
ΘΕΜΑ Β 

 Β1.  Δύο  μικροί κύβοι  Σ1 και Σ2 με μάζες m1 

και m2 με m2 = m1 είναι αρχικά ακίνητοι πάνω σε 

λείο οριζόντιο δάπεδο και απέχουν απόσταση d.  

Tη χρονική στιγμή   t = 0 s ασκούμε ταυτόχρονα 

δυο οριζόντιες σταθερές δυνάμεις 1F
�

 στο κύβο Σ1 και 2F
�

 στο κύβο Σ2 με αποτέλεσμα αυτοί να 

κινηθούν πάνω στην ίδια ευθεία σε αντίθετες κατευθύνσεις.                                                                      

Α)  Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση.                                                                        

Αν οι κύβοι συναντώνται στο μέσο της μεταξύ τους απόστασης για τα μέτρα των δυνάμεων 1F
�

 

και 2F
�

 θα ισχύει  

α)    F1 =2F2                           β)  F1 = F2                            γ)   F2 =2F1        

     Μονάδες 4 

Β)  Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. 

          Μονάδες 8 

                                                                                                                                                        

 

Β2. Ένα αυτοκίνητο κινείται ευθύγραμμα ομαλά. Ένα ακίνητο περιπολικό, μόλις περνά το 

αυτοκίνητο από μπροστά του, αρχίζει να το καταδιώκει με σταθερή επιτάχυνση.                                                    

Α)  Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση.                                                                         

Τη στιγμή που το περιπολικό φθάνει  το αυτοκίνητο: 

α)  η ταχύτητα του περιπολικού είναι ίση με τη ταχύτητα του αυτοκινήτου.  

β)  η ταχύτητα του περιπολικού είναι διπλάσια από την ταχύτητα του αυτοκινήτου. 

γ)  η  ταχύτητα του αυτοκινήτου είναι τριπλάσια από τη ταχύτητα του περιπολικού.  

Μονάδες 4 

Β)  Να δικαιολογήσετε την επιλογής σας.  

          Μονάδες 9 
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ΘΕΜΑ  Β 

Β1.   Η θέση ενός σώματος, που κινείται ευθύγραμμα, δίνεται κάθε χρονική στιγμή από την εξίσωση  

  x = 5t  ( x σε m , t σε s ) 0t ≥  .  

  Α)  Από τις παρακάτω τρεις επιλογές να επιλέξετε αυτήν που θεωρείτε σωστή. 

Ποιο από τα παρακάτω διαγράμματα παριστάνει  την τιμή της ταχύτητας του σώματος σε 

συνάρτηση με το χρόνο; 

         α)         β)                    γ)   

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                              Μονάδες 4   

             

Β)  Να δικαιολογήσετε την επιλογής σας                                                            

                                                                                                                                              Μονάδες 8        

 

Β2.  Ένα  κιβώτιο είναι αρχικά ακίνητο σε λείο 

οριζόντιο δάπεδο  .   Στο κιβώτιο ασκούνται   δυο 

σταθερές  αντίρροπες  δυνάμεις 1F
���

    και 2F
���

    με  

μέτρα     1F   =2 2F   . Το κιβώτιο αποκτά επιτάχυνση α
��

    ομόρροπη της  1F
���

 .  

    Α)  Να επιλέξτε τη σωστή πρόταση                                       

    Αν καταργηθεί  η 2F
���

 ,  η   επιτάχυνση με την οποία  θα κινηθεί το κιβώτιο  θα ισούται  με:  

      α)       2  α
��

                                        β)     α
��

                             γ)     
2

α

���

     

                                           Μονάδες 4 

 Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.  

                                                  Μονάδες  9 
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ΘΕΜΑ B  

 

B1.  Κιβώτιο βρίσκεται ακίνητο σε λείο 

οριζόντιο επίπεδο στη θέση x=0 του 

προσανατολισμένου άξονα x x′ . Τη χρονική 

στιγμή t = 0 s στο κιβώτιο ασκείται 

οριζόντια δύναμη η τιμή της οποίας σε 

συνάρτηση με τη θέση  δίνεται από το 

διάγραμμα που παριστάνεται στη διπλανή 

εικόνα, οπότε το κιβώτιο αρχίζει να κινείται 

κατά τη θετική φορά του άξονα x x′  .  

Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση. 

α) το έργο  της δύναμης στη μετατόπιση του κιβωτίου  απο  τη θέση x=0  στη θέση 2x είναι 

μηδέν 

β) το έργο  της δύναμης στη μετατόπιση του κιβωτίου  απο  τη θέση x=0  στη θέση 2x είναι 

θετικό.      

γ) το έργο  της δύναμης στη μετατόπιση του κιβωτίου  απο  τη θέση x=0  στη θέση 2x είναι 

αρνητικό .                

                                                                                                                                         Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.                                               

Μονάδες 8 

 

B2   Δυο όμοιες  μικρές σφαίρες , αφήνονται  ταυτόχρονα τη χρονική στιγμή t=0 , να εκτελέσουν 

ελεύθερη πτώση,  από δυο διαφορετικά ύψη πάνω από το έδαφος  Η πρώτη σφαίρα  φτάνει στο 

έδαφος τη χρονική στιγμή t1 ,  ενώ η δεύτερη   τη χρονική στιγμή  t2 ,  έχοντας αντίστοιχα 

ταχύτητες μέτρων  υ1 και υ2 .  Η επιτάχυνση της βαρύτητας είναι σταθερή και η αντίσταση του αέρα 

αμελητέα.  

Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.                                                

Αν t2 = 2t1  τότε για τα μέτρα των ταχυτήτων  ισχύει: 

α) υ1 = υ2                 β) υ1 = 2⋅ υ2                  γ) υ2  =  2⋅ υ1 

                                                                                                                                         Μονάδες 4 

B) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.                                                

                                                                                                                                         Μονάδες 8 
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ΘΕΜΑ Β 

 

Β1.  Ο οδηγός ενός αυτοκινήτου φρενάρει όταν βλέπει το πορτοκαλί φως σε ένα σηματοδότη του 

δρόμου, στον οποίο κινείται , με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να επιβραδύνει μέχρι να σταματήσει.             

Α)  Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.                                              

Κατά την διάρκεια της επιβραδυνόμενης κίνησης  

α) η επιτάχυνση   και η ταχύτητα έχουν την ίδια φορά . 

β) η συνισταμένη δύναμη που ασκείται στο αυτοκίνητο έχει αντίθετη φορά  από τη ταχύτητά του  

γ) η συνισταμένη δύναμη που ασκείται στο αυτοκίνητο έχει την ίδια φορά με τη ταχύτητά του  

                                                                                                                                        Μονάδες  4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.                                               

                                                                                                                                        Μονάδες  8   

 

 

Β2.  Ένα κιβώτιο μάζας 2 Kg είναι αρχικά ακίνητο στη 

θέση x = 0 m του άξονα x x′  , πάνω σε λείο οριζόντιο 

δάπεδο.   Στο κιβώτιο ασκείται οριζόντια δύναμη F
��

 που 

έχει τη διεύθυνση του άξονα με αποτέλεσμα αυτό να 

αρχίσει να κινείται κατά τη θετική φορά του άξονα x x′   . 

Το μέτρο της επιτάχυνσης του κιβωτίου σε συνάρτηση με 

την θέση  φαίνεται στο διπλανό διάγραμμα .  

Α)  Να επιλέξτε τη σωστή πρόταση.                                                                                   

α)  η δύναμη που ασκείται στο κιβώτιο έχει μέτρο  

F = 2 N.                                                                                              

β)  η κίνηση του κιβωτίου είναι ευθύγραμμη ομαλή. 

γ)  το έργο της δύναμης F όταν το κιβώτιο έχει μετατοπιστεί  

κατά Δx = 4 m είναι ίσο με 16 J. 

Μονάδες 4 

Β)  Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.                                                                            

Μονάδες 9 
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ΘΕΜΑ  Β 

 

B1. Μικρό σώμα μάζας m  κινείται σε  λείο οριζόντιο επίπεδο με την επίδραση σταθερής οριζόντιας 

δύναμης F
�

  με επιτάχυνση μέτρου 10
2

m

s
   

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Αν διπλασιαστεί το μέτρο της δύναμης που ασκείται στο σώμα, τότε το 

σώμα θα αποκτήσει επιτάχυνση που θα έχει μέτρο: 

α) 20 
2

m

s
  β) 40 

2

m

s
  γ) 10 

2

m

s
 

Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.                                                

Μονάδες  8 

 

 

B2. Σε μικρό σώμα ασκείται δύναμη σταθερής 

κατεύθυνσης της οποίας η τιμή μεταβάλλεται με την 

μετατόπιση όπως φαίνεται στο διάγραμμα. 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.  

Το έργο της δύναμης F για τη μετατόπιση του 

σώματος από τη θέση x = 0 m στη θέση x = 2 m θα 

είναι: 

 α) 40 J                 β) 20 J             γ) 80 J 

 

Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.                                                

Μονάδες 9 
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ΘΕΜΑ B 

 

Β1. Ένας μικρός κύβος βρίσκεται ακίνητος πάνω σε λείο οριζόντιο 

δάπεδο. Την στιγμή t = 0 s αρχίζει να ασκείται στον κύβο οριζόντια 

δύναμη F
�

σταθερής κατεύθυνσης της οποίας το μέτρο μεταβάλλεται 

με το χρόνο όπως παριστάνεται στο διάγραμμα.  

Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση. 

Η επιτάχυνση με την οποία θα κινηθεί  ο κύβος θα έχει. 

α) σταθερό μέτρο και  μεταβαλλόμενη κατεύθυνση. 

β) μέτρο που αυξάνεται με το χρόνο και σταθερή κατεύθυνση. 

γ) μέτρο που μειώνεται με το χρόνο και σταθερή κατεύθυνση.  

 Μονάδες 4  

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.                  

 Μονάδες 8 

 

Β2.  Κιβώτιο μάζας Μ  βρίσκεται αρχικά ακίνητο σε λείο οριζόντιο δάπεδο . Στο κιβώτιο    αρχίζει 

να ασκείται  σταθερή οριζόντια δύναμη μέτρου F .  Όταν το κιβώτιο έχει μετατοπιστεί κατά  1x   

έχει  αποκτήσει κινητική ενέργεια  1K  και κινείται με ταχύτητα μέτρου 
1υ
  .   

Α)  Να επιλέξτε τη σωστή πρόταση   

     Όταν το κιβώτιο έχει μετατοπιστεί   κατά 2 14x x=   

α)  το κιβώτιο θα έχει αποκτήσει ταχύτητα  μέτρου  
2 14υ υ=   

β) το κιβώτιο θα έχει αποκτήσει κινητική ενέργεια  2 14K K=   

γ)  το κιβώτιο θα έχει αποκτήσει κινητική ενέργεια  2 12K K=  

                                                                                                                                         Μονάδες 4 

Β)  Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας                                                                          

                                                                                                                             Μονάδες 9 
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ΘΕΜΑ  Β 

 

Β1. Μικρός κύβος κινείται σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Στο κύβο ασκείται μια σταθερή οριζόντια 

δύναμη F
��

 κατά τη διεύθυνση της κίνησής του για  χρονικό διάστημα 6 s. Οπότε αυξάνεται το 

μέτρο της ταχύτητας  του κύβου κατά 
s

m
6 .  

Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση. 

Αν στον ίδιο κύβο ασκείται μια σταθερή οριζόντια δύναμη 1F
�

 κατά τη διεύθυνση της κίνησής του 

με μέτρο διπλάσιο της F
��

, τότε τo χρονικό διάστημα που απαιτείται για να αυξηθεί  το μέτρο της 

ταχύτητας  του κύβου κατά 
s

m
6 .  

α) 12 s                                    β)  3 s                                γ) 6 s 

Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 8 

 

 

Β2.  Ένα αυτοκίνητο κινείται ευθύγραμμα σε οριζόντιο δρόμο έχοντας σταθερή  ταχύτητα μέτρου 

υ0.  Ο οδηγός του τη χρονική στιγμή t = 0 s φρενάρει οπότε το αυτοκίνητο κινείται με σταθερή 

επιβράδυνση. Tο αυτοκίνητο σταματά τη χρονική στιγμή t1   Αν το αυτοκίνητο  κινείται με 

ταχύτητα μέτρου  2⋅υ0  σταματά τη χρονική στιγμή   t2  

 Α)  Να επιλέξτε τη σωστή απάντηση.: 

Αν η συνισταμένη δύναμη που ασκείται στο αυτοκίνητο και στις δυο περιπτώσεις είναι ίδια τότε  

θα ισχύει : 

         

        α.   t2 =t1                                β.   t2 = 2⋅ t1                          γ.    t1 = 2⋅ t2        

                                                                                                                                              Μονάδες 4   

             

Β)  Να δικαιολογήσετε την επιλογής σας                                                                            Μονάδες 9         

  

 

 



ΘΕΜΑ  Β 

Β1. Μαθητής της Α΄ Λυκείου παρατηρεί στο σχήμα 

τις γραφικές παραστάσεις ταχύτητας - χρόνου δύο 

αυτοκινήτων A και Β που κινούνται σε ευθύγραμμο 

τμήμα της Εθνικής Οδού. Ο μαθητής συμπεραίνει ότι 

τη χρονική στιγμή t = 15 s τα αυτοκίνητα έχουν ίσες 

ταχύτητες. 

Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση. 

α) Tο συμπέρασμα του μαθητή είναι σωστό.   

β) Tο συμπέρασμα του μαθητή είναι λάθος.  

γ) Tα παραπάνω δεδομένα δεν επαρκούν για να καταλήξει ο μαθητής σε συμπέρασμα. 

Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.                                                

Μονάδες 8 

 

Β2. Eνα κιβώτιο είναι αρχικά  ακίνητο  πάνω σε λείο 

οριζόντιο επίπεδο. Την χρονική στιγμή t = 0 s ασκείται  

οριζόντια δύναμη F
��

. Στο διπλανό διάγραμμα 

παριστάνεται  η τιμή της δύναμης F
��

σε συνάρτηση με 

το χρόνο.  

   Α)  Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση                                                                                  

 α)   Μέχρι την χρονική στιγμή t1 το σώμα εκτελεί  

ευθύγραμμη ομαλή  κίνηση και μετά ομαλά 

επιβραδυνόμενη κίνηση 

 β)  Μέχρι την χρονική στιγμή t1 το σώμα εκτελεί  ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση  και 

μετά ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση  

  γ)  Το μέτρο της ταχύτητας του σώματος την χρονική στιγμή t2  είναι μεγαλύτερο από το μέτρο 

της ταχύτητας την  στιγμή  t1 

                                                                                                                                            Μονάδες 4 

 Β)  Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας                                                                   

                                                                                                                                           Μονάδες 9  
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ΘΕΜΑ  Β 

 

Β1.  Στο διπλανό διάγραμμα φαίνεται η το 

μέτρο της ταχύτητας ενός  αυτοκινήτου 

που μετακινείται ευθύγραμμα   σε 

συνάρτηση με το χρόνο .  

 Α)  Να επιλέξτε τη σωστή πρόταση                                                                                 

  Η μέση ταχύτητα του αυτοκινήτου στο    

  χρονικό  διάστημα 0→3 h είναι ίση με  

  

 

    α.  15
Km

h
                                   β.  20

Km

h
                             γ.  10 

Km

h
 

                                                                                                                                        Μονάδες 4      

Β)  Να δικαιολογήσετε την επιλογής σας                                                                          

                                                                                                                                        Μονάδες 8  

 

 

Β2. Στο σχήμα φαίνονται δύο  κιβώτια , το Α με 

μάζα m  και το Β με μάζα 2m.  Τα κιβώτια 

κινούνται  ευθύγραμμα  ομαλά , με ταχύτητες ίδιου 

μέτρου , πάνω σε οριζόντιο δάπεδο με την 

επίδραση των δυνάμεων   AF
���

  και  BF
���

 αντίστοιχα . 

Ο συντελεστής τριβής μεταξύ  δαπέδου κιβωτίων είναι μ και η επιτάχυνση της βαρύτητας g   

Α)  Να επιλέξτε τη σωστή πρόταση   

    Για τα μέτρα των δυνάμεων    AF
���

  και   BF
���

 θα ισχύει   

    α. FΒ = 2FΑ               β. FA = 2FB                   γ.   FA = FB                      

                                                                                                                                            Μονάδες 4 

Β)  Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας                                                                                                                     

                                                                                                                                            Μονάδες 9 
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ΘΕΜΑ  Β 

 

Β1. Ένα σώμα κινείται ευθύγραμμα σε οριζόντιο δρόμο. Στο σώμα ασκούνται τρεις δυνάμεις 
1

���

F , 

2

���

F  και 
3

���

F  που έχουν την ίδια κατεύθυνση με τη μετατόπιση του σώματος. Στα παρακάτω 

διαγράμματα απεικονίζονται τα μέτρα των δυνάμεων αυτών σε συνάρτηση με τη θέση x του 

σώματος.  

 

Α)  Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.  

Αν W1, W2 και W3 είναι τα έργα που παράγουν οι δυνάμεις 
1

���

F , 
2

���

F  και 
3

���

F  αντίστοιχα κατά τη   

μετατόπιση του σώματος από τη  θέση x = 0 m έως τη θέση  x= +2 m, τότε για τα έργα που  

παράγουν οι δυνάμεις αυτές ισχύει:  

 

        α) W1 = W2 και W2 > W3      β) W1 > W2 και W2  =  W3   γ) W1 < W2 και W2  >  W3 

Μονάδες 4 

 Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 8 

 

B2. Ένα αυτοκίνητο και ένα ποδήλατο βρίσκονται σταματημένα μπροστά από ένα φωτεινό        

σηματοδότη. Τη χρονική στιγμή t = 0 s ο φωτεινός σηματοδότης γίνεται πράσινος οπότε το 

αυτοκίνητο και το ποδήλατο ξεκινούν ταυτόχρονα κινούμενα ευθύγραμμα με σταθερή επιτάχυνση.  

        Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.                                                   

Τη χρονική στιγμή t1 το αυτοκίνητο απέχει από το σηματοδότη τετραπλάσια 

απόσταση από αυτή που απέχει το ποδήλατο. Συμπεραίνουμε ότι η επιτάχυνση του 

αυτοκινήτου συγκριτικά με εκείνη του ποδηλάτου έχει μέτρο: 

α) διπλάσιο            β) τετραπλάσιο                 γ) οκταπλάσιο.               

 Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.                                                

Μονάδες 9 

x(m) 2 0 

F2(N) 

10 

F1(Ν) 

x(m) 

10 

2 0 
 

F3(N) 

x(m) 2 0 

10 



Β ΘΕΜΑ 

 

Β1. Αυτοκίνητο κινείται σε ευθύγραμμο δρόμο. Στη  

διπλανή εικόνα παριστάνεται η γραφική παράσταση της 

τιμής της ταχύτητας του αυτοκινήτου σε συνάρτηση με 

το χρόνο.  

     Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση. 

Η μετατόπιση του αυτοκινήτου κατά το χρονικό διά-

στημα από 0 s - 30 s είναι: 

 α) +300 m              β) +450 m           γ) –300 m               

Μονάδες 4 

     B) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 8 

 

Β2. Μία μεταλλική σφαίρα εκτελεί ελεύθερη πτώση με την επίδραση μόνο του βάρους της. Σε ση-

μείο Α της τροχιάς της έχει ταχύτητα μέτρου υ και κινητική ενέργεια ίση με Κ.  Σε ένα άλλο σημείο 

Β που βρίσκεται χαμηλότερα από το Α, έχει ταχύτητα διπλάσιου μέτρου, δηλαδή ίσου με 2υ.   

       Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.                                                   

Το έργο του βάρους της σφαίρας κατά τη μετατόπιση της από τη θέση Α  

 στην θέση Β είναι ίσο με :  

α) 3Κ                            β) 2Κ                       γ) 4Κ 

Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας                                                

Μονάδες 9 

 

 



F1 

 

F2 

Θ《Μ]  〈 
 
〈1.  Σi ετίκ  ηΪααμ β kg  πκυ ίλέjεikαδ ji ζiέκ   κλδασθkδκ 

hΪπihκ  αjεκτθkαδ   hτκ  κλδασθkδiμ  hυθΪηiδμ  ηΫkλκυ   

F1 ν δ Ν  εαδ  F2  ν γ Ν  εΪγikiμ ηikαιτ kκυμ σπωμ hiέχθikαδ 

jkκ hδπζαθσ jχάηα έ  

]) Να iπδζΫιiki kβθ jωjkά απΪθkβjβ.                                                   

     Η iπδkΪχυθjβ ηi kβθ κπκέα γα εδθβγiέ κ ετίκμ Ϋχiδ ηΫkλκ έjκ ηiκ 

   α)  2,5 m/s2        く) 1,5 m/s2         け) 2 m/s2     

Μονάhiς 4 

〈) Να hδεαδκζκγάjiki kβθ iπδζκγά jαμ.                                                

Μονάhiς 8 

 

B2. Δτκ jφαέλiμ Α εαδ 〈 ηi έjiμ ηΪαiμ αφάθκθkαδ θα iεkiζΫjκυθ iζiτγiλβ 

πkυjβ απσ τοκμ h/2 εαδ h, αθkέjkκδχαέ  

]) Να iπδζΫιiki kβθ jωjkά απΪθkβjβέ 

ΕΪθ tA εαδ tB iέθαδ κδ χλσθκδ πκυ χλiδΪακθkαδ κδ  jφαέλiμ Α εαδ 〈 

αθkέjkκδχα, γδα θα φkΪjκυθ jkκ Ϋhαφκμ, kσki δjχτiδ β jχΫjβκ  

       (α) tB = tA   (く) tB = 2tA       (け) tB = 2 tA 

  Μονάhiς 4 

〈) Να hδεαδκζκγάjiki kβθ iπδζκγά jαμέ   

                                                    Μονάhiς 9 

 

A

B

2h/

h



Θ《Μ] 〈 

B1.  Έθα jυηα iέθαδ αεέθβkκ jkβ γΫjβ xκ  = 0 m εαδ kβ χλκθδεά jkδγηά tο  = 0 s αλχέαiδ θα εδθiέkαδ 

iυγτγλαηηα ηi jkαγiλά iπδkΪχυθjβ  a = 2 m/s2.   

         ]) Να jυηπζβλυjiki kδμ kδηΫμ kωθ ηiγiγυθ πκυ ζiέπκυθ απσ kκθ παλαεΪkω πέθαεαέ 

 

Χλκθδεά jkδγηά 

t (s) 

ΕπδkΪχυθjβ 

a (m/s2) 

Ταχτkβkα 

υ (m/s) 

ΘΫjβ 

x (m) 

0 

2 

0 0 

2   

4   

6   

8   

       

    Μονάhiς  3 

   B) Να jχihδΪjiki ji ίαγηκζκγβηΫθκυμ Ϊικθiμ kβ γλαφδεά παλΪjkαjβ kβμ kδηάμ kβμ        

kαχτkβkαμ kκυ jυηαkκμ ji jυθΪλkβjβ ηi kκ χλσθκ γδα kκ χλκθδεσ hδΪjkβηα ί s → θ s.  

Να iιβγάjiki, πκδκ απσ kα ηiγΫγβ kκυ παλαπΪθω πέθαεα, δjκτkαδ ηi kβθ εζέjβ kβμ  iυγiέαμ kβμ 

γλαφδεάμ παλΪjkαjβμέ   

        Μονάhiς 9 

 

 B2.  Μέα jφαέλα σkαθ αφάθikαδ απσ ηδελσ τοκμ h πΪθω απσ kβθ iπδφΪθiδα kβμ Γβμ φkΪθiδ jkκ 

Ϋhαφκμ ji χλσθκ tΓ. Η έhδα jφαέλα σkαθ αφάθikαδ απσ kκ έhδκ τοκμ h πΪθω απσ kβθ iπδφΪθiδα  

iθσμ πζαθάkβ Α φkΪθiδ jkβθ iπδφΪθiδα kκυ πζαθάkβ ji χλσθκ tA = 3tΓέ Η αθkέjkαjβ kκυ αΫλα 

jkβθ iπδφΪθiδα kβμ Γβμ iέθαδ αηiζβkΫα, iθυ κ πζαθάkβμ Α hiθ Ϋχiδ αkησjφαδλα.  

]) Να iπδζΫιiki kβθ jωjkά απΪθkβjβέ  

Αθ gΓ εαδ gΑ iέθαδ κδ iπδkαχτθjiδμ kβμ ίαλτkβkαμ jkβ Γβ εαδ jkκθ πζαθάkβ Α 

αθkέjkκδχα, kσki δjχτiδκ 

     α) Γ
A 9

g
g     く) Γ

A 3

g
g     け) A

Γ 9

g
g   

Μονάhiς 4 

〈) Να hδεαδκζκγάjiki kβθ iπδζκγά jαμέ       
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Θ《Μ]  〈 
 
〈1.    Έθα jυηα εδθiέkαδ  πΪθω ji ζiέκ κλδασθkδκ iπέπihκ ηi jkαγiλά kαχτkβkαέ ΚΪπκδα jkδγηά jkκ 

jυηα αjεiέkαδ κλδασθkδα hτθαηβ F   αθkέλλκπβ kβμ kαχτkβkαμ εαδ kκ jυηα αλχέαiδ θα 

iπδίλαhτθikαδ κηαζΪέ 

]) Να iπδζΫιiki kβθ jωjkά απΪθkβjβ.  

Η γλαφδεά παλΪjkαjβ kβμ kδηάμ kβμ hτθαηβμ F  (F) πκυ αjεiέkαδ jkκ jυηα ji jυθΪλkβjβ ηi kκ 

χλσθκ (t) παλδjkΪθikαδ jωjkΪ απσ kκ hδΪγλαηηακ 

 

 

 

 

 

 
 

α) Ι        く) ΙΙ     け) ΙΙΙ  

Μονάhες 4 

〈) Να hδεαδκζκγάjiki kβθ iπδζκγά jαμ.      

Μονάhες 8 

 

〈2.    Κδίυkδκ ηΪααμ 1ί Kg ίλέjεikαδ αεέθβkκ πΪθω ji ζiέκ 

κλδασθkδκ iπέπihκέ Τβ χλκθδεά jkδγηά t = 0 s jkκ εδίυkδκ 

αjεiέkαδ κλδασθkδα hτθαηβ β kδηά kβμ κπκέαμ ji jυθΪλkβjβ 

ηi kκ χλσθκ hέθikαδ jkκ hδπζαθσ hδΪγλαηηαέ Τκ εδίυkδκ 

αλχέαiδ θα εδθiέkαδ εαkΪ kβ γikδεά φκλΪ kκυ Ϊικθα x. 

]) Να iπδζΫιiki kβθ jωjkά απΪθkβjβ.   

Τβ χλκθδεά jkδγηά t=3 s 

α) kκ εδίυkδκ iιαεκζκυγiέ θα εδθiέkαδ εαkΪ kβ γikδεά φκλΪ kκυ Ϊικθα x.      

く) kκ εδίυkδκ βλiηiέ.        

け) kκ εδίυkδκ εδθiέkαδ εαkΪ kβθ αλθβkδεά φκλΪ kκυ Ϊικθα x.       

      Μονάhiς 4 

〈) Να hδεαδκζκγάjiki kβθ iπδζκγά jαμ.                                                

Μονάhiς 9 
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Θ《Μ] 〈 
 
B1.   Δτκ ηδελΪ jυηαkα Α εαδ 〈  hδαφκλikδευθ ηααυθ,  ίλέjεκθkαδ πΪθω  ji ζiέκ κλδασθkδκ  

hΪπihκ.  Tκ Α iέθαδ αεέθβkκ iθυ kκ 〈 εδθiέkαδ ηi jkαγiλά kαχτkβkα ηΫkλκυ υoέ  ΚΪπκδα jkδγηά  

αjεκτηi kβθ έhδα κλδασθkδα  hτθαηβ F


 εαδ jkα hυκ jυηαkα γδα kκ έhδκ χλκθδεσ hδΪjkβηα, ηi 

απκkΫζijηα αυkΪ θα απκεkάjκυθ kαχτkβkiμ έhδκυ ηΫkλκυ. Η hτθαηβ F


 πκυ αjεiέkαδ jkκ jυηα 〈 

Ϋχiδ kβθ έhδα εαkiτγυθjβ ηi kβθ kαχτkβkα υo. 

]) Να iπδζΫιiki kβθ jωjkά απΪθkβjβ. 

           Αθ mA  εαδ  mB    κδ ηΪαiμ kωθ jωηΪkωθ Α εαδ 〈 αθkέjkκδχα, δjχτiδκ 

           α)       mA < mB              く)    mA > mB             け)   mA  =  mB                                      

                                                                                                                                              Μονάhiς 4        

          〈)  Να hδεαδκζκγάjiki kβθ iπδζκγά jαμέ 

                  Μονάhiς 8 

 

 

B2. Μαγβkάμ kβμ Α΄ Λυεiέκυ παλαkβλiέ jkκ jχάηα 

kβ γλαφδεά παλΪjkαjβ kαχτkβkαμ - χλσθκυ iθσμ 

αυkκεδθάkκυ, πκυ εδθiέkαδ ji iυγτγλαηηκ hλσηκ.   

