπ μα αρνάμεηαι  ζε ζςέζη με ηξ 

ςοόμξ. Τόηε ηξ αρηξκίμηηξ κιμείηαι: 

a. Με ζηαζενή ηαπύηεηα. 

b. Ομαιά επηηαποκόμεκα. 

c. Με αολακόμεκε επηηάποκζε. 
 

 Σύμθωμα με ηξμ 3ξ μόμξ ηξρ Νewton: 

a. Η ηζμννμπία εκόξ ζώμαημξ είκαη ζοκέπεηα ημο κόμμο δνάζεξ - ακηίδναζεξ. 

b. Η δνάζε θαη ε ακηίδναζε εκενγμύκ ζημ ίδημ ζώμα. 

c. Οη δοκάμεηξ ζηε θύζε εμθακίδμκηαη ωξ δεύγε δνάζεξ - ακηίδναζεξ.  
 

 Σε ζώµα πμο ενεµεί ζε μνηδόκηημ επίπεδμ, αζθείηαη ζηαζενή μνηδόκηηα δύκαµε F = 

100N. Παναηενείηαη όηη ημ ζώµα ζοκεπίδεη κα παναµέκεη αθίκεημ. Αοηό ζεµαίκεη όηη, ε 

ζηαηηθή ηνηβή µεηαλύ ζώµαημξ θαη μνηδμκηίμο επηπέδμο: 

a. είκαη µηθνόηενε από 100Ν. 

b. είκαη ίζε µε 100Ν. 

Ομξμαηεπώμρμξ:____________________________ 

Βαθμξλξγία:      
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c. είκαη µεγαιύηενε από 100Ν. 

d. δεκ οπάνπεη. 

 
 

Να δηαηοπώζεηε ημοξ Νόμμοξ ημο Νεύηωκα.          6 μξμάδεπ 

 

Έκα ζώμα θαηεβαίκεη έκα θεθιημέκμ επίπεδμ με ζηαζενή ηαπύηεηα, μιηζζαίκμκηαξ. 

Γίκαη δοκαηόκ ημ θεθιημέκμ επίπεδμ κα είκαη ιείμ;  

Να δηθαημιμγήζεηε ηεκ απάκηεζή ζαξ.  
2+3 = 5 μξμάδεπ 

 

Σώµα βάνμοξ Β = 6Ν, θηκείηαη µε ζηαζενή ηαπύηεηα ζε μνηδόκηημ επίπεδμ οπό  

ηεκ επίδναζε ζηαζενήξ μνηδόκηηαξ δύκαµεξ F=8N. Τμ µέηνμ ηεξ ζοκμιηθήξ  

δύκαµεξ πμο δέπεηαη ημ ζώµα από ημ επίπεδμ, δειαδή ε ζοκηζηαµέκε ηεξ  

θάζεηεξ δύκαµεξ Ν θαη ηεξ ηνηβήξ Τ, είκαη:  

                         α) 6N                            β) 10Ν                       γ) 8Ν 

Να δηθαημιμγήζεηε ηεκ απάκηεζή ζαξ 

3+4 = 7 μξμάδεπ 

Έκα ζώµα πμο ανπηθά ενεµμύζε ζε ιείμ μνηδόκηημ δάπεδμ δέπεηαη μνηδόκηηα δύκαµε 

F. Σημ δηάγναµµα ηεξ εηθόκαξ, θαίκεηαη πώξ 

µεηαβάιιεηαη ε ηηµή ηεξ δύκαµεξ µε ημ πνόκμ.  

Η κίμηζη ηξρ ζώµαηξπ είμαι : 

0→1s εοζύγναµµε μµαιά επηηαποκόµεκε.  

1s→2s εοζύγναµµε μµαιή. 

2s→3s εοζύγναµµε μµαιά επηβναδοκόµεκε. 

 

Να παναθηενίζεηε µε ημ γνάµµα (Σ) ηηξ ζωζηέξ 

πνμηάζεηξ θαη µε ημ γνάµµα (Λ) ηηξ ιακζαζµέκεξ. 

Να δηθαημιμγήζεηε ηεκ απάκηεζή ζαξ 

3+4 = 7 μξμάδεπ 

 
 

Σε θηβώηημ μάδαξ m = 10kg πμο ανπηθά ενεμεί ζε μνηδόκηημ επίπεδμ, αζθείηαη μνηδόκηηα 

δύκαμε μέηνμο F = 100N γηα t1 = 5s θαη μεηά ε δύκαμε θαηανγείηαη.  Δίκεηαη όηη  μ 

ζοκηειεζηήξ ηνηβήξ μιίζζεζεξ μεηαλύ ζώμαημξ θαη επηπέδμο είκαη μ = 0,1  
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Α. Να βνεζμύκ: 

α) ε ηαπύηεηα ημο ζώμαημξ ηε πνμκηθή ζηηγμή t1  πμο θαηανγείηαη ε δύκαμε F.  

β) μ ζοκμιηθόξ πνόκμξ ηεξ θίκεζεξ ημο ζώμαημξ από ηεκ ζηηγμή t=0 μέπνη ηεκ ζηηγμή πμο 

ζηαμαηάεη κα θηκείηαη.  

γ) ημ μιηθό δηάζηεμα πμο δηακύεη ημ θηβώηημ ζημκ παναπάκω πνόκμ. 

Β. Να ζπεδηάζεηε ημ δηάγναμμα ηεξ ηαπύηεηαξ με ημκ πνόκμ γηα ηεκ παναπάκω θίκεζε. 

Δίκεηαη g = 10m/ s2 . 

7+7+6+5  = 25 μμκάδεξ  

 

Σώμα μάδαξ 4m kg  νίπκεηαη ηε πνμκηθή ζηηγμή 0 0t   από ηε βάζε θεθιημέκμο επηπέδμο, 

γωκίαξ θιίζεξ ζ, πνμξ ηα πάκω με ανπηθή ηαπύηεηα 0 40 /u m s .  Ο ζοκηειεζηήξ ηνηβήξ 

μεηαλύ ζώμαημξ θαη επηπέδμο είκαη 0,5  . 

α) Να ζπεδηάζεηε ηηξ δοκάμεηξ πμο αζθμύκηαη ζημ ζώμα θαη κα εθανμόζεηε ημ ζεμειηώδε 

κόμμ ηεξ μεπακηθήξ γηα ημ ζώμα.     

β) Να βνείηε ηεκ θάζεηε δύκαμε πμο αζθεί ημ επίπεδμ ζημ ζώμα, ηεκ ηνηβή μιίζζεζεξ θαη 

ηεκ επηβνάδοκζε ημο ζώμαημξ θαζώξ ακεβαίκεη.   

γ) Πμηα πνμκηθή ζηηγμή ημ ζώμα ζηαμαηά ζηηγμηαία θαη πμηα ε μεηαηόπηζή ημο μέπνη 

εθείκε ηε ζηηγμή;   

δ) Ακ ημ ζώμα μεηά ημ ζηηγμηαίμ μεδεκηζμό ηεξ ηαπύηεηάξ ημο θαηεβαίκεη, κα βνείηε ηεκ 

επηηάποκζή ημο (Να γίκεη κέμ ζπήμα θαη κα ζεμεηωζμύκ μη δοκάμεηξ πμο αζθμύκηαη ζημ 

ζώμα). 

5+7+6+7  = 25 μμκάδεξ  

Δίκεηαη:  210 /g m s ,  
3

5
  ,  

4

5
  . 

Καλή Γπιηρςία! 

Διάοκεια: 3 ώοεπ 