 

]) Να iπδζΫιiki kβθ jωjkά απΪθkβjβ. 

Ο ηαγβkάμ εΪθiδ kκθ παλαεΪkω jυζζκγδjησ, iληβθiτκθkαμ kβ ηκλφά kκυ hδαγλΪηηαkκμκ  

«Η iπδkαχυθσηiθβ εέθβjβ hδαλεiέ ε s (απσ ί s Ϋωμ ε s), iθυ β iπδίλαhυθσηiθβ hδαλεiέ 

10 s  (απσ 1ί s Ϋωμ βί s) . Αφκτ ζκδπσθ kκ χλκθδεσ hδΪjkβηα πκυ απαδkiέkαδ  υjki β 

kαχτkβkα kκυ θα ηβhiθδjkiέ  iέθαδ ηiγαζτkiλκ απσ kκ χλκθδεσ hδΪjkβηα πκυ απαδkiέkαδ  

γδα θα αυιβγiέ β kαχτkβkΪ kκυ ji  20 m/s, jυηπiλαέθω σkδ β iπδkΪχυθjβ Ϋχiδ ηiγαζτkiλκ 

ηΫkλκ απσ kβθ iπδίλΪhυθjβ». 

           α) Ο παλαπΪθω  jυζζκγδjησμ iέθαδ jωjkσμέ 

  く) Ο παλαπΪθω  jυζζκγδjησμ iέθαδ ζΪγκμέ 

           け) Δiθ Ϋχω kα hihκηΫθα γδα θα jυηπiλΪθωέ 

Μονάhiς 4 

B) Να hδεαδκζκγάjiki kβθ iπδζκγά jαμέ 

Μονάhiς 9 
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Θ《Μ]  〈 

〈1.  Έθα αυkκεέθβkκ εαδ Ϋθα πκhάζαkκ ίλέjεκθkαδ jkαηαkβηΫθα ηπλκjkΪ απσ Ϋθα φωkiδθσ        

jβηαkκhσkβέ Τβ χλκθδεά jkδγηά t = 0 s κ φωkiδθσμ jβηαkκhσkβμ γέθikαδ πλΪjδθκμ κπσki kκ αυkκεέά

θβkκ εαδ kκ πκhάζαkκ ιiεδθκτθ kαυkσχλκθα εδθκτηiθα iυγτγλαηηα ηi jkαγiλά iπδkΪχυθjβέ  

]) Να iπδζΫιiki kβθ jωjkά απΪθkβjβ.                                                   

Τβ χλκθδεά jkδγηά t1 kκ αυkκεέθβkκ απΫχiδ απσ kκ jβηαkκhσkβ kikλαπζΪjδα απσjkαjβ 

απσ αυkά πκυ απΫχiδ kκ πκhάζαkκ. Συηπiλαέθκυηi σkδ β iπδkΪχυθjβ kκυ αυkκεδθάkκυ 

jυγελδkδεΪ ηi iεiέθβ kκυ πκhβζΪkκυ Ϋχiδ ηΫkλκ: 

α) hδπζΪjδκ            く) kikλαπζΪjδκ                 け) κεkαπζΪjδκ.               

 Μονάhiς 4 

〈) Να hδεαδκζκγάjiki kβθ iπδζκγά jαμ.                                                

Μονάhiς 8 

 

〈2. Κδίυkδκ αλχέαiδ kβθ t = 0 s θα εδθiέkαδ iυγτγλαηηα ji κλδασθkδκ hΪπihκ εαδ β kδηά kβμ          

kαχτkβkαμ kκυ hέhikαδ απσ kβ jχΫjβ  υ = 5t (SI).  

]) Να iπδζΫιiki kβθ jωjkά απΪθkβjβ.                                                   

 Η kδηά kβμ jυθδjkαηΫθβμ kωθ hυθΪηiωθ πκυ αjεκτθkαδ jkκ εδίυkδκ:  

α) iζαkkυθikαδ ηi kκ χλσθκ.      

く) αυιΪθikαδ ηi kκ χλσθκ.     

け) παλαηΫθiδ jkαγiλά.  

Μονάhiς 4     

  〈) Να hδεαδκζκγάjiki kβθ iπδζκγά jαμ.                                                

Μονάhiς 9 

 



ΘΕΜΑ  Β 

Β1. Μικρή σφαίρα εκτοξεύεται από το έδαφος κατακόρυφα προς τα πάνω. Η επιτάχυνση της 

βαρύτητας (g) είναι σταθερή και ως επίπεδο αναφοράς για τη βαρυτική δυναμική ενέργεια 

θεωρείται το έδαφος. Η   αντίσταση του αέρα είναι αμελητέα.  

Α) Να επιλέξετε την σωστή πρόταση.  

Η γραφική παράσταση της μηχανικής  ενέργειας (Ε) της σφαίρας σε συνάρτηση με το ύψος 

(y) από το σημείο εκτόξευσης έχει τη μορφή του διαγράμματος: 

Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.  

Μονάδες 8 

 

B2.  Ένα κινητό εκτελεί ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση με επιτάχυνση μέτρου a και 

αρχική ταχύτητα μέτρου υο . Τη χρονική στιγμή  t1 το κινητό έχει αποκτήσει ταχύτητα τριπλάσια 

της αρχικής.  

Α) Από τις παρακάτω τρεις επιλογές να επιλέξετε αυτήν που θεωρείτε σωστή. 

Το μέτρο της επιτάχυνσης του κινητού θα είναι ίσο με: 

              α) ο2

1

υ
t

       β) 3υ0

1t
   γ)  ο

2t1

υ        

     Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.      

Μονάδες 9 
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Θ《Μ] 〈 

B1. Αυkκεέθβkκ εδθiέkαδ ji iυγτγλαηηκ hλσηκέ Σi hυκ χλκθδεΫμ jkδγηΫμ t1 εαδ  t2 kκ αυkκεέθβkκ 

Ϋχiδ kαχτkβkα ηi ηΫkλκ υ1 εαδ υ2 εαδ εδθβkδεά iθΫλγiδα Κ1 εαδ Κ2 αθkέjkκδχαέ  

]) Να iπδζΫιiki kβθ jωjkά απΪθkβjβέ 

Αθ γδα kα ηΫkλα kωθ kαχυkάkωθ δjχτiδ, υ2 = 2υ1 kσki: 
 

     α) Κ2  = 2Κ1           く) Κ1 = 4Κ2        け) Κ2 = 4Κ1                                                                         

Μονάhiς 4 

〈) Να hδεαδκζκγάjiki kβθ iπδζκγά jαμ.                                                

Μονάhiς 8 

 

〈2. Έθα εδίυkδκ ίλέjεikαδ αλχδεΪ αεέθβkκ ji ζiέκ κλδασθkδκ hΪπihκ jkβ γΫjβ x = 0 mέ Τβ  χλκθδεά 

jkδγηά t = 0 s Ϋθαμ iλγΪkβμ jπλυχθiδ εαδ εδθiέ kκ εδίυkδκ αjευθkαμ ji αυkσ jkαγiλά   κλδασθkδα 

hτθαηβέ  

A) Να iπδζΫιiki kβθ jωjkά απΪθkβjβ. 

Αθ ηi x jυηίκζέjκυηi kβ γΫjβ εαδ ηi Κ kβθ εδθβkδεά iθΫλγiδα kκυ εδίωkέκυ  j’ αυkά kβ γΫjβ, θα 

jυηπζβλυjiki kα εiθΪ jkκθ παλαεΪkω πέθαεακ  

 

x K 

0  

 2x  

 3K 

4x  

Μονάhiς 4 

 

〈) Να hδεαδκζκγάjiki kβθ iπδζκγά jαμέ                                                

Μονάhiς 9 

 

 



 
〈 Θ《Μ] 

 

〈1.    Έθα jυηα εδθiέkαδ  πΪθω ji ζiέκ κλδασθkδκ iπέπihκ ηi jkαγiλά kαχτkβkαέ ΚΪπκδα jkδγηά jkκ 

jυηα αjεiέkαδ κλδασθkδα hτθαηβ F   εαδ kκ jυηα αλχέαiδ θα iπδίλαhτθikαδ κηαζΪέ 

]) Να iπδζΫιiki kβθ jωjkά απΪθkβjβ.  

Η γλαφδεά παλΪjkαjβ kβμ kδηάμ kβμ hτθαηβμ F  πκυ αjεiέkαδ jkκ jυηα ji jυθΪλkβjβ ηi kκ χλσά

θκ (t) παλδjkΪθikαδ jωjkΪ απσ kκ hδΪγλαηηακ 

 

 

 

 

 

 
 

α) Ι        く) ΙΙ     け) ΙΙΙ  

Μονάhiς 4 

〈) Να hδεαδκζκγάjiki kβθ iπδζκγά jαμ.      
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〈2. Μέα ηikαζζδεά jφαέλα iεkiζiέ iζiτγiλβ πkυjβ ηi kβθ iπέhλαjβ ησθκ kκυ ίΪλκυμ kβμέ Σi jβά

ηiέκ Α kβμ kλκχδΪμ kβμ Ϋχiδ kαχτkβkα ηΫkλκυ υ εαδ εδθβkδεά iθΫλγiδα έjβ ηi Κέ  Σi Ϋθα Ϊζζκ jβηiέκ 

〈 πκυ ίλέjεikαδ χαηβζσkiλα απσ kκ Α, Ϋχiδ kαχτkβkα hδπζΪjδκυ ηΫkλκυ, hβζαhά έjκυ ηi 2υ.   

           ]) Να iπδζΫιiki kβθ jωjkά απΪθkβjβ.                                                   

Τκ Ϋλγκ kκυ ίΪλκυμ kβμ jφαέλαμ εαkΪ kβ ηikαkσπδjβ kβμ απσ kβ γΫjβ Α  

     jkβθ γΫjβ 〈 iέθαδ έjκ ηi κ  

      α) 3Κ              く) 2Κ              け) 4Κ 

Μονάhiς 4 

〈) Να hδεαδκζκγάjiki kβθ iπδζκγά jαμ                                                
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Θ《Μ] 〈 

 

〈1.  Πκhάζαkκ εδθiέkαδ ji iυγτγλαηηκ hλσηκέ Σi hυκ χλκθδεΫμ jkδγηΫμ t1 εαδ  t2 kκ πκhάζαkκ Ϋχiδ 

kαχτkβkα ηi ηΫkλκ υ1 εαδ υ2 εαδ εδθβkδεά iθΫλγiδα Κ1 εαδ Κ2 αθkέjkκδχαέ  

]) Να iπδζΫιiki kβθ jωjkά απΪθkβjβέ 

     Αθ γδα kα ηΫkλα kωθ kαχυkάkωθ δjχτiδ, υ2 = 2υ1 kσkiκ 
 

     α) Κ2  = 2Κ1          く) Κ2 = 4Κ1                  け) Κ1 = 4Κ2                                                               

Μονάhiς 4 

〈) Να hδεαδκζκγάjiki kβθ iπδζκγά jαμ.                                                

Μονάhiς 8 

 

    

〈2.  Κδίυkδκ ίλέjεikαδ αεέθβkκ ji ζiέκ κλδασθkδκ iπέπihκέ Τβ 

χλκθδεά jkδγηά t = 0 s jkκ εδίυkδκ αjεiέkαδ κλδασθkδα 

(jυθδjkαηΫθβ) hτθαηβ β kδηά kβμ κπκέαμ ji jυθΪλkβjβ ηi kκ 

χλσθκ hέθikαδ απσ kκ hδΪγλαηηα jkβ hδπζαθά iδεσθαέ  

]) Να iπδζΫιiki kβθ jωjkά απΪθkβjβ. 

     Τκ εδίυkδκ εδθiέkαδ ηi: 

α) kβ ηΫγδjkβ εαkΪ ηΫkλκ iπδkΪχυθjβ εαδ kβ ηΫγδjkβ εαkΪ ηΫkλκ kαχτkβkα kβ χλκθδεά jkδγηά 

t1.      

く) kβ ηΫγδjkβ εαkΪ ηΫkλκ iπδkΪχυθjβ εαδ kβ ηΫγδjkβ εαkΪ ηΫkλκ kαχτkβkα kβ χλκθδεά jkδγηά 

t2.            

け) kβ ηΫγδjkβ εαkΪ ηΫkλκ iπδkΪχυθjβ kβ χλκθδεά jkδγηά t1 εαδ kβ ηΫγδjkβ εαkΪ ηΫkλκ kαχτkβά

kα kβ χλκθδεά jkδγηά t2. 

Μονάhiς 4 

〈) Να hδεαδκζκγάjiki kβθ iπδζκγά jαμ.                                                

Μονάhiς 9 

 

 



Θ《Μ] 〈 

〈1. Τα hδαγλΪηηαkα kαχτkβkαμ – χλσθκυ γδα hυκ εδθβkΪ (1) εαδ (β) 

φαέθκθkαδ jkκ jχάηαέ 

]) Να iπδζΫιiki kβθ jωjkά απΪθkβjβ. 

Αθ s1 εαδ s2 kα hδαjkάηαkα πκυ hδάθυjαθ  kα εδθβkΪ (1)  

εαδ (β) αθkέjkκδχα kκ χλκθδεσ hδΪjkβηα   (0, t0), kσkiκ 
 

α) s1 = s2  く) s1 > s2  け) s1 < s2 

Μονάhiς 4 

〈) Να hδεαδκζκγάjiki kβθ iπδζκγά jαμ.                                                

Μονάhiς 8 

 

〈β. Σφαέλα ηδελυθ hδαjkΪjiωθ ίλέjεikαδ αεέθβkβ ji ηδελσ τοκμ h πΪθω απσ kκ Ϋhαφκμέ Σkκ 

τοκμ αυkσ ηi iπέπihκ αθαφκλΪμ γδα kβ hυθαηδεά iθΫλγiδα kκ Ϋhαφκμ, β jφαέλα Ϋχiδ hυθαηδεά 

iθΫλγiδα έjβ ηi 120 Jέ Η jφαέλα αφάθikαδ iζiτγiλβ, κπσki iεkiζiέ iζiτγiλβ πkυjβ ηi kβθ 

iπέhλαjβ kκυ αΫλα θα γiωλiέkαδ αηiζβkΫα.  

]) Να iπδζΫιiki kβθ jωjkά απΪθkβjβ. 

Όkαθ β jφαέλα ίλiγiέ ji απσjkαjβ έjβ ηi h/3, απσ kκ jβηiέκ iεεέθβjβμ, kσki β 

hυθαηδεά kβμ iθΫλγiδα U εαδ β εδθβkδεά kβμ iθΫλγiδα K γα iέθαδ αθkέjkκδχακ 

α) U = 40 J, K = 80 J   

く) U = 80 J, K = 40 J   

け) U = 90 J, K = 30 J  

Μονάhiς 4 

〈) Να hδεαδκζκγάjiki kβθ iπδζκγά jαμ. 

Μονάhiς 9 

0 t


0

0t

)1(

)2(



 

(N)F

1050

80

40

(s)t

ΘΕΜΑ Β 

 

B1.    Αυτοκίνητο είναι αρχικά ακίνητο σε οριζόντιο  δρομο . Ο οδηγός του αυτοκινήτου  τη χρονική 

στιγμή t=0, πατώντας το γκάζι  αρχίζει να επιταχύνει το αυτοκίνητο με σταθερή επιτάχυνση. Τη 

χρονική στιγμή t1 αφήνει το γκάζι και συνεχίζει την κίνησή του ομαλά  επιβραδυνόμενο μέχρι  να 

σταματήσει τη στιγμή t2 

         Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση 

         α)   Στο χρονικό διάστημα  0→t1  ασκείται σταθερή συνισταμένη δύναμη  αντίρροπη  της 

ταχύτητάς του   

         β)   Στο χρονικό διάστημα t1→t2   ασκείται σταθερή συνισταμένη δύναμη  ομόρροπη της 

ταχύτητάς του   

         γ)   Στο χρονικό διάστημα  0→t1  στο αυτοκίνητο ασκείται σταθερή συνιστάμενη δύναμη  

ομόρροπη της ταχύτητας του  

                                                                                                                                              Μονάδες 4 

Β)  Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας                                                                 

                                                                                                                                    Μονάδες 8   

B2. Ένα σώμα είναι ακίνητο πάνω σε οριζόντιο επίπεδο. Στο 

σώμα τη χρονική στιγμή t0 = 0 s αρχίζει να ασκείται οριζόντια 

δύναμη F, της οποίας το μέτρο σε συνάρτηση με το χρόνο 

φαίνεται στο διάγραμμα. Το σώμα στη χρονική διάρκεια από      

0 s→10 s παραμένει ακίνητο ενώ τη χρονική στιγμή t = 10 s 

αρχίζει να κινείται.  

       Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Η δύναμη της τριβής που ασκείται στο σώμα τη χρονική στιγμή t = 10 s  έχει μέτρο 80 Ν.  

Ο ακριβής χαρακτηρισμός για την τριβή αυτή είναι: 

α) Στατική τριβή                   β) Τριβή ολίσθησης             γ) Οριακή τριβή 

      Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.    

Μονάδες 9 

 

 

 

 

 

 



ΘΕΜΑ Β 

 

Β1. Κιβώτιο αρχίζει την t = 0 να κινείται ευθύγραμμα σε οριζόντιο δάπεδο και η τιμή της ταχύτητας 

του δίδεται από τη σχέση  υ = 5t (SI) για t ≥ 0  

Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση                                                   

Η τιμή της συνισταμένης των δυνάμεων που ασκούνται στο κιβώτιο:  

α) ελαττώνεται με το χρόνο     β) αυξάνεται με το χρόνο     γ) παραμένει σταθερή  

Μονάδες 4     

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας                                                

  Μονάδες 8 

      

                                                                                                                           

Β2. Δύο  όμοιες  μεταλλικές σφαίρες Σ1 και Σ2 , ίδιας μάζας,  αφήνονται  ταυτόχρονα να εκτελέσουν 

ελεύθερη πτώση,   από ύψος  h1  η  Σ1 και από ύψος  h2  η Σ2,  πάνω από την επιφάνεια της Γης.  Η 

αντίσταση του αέρα είναι αμελητέα  και η επιτάχυνση της βαρύτητας σταθερή.  

Α)  Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Αν h1= 2h2, τότε:  

α)  Η σφαίρα  Σ1 φθάνει στο έδαφος έχοντας ταχύτητα διπλάσιου μέτρου από την ταχύτητα  

της σφαίρας  Σ2.  

β)  Οι  δύο σφαίρες φτάνουν ταυτόχρονα στο έδαφος.  

γ)   Η σφαίρα  Σ1 φθάνει στο έδαφος έχοντας διπλάσια κινητική ενέργεια από τη σφαίρα  Σ2.  

Μονάδες 4  

Β)  Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας  

Μονάδες 9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Θ《Μ]  〈 

 

〈1. Τκ ηΫkλκ kβμ kαχτkβkαμ αγζβkά kωθ 1ίί m iέθαδ έjκ ηi υΑ = 36 km/h εαδ kκ ηΫkλκ kβμ 

kαχτkβkαμ iθσμ jαζδγεαλδκτ iέθαδ έjκ ηi υΣ = 1 cm/s.  

]) Να iπδζΫιiki kβθ jωjkά απΪθkβjβέ 

Τκ πβζέεκ kωθ ηΫkλωθ kωθ kαχυkάkωθ kκυ αγζβkά εαδ kκυ jαζδγεαλδκτ Α

Σ

υ
υ

, iέθαδ έjκ ηiκ 

α) 100 く) 1000  け) 36         

Μονάhiς 4 

〈) Να hδεαδκζκγάjiki kβθ iπδζκγά jαμ. 

Μονάhiς 8 

 

〈β. Δτκ jυηαkα ηi ηΪαiμ m1 εαδ m2 γδα kδμ κπκέiμ δjχτiδ m1 > m2 ίλέjεκθkαδ πΪθω ji ζiέκ 

κλδασθkδκ hΪπihκ εαδ iέθαδ ji iπαφά ηikαιτ kκυμέ Μπκλκτηi θα ηikαεδθάjκυηi kα jυηαkα, 

 iφαλησjκυηi κλδασθkδα hτθαηβ έjκυ ηΫkλκυ F, iέki jkκ jυηα m1 ηi φκλΪ πλκμ kα hiιδΪ, σπωμ 

φαέθikαδ jkκ jχάηα (α), iέki jkκ jυηα m2 ηi φκλΪ πλκμ kα αλδjkiλΪ σπωμ φαέθikαδ jkκ jχάηα (ί)έ 

]) Να iπδζΫιiki kβθ jωjkά απΪθkβjβ. 

Τκ ηΫkλκ kβμ iπδkΪχυθjβμ πκυ απκεkκτθ kα hτκ jυηαkα: 

α) iέθαδ έhδκ εαδ jkδμ hτκ παλαπΪθω πiλδπkυjiδμ 

く) iέθαδ ηiγαζτkiλκ jkβθ πiλέπkωjβ πκυ β hτθαηβ αjεiέkαδ jkκ m1 πλκμ kα hiιδΪ (jχάηα α)έ 

け) iέθαδ ηiγαζτkiλκ jkβθ πiλέπkωjβ πκυ β hτθαηβ αjεiέkαδ jkκ m2 πλκμ kα αλδjkiλΪ (jχάηα ί)έ 

 

Μονάhiς 4 

〈) Να hδεαδκζκγάjiki kβθ iπδζκγά jαμ. 

Μονάhiς 9 

 

m2 
m1 

Σχάηα α 

(αぶ 

m2 
F  

Σχάηα ί  

Β(βぶ 

m1 

F 



 

Θ《Μ]  〈 

 

〈1.   Απσ kβθ kαλΪkjα ηδαμ πκζυεαkκδεέαμ αφάθκθkαδ θα πΫjκυθ ηέα ιτζδθβ jφαέλα Α ηΪααμ m εαδ 

ηέα jδhiλΫθδα jφαέλα 〈 kλδπζΪjδαμ ηΪααμέ Οδ hτκ jφαέλiμ iεkiζκτθ iζiτγiλβ πkυjβ εαδ jυθiπυμ 

β iπέhλαjβ kκυ αΫλα γiωλiέkαδ αηiζβkΫαέ  

]) Να iπδζΫιiki kβθ jωjkά απΪθkβjβέ 

Αθ ΚA iέθαδ β εδθβkδεά iθΫλγiδα πκυ αθkδjkκδχiέ jkβ jφαέλα Α εαδ ΚB β εδθβkδεά iθΫλγiδα πκυ 

αθkδjkκδχiέ jkβ jφαέλα 〈, iζΪχδjkα πλδθ κδ jφαέλiμ αεκυηπάjκυθ jkκ Ϋhαφκμ, kσki δjχτiδ δjχτiδ:     

α) ΚΑ = Κ〈    く) ΚΑ = 3Κ〈   け) Κ〈 = 3ΚΑ 

 

Μονάhiς 4 

〈) Να αδkδκζκγάjiki kβθ iπδζκγά  jαμέ 

Μονάhiς 8 

 

 

〈β.   Δυκ εδίυkδα Α εαδ 〈 ηi έjiμ ηΪαiμ 

ίλέjεκθkαδ hέπζα – hέπζα εαδ αεέθβkα ji ζiέκ 

κλδασθkδκ iπέπihκέ Τβ χλκθδεά jkδγηά t = 0 

αjεκτθkαδ jkα εδίυkδα Α εαδ 〈 jkαγiλΫμ 

κλδασθkδiμ hυθΪηiδμ AF  εαδ BF  ηi ηΫkλα FA = F  εαδ B 2

F
F   αθkέjkκδχα, σπωμ φαέθikαδ jkκ 

jχάηαέ Τα hυκ εδίυkδα αλχέακυθ θα εδθκτθkαδ iυγτγλαηηα jkκ κλδασθkδκ iπέπihκ εαδ β iπέhλαjβ 

kκυ αΫλα iέθαδ αηiζβkΫαέ  

]) Να iπδζΫιiki kβθ jωjkά απΪθkβjβέ 

Αθ ηikΪ απσ έjiμ ηikαkκπέjiδμ απσ kκ jβηiέκ iεεέθβjβμ kκυμ, kα εδίυkδα Α εαδ 〈 Ϋχκυθ 

kαχτkβkiμ ηi ηΫkλα υΑ εαδ υ〈 αθkέjkκδχα, kσki δjχτiδκ 

α) υΑ = υ〈   く) Α 〈 2υ υ    け) 〈 Α 2υ υ                   

Μονάhiς 4 

〈) Να hδεαδκζκγάjiki kβθ iπδζκγά jαμέ 
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Θ《Μ] 〈 

B1.  Μδελά jφαέλα αφάθikαδ θα πΫjiδ απσ ηδελσ τοκμ h πΪθω απσ kκ Ϋhαφκμ, iεkiζυθkαμ iζiτγiλβ 

πkυjβέ Θiωλiέjki σkδ β iπδkΪχυθjβ kβμ ίαλτkβkαμ g  iέθαδ jkαγiλά εαδ σkδ β iπέhλαjβ kκυ αΫλα 

iέθαδ αηiζβkΫαέ 

  

         (Ι)     (ΙΙ)     (ΙΙΙ) 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                     

 ]) Να iπδζΫιiki kβθ jωjkά απΪθkβjβ. 

Οδ γλαφδεΫμ παλαjkΪjiδμ kβμ εδθβkδεάμ (K) εαδ kβμ hυθαηδεάμ iθΫλγiδαμ (U) kβμ jφαέλαμ ji 

jυθΪλkβjβ ηi kκ τοκμ (y) απσ kκ Ϋhαφκμ παλδjkΪθκθkαδ jkκ jχάηακ 

          Μονάhiς 4 

(α) Ι   (く) ΙΙ   (け) ΙΙΙ    

 〈) Να hδεαδκζκγάjiki kβθ iπδζκγά jαμέ 

Μονάhiς 8   

 

B2. Έθα jυηα iέθαδ αεέθβkκ πΪθω ji κλδασθkδκ iπέπihκέ Σkκ 

jυηα kβ χλκθδεά jkδγηά t0 = 0 s αλχέαiδ θα αjεiέkαδ κλδασθkδα 

hτθαηβ F, kβμ κπκέαμ kκ ηΫkλκ ji jυθΪλkβjβ ηi kκ χλσθκ 

φαέθikαδ jkκ hδΪγλαηηαέ Τκ jυηα jkβ χλκθδεά hδΪλεiδα απσ      

0 s→1ί s παλαηΫθiδ αεέθβkκ iθυ kβ χλκθδεά jkδγηά t = 10 s 

αλχέαiδ θα εδθiέkαδ.  

]) Να iπδζΫιiki kβ jωjkά απΪθkβjβ. 

Η hτθαηβ kλδίάμ πκυ αjεiέkαδ jkκ jυηα kβ χλκθδεά jkδγηά t = 10 s  Ϋχiδ ηΫkλκ θί Νέ  

Ο jωjkσkiλκμ  χαλαεkβλδjησμ  γδα αυkά  iέθαδκ 

α) Σkαkδεά kλδίά      く) Τλδίά κζέjγβjβμ        け) Ολδαεά kλδίά 

     Μονάhiς 4 

〈) Να hδεαδκζκγάjiki kβθ iπδζκγά jαμ.    
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Θ《Μ] 〈 

〈1. Έθα  εδίυkδκ iέθαδ αλχδεΪ αεέθβkκ ji ζiέκ κλδασθkδκ 

hΪπihκ. Σkκ εδίυkδκ αjεκτθkαδ   hυκ jkαγiλΫμ  κλδασθkδiμ 

αθkέλλκπiμ hυθΪηiδμ 1F


 εαδ 2F


 ηi απκkΫζijηα kκ εδίυkδκ 

θα εδθiέkαδ ηi iπδkΪχυθjβ  a


  κησλλκπβ kβμ 1F


.   

])  Να iπδζΫιiki kβθ jωjkά απΪθkβjβέ 

Αθ εαkαλγβγiέ  β 2F


 β iπδkΪχυθjβ ηi kβθ κπκέα εδθiέkαδ kκ εδίυkδκ Ϋχiδ hδπζΪjδκ ηΫkλκ 

χωλέμ θα αζζΪιiδ φκλΪ. 

Τσki kα ηΫkλα kωθ hυθΪηiωθ  1F


 εαδ  2F


 jυθhΫκθkαδ ηi kβ jχΫjβ :      

             α)  21 2FF       く)  12 2FF    け)  21 3FF                             

Μονάhiς 4 

〈)  Να hδεαδκζκγάjiki kβθ επιλογή jαμ                                                        

Μονάhiς 8  

 
 

〈β.   Η γΫjβ iθσμ jυηαkκμ, πκυ εδθiέkαδ iυγτγλαηηα εαkΪ ηάεκμ iθσμ πλκjαθαkκζδjηΫθκυ Ϊικθα 

x΄x, hέθikαδ ji εΪγi χλκθδεά jkδγηά απσ kβθ iιέjωjβ  x = 10 + 5t ( x ji m , t ji s ).  

 ]) Να iπδζΫιiki kβθ jωjkά απΪθkβjβ. 

Πκδκ απσ kα παλαεΪkω hδαγλΪηηαkα παλδjkΪθiδ jωjkΪ kβθ kδηά kβμ kαχτkβkαμ kκυ 

jυηαkκμ ji jυθΪλkβjβ ηi kκ χλσθκλ 

   α)      く)              け)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Μονάhiς 4   
〈)  Να hδεαδκζκγάjiki kβθ iπδζκγά jαμέ                                                           
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Θ《Μ] 〈 

〈1.  Μδελά jφαέλα  ηΪααμ m = 2 Κg  αφάθikαδ απσ τοκμ  h = 180 m πΪθω απσ kβθ iπδφΪθiδα kκυ 

ihΪφκυμ θα πΫjiδ iζiτγiλα.  

 Η iπδkΪχυθjβ kβμ ίαλτkβkαμ  iέθαδ jkαγiλά εαδ έjβ ηi
2

m
g =10

s
. 

 Η iπέhλαjβ kκυ αΫλα iέθαδ αηiζβkΫα εαδ ωμ iπέπihκ ηβhiθδεάμ hυθαηδεάμ iθΫλγiδαμ γiωλκτηi kκ 

Ϋhαφκμέ  

A) Να jυηπζβλυjiki kα εiθΪ kκυ παλαεΪkω πέθαεα. 

                                                                                                                                              Μονάhiς 6 
 

Ύねος   

h (m) 

Κすνητすせή 

ενέρけεすα  

 K (J) 

〉υναμすせή 

ενέρけεすα  

 U (J) 

Ταχύτητα 

υ (m/s) 

180 0  0 

80    

0  0  

 

B) Nα hδεαδκζκγάjiki kδμ kδηΫμ πκυ jυηπζβλυjαki jkκθ παλαπΪθω πέθαεαέ 

 

                                                                                                                                              Μονάhiς 6 

         

〈2.   Έθα αυkκεέθβkκ iέθαδ αλχδεΪ αεέθβkκέ  Ο κhβγσμ kκυ  αυkκεδθάkκυ  kβ χλκθδεά jkδγηά t0 = 0 s, 

παkΪiδ kκ γεΪαδ  κπσki kκ αυkκεέθβkκ εδθiέkαδ ηi jkαγiλά iπδkΪχυθjβ εαδ kβ χλκθδεά jkδγηά  t1  Ϋχiδ 

hδαθτjiδ  hδΪjkβηα S1έ Τβ χλκθδεά jkδγηά  t2 ν β·t1  Ϋχiδ hδαθτjiδ  hδΪjkβηα S2.  

       ])  Να iπδζΫιiki kβθ jωjkά απΪθkβjβέ 

                    Τα hδαjkάηαkα  S1 εαδ  S2  jυθhΫκθkαδ ηi kβ jχΫjβ:   

                α)   S2 =   S1                              く)  S2 = 2·S1                  け)   S2 = 4·S1     

                                                                                                                                       Μονάhiς 4 

        〈) Να hδεαδκζκγάjiki kβθ iπδζκγά jαμέ 

                                                                                                                                       Μονάhiς 9   



Θ《Μ]  〈 

〈1. Δτκ jυηαkα ηi hδαφκλikδεΫμ ηΪαiμ Ϋχκυθ kβθ έhδα εδθβkδεά iθΫλγiδα εαδ εδθκτθkαδ πΪθω ji 

ζiέκ κλδασθkδκ hΪπihκ πλκμ kβθ έhδα εαkiτγυθjβέ  

  ]) Να iπδζΫιiki kβθ jωjkά απΪθkβjβέ 

Αθ αjεβγiέ ji εαγΫθα  jυηα hτθαηβ έhδκυ ηΫkλκυ εαδ εαkiτγυθjβμ αθkέγikβμ ηi kβθ kαχτkβkα kωθ 

jωηΪkωθ kσki κδ απκjkΪjiδμ πκυ γα hδαθτjκυθ kα jυηαkα ηΫχλδ θα jkαηαkάjκυθ: 

α) γα iέθαδ έjiμ        く) γα iέθαδ Ϊθδjiμ                 け) hiθ Ϋχω σζα kα hihκηΫθα γδα θα jυηπiλΪθω 

 Μονάhiς 4 

  〈) Να hδεαδκζκγάjiki kβθ iπδζκγά jαμέ 

Μονάhiς 8 

 

〈2. Απσ kκ Ϋhαφκμ εαδ απσ kβθ γΫjβ yo=0 kκυ εαkαεσλυφκυ Ϊικθα y iεkκιiτκυηi εαkαεσλυφα 

πλκμ kα πΪθω ηδα ηπέζδα ηi kαχτkβkα ηΫkλκυ υ εαδ εδθβkδεά iθΫλγiδα Κ. Σi εΪπκδκ τοκμ  y1 β 

ηπέζδα Ϋχiδ kαχτkβkα ηΫkλκυ υ/2. Η αθkέjkαjβ kκυ αΫλα θα γiωλβγiέ αηiζβkΫα β iπδkΪχυθjβ kβμ 

ίαλτkβkαμ jkαγiλάέ  

]) Να iπδζΫιiki kβθ jωjkά απΪθkβjβέ 

Η ηikαίκζά kβμ hυθαηδεάμ iθΫλγiδαμ kκυ jυηαkκμ απσ kβ γΫjβ yo Ϋωμ kβ γΫjβ y1 iέθαδ: 

α) 5K/4        く) -5K/4                 け) 3K/4 

 Μονάhiς 4 

  〈) Να hδεαδκζκγάjiki kβθ iπδζκγά jαμέ 

Μονάhiς 9 

 



Θ《Μ] 〈 

 

B1.   Δτκ ηδελΪ jυηαkα Α, 〈 ηi έjβ ηΪαα,  ίλέjεκθkαδ πΪθω  ji ζiέκ κλδασθkδκ  hΪπihκέ  Τκ jυηα 

Α iέθαδ αεέθβkκ, iθυ kκ jυηα  〈  εδθiέkαδ iυγτγλαηηα ηi jkαγiλά kαχτkβkα ηΫkλκυ υ〈. Τβ χλκθδεά 

jkδγηά t = 0 αjεκτηi ji εαγΫθα απσ kα jυηαkα Α εαδ 〈 κλδασθkδiμ hυθΪηiδμ ηi ηΫkλα FA εαδ FB 

αθkέjkκδχα, κδ κπκέiμ iθiλγκτθ γδα kκ έhδκ χλκθδεσ hδΪjkβηα 10 t , εαδ Ϋχκυθ εαkiτγυθjβ έhδα ηi 

kβθ εαkiτγυθjβ kβμ kαχτkβkαμ kκυ jυηαkκμ 〈. Τβ χλκθδεά jkδγηά t1 kα jυηαkα εδθκτθkαδ ηi kαχτά

kβkiμ έjκυ ηΫkλκυέ 

]) Να iπδζΫιiki kβθ jωjkά απΪθkβjβκ 

     Γδα kα ηΫkλα FA εαδ FB kωθ hυθΪηiωθ δjχτiδκ 

      α) FA = FB               く)    FA < FB               け)   FA > FB                                    

                                                                                                                                              Μονάhiς 4        

          〈)  Να hδεαδκζκγάjiki kβθ iπδζκγά jαμέ 

Μονάhiς 8 

 

 

B2.  Μαγβkάμ kβμ Α΄ Λυεiέκυ παλαkβλiέ jkκ jχάηα kβ 

γλαφδεά παλΪjkαjβ kαχτkβkαμ – χλσθκυ iθσμ αυkκεδά

θάkκυ, πκυ εδθiέkαδ ji iυγτγλαηηκ hλσηκέ   

Ο ηαγβkάμ εΪθiδ kκθ παλαεΪkω jυζζκγδjησ, iληβθiτά

κθkαμ kβ ηκλφά kκυ hδαγλΪηηαkκμκ  

«Η iπδkαχυθσηiθβ εέθβjβ hδαλεiέ ε s (απσ ί s Ϋωμ ε s), iθυ β iπδίλαhυθσηiθβ hδαλεiέ 1ί s  (απσ 

10 s Ϋωμ βί s)έ Αφκτ ζκδπσθ kκ χλκθδεσ hδΪjkβηα πκυ απαδkiέkαδ γδα θα αυιβγiέ β kαχτkβkΪ kκυ 

jkα 20 m/s, iέθαδ ηδελσkiλκ απσ kκ χλκθδεσ hδΪjkβηα πκυ απαδkiέkαδ γδα θα ηβhiθδjkiέ β kαχτkβkα 

kκυ, ιiεδθυθkαμ απσ kα βί m/s, jυηπiλαέθω σkδ β iπδkΪχυθjβ Ϋχiδ ηiγαζτkiλκ ηΫkλκ απσ kβθ iπδά

ίλΪhυθjβ» 

Να iπδίiίαδυjiki ά θα hδαοiτjiki kκθ παλαπΪθω jυζζκγδjησ, hδεαδκζκγυθkαμ kβθ απΪθkβjά jαμέ   

Μονάhiς 13 
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Θ《Μ] 〈 

 

〈1.   Δυκ ηδελΫμ jφαέλiμ Σ1 εαδ Σ2  ηααυθ m1 εαδ m2 αθkέjkκδχα ηi m2 

= 2m1, αφάθκθkαδ kαυkσχλκθα θα πΫjκυθ απσ hυκ jβηiέα πκυ ίλέjεκά

θkαδ ji τοβ h1 εαδ h2 αθkέjkκδχα ηi h1= 2h2έ Η αθkέjkαjβ kκυ αΫλα 

γiωλiέkαδ αηiζβkΫα εαδ β iπδkΪχυθjβ kβμ ίαλτkβkαμ Ϋχiδ jkαγiλά kδηά 

έjβ ηi g.  

      ]) Να iπδζΫιiki kβθ jωjkά απΪθkβjβέ  

      Αθ  W1 εαδ W2  iέθαδ kα Ϋλγα kωθ ίαλυθ kωθ hτκ jφαδλυθ Σ1 εαδ Σ2 

απσ kκ jβηiέκ πκυ αφΫγβεαθ εαδ ηΫχλδ θα φkΪjκυθ jkκ Ϋhαφκμ, kσki 

δjχτiδκ 

 

          α) W1 = 2W2       く) W1 = W2            け) W2  = 2W1     

Μονάhiς  4 

〈) Να hδεαδκζκγάjiki kβθ iπδζκγά jαμέ          

Μονάhiς  8 

 

 

B2. Έθα jυηα iέθαδ αλχδεΪ αεέθβkκ jkβ γΫjβ xκ  = 0 m εαδ kβ χλκθδεά jkδγηά tκ  = 0 s αλχέαiδ θα 

εδθiέkαδ iυγτγλαηηα ηi jkαγiλά iπδkΪχυθjβ  a = 4 m/s2.   

         ]) Να jυηπζβλυjiki kδμ kδηΫμ kωθ ηiγiγυθ πκυ ζiέπκυθ απσ kκθ παλαεΪkω πέθαεαέ 

Χλκθδεά jkδγηά 

t (s) 

ΕπδkΪχυθjβ 

a (m/s2) 

Ταχτkβkα 

υ (m/s) 

0 4 0 

2 4  

4 4  

6 4  

Μονάhiς 3 

   B) Να jχihδΪjiki ji ίαγηκζκγβηΫθκυμ Ϊικθiμ kβ γλαφδεά παλΪjkαjβ kβμ iπδkΪχυθjβμ kκυ 

jυηαkκμ ji jυθΪλkβjβ ηi kκ χλσθκ γδα kκ χλκθδεσ hδΪjkβηα ί s → ζ s. 

Μονάhiς 5 

Γ) Να υπκζκγέjiki kκ iηίαhσθ kκυ jχάηαkκμ πκυ πiλδεζiέikαδ ηikαιτ kκυ κλδασθkδκυ Ϊικά

θα t εαδ kβμ γλαηηάμ πκυ παλδjkΪθiδ kβθ iπδkΪχυθjβ, γδα kκ χλκθδεσ hδΪjkβηα απσ ί → ζ sέ Να 

iιikΪjiki kβθ kδηά πκδαθκτ φυjδεκτ ηiγΫγκυμ iεφλΪαiδ kκ iηίαhσ πκυ υπκζκγέjαkiέ 

Μονάhiς 5 
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Θ《Μ] 〈 

〈1. Έθα αυkκεέθβkκ (Α) Ϋχiδ kikλαπζΪjδα ηΪαα απσ ηέα ηκkκjδεζΫkα (Μ)έ Τα hτκ κχάηαkα 

εδθκτθkαδ ji iυγτγλαηηκ hλσηκ εαδ Ϋχκυθ kβθ έhδα εδθβkδεά iθΫλγiδαέ  

]) Να iπδζΫιiki kβ jωjkά απΪθkβjβέ 

Αθ υΑ εαδ υΜ iέθαδ kα ηΫkλα kωθ kαχυkάkωθ kκυ αυkκεδθάkκυ εαδ kβμ ηκkκjδεζΫkαμ αθkέjkκδχα, 

kσki κ ζσγκμ kκυμ  Α

Μ

υ
υ

, δjκτkαδ ηiκ  

α) 1

2
   く) 1

4
   け) 2 

Μονάhiς 4 

〈) Να hδεαδκζκγάjiki kβθ iπδζκγά jαμ . 

Μονάhiς 8 

 

 〈2.  Σkκ hδπζαθσ hδΪγλαηηα απiδεκθέακθkαδ πκδκkδεΪ   

κδ kδηΫμ kωθ  kαχυkάkωθ, hυκ jωηΪkωθ Α εαδ 〈  πκυ 

ηikαεδθκτθkαδ iυγτγλαηηα, ji jυθΪλkβjβ ηi kκ χλσθκ  

Τσkiκ  

])   Να iπδζΫιiki kβ jωjkά πλσkαjβ                                                                                  

α)  Αθ β jυθδjkαηΫθβ hτθαηβ πκυ αjεiέkαδ jkκ 

jυηα Α  iέθαδ έjβ ηi kβ jυθδjkαηΫθβ hτθαηβ πκυ 

αjεiέkαδ jkκ jυηα 〈, kσki β ηΪαα kκυ jυηαkκμ Α 

iέθαδ ηiγαζτkiλβ απσ kβθ ηΪαα kκυ 〈έ 

く)   Αθ kα hτκ jυηαkα Ϋχκυθ έjiμ ηΪαiμ kσki β jυθδjkαηΫθβ kωθ hυθΪηiωθ πκυ αjεκτθkαδ jkκ 

jυηα Α iέθαδ ηiγαζτkiλβ, απσ kβ jυθδjkαηΫθβ kωθ hυθΪηiωθ πκυ αjεκτθkαδ jkκ jυηα  〈έ 

け)   Αθ β jυθδjkαηΫθβ hτθαηβ πκυ αjεiέkαδ ji εΪγi jυηα Ϋχiδ kκ έhδκ ηΫkλκ, kσki ηΪαα kκυ 

jυηαkκμ Α  γα iέθαδ έjβ ηi kβ  ηΪαα kκυ jυηαkκμ 〈έ 

                                                                             Μονάhiς 4 

〈)   Να hδεαδκζκγάjiki kβθ απΪθkβjά jαμ.                                                                                      

                                                                                                                                       Μονάhiς 9  

 

 

 

υ Α 

Β 

   t 
0 



Θ《Μ] 〈 

 〈1.  Σkκ hδπζαθσ hδΪγλαηηα  παλδjkΪθikαδ πκδκkδεΪ β 

kδηά kβμ kαχτkβkαμ hυκ jωηΪkωθ Α εαδ 〈 πκυ 

εδθκτθkαδ iυγτγλαηηα, ji jυθΪλkβjβ ηi kκ χλσθκέ Τα 

jυηαkα Α εαδ 〈 εδθκτθkαδ ji παλΪζζβζiμ kλκχδΫμ εαδ 

kβ χλκθδεά jkδγηά t = ί ίλέjεκθkαδ kκ Ϋθα hέπζα jkκ 

Ϊζζκ.  

      ])  Να iπδζΫιiki kβ jωjkά πλσkαjβ.                                                                                  

      α)  Τκ jυηα Α iέθαδ αεέθβkκ iθυ kκ jυηα 〈 

iεkiζiέ iυγτγλαηηβ κηαζά εέθβjβ έ 

       く)  Τβ χλκθδεά jkδγηά t1  kα hτκ jυηαkα jυθαθkυθkαδ έ 

       け)  Η ηikαkσπδjβ kκυ jυηαkκμ Α jkκ χλκθδεσ hδΪjkβηα ί→ 1t , iέθαδ hδπζΪjδα απσ kβ 

ηikαkσπδjβ kκυ jυηαkκμ 〈 jkκ έhδκ  χλκθδεσ hδΪjkβηα . 

                                                                                                                                              Μονάhiς 4 

       〈)  Να hδεαδκζκγάjiki kβθ απΪθkβjά jαμ.                                                                          

                                                                                                                                              Μονάhiς 8   

 

                                                                          

〈2.     Σkκ hδπζαθσ jχάηα φαέθκθkαδ κδ εΪγikiμ jυθδjkυjiμ   xF   

εαδ  yF   kβμ hτθαηβμ F   

])  Να iπδζΫιiki kβ jωjkά πλσkαjβέ  

Αθ kκ ηΫkλκ kβμ jυθδjkυjαμ xF  εαδ kκ ηΫkλκ kβμ hτθαηβμ F  

jυθhΫκθkαδ ηi kβ jχΫjβ 0,8F F  , kσki  kκ  ηΫkλκ kβμ jυθδjkυjαμ    

yF   εαδ kκ ηΫkλκ kβμ hτθαηβμ F  γα jυθhΫκθkαδ ηi kβ jχΫjβ :       

 α)            0,8F F             く)   0,6YF F       け)  0,5YF F              

                                                                                                                                              Μονάhiς 4   

 〈)   Να hδεαδκζκγάjiki kβθ iπδζκγάμ jαμ.                                                                            

                                                                                                                                              Μονάhiς 9         

 

 

 

 

Α 

Β 

   t 
t1 0 

υ1 

υ 



Θ《Μ]  〈 
 
〈1. Έθα σχβηα εδθiέkαδ iυγτγλαηηα εαδ β kδηά kβμ kαχτkβkΪμ kκυ ηikαίΪζζikαδ ηi kκ χλσθκ σπωμ 

φαέθikαδ jkκ παλαεΪkω hδΪγλαηηαέ 

                                      
                                         
                                                                                               
 
                                      
                                   

 
 
 
 
 
 
 
]) Να iπδζΫιiki kβ jωjkά πλσkαjβέ 

Η jυθκζδεά ηikαkσπδjβ kκυ κχάηαkκμ jkκ χλκθδεσ hδΪjkβηα 0→2t1 iέθαδ έjβ ηiκ 

α) υ1t1  く) 0  け) β υ1t1 

                                       Μονάhiς 4 

〈) Να hδεαδκζκγάjiki kβθ iπδζκγά jαμ                 Μονάhiς 8          

 
 

〈β. Μδελά jφαέλα ίλέjεikαδ πΪθω jkκ Ϋhαφκμέ Η jφαέλα iεkκιiτikαδ εαkαεσλυφα πλκμ kα πΪθω 

ηi εδθβkδεά iθΫλγiδα Κ, κπσki φkΪθiδ ji τοκμ H πΪθω απσ kκ Ϋhαφκμέ Η αθkέjkαjβ kκυ αΫλα θα 

γiωλβγiέ αηiζβkΫαέ Η iπδkΪχυθjβ kβμ ίαλτkβkαμ g iέθαδ jkαγiλάέ 

]) Να iπδζΫιiki kβ jωjkά πλσkαjβ. 

Αθ β έhδα jφαέλα iεkκιiυσkαθ απσ kκ Ϋhαφκμ εαkαεσλυφα πλκμ kα πΪθω Ϋχκθkαμ hδπζΪjδα 

εδθβkδεά iθΫλγiδα βK, kσki kκ ηΫγδjkκ τοκμ jkκ κπκέκ γα Ϋφkαθi γα άkαθ, 

α) H   く) H/2  け) 2H 

          Μονάhiς 4 

〈) Να hδεαδκζκγάjiki kβθ iπδζκγά jαμ                 Μονάhiς 9 
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Θ《Μ]  〈 
 
〈1. Δτκ εδθβkΪ Α εαδ 〈 εδθκτθkαδ 

iυγτγλαηηαέ Η kδηά kβμ kαχτkβkΪμ kκυμ 

ηikαίΪζζikαδ ηi kκ χλσθκ, σπωμ 

φαέθikαδ jkκ hδΪγλαηηαέ 

]) Να iπδζΫιiki kβ jωjkά πλσkαjβέ 

α) Σkκ χλκθδεσ hδΪjkβηα 0→t1 kα hυκ 

εδθβkΪ γα Ϋχκυθ έjiμ ηikαkκπέjiδμέ 

く) Τβ χλκθδεά jkδγηά t1 kα hυκ εδθβkΪ 

γα Ϋχκυθ έjiμ kαχτkβkiμ εαδ έjiμ 

iπδkαχτθjiδμ. 

け) Σkκ χλκθδεσ hδΪjkβηα 0→t1 β ηikαkσπδjβ kκυ 〈 γα iέθαδ hδπζΪjδα απσ kβ ηikαkσπδjβ kκυ Α. 

          Μονάhiς 4 

〈) Να hδεαδκζκγάjiki kβθ iπδζκγά jαμ.                 Μονάhiς 8 

 

〈β. Μδελά jδhiλΫθδα jφαέλα ηΪααμ m ίλέjεikαδ αλχδεΪ jkκ Ϋhαφκμέ Η jφαέλα iεkκιiτikαδ 

εαkαεσλυφα πλκμ kα πΪθω ηi αλχδεά kαχτkβkα ηΫkλκυ υ0έ Η αθkέjkαjβ kκυ αΫλα θα γiωλβγiέ 

αηiζβkΫαέ  

Α) Να iπδζΫιiki kβ jωjkά πλσkαjβέ 

Η εδθβkδεά iθΫλγiδα πκυ γα Ϋχiδ β jφαέλα φkΪθκθkαμ ιαθΪ jkκ Ϋhαφκμ γα iέθαδκ 

α) έjβ ηi kβθ πκjσkβkα  

く) ηδελσkiλβ απσ kβθ πκjσkβkα  

け) ηiγαζτkiλβ απσ kβθ πκjσkβkα  

          Μονάhiς 4 

〈) Να hδεαδκζκγάjiki kβθ iπδζκγά jαμ                 Μονάhiς 9 

 



Θ《Μ]  〈 
 
〈1. Έθα σχβηα εδθiέkαδ iυγτγλαηηαέ 

Η kδηά kβμ kαχτkβkΪμ kκυ 

ηikαίΪζζikαδ ηi kκ χλσθκ, σπωμ 

φαέθikαδ jkκ hδΪγλαηηα. Γδα kδμ 

χλκθδεΫμ jkδγηΫμ δjχτiδ t2=2 t1 εαδ  

t3= 2,5 t1. 

]) Να iπδζΫιiki kβ jωjkά πλσkαjβέ 

α) Σkκ χλκθδεσ hδΪjkβηα ί→t1 β 

iπδkΪχυθjβ kκυ κχάηαkκμ iέθαδ 

ηiγαζτkiλβ εαkΪ ηΫkλκ, απσ kκ ηΫkλκ 

kβμ iπδkΪχυθjάμ kκυ jkκ χλκθδεσ hδΪjkβηα t2→t3 

く) Σkκ χλκθδεσ hδΪjkβηα t1→t2 β iπδkΪχυθjβ kκυ κχάηαkκμ Ϋχiδ γikδεά kδηά. 

け) Τκ ηΫkλκ kβμ iπδkΪχυθjβμ kκυ κχάηαkκμ jkκ χλκθδεσ hδΪjkβηα ί→t1, iέθαδ ηδελσkiλκ απσ kκ 

ηΫkλκ kβμ iπδkΪχυθjάμ kκυ jkκ χλκθδεσ hδΪjkβηα t2→t3. 

          Μονάhiς 4 

〈) Να hδεαδκζκγάjiki kβθ iπδζκγά jαμ.                Μονάhiς 8 

 

〈β. Μδελσ jυηα iέθαδ αλχδεΪ αεέθβkκ πΪθω ji ζiέκ κλδασθkδκ iπέπihκέ Μi kβθ iπέhλαjβ jkαγiλάμ 

κλδασθkδαμ hτθαηβμ F ηikαkκπέαikαδ εαkΪ x πΪθω jkκθ κλδασθkδκ πλκjαθαkκζδjηΫθκ Ϊικθα Ox, 

κπσki απκεkΪ εδθβkδεά iθΫλγiδα Kέ Αθ β ηikαkσπδjβ kκυ jυηαkκμ ηi kβθ iπέhλαjβ kβμ έhδαμ 

hτθαηβμ άkαθ 2x, kσki β εδθβkδεά iθΫλγiδα kκυ jυηαkκμ γα άkαθ έjβ ηiκ 

]) Να iπδζΫιiki kβ jωjkά απΪθkβjβ. 

α) βΚ 

く) 
2

K  

け) 4Κ 

          Μονάhiς 4 

〈) Να hδεαδκζκγάjiki kβθ iπδζκγά jαμ                 Μονάhiς 9 

 



Θ《Μ]  〈 
 
〈1. ΣδhiλΫθδκ εδίυkδκ ίΪλκυμ  ίλέjεikαδ αλχδεΪ αεέθβkκ πΪθω jkκ Ϋhαφκμέ Μi kβ ίκάγiδα 

γiλαθκτ αjεiέkαδ jkκ εδίυkδκ jkαγiλά εαkαεσλυφβ hτθαηβ  ηΫkλκυ,
2

3B
F  έ Τκ εδίυkδκ 

αθΫλχikαδ εαkαεσλυφα ηi jkαγiλά iπδkΪχυθjβέ Η αθkέjkαjβ kκυ αΫλα θα γiωλβγiέ αηiζβkΫαέ Η 

iπδkΪχυθjβ kβμ ίαλτkβkαμ g iέθαδ jkαγiλάέ 

]) Να iπδζΫιiki kβ jωjkά πλσkαjβέ 

Τκ εδίυkδκ αθΫλχikαδ ηi jkαγiλά iπδkΪχυθjβ πκυ Ϋχiδ ηΫkλκ,  

α) 0,5 g  く) 2,5 g け) 1,5 g 

          Μονάhiς 4 

〈) Να hδεαδκζκγάjiki kβθ iπδζκγά jαμ                 Μονάhiς 8 

 

〈β. Δτκ ηδελΫμ σηκδiμ jδhiλΫθδiμ jφαέλiμ Α εαδ Γ πκυ Ϋχκυθ έjiμ ηΪαiμ ίλέjεκθkαδ ji τοκμ hΑ εαδ 

hΓ αθkέjkκδχα απσ kκ Ϋhαφκμέ Οδ jφαέλiμ αφάθκθkαδ θα πΫjκυθ iζiτγiλαέ Οδ αθkδjkΪjiδμ kκυ αΫλα 

θα γiωλβγκτθ αηiζβkΫiμέ Αθ WA εαδ WΓ iέθαδ kα Ϋλγα kωθ ίαλυθ kκυμ αθkέjkκδχα, απσ kκ jβηiέκ 

πκυ ιiεέθβjαθ θα εδθκτθkαδ εαδ ηΫχλδ θα φkΪjκυθ jkκ Ϋhαφκμ, δjχτiδκ 

Α) Να iπδζΫιiki kβ jωjkά πλσkαjβ, 

α)  

ί)  

γ)  

          Μονάhiς 4 

〈) Να hδεαδκζκγάjiki kβθ iπδζκγά jαμ                 Μονάhiς 9 

 



Θ《Μ]  〈 
 
〈1. Έθα ιτζδθκ εδίυkδκ ηΪααμ m = 500 g ίλέjεikαδ αλχδεΪ αεέθβkκ ji κλδασθkδκ hΪπihκέ Σkκ jυηα 

αjεκτθkαδ jυγχλσθωμ κδ jkαγiλΫμ κλδασθkδiμ hυθΪηiδμ ηi ηΫkλα F1 = 10 N εαδ F2 = 6 N σπωμ 

φαέθikαδ jkκ παλαεΪkω jχάηαέ  

 

                                                 

Μi kβθ iπέhλαjβ kωθ hυθΪηiωθ  εαδ  kκ jυηα εδθiέkαδ iυγτγλαηηα ηi jkαγiλά iπδkΪχυθjβέ Η 

kλδίά κζέjγβjβμ πκυ αjεiέkαδ jkκ εδίυkδκ απσ kκ hΪπihκ iέθαδ jkαγiλά ηi ηΫkλκ T = 2 N. 

]) Να iπδζΫιiki kβ jωjkά πλσkαjβέ 

Τκ εδίυkδκ εδθiέkαδ ηi iπδkΪχυθjβ πκυ Ϋχiδ ηΫkλκ, 

α) 8 m/s2  く) 4 m/s2  け) 2 m/s2 

          Μονάhiς 4 
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〈β. Δυκ ιτζδθα εδίυkδα Α εαδ Γ ίλέjεκθkαδ αεέθβkα jkκ Ϋhαφκμέ Μi kβ ίκάγiδα γiλαθκτ kα hυκ 

εδίυkδα ηikαφΫλκθkαδ απσ kκ Ϋhαφκμ jkβθ kαλΪkjα iθσμ εkδλέκυ, jkκ έhδκ χλκθδεσ hδΪjkβηαέ Η 

ηΪαα kκυ εδίωkέκυ Α iέθαδ ηiγαζτkiλβ απσ kβ ηΪαα kκυ εδίωkέκυ Γέ Η αθkέjkαjβ kκυ αΫλα θα 

γiωλβγiέ αηiζβkΫαέ Η iπδkΪχυθjβ kβμ ίαλτkβkαμ g iέθαδ jkαγiλάέ 

]) Να iπδζΫιiki kβ jωjkά απΪθkβjβ. 

Η ηΫjβ δjχτμ πκυ απΫhωji κ γiλαθσμ γδα kβ ηikαφκλΪ kκυ εδίωkέκυ Α iέθαδ, 

α) ηiγαζτkiλβ απσ kβ ηΫjβ δjχτ γδα kβ ηikαφκλΪ kκυ εδίωkέκυ Γ. 

く) έjβ ηi kβ ηΫjβ δjχτ γδα kβ ηikαφκλΪ kκυ εδίωkέκυ Γ. 

け) ηδελσkiλβ απσ kβ ηΫjβ δjχτ γδα kβ ηikαφκλΪ kκυ εδίωkέκυ Γ. 

          Μονάhiς 4 
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    m 
2F


1F




Θ《Μ]  〈 
 
〈1. ΕλγΪkβμ αjεiέ ji  jδhiλΫθδκ εδίυkδκ ίΪλκυμ B


 κλδασθkδα hτθαηβ F


ηΫkλκυ έjκ ηi kκ 1ήε kκυ 

ίΪλκυμ hβζαhά F=B/5, κπσki kκ εδίυkδκ εδθiέkαδ ηi jkαγiλά kαχτkβkα .  

]) Να iπδζΫιiki kβ jωjkά πλσkαjβέ 

Ο jυθkiζijkάμ kλδίάμ κζέjγβjβμ ηikαιτ εδίωkέκυ εαδ hδαhλσηκυ iέθαδ:  

α) 0,5                              く) 0,2                          け) 0,4 

          Μονάhiς 4 

〈) Να hδεαδκζκγάjiki kβθ iπδζκγά jαμ                 Μονάhiς 8 

 

 

〈β. Μδελσ jυηα iέθαδ αλχδεΪ αεέθβkκ πΪθω ji ζiέκ κλδασθkδκ iπέπihκέ Μi kβθ iπέhλαjβ jkαγiλάμ 

κλδασθkδαμ hτθαηβμ F ηikαkκπέαikαδ εαkΪ x πΪθω jkκθ κλδασθkδκ πλκjαθαkκζδjηΫθκ Ϊικθα Ox, 

κπσki απκεkΪ εδθβkδεά iθΫλγiδα Kέ Αθ β ηikαkσπδjβ kκυ jυηαkκμ ηi kβθ iπέhλαjβ kβμ έhδαμ 

hτθαηβμ άkαθ 2x kσki β εδθβkδεά iθΫλγiδα kκυ jυηαkκμ γα άkαθ έjβ ηiκ 

Α) Να iπδζΫιiki kβ jωjkά απΪθkβjβ. 

α) βΚ 

ί) 
2

K  

γ) δΚ 

          Μονάhiς 4 

〈) Να hδεαδκζκγάjiki kβθ iπδζκγά jαμ                 
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         Θ《Μ] 〈 

 〈1.   Καγυμ κ ΜΪλδκμ πiλπαkκτji απσ kκ jχκζiέκ πλκμ kκ jπέkδ kκυ, iέhi Ϋθαθ iζαδκχλωηαkδjkά  

θα jkΫεikαδ ji ηδα οβζά jεαζωjδΪ εαδ θα ίΪφiδ  Ϋθα kκέχκέ ΚαkΪ ζΪγκμ, κ iζαδκχλωηαkδjkάμ  

Ϋjπλωιi kκθ εκυίΪ ηi kβθ ηπκγδΪ  (ηΪααμ 10 Κg) εαδ kβ ίκτλkjα (ηΪααμ 0,5 Κg). Τα hτκ 

αθkδεiέηiθα Ϋπijαθ jkκ Ϋhαφκμ kαυkσχλκθαέ Η αθkέjkαjβ kκυ αΫλα iέθαδ αηiζβkΫα.                                                                    

          ])  Να iπδζΫιiki kβ jωjkά πλσkαjβ.                                                                                  

          α)  Η hτθαηβ kβμ ίαλτkβkαμ πκυ αjεiέkαδ jkκθ εκυίΪ ηi kβθ ηπκγδΪ Ϋχiδ ηiγαζτkiλκ ηΫkλκ 

απσ kβ hτθαηβ kβμ ίαλτkβkαμ πκυ αjεiέkαδ jkβ ίκτλkjαέ 

          く)  Αφκτ kα hτκ αθkδεiέηiθα εδθκτθkαδ ηi kβθ έhδα iπδkΪχυθjβ, kκ ηΫkλκ kβμ hτθαηβμ kβμ 

ίαλτkβkαμ πκυ αjεiέkαδ jkκ εΪγi Ϋθα γα πλΫπiδ θα iέθαδ kκ έhδκ. 

          け)  Η hτθαηβ kβμ ίαλτkβkαμ πκυ αjεiέkαδ jkβ ίκτλkjα Ϋχiδ ηiγαζτkiλκ ηΫkλκ υjki θα 

εδθiέkαδ ηi kκθ έhδκ kλσπκ σπωμ κ εκυίΪμέ 

                                                                                                                                         Μονάhες  4 

         〈)  Να hδεαδκζκγάjiki kβθ iπδζκγά jαμ.                                                                       

                                                                                                                                         Μονάhες 8   

 

〈2.    Έθαμ γiλαθσμ  δjχτκμ P = 2 KW αθυουθiδ Ϋθαθ εδίυkδκ  ηΪααμ m  ηi jkαγiλά kαχτkβkαέ Τκ 

εδίυkδκ αθυουθikαδ ji τοκμ H ji χλσθκ t.                                                                                          

           ])  Να iπδζΫιiki kβ jωjkά πλσkαjβ.                                                                                 

           Η  δjχτμ iθσμ Ϊζζκυ γiλαθκτ  πκυ αθυουθiδ Ϋθα Ϊζζκ εδίυkδκ  hδπζΪjδαμ ηΪααμ ηi jkαγiλά 

kαχτkβkα jkκθ έhδκ χλσθκ εαδ jkκ έhδκ τοκμ H δjκτkαδ ηi   

  

         α)    1 KW                            く)   2 KW                            け)    4 KW  

Μονάhες 4   

          〈)  Να hδεαδκζκγάjiki kβθ iπδζκγάμ jαμ.  

Μονάhες 9  

  

                                                                                                                                         



Θ《Μ]  〈 

〈1. Σkα hδπζαθΪ jχάηαkα φαέθκθkαδ κδ 

hδαhκχδεΫμ γΫjiδμ kβμ εέθβjβμ hτκ 

jφαδλυθ jkκ iλγαjkβλδαεσ kλαπΫαδέ Η 

απσjkαjβ ηikαιτ hτκ hδαhκχδευθ 

γΫjiωθ εΪγi jφαέλαμ αθkδjkκδχiέ ji 

χλκθδεσ hδΪjkβηα 0,1 s. Tα ηάεβ iέθαδ 

ηikλβηΫθα ji cmέ Η kαχτkβkα kβμ 

jφαέλαμ Α iέθαδ υ1. Η ηΫjβ kαχτkβkα 

kβμ jφαέλαμ 〈 γδα kβθ hδαhλκηά 

cm 200  cm 0   iέθαδ υ2. 

]) Να iπδζΫιiki kβ jωjkά 

απΪθkβjβ. 

Γδα kδμ kαχτkβkiμ   υ1  εαδ  υ2  δjχτiδκ 

α) υ1 =  υ2       く)  υ1  >  υ2            け) υ1  <  υ2  

Μονάhες 4 

 〈) Να hδεαδκζκγάjiki kβθ iπδζκγά jαμ. 

Μονάhες 8 

 

〈2. Σi hτκ jυηαkα  Σ1 εαδ Σ2 έjωθ ηααυθ ηi kδηά m ν 1ί kg αjεκτθkαδ εαkαεσλυφiμ hυθΪηiδμ  1F  

εαδ 2F  αθkέjkκδχαέ Οδ hυθΪηiδμ Ϋχκυθ εαkiτγυθjβ αθkέγikβ απσ kα ίΪλβ kωθ jωηΪkωθέ  

Τκ jυηα Σ1 εδθiέkαδ πλκμ kα πΪθω ηi iπδkΪχυθjβ β m/s2έ Τκ jυηα Σ2 εδθiέkαδ πλκμ kα εΪkω ηi 

iπδίλΪhυθjβ β m/s2.  

]) Να iπδζΫιiki kβ jωjkά απΪθkβjβ. 

     Γδα kδμ kδηΫμ kωθ hυκ hυθΪηiωθ δjχτiδκ 

  α)  F1  = F2   く) F1  >  F2   け) F1  <  F2 

Μονάhες 4 

  〈) Να hδεαδκζκγάjiki kβθ iπδζκγά jαμ. 
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Θ《Μ] 〈 

 〈1.  Δτκ  ηδελκέ ετίκδ  Σ1 εαδ Σ2 ηi ηΪαiμ m1 εαδ m2 σπκυ m2 = 2m1 iέθαδ αλχδεΪ αεέθβkκδ πΪθω ji 
ζiέκ κλδασθkδκ hΪπihκ εαδ απΫχκυθ απσjkαjβ d.  Tβ χλκθδεά jkδγηά   t = 0 s αjεκτηi kαυkσχλκθα 
hυκ κλδασθkδiμ jkαγiλΫμ hυθΪηiδμ 1F


 jkκ ετίκ Σ1 εαδ 2F


 jkκ ετίκ Σ2 ηi απκkΫζijηα αυkκέ θα 

εδθβγκτθ πΪθω jkβθ έhδα iυγiέα ji αθkέγikiμ εαkiυγτθjiδμέ                                                                      

        ])  Να iπδζΫιiki kβ jωjkά πλσkαjβ.                                                                        

Αθ κδ ετίκδ jυθαθkυθkαδ jkκ ηΫjκ kβμ ηikαιτ kκυμ απσjkαjβμ γδα kα ηΫkλα kωθ hυθΪηiωθ 

1F


 εαδ 2F


 γα δjχτiδ  

                   α)    F1 =2F2              く)  F1 = F2                       け)   F2 =2F1        

     Μονάhiς 4 

        〈)  Να hδεαδκζκγάjiki kβθ iπδζκγά jαμ. 

          Μονάhiς 8 

                                                                                                                                                        

 

〈2. Έθα αυkκεέθβkκ εδθiέkαδ iυγτγλαηηα κηαζΪέ Έθα αεέθβkκ πiλδπκζδεσ, ησζδμ πiλθΪ kκ 

αυkκεέθβkκ απσ ηπλκjkΪ kκυ, αλχέαiδ θα kκ εαkαhδυεiδ ηi jkαγiλά iπδkΪχυθjβέ                                                     

         ])  Να iπδζΫιiki kβ jωjkά πλσkαjβ.                                                                         

        Τβ jkδγηά πκυ kκ πiλδπκζδεσ φγΪθiδ  kκ αυkκεέθβkκκ 

α)  β kαχτkβkα kκυ πiλδπκζδεκτ iέθαδ έjβ ηi kβ kαχτkβkα kκυ αυkκεδθάkκυ.  

く)  β kαχτkβkα kκυ πiλδπκζδεκτ iέθαδ hδπζΪjδα απσ kβθ kαχτkβkα kκυ αυkκεδθάkκυ. 

け)  β  kαχτkβkα kκυ αυkκεδθάkκυ iέθαδ kλδπζΪjδα απσ kβ kαχτkβkα kκυ πiλδπκζδεκτ.  

Μονάhiς 4 

〈)  Να hδεαδκζκγάjiki kβθ iπδζκγά jαμ.  
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1F
2

2F1

d



 
Θ《Μ]  〈 
 
〈1)  ΕλγΪkβμ hΫθiδ ηi αίαλΫμ jεκδθέ Ϋθα εδίυkδκ εαδ kκ jτλiδ ji κλδασθkδκ hΪπihκ, σπωμ παλδjkΪά

θikαδ jkβθ iδεσθαέ Τκ εδίυkδκ εδθiέkαδ ηi jkαγiλά kαχτkβkαέ Η iπέhλαjβ kκυ αΫλα γiωλiέkαδ αηiά

ζβkΫαέ 

]) Να iπδζΫιiki kβθ jωjkά απΪθkβjβ. 

Αθ jυηίκζέjκυηi ηi WF  kκ Ϋλγκ kβμ hτθαηβμ πκυ αjεiέ κ iλγΪkβμ jkκ εδίυkδκ, εαδ  WT  kκ Ϋλγκ 

kβμ hτθαηβμ kβμ kλδίάμ κζέjγβjβμ kσki γδα εΪγi ηikαkσπδjβ kκυ εδίωkέκυ γα δjχτiδκ 

α) WF > WT       く) WT = -WF         け) WF < WT                                                        

Μονάhiς 4 

〈) Να hδεαδκζκγάjiki kβθ iπδζκγά jαμ.                                                
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〈2)    Έθα ηδελσ jυηα εδθiέkαδ εαkΪ ηάεκμ kκυ Ϊικθα xx΄ ηi jkαγiλά iπδkΪχυθjβέ Τβ χλκθδεά 

jkδγηά t  =  0  s  kκ jυηα  hδΫλχikαδ απσ kκ jβηiέκ Ο (x = 0 m) kκυ πλκjαθαkκζδjηΫθκυ Ϊικθα xx΄.  

]) Να  jυηπζβλυjiki  kκθ  παλαεΪkω πέθαεαέ Γδα εΪγi χλκθδεά jkδγηά hέhikαδ β  αθkέά

jkκδχβ γΫjβ kκυ jυηαkκμέ  

t (s) x (m) υ )
s

m
(  α )

s

m
(

2
 

0 0  

 1 +4  

2 +12  

 

Μονάhiς 4 

 

〈) Να hδεαδκζκγάjiki kβθ iπδζκγά jαμ.                                                
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 Θ《Μ] 〈 

 

〈1.   Ο ΜΪλδκμ πκυ Ϋχiδ ηΪαα βί Kg ηi kβ ηαηΪ kκυ  πκυ Ϋχiδ ηΪαα ζί Κg  εΪθκυθ παkδθΪα jkκθ 

πΪγκέ  ΚΪπκδα jkδγηά, απσ απλκjiιέα, jυγελκτκθkαδ ηi απκkΫζijηα θα αεδθβkκπκδβγκτθ εαδ κδ 

hυκ. 

        ])  Να iπδζΫιki kβ jωjkά απΪθkβjβέ 

        ΚαkΪ kβ hδΪλεiδα kβμ jτγελκυjβμκ  

        α)  Οδ hυθΪηiδμ πκυ αjεκτθkαδ αθΪηijα jkκθ ΜΪλδκ εαδ kβ ηαηΪ kκυ Ϋχκυθ  έjα ηΫkλα 

αζζΪ πλκεαζκτθ iπδίλαhτθjiδμ ηi hδαφκλikδεσ ηΫkλκ jkκθ   ΜΪλδκ εαδ kβ ηαηΪ kκυ.  

        く)  Οδ hυθΪηiδμ πκυ αjεκτθkαδ ηikαιτ kκυ ΜΪλδκυ εαδ kβμ ηαηΪμ kκυ Ϋχκυθ  έjα ηΫkλα 

εαδ πλκεαζκτθ  έjiμ iπδίλαhτθjiδμ jkκθ ΜΪλδκ εαδ kβ ηαηΪ kκυ. 

        け)  Η ηαηΪ αjεiέ ηiγαζτkiλβ hτθαηβ  jkκθ ΜΪλδκέ 

                                                                                                                                              Μονάhiς 4   

        〈)  Να hδεαδκζκγάjiki kβθ iπδζκγά jαμέ                                                                           
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 〈2.  Eθα εδίυkδκ iέθαδ αλχδεΪ αεέθβkκ πΪθω ji ζiέκ 

κλδασθkδκ iπέπihκέ Τβθ χλκθδεά jkδγηά t = 0 s αjεiέkαδ 

jkκ εδίυkδκ κλδασθkδα hτθαηβ F


έ Σkκ hδπζαθσ hδΪγλαηηα 

παλδjkΪθikαδ  β kδηά kβμ hτθαηβμ F


ji jυθΪλkβjβ ηi kκ 

χλσθκέ  

 

        ])  Να iπδζΫιiki kβ jωjkά απΪθkβjβ.                                                                                  

        α)   ΜΫχλδ kβθ χλκθδεά jkδγηά t1 kκ εδίυkδκ iεkiζiέ  iυγτγλαηηβ κηαζά  εέθβjβ εαδ 

ηikΪ κηαζΪ iπδίλαhυθσηiθβ εέθβjβ. 

        く)  ΜΫχλδ kβθ χλκθδεά jkδγηά t1 kκ εδίυkδκ iεkiζiέ  iυγτγλαηηβ κηαζΪ 

iπδkαχυθσηiθβ εέθβjβ  εαδ ηikΪ κηαζΪ iπδίλαhυθσηiθβ εέθβjβ.  

        け)  Τκ ηΫkλκ kβμ kαχτkβkαμ kκυ εδίωkέκυ kβθ χλκθδεά jkδγηά t2  iέθαδ ηiγαζτkiλκ απσ 

kκ ηΫkλκ kβμ kαχτkβkαμ kβθ  jkδγηά  t1. 

                                                                                                                                            Μονάhiς 4 

       〈)  Να hδεαδκζκγάjiki kβθ iπδζκγά jαμέ 

                                                                                                                                            Μονάhiς 9   

 F 

   t t1 t
2
 0 0 



Θ《Μ] 〈 

〈1. Έθα παδγθέhδ - αυkκεδθβkΪεδ  ηΪααμ 1 Kg iέθαδ αεέθβkκ jkβ γΫjβ x = 0 m.  Τβθ χλκθδεά jkδγηά t 

= 0 s ιiεδθΪ θα εδθiέkαδ iυγτγλαηηαέ Σkκθ παλαεΪkω πέθαεα φαέθκθkαδ  κδ kδηΫμ kβμ γΫjβμ kκυ 

αυkκεδθάkκυ ji jυθΪλkβjβ ηi kκθ χλσθκ.        

 t (s) x (m) 

0 0 

1 1 

2 4 

3 9 

         

       Μέα απσ kδμ παλαεΪkω απαθkάjiδμ iέθαδ β jωjkά ηi ίΪjβ kδμ παλαπΪθω kδηΫμ 

])  Να iπδζΫιiki kβ jωjkά απΪθkβjβ.                                                                   

α)   kκ αυkκεέθβkκ εδθiέkαδ ηi jkαγiλά iπδkΪχυθjβ ηΫkλκυ δ m/s2. 

く)   kκ αυkκεέθβkκ kβ χλκθδεά jkδγηά t ν β s Ϋχiδ kαχτkβkα ηΫkλκυ mυ 4
s

 .  

け)   jkκ αυkκεέθβkκ αjεiέkαδ jkαγiλά jυθδjkαηΫθβ hτθαηβ  ηΫkλκυ 1 Ν. 

Mονάhiς 4   

       〈)  Να hδεαδκζκγάjiki kβθ iπδζκγά jαμ.  

Mονάhiς 8  

                                                                                                                                

〈2.   Δτκ  σηκδiμ  ηikαζζδεΫμ jφαέλiμ Σ1 εαδ Σ2 , έhδαμ ηΪααμ,  αφάθκθkαδ  kαυkσχλκθα θα 

iεkiζΫjκυθ iζiτγiλβ πkυjβ,   απσ τοκμ  h1  β  Σ1 εαδ απσ τοκμ  h2  β Σ2,  πΪθω απσ kβθ iπδφΪθiδα 

kβμ Γβμ.  

      ])  Να iπδζΫιiki kβ jωjkά απΪθkβjβ. 

      Αθ h1= 2h2, kσki:  

      α)  Η jφαέλα  Σ1 φγΪθiδ jkκ Ϋhαφκμ Ϋχκθkαμ kαχτkβkα hδπζΪjδκυ ηΫkλκυ απσ kβθ kαχτkβkα  

            kβμ jφαέλαμ  Σ2.  

      く)  Οδ  hτκ jφαέλiμ φkΪθκυθ kαυkσχλκθα jkκ Ϋhαφκμ.  

      け)   Η jφαέλα  Σ1 φγΪθiδ jkκ Ϋhαφκμ Ϋχκθkαμ hδπζΪjδα εδθβkδεά iθΫλγiδα απσ kβ jφαέλα  Σ2.  

Μονάhiς 4  

      〈)  Να hδεαδκζκγάjiki kβθ iπδζκγά jαμ.  

Μονάhiς 9  

 



Θ《Μ]  〈 

 

〈1.   Έθαμ αζiιδπkωkδjkάμ πΫφkiδ απσ kκ αiλκπζΪθκ χωλέμ αλχδεά kαχτkβkα εαδ αφκτ αθκέιiδ kκ 

αζiιέπkωkκ εδθκτηiθκμ γδα εΪπκδκ χλκθδεσ hδΪjkβηα ηi jkαγiλά kαχτkβkα πλκjγiδυθikαδ jkκ 

Ϋhαφκμ 

]) Να iπδζΫιiki kβθ jωjkά απΪθkβjβ. 

Αθ jυηίκζέjκυηi ηi WΒ  kκ Ϋλγκ kκυ ίΪλκυμ kκυ αζiιδπkωkδjkά  εαkΪ kβ hδΪλεiδα 

kβμ πkυjβμ  kκυ εαδ Κ kβ εδθβkδεά iθΫλγiδα kκυ αζiιδπkωkδjkά εαkΪ kβ πλκjγiέωjβ 

kκυ  γα δjχτiδκ 

α) WΒ > Κ           く) WΒ = Κ          け) WΒ < Κ                                                                      

 Μονάhiς 4 

                                                                                                          

〈) Να hδεαδκζκγάjiki kβθ iπδζκγά jαμ.                                                

Μονάhiς 8 

 

 

〈2.    O χκθhλσμ (Α)  εαδ κ ζδγθσμ (〈) Ϋχκυθ ηΪαiμ mA 

εαδ mB ηi jχΫjβ mA=2mBέ Οδ hυκ kκυμ jkΫεκθkαδ ηi 

παkέθδα ji ζiέκ κλδασθkδκ hΪπihκ ελαkυθkαμ kκ kiθkωά

ηΫθκ jεκδθέ, σπωμ φαέθikαδ jkκ hδπζαθσ jχάηαέ Η ηΪαα 

kωθ παkδθδυθ γiωλiέki αηiζβkΫαέ 

 

]) Να iπδζΫιiki kβθ jωjkά απΪθkβjβέ 

Τλαίυθkαμ kκ jεκδθέ αλχέακυθ θα εδθκτθkαδ  ηi iπδkαχτθjiδμ ηΫkλωθ αΑ εαδ αΒ 

πκυ Ϋχκυθ jχΫjβκ 

α) αΑ = αΒ = 0          く) αΑ = 2αΒ         け) αΒ = 2αΑ 

 Μονάhiς 4 

〈) Να hδεαδκζκγάjiki kβθ iπδζκγά jαμ.                                               

Μονάhiς 9 

  

 

 



Θ《Μ] B  

B1.  Τβ χλκθδεά jkδγηά t = 0 s hυκ αζiιδπkωkδjkΫμ έhδαμ ηΪααμ iγεαkαζiέπκυθ kκ αiλκπζΪθκ jkκ 

κπκέκ iπΫίαδθαθ εαδ αλχδεΪ iεkiζκτθ iζiτγiλβ πkυjβέ Οδ hυκ αζiιδπkωkδjkΫμ αθκέγκυθ kα 

αζiιέπkωkΪ kκυμ kδμ χλκθδεΫμ jkδγηΫμ  t1 εαδ t2=2t1 αθkέjkκδχα κπσki αλχέακυθ θα εδθκτθkαδ ηi 

jkαγiλά kαχτkβkα ηi kβθ κπκέα εαδ πλκjγiδυθκθkαδέ  

]) Να iπδζΫιiki kβθ jωjkά απΪθkβjβ.                                                

Αθ P1 εαδ P2 iέθαδ κδ λυγηκέ παλαγωγάμ Ϋλγκυ απσ kα ίΪλβ kωθ αζiιδπkωkδjkυθ εαkΪ kβ 

εέθβjά kκυμ ηi jkαγiλά kαχτkβkα kσki δjχτiδκ 

α) P1 = P2   く) P2 = 2P1   け) P2 = 4P1  

Μονάhiς 4 

B) Να hδεαδκζκγάjiki kβθ iπδζκγά jαμ.                                                

Μονάhiς 8 

 

 

B2.  Κδίυkδκ ίλέjεikαδ αεέθβkκ ji ζiέκ κλδασθkδκ iπέπihκέ Τβ 

χλκθδεά jkδγηά t = 0 s jkκ εδίυkδκ αjεiέkαδ κλδασθkδα hτθαηβ β 

kδηά kβμ κπκέαμ, ji jυθΪλkβjβ ηi kκ χλσθκ, hέθikαδ απσ kκ 

hδΪγλαηηα πκυ παλδjkΪθikαδ jkβ hδπζαθά iδεσθα, κπσki kκ εδίυkδκ 

αλχέαiδ θα εδθiέkαδ εαkΪ kβ γikδεά φκλΪ kκυ Ϊικθα x.  

]) Να iπδζΫιiki kβθ jωjkά απΪθkβjβ. 

Τβ χλκθδεά jkδγηά t = 3 s  

α) kκ εδίυkδκ βλiηiέ.  

く) kκ εδίυkδκ iιαεκζκυγiέ θα εδθiέkαδ εαkΪ kβ γikδεά φκλΪ kκυ Ϊικθα x΄x.     

け) kκ εδίυkδκ εδθiέkαδ εαkΪ kβθ αλθβkδεά φκλΪ kκυ Ϊικθα x΄x.                

 Μονάhiς 4 

〈) Να hδεαδκζκγάjiki kβθ iπδζκγά jαμέ                                               

Μονάhiς 9 

 

 



Θ《Μ] B 
 
〈1. Έθαμ ηδελσμ ετίκμ ίλέjεikαδ αεέθβkκμ πΪθω ji ζiέκ κλδασθkδκ 

hΪπihκέ Τβθ jkδγηά t = 0 s αλχέαiδ θα αjεiέkαδ jkκθ ετίκ κλδασθkδα 

hτθαηβ F


jkαγiλάμ εαkiτγυθjβμ kβμ κπκέαμ kκ ηΫkλκ ηikαίΪζζikαδ 

ηi kκ χλσθκ σπωμ παλδjkΪθikαδ jkκ hδΪγλαηηαέ  

]) Να iπδζΫιiki kβθ jωjkά απΪθkβjβ. 

Η iπδkΪχυθjβ ηi kβθ κπκέα γα εδθβγiέ  κ ετίκμ γα Ϋχiδ. 

α) jkαγiλσ ηΫkλκ εαδ  ηikαίαζζσηiθβ εαkiτγυθjβέ 

く) ηΫkλκ πκυ αυιΪθikαδ ηi kκ χλσθκ εαδ jkαγiλά εαkiτγυθjβ. 

け) ηΫkλκ πκυ ηiδυθikαδ ηi kκ χλσθκ εαδ jkαγiλά εαkiτγυθjβ.  

Μονάhiς 4  

〈) Να hδεαδκζκγάjiki kβθ iπδζκγά jαμέ                  

Μονάhiς 8 

 

〈2. ΘΫζκυηi θα hδiλiυθάjκυηi πσki ηδα hτθαηβ παλΪγiδ ηiγαζτkiλκ Ϋλγκ ji Ϋθα χλκθδεσ 

hδΪjkβηα Δt. Όkαθ αjεiέkαδ ησθβ kβμ ji Ϋθα jυηα ά σkαθ αjεiέkαδ kαυkσχλκθα ηi ηδα Ϊζζβ 

hτθαηβ; Γδα kκ ζσγκ αυkσ, γα hδiλiυθάjκυηi hτκ πiλδπkυjiδμ Ϊjεβjβμ hυθΪηiωθ ji Ϋθα εδίυkδκ 

πκυ iέθαδ αεέθβkκ ji ζiέκ κλδασθkδκ hΪπihκ. 

Πiλέπkωjβ Ι:  Τβθ jkδγηά to = 0 s αλχέαiδ θα αjεiέkαδ jkαγiλά κλδασθkδα hτθαηβ 1F


. 

Πiλέπkωjβ ΙΙ:  Τβθ jkδγηά to = 0 s αλχέαiδ θα αjεiέkαδ β hτθαηβ 1F


 (πκυ αjεiέkαδ εαδ jkβθ 

πiλέπkωjβ Ι) kαυkσχλκθα ηi ηδα Ϊζζβ jkαγiλά κλδασθkδα hτθαηβ 2F


.  

 

 

 

 

]) Να iπδζΫιiki kβθ jωjkά απΪθkβjβ.                                                                      

ΟθκηΪακυηi WF1(I) kκ Ϋλγκ πκυ παλΪγiδ β 1F


 ji χλκθδεσ hδΪjkβηα Δt = t - to jkβθ πiλέπkωjβ Ι εαδ 

WF1(ΙI) kκ Ϋλγκ πκυ παλΪγiδ β 1F


 jkκ έhδκ χλκθδεσ hδΪjkβηα  Δt jkβθ πiλέπkωjβ ΙΙέ Θα δjχτiδ:  

 (α) WF1(I) <  WF1(IΙ)                  (く)  WF1(I) >  WF1(IΙ)                 (け) WF1(I) =  WF1(IΙ)      

Μονάhiς 4 

〈) Να hδεαδκζκγάjiki kβθ iπδζκγά jαμ.                                                

Μονάhiς 9 

F 

t 

1F


 
2F


 

Πiλέπkωjβ ΙΙ 

1F


 

 

Πiλέπkωjβ Ι 



 
Θ《Μ]_B 

 

〈1. Η εδθβkδεά iθΫλγiδα ηδαμ ηπΪζαμ αυιΪθikαδ απσ Καλχ  ji  Κkiζ=4Κ αλχ ji χλκθδεσ hδΪjkβηα Δt.  

]) Να iπδζΫιiki kβθ jωjkά απΪθkβjβ.                                                   

Σkκ χλκθδεσ hδΪjkβηα Δt kκ Ϋλγκ W kβμ jυθδjkαηΫθβμ kωθ hυθΪηiωθ πκυ αjεκτθkαδ jkβ ηπΪζα 

iέθαδ  

                (α) 9Κ αλχ                           (く) 3Κ αλχ                                    (け) 15Κ αλχ 

Μονάhiς 4 

〈) Να hδεαδκζκγάjiki kβθ iπδζκγά jαμ.                                               

Μονάhiς 8 

 

〈2. Γiλαθσμ αjεiέ ji εδίυkδκ εαkαεσλυφβ hτθαηβ 1F  ηi kβθ iπέhλαjβ kβμ κπκέαμ kκ εδίυkδκ 

αθiίαέθiδ εαkαεσλυφα ηi iπδkΪχυθjβ ηΫkλκυ 
g

2
, σπκυ g β iπδkΪχυθjβ kβμ ίαλτkβkαμέ Όkαθ κ 

γiλαθσμ εαkiίΪαiδ kκ έhδκ εδίυkδκ  αjευθkαμ ji αυkσ εαkαεσλυφβ hτθαηβ 2F  kκ εδίυkδκ 

εαkiίαέθiδ ηi iπδkΪχυθjβ ηΫkλκυ g

2
. 

]) Να iπδζΫιiki kβθ jωjkά απΪθkβjβ.                                                                      

Αθ jkκ εδίυkδκ ji εΪγi πiλέπkωjβ αjεκτθkαδ hτκ hυθΪηiδμ, β hτθαηβ kκυ ίΪλκυμ εαδ αυkά απσ kκ 

γiλαθσ, kσki γδα kα ηΫkλα kκυμ γα δjχτiδκ  

α) F1  =  F2   く) F1 = 3F2    け) F1 = 2F2               

Μονάhiς 4 

〈) Να hδεαδκζκγάjiki kβθ iπδζκγά jαμ.                                                

Μονάhiς 9 

 



 
Θ《Μ]  〈 
 
〈1.   Πέγβεκμ ηi ηΪαα δί Kg ελΫηikαδ απσ kκ εζαhέ iθσμ hΫθhλκυ. 

]) Να iπδζΫιiki kβθ jωjkά απΪθkβjβ. 

Αθ β iπδkΪχυθjβ kα ίαλτkβkαμ iέθαδ 
2s

m
10 g  kσki β hτθαηβ πκυ αjεiέ κ πέγβεκμ jkκ  

εζαhέ Ϋχiδ ηΫkλκκ  

  

α) ί Ν                       く) δίί Ν                            け) θίί Ν 

Μονάhiς 4 

〈) Να hδεαδκζκγάjiki kβθ iπδζκγά jαμ.                                                

Μονάhiς 8         

 

 

 

〈2. Σφαέλα  εδθiέkαδ εαkαεσλυφα εαδ  kβ  χλκθδεά jkδγηά  t = 0 s  ίλέjεikαδ jkκ jβηiέκ Ο.   

      Η ησθβ hτθαηβ πκυ αjεiέkαδ jkβ jφαέλα iέθαδ kκ ίΪλκμ kβμέ 

]) Να iπδζΫιiki kβθ jωjkά απΪθkβjβ. 

Αθ kβ χλκθδεά jkδγηά t = 2 s β jφαέλα ίλέjεikαδ 1ί m  εΪkω απσ kκ jβηiέκ Ο εαδ β     iπδkΪχυθjβ 

kβμ ίαλτkβkαμ iέθαδ  
2s

m
10 g   kσki β jφαέλα kβ χλκθδεά jkδγηά t = 0 s, 

α)  εδθκτθkαθ πλκμ kα πΪθω.      

く)  εδθκτθkαθ πλκμ kα εΪkω.     

け)  αφΫγβεi iζiτγiλβ χωλέμ αλχδεά kαχτkβkα. 

                    

Μονάhiς 4 

B) Να hδεαδκζκγάjiki kβθ iπδζκγά jαμ. 

Μονάhiς 9 



F(N) 

x (m)  0 5 8 

10 

Θ《Μ] 〈 

〈1. Σi ετίκ Α ηΪααμ m αjεiέkαδ jυθδjkαηΫθβ hτθαηβ ηΫkλκυ F, ηi απκkΫζijηα κ ετίκμ Α θα εδά

θiέkαδ ηi iπδkΪχυθjβ ηΫkλκυ α = 4 m/s2. Αθ jkκθ ετίκ Α jυγεκζζάjκυηi Ϋθαθ hiτkiλκ ετίκ 〈 ηΪά

ααμ  3m,  πλκετπkiδ jυηα Γέ  

])  Να iπδζΫιiki kβ jωjkά πλσkαjβ.                                                   

Αθ jkκ jυηα Γ  αjεάjκυηi  jυθδjkαηΫθβ hτθαηβ ηΫkλκυ βF  kσki β iπδkΪχυθjβ ηi kβθ κά

πκέα  γα εδθβγiέ kκ jυηα Γ δjκτkαδ ηi: 

    α)  4 m/s2                く) 2 m/s2                 け) 8 m/s2     

 Mονάhiς 4 

〈)   Να hδεαδκζκγάjiki kβθ iπδζκγά jαμ.                                                

Mονάhiς 8   

 

〈2. Έθα jυηα ίλέjεikαδ αλχδεΪ αεέθβkκ jkβ γΫjβ xκ = 0 m  

πΪθω ji ζiέκ κλδασθkδκ hΪπihκέ Σkκ jυηα αjεiέkαδ  κλδασά

θkδα hτθαηβ jkαγiλάμ hδiτγυθjβμ ηi απκkΫζijηα αυkσ θα 

αλχέjiδ θα εδθiέkαδ iυγτγλαηηα πΪθω jkκ hΪπihκέ  Η iπέά

hλαjβ kκυ αΫλα γiωλiέkαδ αηiζβkΫαέ Σkκ hδπζαθσ     hδΪά

γλαηηα παλδjkΪθikαδ β kδηά kβμ  hτθαηβμ  πκυ αjεiέkαδ 

jkκ jυηα, ji jυθΪλkβjβ ηi kβ γΫjβ x kκυ jυηαkκμέ  

]) Να iπδζΫιiki kβ jωjkά πλσkαjβ.                                                   

Μi kβ ίκάγiδα kκυ hδαγλΪηηαkκμ jυηπiλαέθκυηi σkδκ 

α)  Απσ x = 5 m Ϋωμ  x = 8 m β εδθβkδεά iθΫλγiδα  kκυ jυηαkκμ iζαkkυθikαδ.  

く)  Απσ x = 0 m Ϋωμ x = 5 m   kκ jυηα εδθiέkαδ ηi jkαγiλά kαχτkβkα.  

け)  Σkβ γΫjβ x = 8 m kκ jυηα Ϋχiδ εδθβkδεά iθΫλγiδα έjβ ηi 65 J.  

Μονάhiς 4 

〈) Να hδεαδκζκγάjiki kβθ iπδζκγά jαμ.                                               

 Μονάhiς 9 

 

 

 



 
Θ《Μ] 〈 
 
B1.   Μέα jφαέλα σkαθ αφάθikαδ απσ ηδελσ τοκμ h πΪθω απσ kβθ iπδφΪθiδα kβμ Γβμ, φkΪθiδ jkκ 

Ϋhαφκμ ji χλσθκ tΓ. Η έhδα jφαέλα σkαθ αφάθikαδ απσ kκ έhδκ τοκμ h πΪθω απσ kβθ iπδφΪθiδα iθσμ 

πζαθάkβ Α, φkΪθiδ jkβθ iπδφΪθiδα kκυ πζαθάkβ ji χλσθκ tA = 3tΓ. Η αθkέjkαjβ kκυ αΫλα jkβθ iπδά

φΪθiδα kβμ Γβμ iέθαδ αηiζβkΫα, iθυ κ πζαθάkβμ Α hiθ Ϋχiδ αkησjφαδλα.  

]) Να iπδζΫιiki kβ jωjkά πλσkαjβ.  
Αθ gΓ εαδ gΑ iέθαδ κδ iπδkαχτθjiδμ kβμ ίαλτkβkαμ jkβ Γβ εαδ jkκθ πζαθάkβ Α αθkέjkκδχα, 
kσki δjχτiδκ 

     α) Γ
A 9

g
g     く) Γ

A 3

g
g     け) A

Γ 9

g
g   

Μονάhiς 4 

〈) Να hδεαδκζκγάjiki kβθ iπδζκγά jαμέ       
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 B2. Έθα jυηα iέθαδ αεέθβkκ jkβ γΫjβ xκ  = 0 m εαδ kβ χλκθδεά jkδγηά tο  = 0 s αλχέαiδ θα εδθiέkαδ 

iυγτγλαηηα ηi jkαγiλά iπδkΪχυθjβ  a = 2 m/s2.   

 ]) Να jυηπζβλυjiki kδμ kδηΫμ kωθ ηiγiγυθ  kκυ παλαεΪkω πέθαεαέ 
 

Χλκθδεά 
jkδγηά 

t (s) 

Ταχτkβkα 
υ (m/s) 

ΘΫjβ 
x (m) 

0   
2   
4   
6   
8   

       

Μονάhiς  4 

     B) Να γέθiδ β γλαφδεά παλΪjkαjβ kβμ kδηάμ kβμ kαχτkβkαμ kκυ jυηαkκμ ji jυθΪλkβjβ ηi 
kκ χλσθκ ji ίαγηκζκγβηΫθκυμ Ϊικθiμ γδα kκ χλκθδεσ hδΪjkβηα 0 s → θ sέ Σkβ jυθΫχiδα θα 
υπκζκγδjkiέ β εζέjβ kβμ iυγiέαμ kβμ γλαφδεάμ παλΪjkαjβμέ Πκδα β φυjδεά jβηαjέα kβμ 
εζέjβμ πκυ υπκζκγέjαki ; 

Μονάhiς 9 

 

 



Θ《Μ] 〈 

〈1.  Έθα jυηα ηΪααμ β kg ίλέjεikαδ jkκ Ϋhαφκμ (γΫjβ Α) ηi ηβhiθδεά hυθαηδεά 

iθΫλγiδαέ ΚΪπκδα χλκθδεά jkδγηά αjεiέkαδ jkκ jυηα jkαγiλά εαkαεσλυφβ 

hτθαηβ F  ηΫkλκυ 30 Ν ηi απκkΫζijηα ηikΪ απσ ζέγκ θα ίλέjεikαδ jkβ γΫjβ Γ 

ji τοκμ h = 5 m πΪθω απσ kκ Ϋhαφκμ. Η αθkέjkαjβ kκυ αΫλα iέθαδ αηiζβkΫα   

Δέθikαδ β iπδkΪχυθjβ kβμ ίαλτkβkαμ g = 10 m/s2   

       ])  Να iπδζΫιki  kβ jωjkά απΪθkβjβ.                                                               

       α) Η ίαλυkδεά hυθαηδεά iθΫλγiδα kκυ jυηαkκμ jkβ γΫjβ Γ iέθαδ δjβ ηi εί J.  

       く) Η εδθβkδεά iθΫλγiδα kκυ jυηαkκμ jkβ γΫjβ Γ iέθαδ δjβ ηi 1εί J.  

       け) Η ηikαίκζά kβμ εδθβkδεάμ iθΫλγiδαμ kκυ jυηαkκμ απσ kβ γΫjβ Α ηΫχλδ kβ γΫjβ Γ iέθαδ  

           έjβ ηi 50 J.  

                                                                                                                                 Μονάhiς 4          

       〈)  Να hδεαδκζκγάjiki kβθ iπδζκγά jαμ         

                                              Μονάhiς 8   

 

〈2.   Δτκ jυηαkα Σ1 εαδ Σ2 ηi έjiμ ηΪαiμ (m1 = m2), 

ίλέjεκθkαδ πΪθω ji ζiέκ κλδασθkδκ hΪπihκ hiηΫθα jkα 

Ϊελα αίαλκτμ εαδ ηβ iεkαkκτ θάηαkκμέ Σkκ jυηα Σ2  

αjεiέkαδ jkαγiλά κλδασθkδα hτθαηβ ηΫkλκυ F, σπωμ φαέθikαδ jkκ jχάηα εαδ ko jτjkβηα kωθ hυκ 

jωηΪkωθ εδθiέkαδ iυγτγλαηηα ηi jkαγiλά iπδkΪχυθjβ ηΫkλκυ α iθυ kκ θάηα παλαηΫθiδ jυθiχυμ 

kiθkωηΫθκ εαδ κλδασθkδκ. 

         ])  Να iπδζΫιki kβ jωjkά απΪθkβjβ                                                                

  Τκ ηΫkλκ kβμ hτθαηβμ πκυ αjεiέ kκ θάηα ji εΪγi jυηα δjκτkαδ ηi: 

         α)  F                                 く) 
2

F
                               け)  3F  

                                                                                                                                              Μονάhiς 4   

         〈)  Να hδεαδκζκγάjiki kβθ iπδζκγά jαμ .                                                          

                                                                                                                                              Μονάhiς 9   
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Θ《Μ] B 

〈1.  Μδα ηβχαθά Α παλΪγiδ Ϋλγκ δίίί J ji χλκθδεσ hδΪjkβηα έjκ ηi 10 sέ Μδα hiτkiλβ ηβχαθά  〈 

παλΪγiδ Ϋλγκ 1ζί0 J ji χλκθδεσ hδΪjkβηα έjκ ηi 4 s.  

]) Να iπδζΫιiki kβθ jωjkά απΪθkβjβέ       

Αθ ΡA β δjχτμ kβμ ηβχαθάμ Α εαδ ΡB β δjχτμ kβμ ηβχαθάμ 〈, kσki δjχτiδ: 
 

(α) ΡA = ΡB  (く) ΡA > ΡB  (け) ΡΒ < ΡΑ 
 

Μονάhiς 4 

〈) Να hδεαδκζκγάjiki kβθ iπδζκγά jαμ.                                                

Μονάhiς 8 

 

〈2.  Συηα αλχέαiδ kβθ χλκθδεά jkδγηά t = 0 s θα εδθiέkαδ iυγτγλαηηα ji κλδασθkδκ hΪπihκ εαδ β   

kδηά kβμ  kαχτkβkαμ kκυ hέhikαδ απσ kβ jχΫjβ  υ = 2t (SI).  

]) Να iπδζΫιiki kβθ jωjkά απΪθkβjβ.                                                   

                 Η kδηά kβμ jυθδjkαηΫθβμ kωθ hυθΪηiωθ πκυ αjεκτθkαδ jkκ jυηα:  

α) iζαkkυθikαδ ηi kκ χλσθκ.      

く) αυιΪθikαδ ηi kκ χλσθκ.     

け) παλαηΫθiδ jkαγiλά.  

Μονάhiς 4     

  〈) Να hδεαδκζκγάjiki kβθ iπδζκγά jαμ.                                                

Μονάhiς 9 

 



Θ《Μ] 〈 

〈1. Ο κhβγσμ iθσμ αυkκεδθάkκυ φλiθΪλiδ σkαθ ίζΫπiδ kκ πκλkκεαζέ φωμ ji Ϋθα jβηαkκhσkβ kκυ 

hλσηκυ, jkκθ κπκέκ εδθiέkαδ, ηi απκkΫζijηα kκ αυkκεέθβkκ θα iπδίλαhτθikαδ ηΫχλδ θα jkαηαkάjiδέ       

 ])  Να iπδζΫιki kβ jωjkά πλσkαjβ.  

ΚαkΪ kβθ hδΪλεiδα kβμ iπδίλαhυθσηiθβμ εέθβjβμ  

α)  Τα hδαθτjηαkα kβμ iπδkΪχυθjβμ εαδ kβμ kαχτkβkαμ kκυ αυkκεδθάkκυ Ϋχκυθ kβθ 

έhδα φκλΪέ 

く) Τκ hδΪθυjηα kβμ jυθδjkαηΫθβμ kωθ hυθΪηiωθ πκυ αjεκτθkαδ jkκ αυkκεέθβkκ 

Ϋχiδ kβθ έhδα φκλΪ ηi kκ hδΪθυjηα kβμ ηikαίκζάμ kβμ kαχτkβkαμ kκυ αυkκεδθάkκυ. 

け) Τκ hδΪθυjηα kβμ jυθδjkαηΫθβμ kωθ hυθΪηiωθ πκυ αjεκτθkαδ jkκ αυkκεέθβkκ 

Ϋχiδ kβθ έhδα φκλΪ ηi kκ hδΪθυjηα kβμ kαχτkβkαμ kκυ αυkκεδθάkκυέ 

Μονάhiς 4   

       〈)  Να hδεαδκζκγάjiki kβθ iπδζκγά jαμ.  

Μονάhiς 8   

 

 

〈β.  Έθα εδίυkδκ ηΪααμ β Kg iέθαδ αλχδεΪ αεέθβkκ πΪθω 

ji ζiέκ κλδασθkδκ hΪπihκέ Σkκ εδίυkδκ αjεiέkαδ 

κλδασθkδα hτθαηβ F


έ Τκ ηΫkλκ kβμ iπδkΪχυθjβμ kκυ 

εδίωkέκυ ji jυθΪλkβjβ ηi kβθ ηikαkσπδjβ φαέθikαδ jkκ 

hδπζαθσ hδΪγλαηηα έ  

        ])  Να iπδζΫιki kβ jωjkά πλσkαjβ.                                                                                   

        α)  β hτθαηβ πκυ αjεiέkαδ jkκ εδίυkδκ Ϋχiδ ηΫkλκ  

            N 2  F .                                                                                              

        く)  β εέθβjβ kκυ εδίωkέκυ iέθαδ iυγτγλαηηβ κηαζάέ 

        け)  kκ Ϋλγκ kβμ hτθαηβμ F


 σkαθ kκ εδίυkδκ Ϋχiδ ηikαkκπδjkiέ  

             εαkΪ x = 4 m iέθαδ έjκ ηi 1ζ J. 

Μονάhiς 4 

 

       〈)  Να hδεαδκζκγάjiki kβθ iπδζκγά jαμ.                                                                            

Μονάhiς 9 
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〈 Θ《Μ]  
 
〈1. Γiλαθσμ αjεiέ jkαγiλά εαkαεσλυφβ hτθαηβ ηΫkλκυ F ji Ϋθα εδίυkδκ ίΪλκυμ Β kκ κπκέκ 

απκεkΪ εαkαεσλυφβ iπδkΪχυθjβ ηi φκλΪ πλκμ kα πΪθω εαδ ηΫkλκυ 
3

g , σπκυ g β iπδkΪχυθjβ kβμ 

ίαλτkβkαμέ Σkκ εδίυkδκ αjεκτθkαδ ησθκ hτκ hυθΪηiδμ, β hτθαηβ kκυ ίΪλκυμ εαδ αυkά απσ kκ 
γiλαθσ.  

]) Να iπδζΫιiki kβθ jωjkά απΪθkβjβ. 
     Γδα kα ηΫkλα kωθ hυκ hυθΪηiωθ δjχτiδκ  

     (α) BF
3

1   (く) BF
3

4    (け) BF
3

2  

Μονάhες 4 
 
〈) Να hδεαδκζκγάjiki kβθ iπδζκγά jαμ.                                              

Μονάhες 8 
 
〈2. Τλiέμ ηαγβkΫμ, iλγαασηiθκδ κηαhδεΪ ji Ϋθα πiέλαηα ηiζΫkβμ kβμ iυγτγλαηηβμ κηαζΪ 
iπδkαχυθσηiθβμ εέθβjβμ iθσμ αηαιδhέκυ, ηΫkλβjαθ ε πiδλαηαkδεΫμ kδηΫμ kβμ kαχτkβkαμ kκυ 
αηαιδhέκυ γδα ε hδαφκλikδεΫμ χλκθδεΫμ jkδγηΫμέ Σkβ jυθΫχiδα κ εΪγi ηαγβkάμ Ϋφkδαιi kκ hδεσ kκυ 
hδΪγλαηηα kαχτkβkαμ – χλσθκυ χαλΪjjκθkαμ kβθ αθkέjkκδχβ iυγiέαέ Τα hδαγλΪηηαkα kωθ ηαγβkυθ 
φαέθκθkαδ jkα παλαεΪkω jχάηαkαέ   
 

 
]) Να iπδζΫιiki kβθ jωjkά απΪθkβjβ:  

                 Η iυγiέα Ϋχiδ χαλαχγiέ εαζτkiλα jkκ hδΪγλαηηα                                                   
 α) Ι  く) ΙΙ  け) ΙΙΙ   

  Μονάhες 4 
〈) Να hδεαδκζκγάjiki kβθ iπδζκγά jαμ εαδ jkβ jυθΫχiδα απσ αυkσ kκ hδΪγλαηηα θα 

υπκζκγέjiki kβθ iπδkΪχυθjβ kκυ αηαιδhέκυέ 
Μονάhες 9 
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 Θ《Μ] 〈 

 〈1.  Σkκ hδπζαθσ jχάηα Ϋχκυθ jχihδαjγiέ kα 

hδαγλΪηηαkα Α εαδ 〈 kβμ kδηάμ kβμ kαχτkβkαμ hυκ 

jωηΪkωθ, ji jυθΪλkβjβ ηi kκ χλσθκ. Τα jυηαkα 

εδθκτθkαδ ji παλΪζζβζiμ  iυγτγλαηηiμ kλκχδΫμ.  

 

])  Να iπδζΫιki kβ jωjkά απΪθkβjβ. 

Τα ηΫkλα kωθ iπδkαχτθjiωθ kωθ hτκ jωηΪkωθ  

δεαθκπκδκτθ kβ jχΫjβ: 

               α)  αA = 2αB.  く)  α〈 = αΑ.     け) α〈 = 3αΑ. 

                                                                                                                                            Μονάhiς 4 

〈)  Να hδεαδκζκγάjiki kβθ iπδζκγά jαμέ                                                                        

                                                                                                                                            Μονάhiς 8   

 

〈2.  Κδίυkδκ ηΪααμ Μ  ίλέjεikαδ αλχδεΪ αεέθβkκ ji ζiέκ κλδασθkδκ hΪπihκέ Σkκ εδίυkδκ  αλχέαiδ θα 

αjεiέkαδ  jkαγiλά κλδασθkδα hτθαηβ ηΫkλκυ F .  Όkαθ kκ εδίυkδκ Ϋχiδ ηikαkκπδjkiέ εαkΪ x1 Ϋχiδ 

εδθβkδεά iθΫλγiδα  Κ1  εαδ kαχτkβkα ηΫkλκυ υ1.  

       ])  Να iπδζΫιki kβ jωjkά πλσkαjβ.                                                                                  

             Όkαθ kκ εδίυkδκ Ϋχiδ ηikαkκπδjkiέ  jυθκζδεΪ εαkΪ x2 = 4 x1  γα Ϋχiδ απκεkάjiδ 

α)  kαχτkβkα  ηΫkλκυ  υ2 = 4υ1 

く)  kαχτkβkα  ηΫkλκυ  υ2 = 2υ1 

け)  εδθβkδεά iθΫλγiδα  Κ2 = 2Κ1 

                                                                                                                                            Μονάhiς 4   

       〈)  Να hδεαδκζκγάjiki kβθ iπδζκγά jαμ.                                                                           

                                                                                                                                            Μονάhiς 9  

υ 

Β 

   t t1 0 

υ0 

3υ0 

Α 



ΘΕΜΑ Β 
 
B1.   Δύο μικρά σώματα Α και Β  διαφορετικών μαζών,  βρίσκονται πάνω  σε λείο οριζόντιο  

δάπεδο.  Tο Α είναι ακίνητο ενώ το Β κινείται με σταθερή ταχύτητα μέτρου υo.  Κάποια στιγμή  

ασκούμε την ίδια οριζόντια  δύναμη F
�

 και στα δυο σώματα για το ίδιο χρονικό διάστημα, με 

αποτέλεσμα αυτά να αποκτήσουν ταχύτητες ίδιου μέτρου. Η δύναμη F
�

 που ασκείται στο σώμα Β 

έχει την ίδια κατεύθυνση με την ταχύτητα υo. 

Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση. 

           Αν mA  και  mB    οι μάζες των σωμάτων Α και Β αντίστοιχα, ισχύει: 

           α)       mA < mB              β)    mA > mB             γ)   mA  =  mB                                      

                                                                                                                                              Μονάδες 4        

          Β)  Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. 

                  Μονάδες 8 

 

 

B2. Μαθητής της Α΄ Λυκείου παρατηρεί στο σχήμα 

τη γραφική παράσταση ταχύτητας - χρόνου ενός 

αυτοκινήτου, που κινείται σε ευθύγραμμο δρόμο.   

 

Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση. 

Ο μαθητής κάνει τον παρακάτω συλλογισμό, ερμηνεύοντας τη μορφή του διαγράμματος:  

«Η επιταχυνόμενη κίνηση διαρκεί 5 s (από 0 s έως 5 s), ενώ η επιβραδυνόμενη διαρκεί 

10 s  (από 10 s έως 20 s) . Αφού λοιπόν το χρονικό διάστημα που απαιτείται  ώστε η 

ταχύτητα του να μηδενιστεί  είναι μεγαλύτερο από το χρονικό διάστημα που απαιτείται  

για να αυξηθεί η ταχύτητά του σε  20 m/s, συμπεραίνω ότι η επιτάχυνση έχει μεγαλύτερο 

μέτρο από την επιβράδυνση». 

           α) Ο παραπάνω  συλλογισμός είναι σωστός. 

  β) Ο παραπάνω  συλλογισμός είναι λάθος. 

           γ) Δεν έχω τα δεδομένα για να συμπεράνω. 

Μονάδες 4 

B) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 9 
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Θ《Μ]  〈 

〈1έ Συηα ίΪλκυμ 1ί Ν ίλέjεikαδ αεέθβkκ ji κλδασθkδκ πΪkωηαέ Σkκ jυηα  αλχέαiδ 

θα αjεiέkαδ εαkαεσλυφβ hτθαηβ  ηi φκλΪ πλκμ kα πΪθω, kκ ηΫkλκ kβμ κπκέαμ  

αυιΪθikαδέ Σkβθ πλυkβ jkάζβ kκυ hδπζαθκτ πέθαεα φαέθκθkαδ εΪπκδiμ kδηΫμ kβμ 

hτθαηβμ F  εαγυμ αυιΪθikαδέ  

]) Να ηikαφΫλiki kκθ πέθαεα jkκ kikλΪhδκ  jαμ εαδ θα jυηπζβλυjiki jkβ 

hiτkiλβ jkάζβ kκ ηΫkλκ kβμ εΪγikβμ hτθαηβμ iπαφάμ N ,πκυ αjεiέkαδ jkκ jυηα 

απσ kκ πΪkωηα .  

                                                                                                                                        

                                                                                                                                              Μονάhiς 4 

〈) Να hδεαδκζκγάjiki kδμ απαθkάjiδμ jαμέ  

                                                                                                                                       Μονάhiς 8 

 

〈2.  Συηα ηΪααμ 1 Kg αφάθikαδ χωλέμ αλχδεά kαχτkβkα  θα πΫjiδ απσ τοκμ h = 5 m πΪθω απκ kκ 

Ϋhαφκμέ Δέθikαδ β iπδkΪχυθjβ kβμ ίαλτkβkαμ g = 10 m/s2. 

])  Να iπδζΫιiki kβ jωjkά απΪθkβjβέ 

Αθ kκ jυηα φkΪθiδ jkκ Ϋhαφκμ ηi kαχτkβkα ηΫkλκυ ε m/s, kσkiκ  

α) Ιjχτiδ β hδαkάλβjβ kβμ ηβχαθδεάμ iθΫλγiδαμ γδα kβθ πkυjβ αυkάέ 

く) Δiθ δjχτiδ β hδαkάλβjβ kβμ ηβχαθδεάμ iθΫλγiδαμ γδα kβθ πkυjβ αυkάέ 

け) Τα παλαπΪθω hihκηΫθα hiθ iπαλεκτθ γδα θα εαkαζάικυηi ji jυηπΫλαjηα. 

Μονάhiς 4 

〈) Να hδεαδκζκγάjiki kβθ απΪθkβjά jαμ. 

Μονάhiς 9 
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Θ《Μ] 〈 
 
〈1.   Δτκ ηδελΫμ jφαέλiμ Σ1 εαδ Σ2  ηααυθ m1 εαδ m2 αθkέjkκδχα ηi m2 = 2m1 , 

αφάθκθkαδ kαυkσχλκθα θα πΫjκυθ απσ hτκ jβηiέα πκυ ίλέjεκθkαδ ji τοβ h1 

εαδ h2 αθkέjkκδχα ηi h1= 2h2. Η αθkέjkαjβ kκυ αΫλα γiωλiέkαδ αηiζβkΫα εαδ 

β iπδkΪχυθjβ kβμ ίαλτkβkαμ Ϋχiδ jkαγiλά kδηά έjβ ηi g.  

      ]) Να iπδζΫιiki kβθ jωjkά απΪθkβjβέ  

      Αθ  W1 εαδ W2  iέθαδ kα Ϋλγα kωθ ίαλυθ kωθ Σ1 εαδ Σ2 αθkέjkκδχα, απσ kκ 

jβηiέκ πκυ αφΫγβεαθ εαδ ηΫχλδ θα φkΪjκυθ jkκ Ϋhαφκμ, kσki δjχτiδκ 

 

          α) W1 = 2W2       く) W1 = W2            け) W2  = 2W1     

Μονάhiς  4 

〈) Να hδεαδκζκγάjiki kβθ iπδζκγά jαμέ          

Μονάhiς  8 

 

B2. Έθα αυkκεέθβkκ εδθiέkαδ ji iυγτγλαηηκ hλσηκ ηi jkαγiλά kαχτkβkα υκ = 10 m/s. Tβ χλκθδεά 

jkδγηά tκ = 0 s πκυ kκ αυkκεέθβkκ πiλθΪ απσ kβ γΫjβ xκ = 0 m κ κhβγσμ παkΪ πiλδjjσkiλκ kκ γεΪαδ 

ηi απκkΫζijηα kκ αυkκεέθβkκ θα iπδkαχτθikαδ ηi jkαγiλά iπδkΪχυθjβ a = 4 m/s2.   

         ]) Να jυηπζβλυjiki kδμ kδηΫμ kωθ ηiγiγυθ πκυ ζiέπκυθ απσ kκθ παλαεΪkω πέθαεαέ 

 

Χλκθδεά jkδγηά 

t (s) 

Ταχτkβkα 

υ (m/s) 

0  

2  

4  

6  

Μονάhiς 4 

   B) Να jχihδΪjiki ji ίαγηκζκγβηΫθκυμ Ϊικθiμ kβ γλαφδεά παλΪjkαjβ kβμ iπδkΪχυθjβμ kκυ 

jυηαkκμ ji jυθΪλkβjβ ηi kκ χλσθκ γδα kκ χλκθδεσ hδΪjkβηα ί s → ζ s. 

Μονάhiς 4 

Γ) Να υπκζκγέjiki kκ  iηίαhσθ kκυ jχάηαkκμ πκυ πiλδεζiέikαδ ηikαιτ kκυ κλδασθkδκυ    

Ϊικθα t εαδ kβμ γλαηηάμ πκυ παλδjkΪθiδ kβθ iπδkΪχυθjβ γδα kκ χλκθδεσ hδΪjkβηα απσ ί → ζ s, εαδ 

θα iιikΪjiki kβθ kδηά πκδκυ φυjδεκτ ηiγΫγκυμ iεφλΪαiδ kκ iηίαhσ πκυ υπκζκγέjαki. 

  

Μονάhiς 5 
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Θ《Μ]  〈 
 

〈1. Μδελά jφαέλα iεkκιiτikαδ απσ kκ Ϋhαφκμ εαkαεσλυφα πλκμ kα πΪθωέ Η iπδkΪχυθjβ kβμ 

ίαλτkβkαμ (g) iέθαδ jkαγiλά εαδ ωμ iπέπihκ αθαφκλΪμ γδα kβ ίαλυkδεά hυθαηδεά iθΫλγiδα γiωλiέά

kαδ kκ Ϋhαφκμέ 

]) Να iπδζΫιiki kβθ jωjkά απΪθkβjβέ  

Η γλαφδεά παλΪjkαjβ kβμ ίαλυkδεάμ hυθαηδεάμ iθΫλγiδαμ (U) kβμ jφαέλαμ ji jυθΪλkβjβ 

ηi kκ τοκμ (y) απσ kκ jβηiέκ iεkσιiυjβμ Ϋχiδ kβ ηκλφά kκυ hδαγλΪηηαkκμκ 

Μονάhiς 4 

〈) Να hδεαδκζκγάjiki kβθ iπδζκγά jαμέ  

Μονάhiς 8 

 

〈β. Η iιέjωjβ εέθβjβμ iθσμ jυηαkκμ πκυ εδθiέkαδ ji iυγτγλαηηα  iέθαδκ 2210 ttx  (S.I.). 

]) Να iπδζΫιiki kβθ jωjkά απΪθkβjβ. 

 Η iιέjωjβ kβμ kαχτkβkαμ υ kκυ  jυηαkκμ (jkκ S.I.) iέθαδ κ 

              α) t410     

  く) t410  

  け) t102         

Μονάhiς 4 

〈) Να hδεαδκζκγάjiki kβθ iπδζκγά jαμέ 

 Μονάhiς 9 

 

U

0 y

U

0 y

U

0 y
(α) (ί) (γ)



Θ《Μ] 〈 

〈1) Δτκ εδίυkδα Α εαδ 〈 εδθκτθkαδ iυγτγλαηηαέ Η kδηά kβμ 

kαχτkβkΪμ kκυμ ηikαίΪζζikαδ ηi kκ χλσθκ σπωμ φαέθikαδ jkκ 

hδπζαθσ hδΪγλαηηα . 

]) Να iπδζΫιiki kβθ jωjkά απΪθkβjβ. 

Γδα kα ηΫkλα αΑ εαδ α〈 kωθ iπδkαχτθjiωθ kωθ 

εδίωkέωθ Α εαδ 〈 αθkέjkκδχα, δjχτiδκ                                      

α) αΑ = α〈       く) αΑ  > α〈       け) αΑ  < α〈 

Μονάhiς 4 

〈) Να hδεαδκζκγάjiki kβθ iπδζκγά jαμ.     

Μονάhiς 8 

 

〈β. Σφαέλα ηδελυθ hδαjkΪjiωθ ίλέjεikαδ αεέθβkβ ji ηδελσ τοκμ h πΪθω απσ kκ Ϋhαφκμέ Σkκ 

τοκμ αυkσ ηi iπέπihκ αθαφκλΪμ γδα kβ hυθαηδεά iθΫλγiδα kκ Ϋhαφκμ, β jφαέλα Ϋχiδ hυθαηδεά 

iθΫλγiδα έjβ ηi 1βί Jέ Η jφαέλα αφάθikαδ iζiτγiλβ, κπσki iεkiζiέ iζiτγiλβ πkυjβ ηi kβθ 

iπέhλαjβ kκυ αΫλα θα γiωλiέkαδ αηiζβkΫαέ  

]) Να iπδζΫιiki kβθ jωjkά απΪθkβjβ. 

Όkαθ β jφαέλα ίλiγiέ ji απσjkαjβ έjβ ηi hήγ, απσ kκ jβηiέκ iεεέθβjβμ, kσki β 

hυθαηδεά kβμ iθΫλγiδα U εαδ β εδθβkδεά kβμ iθΫλγiδα K γα iέθαδ αθkέjkκδχακ 

α) U = 40 J, K = 80 J   

く) U = 80 J, K = 40 J   

け) U = 90 J, K = 30 J  

Μονάhiς 4 

〈) Να hδεαδκζκγάjiki kβθ iπδζκγά jαμ. 

Μονάhiς 9 

(B)       
(Α)       

υ       

t     



Θ《Μ] 〈 

 

〈1. Έθαμ jεδΫλ εδθiέkαδ iυγτγλαηηα ji κλδασθkδα  πέjkαέ 

Σkβ hδπζαθά iδεσθα παλδjkΪθikαδ kκ hδΪγλαηηα kβμ γΫjβμ 

kκυ jεδΫλ ji jυθΪλkβjβ ηi kκ χλσθκέ  

]) Να iπδζΫιiki kβθ jωjkά απΪθkβjβ. 

Απσ kκ hδΪγλαηηα αυkσ jυηπiλαέθikαδ σkδ κ  jεδΫλ iεkiά

ζiέκ   

α) κηαζά εέθβjβ 

く) iπδkαχυθσηiθβ εέθβjβ 

け) iπδίλαhυθσηiθβ εέθβjβ                   

Μονάhiς 4 

〈) Να hδεαδκζκγάjiki kβθ iπδζκγά jαμ.                                                

Μονάhiς 8 

 

〈2. Έθα εδίυkδκ ίλέjεikαδ αλχδεΪ αεέθβkκ ji ζiέκ κλδασθkδκ hΪπihκ jkβ γΫjβ x = 0 mέ Τβ  χλκθδεά 

jkδγηά t = 0 s Ϋθαμ iλγΪkβμ jπλυχθiδ εαδ εδθiέ kκ εδίυkδκ αjευθkαμ ji αυkσ jkαγiλά   κλδασθkδα 

hτθαηβέ  

A) Να iπδζΫιiki kβθ jωjkά απΪθkβjβ. 

Αθ ηi x jυηίκζέjκυηi kβ γΫjβ εαδ ηi Κ kβθ εδθβkδεά iθΫλγiδα kκυ εδίωkέκυ  j’ αυkά kβ γΫjβ, θα 

jυηπζβλυjiki kα εiθΪ jkκθ παλαεΪkω πέθαεακ  

 

x K 

0  

 2x  

 3K 

4x  

Μονάhiς 4 

〈) Να hδεαδκζκγάjiki kβθ iπδζκγά jαμέ                                                

Μονάhiς 9 



Θ《Μ] 〈 
 

〈1.   Δτκ ηikαζζδεΫμ jφαέλiμ Σ1 εαδ Σ2, ηi ηΪαiμ m1 εαδ m2 αθkέjkκδχα,  ηi m2 > m1 αφάθκθkαδ θα 

iεkiζΫjκυθ iζiτγiλβ πkυjβ απσ kκ έhδκ τοκμ πΪθω απσ kβθ iπδφΪθiδα kβμ Γβμέ Η αθkέjkαjβ kκυ 

αΫλα γiωλiέkαδ αηiζβkΫα εαδ β iπδkΪχυθjβ kβμ ίαλτkβkαμ g iέθαδ jkαγiλάέ 

]) Να iπδζΫιiki kβθ jωjkά απΪθkβjβέ                                                  

α) Τκ ίΪλκμ kβμ Σ2 iέθαδ ηiγαζτkiλκ απσ αυkσ kβμ Σ1 εαδ jυθiπυμ β Σ2 εδθiέkαδ ηi 

iπδkΪχυθjβ ηiγαζτkiλβ απσ αυkάθ kβμ Σ1. 

く) Οδ hτκ jφαέλiμ εδθκτθkαδ ηi έjiμ iπδkαχτθjiδμ εαδ φkΪθκυθ kαυkσχλκθα jkκ     

Ϋhαφκμ Ϋχκθkαμ έjiμ kαχτkβkiμέ 

け) Η ίαλτkiλβ jφαέλα φkΪθiδ πλυkβ jkκ Ϋhαφκμ εαδ ηi kαχτkβkα ηiγαζτkiλβ απσ 

kβθ iζαφλτkiλβ.  

Μονάhiς 4 

〈) Να hδεαδκζκγάjiki kβθ iπδζκγά jαμ.                                                

Μονάhiς 8 

      

 

〈2. Έθα αυkκεέθβkκ ηikαεδθiέkαδ iυγτγλαηηα ji 

κλδασθkδκ hλσηκέ Σkκ hδπζαθσ hδΪγλαηηα παλδjkΪά

θikαδ γλαφδεΪ β kδηά kβμ kαχτkβkαμ kκυ αυkκεδθάά

kκυ ji jυθΪλkβjβ ηi kκ χλσθκέ   

 

]) Να iπδζΫιiki kβθ jωjkά απΪθkβjβ.                                                   

Απσ kκ hδΪγλαηηα αυkσ jυηπiλαέθκυηi σkδ: 

α) Τκ αυkκεέθβkκ εδθiέkαδ ηi jkαγiλά kαχτkβkα ηΫkλκυ υ = 20 m/s.   

く) H ηikαkσπδjβ kκυ αυkκεέθβkκυ jkκ χλκθδεσ hδΪjkβηα 0 40 s  iέθαδ  έjβ ηi 800 m.  

け) Η  ηΫjβ kαχτkβkα kκυ αυkκεδθάkκυ  jkκ χλκθδεσ hδΪjkβηα  0 40 s  iέθαδ έjβ ηi 10 m/s. 

 Μονάhiς 4 

〈) Να hδεαδκζκγάjiki kβθ iπδζκγά jαμ.                                               

Μονάhiς 9 

      

υ(m/s) 

t(s) 
   0 

  20 

40 



Θ《Μ]  〈 

〈1. Η kαχτkβkα hδΪhκjβμ kκυ άχκυ jkκθ αΫλα iέθαδ έjβ ηi γδίm/s.  

]) Να iπδζΫιiki kβθ jωjkά απΪθkβjβ.                                                   

Αθ ίλέjεijki 11ιί m ηαελδΪ απσ jβηiέκ πκυ ιijπΪ εiλαυθσμ, γα αεκτjiki 

kβ ίλκθkά πκυ kκθ αεκζκυγiέ: 

  α) ηikΪ απσ γ s     く) ηikΪ απσ 3,5 s      け) ηikΪ απσ δ s 

Μονάhiς 4 

〈) Να hδεαδκζκγάjiki kβθ iπδζκγά jαμ.                                                

Μονάhiς 8 

 

〈2. Έθα φκλkβγσ εαδ Ϋθα Ι.Χ. iπδίαkβγσ αυkκεέθβkκ εδθκτθkαδ ηi kαχτkβkiμ έjκυ ηΫkλκυ ji 

iυγτγλαηηκ  κλδασθkδκ hλσηκ. ΚΪπκδα χλκθδεά jkδγηά κδ κhβγκέ kκυμ iφαλησακυθ kα φλΫθα     

πλκεαζυθkαμ εαδ jkα hτκ κχάηαkα jυθδjkαηΫθβ hτθαηβ έhδκυ ηΫkλκυ εαδ αθkέλλκπβ kβμ kαχτkβkαμ 

kκυμέ  

]) Να iπδζΫιiki kβθ jωjkά απΪθkβjβ.                                                   

Τκ σχβηα πκυ γα hδαθτjiδ ηiγαζτkiλκ hδΪjkβηα απσ kβ jkδγηά πκυ Ϊλχδji θα 

iπδίλαhτθikαδ, ηΫχλδ θα jkαηαkάjiδ iέθαδκ  

α)  kκ φκλkβγσ. 

く)  kκ ΙέΧέ iπδίαkβγσέ  

け)  εαθΫθα απσ kα hτκ, αφκτ γα hδαθτjκυθ kκ έhδκ hδΪjkβηαέ 

Μονάhiς 4 

〈) Να hδεαδκζκγάjiki kβθ iπδζκγά jαμ.                                                
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Θ《Μ] 〈 

 

〈1) Δτκ εδίυkδα Α εαδ 〈 εδθκτθkαδ iυγτγλαηηαέ Η kδηά kβμ 

kαχτkβkΪμ kκυμ ηikαίΪζζikαδ ηi kκ χλσθκ σπωμ φαέθikαδ jkκ 

hδπζαθσ hδΪγλαηηα έ 

]) Να iπδζΫιiki kβθ jωjkά απΪθkβjβ 

    Γδα kα ηΫkλα αΑ εαδ α〈 kωθ iπδkαχτθjiωθ kωθ εδίωkέωθ Α εαδ    

     〈 αθkέjkκδχα, δjχτiδκ                                      

    α) αΑ = α〈       く) αΑ > α〈       け) αΑ  < α〈 

Μονάhiς 4 

〈) Να hδεαδκζκγάjiki kβθ iπδζκγά jαμ     

Μονάhiς 8 

 

〈β. Σφαέλα ηδελυθ hδαjkΪjiωθ ίλέjεikαδ αεέθβkβ ji ηδελσ τοκμ h πΪθω απσ kκ Ϋhαφκμέ Σkκ 

τοκμ αυkσ ηi iπέπihκ αθαφκλΪμ γδα kβ hυθαηδεά iθΫλγiδα kκ Ϋhαφκμ, β jφαέλα Ϋχiδ hυθαηδεά 

iθΫλγiδα έjβ ηi 1βί Jέ Η jφαέλα αφάθikαδ iζiτγiλβ, κπσki iεkiζiέ iζiτγiλβ πkυjβ ηi kβθ 

iπέhλαjβ kκυ αΫλα θα γiωλiέkαδ αηiζβkΫαέ  

]) Να iπδζΫιiki kβθ jωjkά απΪθkβjβ 

Όkαθ β jφαέλα ίλiγiέ ji απσjkαjβ έjβ ηi hήγ, απσ kκ jβηiέκ iεεέθβjβμ, kσki β hυθαηδεά kβμ 

iθΫλγiδα U εαδ β εδθβkδεά kβμ iθΫλγiδα K γα iέθαδ αθkέjkκδχακ 

α) U = 40 J, K = 80 J  く) U = 80 J, K = 40 J  け) U = 90 J, K = 30 J  

Μονάhiς 4 

〈) Να hδεαδκζκγάjiki kβθ iπδζκγά jαμ 

Μονάhiς 9 

 

(B)       
(Α)       

υ       

t     



Θ《Μ]  〈 

 

〈1.  Έθα αυkκεέθβkκ εαδ Ϋθα πκhάζαkκ ίλέjεκθkαδ jkαηαkβηΫθα ηπλκjkΪ απσ Ϋθα φωkiδθσ 

jβηαkκhσkβέ Τβ χλκθδεά jkδγηά t = 0 s κ φωkiδθσμ jβηαkκhσkβμ γέθikαδ πλΪjδθκμ κπσki kκ 

αυkκεέθβkκ εαδ kκ πκhάζαkκ ιiεδθκτθ kαυkσχλκθα εδθκτηiθα iυγτγλαηηα ηi jkαγiλά iπδkΪχυθjβέ  

]) Να iπδζΫιiki kβ jωjkά απΪθkβjβ                                                   

Τβ χλκθδεά jkδγηά t1 kκ αυkκεέθβkκ απΫχiδ απσ kκ jβηαkκhσkβ kikλαπζΪjδα απσjkαjβ απσ αυkά 

πκυ απΫχiδ kκ πκhάζαkκέ Συηπiλαέθκυηi σkδ β iπδkΪχυθjβ kκυ αυkκεδθάkκυ jυγελδkδεΪ ηi iεiέθβ 

kκυ πκhβζΪkκυ Ϋχiδ ηΫkλκκ 

α) hδπζΪjδκ            く) kikλαπζΪjδκ                  け) κεkαπζΪjδκέ               

 Μονάhiς 4 

〈) Να hδεαδκζκγάjiki kβθ iπδζκγά jαμ                                                

Μονάhiς 8 

 

〈2. Κδίυkδκ αλχέαiδ kβθ t ν ί θα εδθiέkαδ iυγτγλαηηα ji κλδασθkδκ hΪπihκ εαδ β kδηά kβμ kαχτkβkαμ 

kκυ hέhikαδ απσ kβ jχΫjβ  υ = 5t (SI) γδα t ≥ 0  

]) Να iπδζΫιiki kβθ jωjkά απΪθkβjβ                                                   

Η kδηά kβμ jυθδjkαηΫθβμ kωθ hυθΪηiωθ πκυ αjεκτθkαδ jkκ εδίυkδκκ  

α) iζαkkυθikαδ ηi kκ χλσθκ     く) αυιΪθikαδ ηi kκ χλσθκ     け) παλαηΫθiδ jkαγiλά  

Μονάhiς 4     

  〈) Να hδεαδκζκγάjiki kβθ iπδζκγά jαμ                                                

Μονάhiς 9 



K F 

Θ《Μ]  〈 

 

〈1. Σkκ hδπζαθσ jχάηα φαέθκθkαδ hτκ 

αηαιΪεδα Α εαδ 〈 ηi ηΪαiμ m εαδ βm αθkέjkκδχαέ  

 ]) Να iπδζΫιiki kβθ jωjkά απΪθkβjβ                                                   

Αθ kα αηαιΪεδα εδθκτθkαδ ji αθkέγikiμ 

εαkiυγτθjiδμ, σπωμ φαέθikαδ jkκ jχάηα εαδ kκ A 

Ϋχiδ kαχτkβkα hδπζΪjδκυ ηΫkλκυ απσ kκυ B kσkiκ   

α) kκ αηαιΪεδ Α Ϋχiδ hδπζΪjδα εδθβkδεά iθΫλγiδα απσ kκ αηαιΪεδ 〈. 

く) kκ αηαιΪεδ 〈 Ϋχiδ hδπζΪjδα εδθβkδεά iθΫλγiδα απσ kκ αηαιΪεδ Α . 

け) kα hυκ αηαιΪεδα Ϋχκυθ έjiμ εδθβkδεΫμ iθΫλγiδiμ. 

 Μονάhiς 4 

〈)  Να hδεαδκζκγάjiki kβθ iπδζκγά jαμ  

Μονάhiς 8 

 

〈2.  Ο ετίκμ Κ ίλέjεikαδ πΪθω ji ηδα 

jαθέhα, β κπκέα εδθiέkαδ κλδασθkδα ηi 

iπδkΪχυθjβ έjβ ηi α, ηi kβθ iπέhλαjβ 

κλδασθkδαμ hτθαηβμ ηΫkλκυ F, σπωμ φαέθikαδ jkκ hδπζαθσ jχάηαέ Ο ετίκμ Κ  εδθiέkαδ ηααέ ηi kβθ 

jαθέhα χωλέμ θα κζδjγαέθiδ πΪθω ji αυkάθέ 

]) Να αθkδγλΪοiki kκ jχάηα jkβ εσζζα kκυ γλαπkκτ jαμ εαδ θα jχihδΪjiki kδμ hυθΪηiδμ 

πκυ αjεκτθkαδ jkκθ ετίκέ 

Μονάhiς 4 

          〈) Να iπδζΫιiki kβθ jωjkά απΪθkβjβ                                                   

Πκδα jυθδjkυjα hτθαηβμ απσ αυkΫμ πκυ αjεκτθkαδ jkκθ ετίκ, kκθ αθαγεΪαiδ θα εδθiέkαδ  ηααέ  µi 

kβ jαθέhαέ 

α) Η hτθαηβ F                           く) Τκ ίΪλκμ kκυ           け) Η jkαkδεά kλδίά 

Μονάhiς 4 

Γ) Να hδεαδκζκγάjiki kβθ iπδζκγά jαμ                                                

Μονάhiς 5 

A 

υ 2υ 

B 

m 2m 



 

Θ《Μ]  〈 

 

〈1. Μκkκjδεζikδjkάμ ίλέjεikαδ αεέθβkκμ ji Ϋθα jβηiέκ Αέ Τβ χλκθδεά jkδγηά t = 0 s ιiεδθΪ εαδ 

εδθiέkαδ iυγτγλαηηα ηi jkαγiλά iπδkΪχυθjβέ  

]) Να iπδζΫιiki kβ jωjkά απΪθkβjβέ 

Αθ κ ηκkκjδεζikδjkάμ ίλέjεikαδ kβ χλκθδεά jkδγηά t1 ji απσjkαjβ 1ί m απσ kκ jβηiέκ Α, 

kσki kβ χλκθδεά jkδγηά βt1 γα ίλέjεikαδ ji απσjkαjβ απσ kκ Α έjβ ηiκ 

α) 20 m   く)  40 m   け) 80 m               

 

Μονάhiς 4 

〈) Να hδεαδκζκγάjiki kβθ iπδζκγά jαμέ 

Μονάhiς 8 

 

 

〈β. Κδίυkδκ ίλέjεikαδ αλχδεΪ αεέθβkκ ji ζiέκ κλδασθkδκ hΪπihκ jkβ γΫjβ xκ = 0 m, iθσμ κλδασά

θkδκυ Ϊικθα x΄xέ Τβ χλκθδεά jkδγηά t = 0 s Ϋθαμ iλγΪkβμ jπλυχθiδ εαδ αλχέαiδ θα εδθiέ kκ εδίυkδκ 

αjευθkαμ ji αυkσ jkαγiλά κλδασθkδα hτθαηβ ηΫkλκυ F.  

A) Αθ ηi x jυηίκζέjκυηi kβ γΫjβ kκυ εδίωkέκυ εαδ ηi Κ kβθ εδθβkδεά iθΫλγiδα kκυ εδίωkέά

κυ jkβ γΫjβ αυkά, θα απκhiέιiki kβ jχΫjβ kβμ εδθβkδεάμ iθΫλγiδαμ ji jυθΪλkβjβ ηi kβ γΫjβ kκυ 

εδίωkέκυέ    

Μονάhiς 7 

B) Να jχihδΪjiki πκδκkδεΪ kβ γλαφδεά παλΪjkαjβ kβμ εδθβkδεάμ iθΫλγiδαμ Κ, ji jυθΪλkβά

jβ ηi kβ γΫjβ x. 

Μονάhiς 6 

 



Θ《Μ] 〈 

 

〈1.   Η γΫjβ iθσμ jυηαkκμ, πκυ εδθiέkαδ iυγτγλαηηα εαkΪ ηάεκμ iθσμ πλκjαθαkκζδjηΫθκυ Ϊικθα 

x΄x, hέθikαδ ji εΪγi χλκθδεά jkδγηά απσ kβθ iιέjωjβ  x = 5t ( x ji m , t ji s ).  

 ]) Να iπδζΫιiki kβθ jωjkά απΪθkβjβ. 

Πκδκ απσ kα παλαεΪkω hδαγλΪηηαkα παλδjkΪθiδ jωjkΪ kβθ αζγiίλδεά kδηά kβμ kαχτkβkαμ kκυ 

jυηαkκμ ji jυθΪλkβjβ ηi kκ χλσθκλ 

     

       α)                く)                    け)   

 

 

 

 

 

 

 

 

Μονάhiς 4   

〈)  Να hδεαδκζκγάjiki kβθ iπδζκγά jαμ                                                            
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〈2. Έθα  εδίυkδκ iέθαδ αλχδεΪ αεέθβkκ ji ζiέκ κλδασθkδκ 

hΪπihκέ Σkκ εδίυkδκ αjεκτθkαδ   hυκ jkαγiλΫμ  κλδασθkδiμ 

αθkέλλκπiμ  hυθΪηiδμ 1F


 εαδ 2F


 ηi απκkΫζijηα kκ 

εδίυkδκ θα εδθiέkαδ ηi iπδkΪχυθjβ  a


  κησλλκπβ kβμ 1F


.   

Αθ εαkαλγβγiέ  β 2F


 β iπδkΪχυθjβ ηi kβθ κπκέα εδθiέkαδ kκ εδίυkδκ Ϋχiδ hδπζΪjδκ ηΫkλκ χωλέμ θα 

αζζΪιiδ φκλΪέ  

])  Να iπδζΫιiki kβθ jωjkά απΪθkβjβέ 

Τα ηΫkλα kωθ hυθΪηiωθ  1F


 εαδ  2F


 jυθhΫκθkαδ ηi kβ jχΫjβ κ      

α)  21 2FF            く)  12 2FF            け)  21 3FF                             
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Θ《Μ] 〈 

 

〈1.  Έθα αυkκεέθβkκ  ηΪααμ 1ίίί Kg iεkiζiέ iυγτγλαηηβ εέθβjβέ  Σkκθ παλαεΪkω πέθαεα 

φαέθκθkαδ  κδ kδηΫμ kκυ hδαjkάηαkκμ  πκυ hδαθτiδ ji jυθΪλkβjβ ηi kκθ χλσθκ     

      

 t (s) S (m) 

0 0 

1 1 

2 4 

3 9 

 

])  Να iπδζΫιiki kβ jωjkά απΪθkβjβκ                                                                   

Μi ίΪjβ kδμ παλαπΪθω kδηΫμ  jυηπiλαέθκυηi σkδ  

α)   kκ αυkκεέθβkκ εδθiέkαδ ηi jkαγiλά iπδkΪχυθjβ ηikλκυ δ m/s2 

く)   kκ αυkκεέθβkκ kβ χλκθδεά jkδγηά t ν β s Ϋχiδ kαχτkβkα ηΫkλκυ mυ 4
s

   

け)   jkκ αυkκεέθβkκ αjεiέkαδ jkαγiλά jυθδjkαηΫθβ hτθαηβ  ηΫkλκυ 1ίίίΝ 

Mονάhiς 4   

       〈)  Να hδεαδκζκγάjiki kβθ iπδζκγά jαμ  

Mονάhiς 8  

 

 

〈2.   Δτκ  σηκδiμ  ηikαζζδεΫμ jφαέλiμ Σ1 εαδ Σ2 , έhδαμ ηΪααμ ,  αφάθκθkαδ  kαυkσχλκθα θα 

iεkiζΫjκυθ iζiτγiλβ πkυjβ,   απσ τοκμ  h1  β  Σ1 εαδ απσ τοκμ  h2  β Σ2,  πΪθω απσ kβθ iπδφΪθiδα 

kβμ Γβμέ  

      ])  Να iπδζΫιiki kβ jωjkά απΪθkβjβ 

      Αθ h1= 2h2  , kσki  

      α)  Η jφαέλα  Σ1 φγΪθiδ jkκ Ϋhαφκμ Ϋχκθkαμ kαχτkβkα hδπζΪjδκυ ηΫkλκυ απσ kβθ kαχτkβkα  kβμ 

jφαέλαμ  Σ2  

      く)  Οδ  hτκ jφαέλiμ φkΪθκυθ kαυkσχλκθα jkκ Ϋhαφκμ  

      け)   Η jφαέλα  Σ1 φγΪθiδ jkκ Ϋhαφκμ Ϋχκθkαμ hδπζΪjδα εδθβkδεά iθΫλγiδα απσ kβ jφαέλα  Σ2  

Μονάhiς 4  

      〈)  Να hδεαδκζκγάjiki kβθ iπδζκγά jαμ  
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Θ《Μ]  〈 

 

〈1.   Έθαμ αζiιδπkωkδjkάμ πΫφkiδ απσ kκ αiλκπζΪθκ χωλέμ αλχδεά kαχτkβkα εαδ αφκτ αθκέιiδ kκ 

αζiιέπkωkκ εδθκτηiθκμ γδα εΪπκδκ χλκθδεσ hδΪjkβηα ηi jkαγiλά kαχτkβkα πλκjγiδυθikαδ jkκ 

Ϋhαφκμ 

]) Να iπδζΫιiki kβθ jωjkά απΪθkβjβκ 

Αθ jυηίκζέjκυηi ηi WΒ  kκ Ϋλγκ kκυ ίΪλκυμ kκυ αζiιδπkωkδjkά  εαkΪ kβ hδΪλεiδα kβμ 

πkυjβμ  kκυ εαδ Κ kβ εδθβkδεά iθΫλγiδα kκυ αζiιδπkωkδjkά εαkΪ kβ πλκjγiέωjβ kκυ  γα δjχτiδκ 

α) W〈 ρ   Κ           く) W〈 ν   Κ          け) W〈 <   Κ                                                                      

 Μονάhiς 4 

                                                                                                          

〈) Να hδεαδκζκγάjiki kβθ iπδζκγά jαμ                                                
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〈2.    O χκθhλσμ (Α) εαδ κ ζδγθσμ (〈) Ϋχκυθ ηΪαiμ mA εαδ mB 

ηi jχΫjβ mA=2 mBέ Οδ hυκ kκυμ jkΫεκθkαδ ηi παkέθδα ji 

ζiέκ κλδασθkδκ hΪπihκ ελαkυθkαμ kκ kiθkωηΫθκ jεκδθέ, σπωμ 

φαέθikαδ jkκ hδπζαθσ jχάηαέέ  

]) Να iπδζΫιiki kβθ jωjkά απΪθkβjβκ 

Τλαίυθkαμ kκ jεκδθέ αλχέακυθ θα εδθκτθkαδ  ηi iπδkαχτθjiδμ ηΫkλωθ αΑ εαδ αΒ πκυ Ϋχκυθ jχΫjβκ 

α) αΑ= αΒ=0          く) αΑ= 2αΒ         け) αΒ =2αΑ 
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Θ《Μ]  〈 

 

〈1.    Έθα jυηα εδθiέkαδ  πΪθω ji ζiέκ κλδασθkδκ iπέπihκ ηi jkαγiλά kαχτkβkαέ ΚΪπκδα jkδγηά jkκ 

jυηα αjεiέkαδ κλδασθkδα hτθαηβ F   εαδ kκ jυηα αλχέαiδ θα iπδkαχτθikαδ κηαζΪέ 

]) Να iπδζΫιiki kβθ jωjkά απΪθkβjβ  

Η γλαφδεά παλΪjkαjβ kβμ kδηάμ kβμ hτθαηβμ F  (F) πκυ αjεiέkαδ jkκ jυηα ji jυθΪλkβjβ ηi kκ 

χλσθκ (t) παλδjkΪθikαδ jωjkΪ απσ kκ hδΪγλαηηακ 

 

 

 

 

 

 

 

α) Ι        く) ΙΙ     け) ΙΙΙ  
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〈) Να hδεαδκζκγάjiki kβθ iπδζκγά jαμ      
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〈2.    Κδίυkδκ ίλέjεikαδ αεέθβkκ ji ζiέκ κλδασθkδκ iπέπihκέ 

Τβ χλκθδεά jkδγηά t=0s jkκ εδίυkδκ αjεiέkαδ κλδασθkδα 

hτθαηβ β kδηά kβμ κπκέαμ ji jυθΪλkβjβ ηi kκ χλσθκ hέθikαδ 

απσ kκ hδΪγλαηηα πκυ παλδjkΪθikαδ jkβ hδπζαθά iδεσθα, 

κπσki kκ εδίυkδκ αλχέαiδ θα εδθiέkαδ εαkΪ kβ γikδεά φκλΪ kκυ 

Ϊικθα x 

]) Να iπδζΫιiki kβθ jωjkά απΪθkβjβ   

Τβ χλκθδεά jkδγηά t=3 s 

α) kκ εδίυkδκ iιαεκζκυγiέ θα εδθiέkαδ εαkΪ kβ γikδεά φκλΪ kκυ Ϊικθα x      

ί kκ εδίυkδκ βλiηiέ        

ί kκ εδίυkδκ εδθiέkαδ εαkΪ kβθ αλθβkδεά φκλΪ kκυ Ϊικθα x       

      Μονάhiς 4 
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Θ《Μ] 〈 

 

〈1.  Δτκ πΫkλiμ Α, εαδ 〈 αφάθκθkαδ αθkέjkκδχα απσ kα τοβ hΑ, h〈 πΪθω απσ kκ Ϋhαφκμ θα 

iεkiζΫjκυθ iζiτγiλβ πkυjβέ  

]) Να iπδζΫιiki kβθ jωjkά απΪθkβjβ                                                   

Αθ γδα kκυμ χλσθκυμ πkυjβμ ηΫχλδ kκ Ϋhαφκμ δjχτiδ β jχΫjβ tΑ = 2t〈, kσki kα τοβ hΑ εαδ h〈 

δεαθκπκδκτθ kβ jχΫjβκ 

α) hA = 2hB   く) hA = 4hB   け) hA = 8hB  

Μονάhiς 4 

〈) Να hδεαδκζκγάjiki kβθ iπδζκγά jαμ                                                
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〈2. Μέα ηikαζζδεά jφαέλα εδθiέkαδ εαkαεσλυφα πλκμ kα πΪθω 

εαδ εαkαεσλυφα πλκμ kα εΪkω ηi jkαγiλά iπδkΪχυθjβ, kκ 

ηΫkλκ kβμ κπκέαμ iέθαδ έjκ ηi a εαδ jkδμ hτκ πiλδπkυjiδμ, 

σπωμ φαέθikαδ jkβθ iδεσθαέ Σkβθ iδεσθα παλδjkΪθκθkαδ iπέjβμ 

εαδ κδ hυθΪηiδμ πκυ αjεκτθkαδ jkβ jφαέλα ji εΪγi 

πiλέπkωjβέ    

]) Να iπδζΫιiki kβθ jωjkά απΪθkβjβ                                                   

Γδα kα ηΫkλα kωθ hυθΪηiωθ δjχτiδ β jχΫjβκ  

α) F1+F2 = 2mg       く) F1-F2 = mg       け) F1+F2 = mg  
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Θ《Μ]  〈 

 

〈1. Έθα εδίυkδκ iέθαδ αλχδεΪ αεέθβkκ ji ζiέκ κλδασθkδκ iπέπihκέ Σkκ εδίυkδκ αjεiέkαδ κλδασθkδα 

hτθαηβ πκυ β kδηά kβμ ηikαίΪζζikαδ ηi kβ γΫjβ kκυ εδίωkέκυ σπωμ φαέθikαδ jkκ hδΪγλαηηα kβμ 

hδπζαθάμ iδεσθαμέ Η iπέhλαjβ kκυ αΫλα γiωλiέkαδ αηiζβkΫαέ  

]) Να iπδζΫιiki kβ jωjkά απΪθkβjβκ 

Σkβ γΫjβ x = 3 m kκ εδίυkδκ Ϋχiδ εδθβkδεά iθΫλγiδα, 

α) 20 J      く) 30 J       け) 40 J                  
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〈) Να hδεαδκζκγάjiki kβθ iπδζκγά jαμέ  
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〈2.   Κδίυkδκ ίΪλκυμ Β ίλέjεikαδ αεέθβkκ ji κλδασθkδκ hΪπihκέ Έθαμ Ϊθγλωπκμ hΫθiδ kκ εδίυkδκ ηi 

αίαλΫμ jεκδθέ εαδ kκ jτλiδ πΪθω jkκ hΪπihκέ Όkαθ kκ jεκδθέ iέθαδ κλδασθkδκ εαδ ηΫjω αυkκτ κ 

Ϊθγλωπκμ αjεiέ jkκ εδίυkδκ hτθαηβ ηΫkλκυ F = B kκ εδίυkδκ εδθiέkαδ ηi jkαγiλά kαχτkβkαέ Η 

iπέhλαjβ kκυ αΫλα αηiζiέkαδέ  

 

]) Να iπδζΫιiki kβ jωjkά απΪθkβjβκ 

Τκ hΪπihκ αjεiέ jkκ εδίυkδκ hτθαηβ ηi ηΫkλκ, 

α) Β                      く) 2 Β                     け) 2 Β  

Μονάhiς 4 
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Θ《Μ] 〈 

 

〈1)  Αφάθκυηi ηδα ηπΪζα kκυ ηπΪjεik iζiτγiλβ απσ τοκμ h θα πΫjiδ jkκ Ϋhαφκμέ Η εδθβkδεά   

iθΫλγiδα kβμ ηπΪζαμ kβ jkδγηά πκυ φkΪθiδ jkκ Ϋhαφκμ iέθαδ έjβ ηi Κέ Η αθkέjkαjβ kκυ αΫλα       

γiωλiέkαδ αηiζβkΫαέ  

]) Να iπδζΫιiki kβ jωjkά πλσkαjβέ 

Αθ αφάjκυηi kβθ έhδα ηπΪζα θα πΫjiδ απσ τοκμ βh, kσki β εδθβkδεά kβμ iθΫλγiδα kβ 

jkδγηά πκυ φkΪθiδ jkκ Ϋhαφκμ, iέθαδ έjβ ηiκ 

α) Κ   く) 2Κ    け) 2K  

Μονάhiς 4 

〈) Να αδkδκζκγάjiki kβθ iπδζκγά jαμέ 
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〈β)  Σkκ hδπζαθσ hδΪγλαηηα φαέθikαδ kκ hδΪγλαηηα kαχτkβkαμ – 

χλσθκυ, γδα hτκ jυηαkα Σ1 εαδ Σ2 πκυ εδθκτθkαδ iυγτγλαηηα ηi 

jkαγiλά iπδkΪχυθjβ, ji κλδασθkδκ hλσηκέ 

]) Να iπδζΫιiki kβ jωjkά πλσkαjβέ 

Απσ kβ χλκθδεά jkδγηά t = 0 s ηΫχλδ kβ χλκθδεά jkδγηά t1, kκ     

hδΪjkβηα πκυ Ϋχiδ hδαθτjiδ kκ jυηα Σ1, iέθαδκ  

α) έjκ ηi kκ hδΪjkβηα πκυ Ϋχiδ hδαθτjiδ kκ jυηα Σ2.  

く) hδπζΪjδκ απσ kκ hδΪjkβηα πκυ Ϋχiδ hδαθτjiδ kκ jυηα Σ2.  

け) έjκ ηi kκ ηδjσ kκυ hδαjkάηαkκμ πκυ Ϋχiδ hδαθτjiδ kκ jυηα Σ2. 

Μονάhiς 4 
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Θ《Μ] 〈 

 

〈1)  Σkκ hδπζαθσ hδΪγλαηηα φαέθikαδ πωμ ηikαίΪζζikαδ β kαχτά

kβkα ji jυθΪλkβjβ ηi kκ χλσθκ γδα hτκ hλκηiέμ Α εαδ 〈, πκυ 

εδθκτθkαδ jkκθ έhδκ iυγτγλαηηκ hλσηκέ Ο hλκηΫαμ Α Ϋχiδ ηΪαα 

ηiγαζτkiλβ απσ kβ ηΪαα kκυ hλκηΫα 〈 (mA > mB). 

]) Να iπδζΫιiki kβ jωjkά πλσkαjβέ 

Τβ χλκθδεά jkδγηά t1, κδ εδθβkδεΫμ iθΫλγiδiμ ΚΑ εαδ Κ〈 kωθ hλκά

ηΫωθ Α εαδ 〈 αθkέjkκδχα, iπαζβγiτκυθ kβ jχΫjβκ 

α) ΚΑ > Κ〈   く) ΚΑ = Κ〈   け) ΚΑ < Κ〈  

Μονάhiς 4 
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〈β)   Δυκ jφαέλiμ Α εαδ 〈 ηi ηΪαiμ mΑ = m εαδ m〈 = 2m, αφάθκθkαδ θα πΫjκυθ iζiτγiλα απσ   

τοκμ βh εαδ h αθkέjkκδχα εαδ φkΪθκυθ jkκ Ϋhαφκμ ηi kαχτkβkiμ ηΫkλκυ υΑ εαδ υ〈.  

Η αθkέjkαjβ kκυ αΫλα γiωλiέkαδ αηiζβkΫα εαδ β iπδkΪχυθjβ kβμ ίαλτkβkαμ iέθαδ jkαγiλάέ   

]) Να iπδζΫιiki kβ jωjkά πλσkαjβέ 

Τα ηΫkλα υΑ εαδ υ〈 kωθ kαχυkάkωθ δεαθκπκδκτθ kβ jχΫjβκ 

α) Α 2υ υ     く) 〈υ υ    け) 〈 2υ υ   
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〈1.  Πέγβεκμ ηi ηΪαα δί Kg ελΫηikαδ απσ kκ εζαhέ iθσμ hΫθhλκυ, 

]) Να iπδζΫιiki kβ jωjkά απΪθkβjβκ 

Αθ β iπδkΪχυθjβ kβμ ίαλτkβkαμ iέθαδ 
2

m
g = 10

s
 kσki β hτθαηβ πκυ αjεiέ κ πέγβεκμ jkκ εζαhέ Ϋχiδ 

ηΫkλκκ  

α) ί Ν               く) δίί Ν                            け) θίί Ν 
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〈2. Σkβθ παλαεΪkω iδεσθα παλδjkΪθikαδ kκ hδΪγλαηηα kβμ kαχτkβkαμ iθσμ εδθβkκτ πκυ εδθiέkαδ 

iυγτγλαηηα ji jυθΪλkβjβ ηi kκ χλσθκέ  

]) Να iπδζΫιiki kβ jωjkά πλσkαjβ.  

Απσ kα hihκηΫθα πκυ ηπκλiέki θα αθkζάjiki απσ kκ hδΪγλαηηα υπκζκγέαiki σkδ kκ 

hδΪjkβηα πκυ hδΪθυji kκ εδθβkσ ji χλσθκ t1 iέθαδκ 

α)  0 1

1υ t
2

           く)  0 1

1υ t
4

     け) 0 1

3υ t
8

                     

 Μονάhες 4 

  〈) Να hδεαδκζκγάjiki kβθ iπδζκγά jαμέ 
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〈1.  Έθα ιτζδθκ παλαζζβζiπέπihκ Π1 εδθiέkαδ ηi jkαγiλά kαχτkβkα ji κλδασθkδκ kλαπΫαδ ηi kβθ 

iπέhλαjβ ηδαμ κλδασθkδαμ hτθαηβμ  ηΫkλκυ Fέ ΠΪθω ji αυkσ εκζζΪηi Ϋθα hiτkiλκ σηκδκ  

παλαζζβζiπέπihκέ Η iπέhλαjβ kκυ αΫλα αηiζiέkαδέ  

]) Να iπδζΫιiki kβθ jωjkά απΪθkβjβκ 

ΠλκεiδηΫθκυ kκ jτjkβηα kωθ hυκ παλαζζβζiπδπΫhωθ θα εδθβγiέ σπωμ kκ Π1 απαδkiέkαδ β iπέhλαjβ 

κλδασθkδαμ hτθαηβμ ηi ηΫkλκ 

α) F

2
                     く) F                    け) 2 F  

Μονάhiς 4 

〈) Να hδεαδκζκγάjiki kβθ iπδζκγά jαμ                                                

Μονάhiς 8         

 

 

〈2.   Έθα εδίυkδκ iέθαδ αλχδεΪ αεέθβkκ ji ζiέκ κλδασθkδκ iπέπihκέ Σkκ εδίυkδκ αjεiέkαδ κλδασθkδα 

hτθαηβ πκυ β kδηά kβμ ηikαίΪζζikαδ ηi kβ γΫjβ kκυ εδίωkέκυ σπωμ φαέθikαδ jkκ hδΪγλαηηα kβμ 

παλαεΪkω iδεσθαμέ Η iπέhλαjβ kκυ αΫλα γiωλiέkαδ αηiζβkΫαέ  

]) Να iπδζΫιiki kβ jωjkά απΪθkβjβκ 

Τκ ηΫkλκ kβμ kαχτkβkαμ kκυ εδίωkέκυ γέθikαδ ηΫγδjkκ jkβ γΫjβ, 

α) 1 m       く) 2 m        け) 3 m                  
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Θ《Μ]  〈 

〈1. Δυκ iλγΪkiμ Α εαδ 〈 jπλυχθκυθ jkκ έhδκ κλδασθkδκ iπέπihκ hυκ σηκδα εδίυkδα Α΄ εαδ 〈΄ 
αjευθkαμ ji αυkΪ κλδασθkδiμ hυθΪηiδμ ηi ηΫkλα FA εαδ FB  αθkέjkκδχαέ Τκ εδίυkδκ Α΄ iέθαδ Ϊhiδκ 
εαδ Ϋχiδ ηΪαα m iθυ kκ 〈΄ iέθαδ γiηΪkκ εαδ Ϋχiδ ηΪαα βm. Η iπέhλαjβ kκυ αΫλα γiωλiέkαδ 
αηiζβkΫαέ 

]) Να iπδζΫιiki kβθ jωjkά απΪθkβjβκ 
Αθ kα εδίυkδα εδθκτθkαδ ηi jkαγiλά kαχτkβkα kσki δjχτiδ κ  
α) FA = 2 FB         く) FA = FB         け) FB = 2 FA 

Μονάhiς 4 

〈) Να hδεαδκζκγάjiki kβθ iπδζκγά jαμ  
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〈2.   Σkκ iλγαjkάλδκ kκυ jχκζiέκυ jαμ ηiζikάjαki πiδλαηαkδεΪ kβθ iυγτγλαηηβ εέθβjβ iθσμ 
αηαιδhέκυ πΪθω ji ηδα iπδφΪθiδα ηi kβ ίκάγiδα iθσμ βζiεkλδεκτ χλκθκηikλβkάέ Η χαλkκkαδθέα πκυ 
πάλαki απσ kκ πiέλαηα παλδjkΪθikαδ jkκ παλαεΪkω jχάηα 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

εκαkοjkα
 

Επiιiλγαjkάεαki kβ παλαπΪθω  χαλkκkαδθέα  γθωλέακθkαμ  kκ γiγκθσμ σkδ β απσjkαjβ 
ηikαιτ kωθ hδαhκχδευθ εκυεέhωθ αθkδjkκδχiέ ji χλκθδεσ hδΪjkβηα ί,1 sέ Μi ίΪjβ kα 
απκkiζΫjηαkα kβμ iπiιiλγαjέαμ εαkαjεiυΪjαki kβ γλαφδεά παλΪjkαjβ kβμ kαχτkβkαμ kκυ 
αηαιδhέκυ ji jυθΪλkβjβ ηi kκ χλσθκ γiωλυθkαμ σkδ β πλυkβ εκυεέhα αθkδjkκδχiέ jkβ χλκθδεά 
jkδγηά t= 0 s 

]) Να iπδζΫιiki kβθ jωjkά απΪθkβjβκ 
Έθαμ jυηηαγβkάμ jαμ ηπΫλhiοi kβ γλαφδεά παλΪjkαjβ πκυ πλκΫευοi απσ kβθ iπiιiλγαjέα kκυ 
hδεκτ jαμ πiδλΪηαkκμ ηi kδμ αθkέjkκδχiμ γλαφδεΫμ παλαjkΪjiδμ πκυ πλκΫευοαθ  απσ kβθ 
iπiιiλγαjέα kωθ hihκηΫθωθ απσ Ϊζζα hυκ αθkέjkκδχα πiδλΪηαkαέ Απσ kδμ παλαεΪkω γλαφδεΫμ 
παλαjkΪjiδμ  jkκ hδεσ jαμ πiέλαηα αθkδjkκδχiέ: 

Α 〈 Γ 
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α) β  Α       く) β 〈      け) β Γ   

Μονάhiς 5 

〈) Να hδεαδκζκγάjiki kβθ iπδζκγά jαμ                                                
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Θ《Μ]  〈 

 

〈1. ΕλγΪkβμ hΫθiδ ηi αίαλΫμ jεκδθέ Ϋθα εδίυkδκ αλχδεΪ αεέθβkκ εαδ 
kκ jτλiδ ji ζiέκ κλδασθkδκ hΪπihκ, σπωμ παλδjkΪθikαδ jkβ hδπζαθά 

iδεσθαέ Δέθikαδ σkδ  γ ν ζίκ ( ο ο3 1ημ60 ,   συθ60
2 2

  )έ Η 

iπέhλαjβ kκυ αΫλα παλαζiέπikαδέ  
]) Να iπδζΫιiki kβ jωjkά απΪθkβjβκ 

Όkαθ kκ εδίυkδκ ηikαkκπέαikαδ εαkΪ hδΪjkβηα x Ϋχiδ εδθβkδεά iθΫλγiδα  

 α)Fx                く) 1
F x

2
                け) 3

F x
2

            

Μονάhiς 4 

〈) Να hδεαδκζκγάjiki kβθ iπδζκγά jαμ  

Μονάhiς 8 

〈2. Σkκ iλγαjkάλδκ kκυ jχκζiέκυ jαμ ηiζikάjαki 

πiδλαηαkδεΪ kβθ iυγτγλαηηβ εέθβjβ iθσμ αηαιδhέκυ πΪθω 
ji ηδα iπδφΪθiδα ηi kβ ίκάγiδα iθσμ βζiεkλδεκτ 
χλκθκηikλβkάέ ΚαkΪ kβθ iπiιiλγαjέα kβμ χαλkκkαδθέαμ  πκυ 
πάλαki απσ kκ πiέλαηα χλβjδηκπκδάjαki kκ γiγκθσμ σkδ β 
απσjkαjβ ηikαιτ kωθ hδαhκχδευθ εκυεέhωθ αθkδjkκδχiέ ji 
χλκθδεσ hδΪjkβηα ί,1 sέ Μi ίΪjβ kα απκkiζΫjηαkα kβμ 
iπiιiλγαjέαμ εαkαjεiυΪjαki kβ γλαφδεά παλΪjkαjβ kβμ 
kαχτkβkαμ kκυ αηαιδhέκυ ji jυθΪλkβjβ ηi kκ χλσθκ, σπωμ παλδjkΪθikαδ jkκ hδπζαθσ jχάηα εαδ 
γiωλυθkαμ σkδ β πλυkβ εκυεέhα αθkδjkκδχiέ jkβ χλκθδεά jkδγηά t = 0 s. 

]) Να iπδζΫιiki kβθ jωjkά απΪθkβjβκ 
Έθαμ jυηηαγβkΫμ jαμ ηπΫλhiοi kβ χαλkκkαδθέα kκυ hδεκτ jαμ πiδλΪηαkκμ ηi kδμ χαλkκkαδθέiμ απσ 
Ϊζζα β αθkέjkκδχα πiδλΪηαkαέ  

Η  χαλkκkαδθέα πκυ αθkδjkκδχiέ jkκ hδεσ jαμ πiέλαηα, iέθαδ: 
α) β  Α       く)  β Γ         け) β 〈  

Μονάhiς 5 

〈) Να hδεαδκζκγάjiki kβθ iπδζκγά                                    
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Θ《Μ]  〈 

〈1. Αγζβkάμ εδθiέkαδ iυγτγλαηηα hδαλευμ πλκμ kβθ έhδα εαkiτγυθjβέ Μi kβ ίκάγiδα iθσμ 

jυjkάηαkκμ χλκθκφωkκγλΪφβjβμ ηiγΪζβμ αελδίiέαμ εαkαγλΪφikαδ β kαχτkβkα kκυ αγζβkάέ Τκ 

jτjkβηα kέγikαδ ji ζiδkκυλγέα kβ χλκθδεά jkδγηά t ν ί s εαδ εαkαγλΪφiδ kβ χλκθδεά jkδγηά t1=2 s 

kαχτkβkα  ηΫkλκυ  1

m
4

s
   εαδ kβ jkδγηά t2 ν ζ s kαχτkβkα ηΫkλκυ 2

m
12

s
  . 

]) Να iπδζΫιiki kβ jωjkά απΪθkβjβκ 

Αθ β εέθβjβ iέθαδ ηδα απσ kδμ παλαεΪkω kσki jτηφωθβ ηi kα παλαπΪθω hihκηΫθα  iέθαδ β  

α)  iυγτγλαηηβ κηαζά ηi kαχτkβkα  m
2

s
                   

ί) iυγτγλαηηβ κηαζΪ iπδkαχυθσηiθβ ηi iπδkΪχυθjβ 
2

m
2

s
                 

γ) iυγτγλαηηβ κηαζΪ iπδkαχυθσηiθβ ηi iπδkΪχυθjβ 
2

m
1

s
                  

Μονάhiς 4 

〈) Να hδεαδκζκγάjiki kβθ iπδζκγά jαμ  

Μονάhiς 8 

〈2.   Σi Ϋθα παδχθέhδ hδiζευjkέθhαμ Ϋθαμ γέγαθkαμ εαδ Ϋθα παδhέ ελαkκτθ Ϋθα κλδασθkδκ αίαλΫμ 

jεκδθέ εαδ iέθαδ αλχδεΪ αεέθβkκδέ ΚΪπκδα jkδγηά κ γέγαθkαμ αjεiέ ηδα hτθαηβ jkκ jεκδθέ εαδ kκ 

παδhέ ηikαkκπέαikαδ πλκμ kκ ηΫλκμ kκυ, iθυ κ γέγαθkαμ παλαηΫθiδ αεέθβkκμέ  

]) Να iπδζΫιiki kβ jωjkά απΪθkβjβκ 

Τκ παδhέ ηikαkκπέαikαδ γδαkέκ  

α) κ γέγαθkαμ αjεiέ jkκ παδhέ hτθαηβ ηiγαζτkiλκυ ηΫkλκυ απσ αυkά πκυ αjεiέ kκ παδhέ                  

く) kκ παδhέ αjεiέ jkκ γέγαθkα hτθαηβ ηδελσkiλκυ ηΫkλκυ απσ αυkά πκυ αjεiέ κ γέγαθkαμ                   

け) β hτθαηβ kλδίάμ πκυ αjεiέkαδ jkκ γέγαθkα Ϋχiδ ηiγαζτkiλκ ηΫkλκ απσ kκ ηΫkλκ kβμ hτθαηβμ 

kλδίάμ πκυ αjεiέkαδ jkκ παδhέέ    

Μονάhiς 4 

〈) Να hδεαδκζκγάjiki kβθ iπδζκγά jαμ                                                
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Θ《Μ] 〉  

 

Αυkκεέθβkκ ηΪααμ ιίί Kg  iέθαδ αλχδεΪ αεέθβkκέ Τβ χλκθδεά jkδγηά  t0 = 0 s αλχέαiδ θα 

iπδkαχτθikαδ    ηi jkαγiλά iπδkΪχυθjβ  εαδ απκεkΪ kαχτkβkα ηΫkλκυ  βε m/s kβ χλκθδεά jkδγηά  t1= 

5 s.  

〉1)  Να υπκζκγέjiki kβθ jυθδjkαηΫθβ hτθαηβ πκυ iπδkαχτθiδ  kκ αυkκεέθβkκ   

Μονάhiς  6 

〉β)  Να υπκζκγέjiki kβθ kαχτkβkα kκυ αυkκεδθάkκυ kδμ χλκθδεΫμ jkδγηΫμ t2 = 4 s εαδ t3 = 6 s  

Μονάhiς  6 

〉γ)  Να εαkαjεiυΪjiki kβ γλαφδεά παλΪjkαjβ kαχτkβkαμ – χλσθκυ, ji ίαγηκζκγβηΫθκ jτjkβηα 

αισθωθ   γδα kκ χλκθδεσ hδΪjkβηα  ί →εs 

Μονάhiς  6 

〉4)   Αθ Ρ1 εαδ Ρ2  β ηΫjβ δjχτμ   kβμ jυθδjkαηΫθβμ  hτθαηβμ πκυ iπδkαχτθiδ kκ  αυkκεέθβkκ jkβ 

hδΪλεiδα kκυ εκυ  εαδ  ζκυ  hiυkiλκζΫπkκυ  kβμ εέθβjβμ kκυ  αθkέjkκδχα, θα hiέιiki σkδ Ρ1 = 
9

11
 Ρ2. 

Μονάhiς  7 

 

 



Θ《Μ]  〉 

 

Αυkκεέθβkκ ηΪααμ m = 103 kg εδθiέkαδ 

πΪθω ji Ϋθα iυγτγλαηηκ κλδασθkδκ hλσηκ, 

κ κπκέκμ παλδjkΪθikαδ jkκ jχάηαέ Τκ 

αυkκεέθβkκ ιiεδθΪ απσ kβθ βλiηέα απσ kκ jβηiέκ Α εαδ εδθiέkαδ πλκμ kκ Δέ 

Η εέθβjβ kκυ αυkκεδθάkκυ απσ kκ Α ωμ kκ 〈 hδαλεiέ 1ί s εαδ β jυθδjkαηΫθβ kωθ hυθΪηiωθ πκυ 

αjεκτθkαδ j’ αυkσ iέθαδ κλδασθkδα jkαγiλκτ ηΫkλκυ β103 Νέ Σkβ jυθΫχiδα kκ αυkκεέθβkκ εδθiέkαδ 

απσ kκ 〈 ωμ kκ Γ ηi jkαγiλά kαχτkβkα  γδα χλκθδεσ hδΪjkβηα 20 sέ ΤΫζκμ απσ kκ Γ ωμ kκ Δ 

iπδίλαhτθikαδ κηαζΪ ηΫχλδ πκυ jkαηαkΪέ Η jυθδjkαηΫθβ kωθ hυθΪηiωθ jkβθ φΪjβ kβμ 

iπδίλΪhυθjβμ απσ kκ Γ ωμ kκ Δ iέθαδ αθkέλλκπβ kβμ εέθβjβμ εαδ Ϋχiδ jkαγiλσ ηΫkλκ β103 Νέ  

Να υπκζκγδjγκτθκ 

〉1) Η iπδkΪχυθjβ kκυ αυkκεδθάkκυ εαkΪ kβθ εέθβjβ απσ kκ Α ωμ kκ 〈  

Μονάhiς 5 

〉β) Η εδθβkδεά iθΫλγiδα kκυ αυkκεδθάkκυ jkβ γΫjβ 〈 εαγυμ εαδ kκ Ϋλγκ kβμ jυθδjkαηΫθβμ kωθ 

hυθΪηiωθ εαkΪ kβθ εέθβjβ απσ kκ 〈 ωμ kκ Γέ  

Μονάhiς 6 

〉γ) Η απσjkαjβ απσ kκ Γ ωμ kκ Δέ 

Μονάhiς 6 

〉4) Η ηΫjβ kαχτkβkα kκυ αυkκεδθάkκυ γδα σζβ kβθ εέθβjβ απσ kκ Α ωμ kκ Δ  

Μονάhiς 8 
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Θ《Μ]  〉 

 

Μδελσ jυηα ηΪααμ m = 5 kg ίλέjεikαδ αλχδεΪ αεέθβkκ ji κλδασθkδκ iπέπihκέ O jυθkiζijkά kλδίάμ 

κζέjγβjβμ ηikαιτ kκυ jυηαkκμ εαδ kκυ κλδασθkδκυ iπδπΫhκυ iέθαδ μ ν ί,δέ Τβ χλκθδεά jkδγηά        

tκ  =  0 s αjεiέkαδ  jkκ jυηα jkαγiλά κλδασθkδα hτθαηβ F ηΫkλκυ έjκ ηi εί N ηi kβθ iπέhλαjβ kβμ 

κπκέαμ kκ jυηα αλχέαiδ θα εδθiέkαδ jkκ κλδασθkδκ iπέπihκέ Δέθikαδ σkδ β iπέhλαjβ kκυ αΫλα iέθαδ 

αηiζβkΫα εαδ  β iπδkΪχυθjβ kβμ ίαλτkβkαμ iέθαδ g = 10 m/ s2  

Να υπκζκγέjikiκ 

〉1) kκ ηΫkλκ kβμ iπδkΪχυθjβμ ηi kβθ κπκέα εδθiέkαδ kκ jυηα   

Μονάhiς 7 

〉β) kβθ εδθβkδεά iθΫλγiδα kκυ jυηαkκμ kβθ χλκθδεά jkδγηά t1 = 2 s,  

  Μονάhiς 6 

〉γ) kκ Ϋλγκ kβμ hτθαηβμ F  απσ kβ χλκθδεά jkδγηά tκ ν ί, ηΫχλδ kβ jkδγηά t1= 2 s,  

Μονάhiς 8 

〉4) kβ ηΫjβ δjχτ πκυ πλκjφΫλγβεi jkκ jυηα, ηΫjω kβμ hτθαηβμ F , jkβ χλκθδεά hδΪλεiδα απσ 

kβθ tκ ν ί ηΫχλδ kβ jkδγηά t1= 2 s.    

Μονάhiς 5 

         

 



Θ《Μ]  〉 

Δυκ jΪεκδ kjδηΫθkκυ Σ1 εαδ Σ2 πκυ φαέθκθkαδ jkβ hδπζαθά 

iδεσθα Ϋχκυθ  ηΪαiμ  m1 = 2 Kg  εαδ  m2 = 3 Kg  εαδ ίλέjεκθkαδ 

ji τοκμ Η = 5 m  απσ kκ Ϋhαφκμέ Τκ θάηα πκυ jυθhΫiδ kκυμ 

hυκ jΪεκυμ Ϋχiδ ηάεκμ 1ί m εαδ γiωλiέkαδ αίαλΫμέ Τβ χλκθδεά 

jkδγηά t0 = 0 s kκ jτjkβηα αφάθikαδ iζiτγiλκ απσ kβθ βλiηέαέ 

Δέθikαδ σkδ 
2

m
g 10

s
  εαδ σkδ β αθkέjkαjβ kκυ αΫλα γiωλiέkαδ 

αηiζβkΫα, iπέjβμ β kλκχαζέα πκυ jυθhΫiδ kκυμ jΪεκυμ ηΫjω 

kκυ θάηαkκμ θα γiωλβγiέ αίαλάμέ 

 

〉1) Να ηikαφΫλiki  jkκ γλαπkσ jαμ kκ jχάηα, θα jχihδΪjki kδμ hυθΪηiδμ, πκυ αjεκτθkαδ ji εΪγi 

jΪεκ εαδ θα υπκζκγέjiki kβθ iπδkΪχυθjβ kκυ εΪγi jΪεκυ εαγκλέακθkαμ εαδ kβ φκλΪ kβμέ 

Μονάhiς 8 

〉β) Να υπκζκγέjiki kβθ kΪjβ kκυ θάηαkκμ 

Μονάhiς 5 

 Τβ χλκθδεά jkδγηά t = 2 s kκ θάηα jπΪiδέ Να υπκζκγέjikiκ  

〉γ) Τβ ηikαίκζά kβμ ίαλυkδεάμ hυθαηδεάμ iθΫλγiδαμ kκυ Σ2 jkκ χλκθδεσ hδΪjkβηα ί s – 2 s. 

Μονάhiς 6 

〉4) Τκ ηΫkλκ kβμ kαχτkβkαμ ηi kβθ κπκέα kκ Σ2 φkΪθiδ jkκ Ϋhαφκμέ  

Μονάhiς 6 

 

 

 

 

 

 

Σ1 Σ2 

Η 



Θ《Μ]  〉 

Έθαμ ηδελσμ πτλαυζκμ Ϋχiδ ηΪαα βίί Kgέ Ο πτλαυζκμ αλχέαiδ θα εδθiέkαδ εαkαεσλυφα πλκμ kα 

πΪθω χωλέμ αλχδεά kαχτkβkα ηi jkαγiλά iπδkΪχυθjβ 
2

mα 10
s

 έ Όkαθ κ πτλαυζκμ φγΪjiδ ji τοκμ 

Ηνείί m απκεκζζΪkαδ Ϋθαμ απσ kκυμ κλσφκυμ kκυ, κ κπκέκμ kβ jkδγηά kβμ απκεσζζβjβμ  Ϋχiδ 

kαχτkβkα έjβ ηi kβθ kαχτkβkα kκυ πυλατζκυ iεiέθβ kβ χλκθδεά jkδγηάέ Δέθikαδ σkδ β iπδkΪχυθjβ 

kβμ ίαλτkβkαμ iέθαδ 
2

m
g = 10

s
, β iπέhλαjβ kκυ αΫλα iέθαδ αηiζβkΫα εαδ σkδ β ηΪαα kκυ πυλατζκυ 

εαkΪ kβθ εέθβjά kκυ ηΫχλδ kκ τοκμ Η παλαηΫθiδ jkαγiλάέ 

Γδα kβ εέθβjβ kκυ πυλατζκυ απσ kκ Ϋhαφκμ ηΫχλδ kκ τοκμ Η θα υπκζκγέjikiκ  

〉1) kβθ εαkαεσλυφβ πλκωjkδεά hτθαηβ πκυ αjεiέkαδ jkκ πτλαυζκέ  

Μονάhiς 5 

〉β) kβθ kαχτkβkα kκυ πυλατζκυ jkκ τοκμ Η.  

Μονάhiς 6 

〉γ) kβ ηΫjβ δjχτ πκυ αθΫπkυιi κ εδθβkάλαμ kκυ πυλατζκυέ  

Μονάhiς 8 

〉4) kβθ kαχτkβkα ηi kβθ κπκέα κ σλκφκμ πκυ απκεκζζάγβεi απσ kκθ πτλαυζκ γα φγΪjiδ jkβθ 

iπδφΪθiδα kκυ ihΪφκυμέ 

Μονάhiς 6 

 

 

 

 

 

 

 

 



Θ《Μ]  〉 

Τα jυηαkα Σ1 εαδ Σ2 πκυ hiέχθκθkαδ jkκ παλαεΪkω jχάηα Ϋχκυθ ηΪαiμ m1 = 4 Kg εαδ m2 = 6 Kgέ Ο 

jυθkiζijkάμ kλδίάμ κζέjγβjβμ kκυ Σ2 ηi kκ κλδασθkδκ iπέπihκ Ϋχiδ kδηά  
1μ
3

 . Τβ χλκθδεά jkδγηά 

t0 = 0 s kκ jτjkβηα αφάθikαδ iζiτγiλκ θα εδθβγiέέ Δέθikαδ σkδ kκ θάηα iέθαδ αίαλΫμ εαδ Ϋχiδ ηάεκμ 

5m, β iπδkΪχυθjβ kβμ ίαλτkβkαμ 
2

m
g = 10

s
 εαδ β iπέhλαjβ kκυ αΫλα iέθαδ αηiζβkΫαέ  

〉1) Να υπκζκγέjiki kκ ηΫkλκ kβμ kλδίάμ κζέjγβjβμ πκυ αjεiέkαδ jkκ Σ2 

Μονάhiς 5 

〉β) Να ηikαφΫλiki jkκ γλαπkσ jαμ kκ jχάηα, θα jχihδΪjiki kδμ hυθΪηiδμ πκυ αjεκτθkαδ ji εΪγi 

jυηα εαδ θα υπκζκγέjiki kκ εκδθσ ηΫkλκ kβμ iπδkΪχυθjβμ ηi kβθ κπκέα εδθiέkαδ εΪγi jυηαέ  

Μονάhiς 8 

〉γ) Να υπκζκγέjiki kβθ kΪjβ kκυ θάηαkκμ πκυ jυθhΫiδ kα hυκ jυηαkα  

Μονάhiς 5 

〉4) Να υπκζκγέjiki kκ Ϋλγκ kβμ hτθαηβμ kκυ ίΪλκυμ πκυ αjεiέkαδ jkκ Σ1 jkκ χλκθδεσ hδΪjkβηα  

0 s – 2 s. 

Μονάhiς 7 

 

 

 



Θ《Μ]  〉 

Τα εδίυkδα Σ1 εαδ Σ2 πκυ hiέχθκθkαδ jkκ παλαεΪkω jχάηα Ϋχκυθ ηΪαiμ m1 = 10 Kg εαδ m2 = 20 Kg 

αθkέjkκδχαέ Τβ χλκθδεά jkδγηά t0 = 0 s kα εδίυkδα αλχέακυθ θα εδθκτθkαδ ηi kβθ iπέhλαjβ kβμ 

hτθαηβμ F , ηΫkλκυ ζίί Ν ji ζiέκ κλδασθkδκ hλσηκ, σπωμ φαέθikαδ jkβθ iδεσθαέ Τκ jχκδθέ πκυ 

jυθhΫiδ kα εδίυkδα γiωλiέkαδ αίαλΫμ εαδ hδαkβλiέkαδ kiθkωηΫθκέ Δέθikαδ β iπδkΪχυθjβ kβμ 

ίαλτkβkαμ 
2

m
g = 10

s
 εαδ σkδ β iπέhλαjβ kκυ αΫλα iέθαδ αηiζβkΫαέ 

 

〉1) Να ηikαφΫλiki jkκ γλαπkσ jαμ kκ jχάηα, θα jχihδΪjiki kδμ hυθΪηiδμ πκυ αjεκτθkαδ ji εΪγi 

jυηα εαδ θα υπκζκγέjiki kκ εκδθσ ηΫkλκ kβμ iπδkΪχυθjβμ ηi kβθ κπκέα εδθκτθkαδ kα jυηαkα. 

Μονάhiς 8 

〉β) Να υπκζκγέjiki kβθ kΪjβ kκυ jχκδθδκτ πκυ jυθhΫiδ kα hυκ εδίυkδα. 

Μονάhiς 5 

Τβ χλκθδεά jkδγηά t1 = 5 s kκ Σ1 iδjΫλχikαδ ji kλαχτ κλδασθkδκ hλσηκ iθυ jυγχλσθωμ kκ jχκδθέ 

εσίikαδ iθυ β hτθαηβ F  iιαεκζκυγiέ θα αjεiέkαδ jkκ Σ1.  

Τκ Σ1 jkαηαkΪiδ kβ χλκθδεά jkδγηά  t2 = 7 s.  

Να υπκζκγέjiki:  

〉γ) kκ jυθkiζijkά kλδίάμ κζέjγβjβμ αθΪηijα jkκ Σ1 εαδ jkκθ kλαχτ hλσηκέ 

Μονάhiς 7 

〉4) kκ Ϋλγκ kβμ hτθαηβμ kβμ kλδίάμ εαkΪ kβ εέθβjβ kκυ Σ1 jkκθ kλαχτ hλσηκέ 

Μονάhiς 5 

 

 

 

 

 



Θ《Μ]  〉 

Επδίαkδεσ αυkκεέθβkκ εδθiέkαδ ji κλδασθkδκ hλσηκ ηi jkαγiλά kαχτkβkα 0

mυ 20
s

 έ Η ηκθαhδεά 

hτθαηβ F πκυ αjεiέkαδ jkκ αυkκεέθβkκ ηi εαkiτγυθjβ αθkέγikβ kβμ kαχτkβkΪμ kκυ iέθαδ β 

αθkέjkαjβ kκυ αΫλα β κπκέα Ϋχiδ ηΫkλκ 1ίίί Νέ Λσγω kβμ απλκjiιέαμ kκυ κhβγκτ kκ αυkκεέθβkκ 

πΫφkiδ πΪθω ji jkαγηiυηΫθκ φκλkβγσ εαδ αεδθβkκπκδiέkαδέ Ο κhβγσμ πκυ Ϋχiδ ηΪαα m = 80 Kg 

φκλΪiδ kβ αυθβ αjφαζiέαμ β κπκέα kκυ iπδkλΫπiδ θα εδθβγiέ κλδασθkδα πλκμ kα iηπλσμ, ji jχΫjβ ηi 

kβθ αλχδεά kκυ γΫjβ jkκ εΪγδjηα, εαδ θα αεδθβkκπκδβγiέ kiζδεΪ ji χλκθδεσ hδΪjkβηα ί,ίβ s.  

Αθ β kλδίά kκυ κhβγκτ ηi kκ εΪγδjηα γiωλβγiέ αηiζβkΫα θα υπκζκγέjiki:  

〉1) kβθ δjχτ πκυ αθαπkτjjiδ kκ αυkκεέθβkκ σkαθ εδθiέkαδ ηi jkαγiλά kαχτkβkαέ 

Μονάhiς 7 

〉β) kβθ kδηά kβμ iπδίλΪhυθjβμ kκυ κhβγκτ εαkΪ kβ hδΪλεiδα kβμ iπδίλαhυθσηiθβμ εέθβjάμ kκυ.  

Μονάhiς 6 

〉γ) kκ ηΫkλκ kβμ jkαγiλάμ hτθαηβμ 1F  πκυ αjεiέkαδ απσ kβ αυθβ αjφαζiέαμ jkκθ κhβγσέ 

Μονάhiς 6 

〉4) kκ Ϋλγκ kβμ hτθαηβμ 1F  πκυ αjεiέ β αυθβ jkκθ κhβγσ ηΫχλδ θα αεδθβkκπκδβγiέ κ κhβγσμέ 

Μονάhiς 6 

 

 



Θ《Μ]  〉 

Μδα αεέθβkβ πiδθαjηΫθβ ζiκπΪλhαζβ (kjέkα) ηi ηΪαα ζί Kg jkΫεikαδ αεέθβkβ jkκ Ϋhαφκμ 

παλαkβλυθkαμ γτλω kβμ έ Τβ χλκθδεά jkδγηά t = 0 s αθkδζαηίΪθikαδ ηδα γααΫζα πκυ ίλέjεikαδ ji 

απσjkαjβ ζί m θα απκηαελτθikαδ απσ αυkά εδθκτηiθβ  iυγτγλαηηα ηi jkαγiλά kαχτkβkα m
10

s
. 

Τσki β kjέkα αλχέαiδ θα kβ εαkαhδυεiδέ Σkβθ  kjέkα αjεiέkαδ απσ kκ Ϋhαφκμ hτθαηβ ηi jkαγiλά 

κλδασθkδα jυθδjkυjα εαkΪ kβ εαkiτγυθjβ kβμ εέθβjβμ kβμ ηΫkλκυ F εαδ β jkαγiλά αθkέjkαjβ kκυ 

αΫλα  Α ν βίί Νέ Μi kβθ iπέhλαjβ kβμ jυθδjkαηΫθβμ kωθ παλαπΪθω hυθΪηiωθ β kjέkα εδθiέkαδ ηi 

jkαγiλά iπδkΪχυθjβ ηΫkλκυ 
2

m
5

s
 γδα χλκθδεσ hδΪjkβηα δ s, jkβ jυθΫχiδα εδθiέkαδ ηi jkαγiλά 

kαχτkβkα  γδα χλκθδεσ hδΪjkβηα ε s,  εαkσπδθ iπδίλαhτθikαδ jkαγiλΪ hδαθτκθkαμ hδΪjkβηα 10 m 

ηΫχλδ θα jkαηαkάjiδέ      

Να πλκjhδκλέjikiκ 

〉1) kκ ηΫkλκ  F kβμ κλδασθkδαμ jυθδjkυjαμ kβμ hτθαηβμ πκυ αjεiέkαδ απσ kκ  Ϋhαφκμ jkβ kjέkα. 

Μονάhiς 6 

〉β) kκ Ϋλγκ kβμ hτθαηβμ πκυ αjεiέ kκ Ϋhαφκμ jkβθ kjέkα εαkΪ kβ hδΪλεiδα kβμ iπδkαχυθσηiθβμ 

εέθβjάμ kβμέ  

Μονάhiς 5 

〉γ) kκ λυγησμ ηi kκθ κπκέκ β iθΫλγiδα πκυ πλκjφΫλikαδ jkβ kjέkα ηikαkλΫπikαδ ji γiλησkβkα 

εαkΪ kβ hδΪλεiδα πκυ αυkά εδθiέkαδ ηi jkαγiλά kαχτkβkα  

Μονάhiς 6 

〉4) αθ β kjέkα «Ϋπδαji»  kβθ γααΫζαέ  

Μονάhiς 8 

 

 

 

 



Θ《Μ]  〉 

Ταχτπζκκ jεΪφκμ Ϋχiδ ηααέ ηi kκυμ iπδίΪkiμ kκυ ηΪαα m = 1000 kgέ Όkαθ kκ jεΪφκμ εδθiέkαδ ηi 

jkαγiλά kαχτkβkα ηΫkλκυ  
mυ 12
s

 κ εδθβkάλαμ kκυ απκhέhiδ jkβ πλκπΫζα δjχτ  βδ kWέ Η 

jυθκζδεά αθkέjkαjβ Τ  (κλδασθkδα) πκυ αjεiέkαδ απσ kκθ αΫλα εαδ kκ θiλσ jkκ jεΪφκμ παλαηΫθiδ 

jkαγiλάέ 

〉1) Να υπκζκγέjiki ko ηΫkλκ kβμ αθkέjkαjβμ T. 

Μονάhiς 6 

Τβ χλκθδεά jkδγηά t0 = 0 s κ εδθβkάλαμ παγαέθiδ ίζΪίβ, κπσki πατiδ θα αjεiέ hτθαηβ, εαδ kκ 

jεΪφκμ αλχέαiδ θα λυηκυζεiέkαδ ηi kβθ έhδα kαχτkβkα ηi kβ ίκάγiδα iθσμ κλδασθkδκυ jχκδθδκτ 

λυηκτζεβjβμ ηΫχλδ kβ χλκθδεά jkδγηά  t = 4s κπσki kκ jεκδθέ jπΪiδέ 

〉β) Να υπκζκγέjiki kβ hτθαηβ πκυ αjεiέ kκ λυηκυζεσ ηΫjω kκυ jεκδθδκτ jkκ jεΪφκμ εαγυμ εαδ 

kκ Ϋλγκ kβμ jkκ χλκθδεσ hδΪjkβηα  0 s  - 4 s. 

Μονάhiς 6 

〉γ) Να υπκζκγέjiki kβ χλκθδεά jkδγηά t1 πκυ kκ ηΫkλκ kβμ kαχτkβkαμ kκυ jεΪφκυμ ηiδυθikαδ jkκ 

ηδjσ kβμ αλχδεάμ kδηάμέ 

Μονάhiς 7 

〉4) Να υπκζκγέjiki kκ Ϋλγκ kβμ αθkέjkαjβμ  Τ jkκ χλκθδεσ hδΪjkβηα  4 s - t1. 

Μονάhiς 6 

 

 

 

 

 



 

 

Θ《Μ]  〉 

 

Αγζβkάμ kκυ hλσηκυ kωθ 1ίί m ηΪααμ θίKg kβ χλκθδεά jkδγηά t = 0 s ιiεδθΪ απσ kβθ βλiηέα εαδ 

εδθiέkαδ iυγτγλαηηαέ Σi σζβ kβ hδΪλεiδα kβμ hδαhλκηάμ kκυ β κλδασθkδα jυθδjkυjα kβμ hτθαηβμ 

ΟF πκυ αjεiέ kκ Ϋhαφκμ jkκθ αγζβkά εαkΪ kβ εαkiτγυθjβ kβμ εέθβjβμ kκυ Ϋχiδ ηΫkλκ  FO = 600 N. 

Συγχλσθωμ κ αΫλαμ αjεiέ hτθαηβ jkκθ αγζβkά (αθkέjkαjβ) πκυ β εαkiτγυθjβμ kβμ iέθαδ αθkέγikβ 

kβμ kαχτkβkαμ kκυ αγζβkάέ ΑλχδεΪ β αθkέjkαjβ kκυ αΫλα Ϋχiδ ηΫkλκ δίί Ν εαδ kβ χλκθδεά jkδγηά t1 

αυιΪθikαδ αεαλδαέα jkα ζίί Ν κπσki εαδ hδαkβλiέkαδ jkαγiλά ηΫχλδ kκθ kiληαkδjησέ Η ηΫγδjkβ 

δjχτμ πκυ αθαπkτjjiδ κ αγζβkάμ υjki θα ηπκλiέ θα αjεiέ jkκ Ϋhαφκμ kβθ αθαγεαέα κλδασθkδα 

jυθδjkυjα kβμ hτθαηβμ iέθαδ έjβ ηi ζ103Wέ Δέθikαδ β iπδkΪχυθjβ kβμ ίαλτkβkαμ 
2

m
g 10

s
 .  

Να πλκjhδκλέjiki : 

〉1) kα iέhβ kωθ εδθάjiωθ πκυ iεkiζiέ κ αγζβkάμ εαγυμ εαδ kβ kδηά kβμ iπδkΪχυθjβμ ji σζκ kκ 

ηάεκμ kβμ hδαhλκηάμ, 

Μονάhiς 7 

〉β) kκ ηΫkλκ kβμ hτθαηβμ πκυ αjεiέkαδ απσ ko Ϋhαφκμ jkκθ αγζβkά εαkΪ kκ jkΪhδκ kβμ 

iπδkαχυθσηiθβμ εέθβjβμ kκυ, 

Μονάhiς 6 

〉γ) kβ χλκθδεά jkδγηά πκυ αζζΪαiδ kκ iέhκμ kβμ εέθβjβμ kκυ αγζβkά, 

Μονάhiς 6 

〉4)  kβθ iπέhκjβ kκυ αγζβkά, hβζαhά kκ jυθκζδεσ χλκθδεσ hδΪjkβηα πκυ απαδkiέkαδ γδα θα 

hδαθτjiδ kβθ απσjkαjβ kωθ 1ίί m. 

Μονάhiς 6 

 

 

 

 

 



Θ《Μ]  〉 

 

Έθα εδίυkδκ ηΪααμ εί kg iέθαδ αεέθβkκ ji ζiέκ κλδασθkδκ hΪπihκέ Τβ χλκθδεά jkδγηά t = 0 αjεκτηi 

jkκ εδίυkδκ ηΫjω θάηαkκμ ηδα κλδασθkδα hτθαηβ jkαγiλάμ εαkiτγυθjβμ, ηΫkλκυ είίΝέ Τβ χλκθδεά 

jkδγηά t1= 5s hτθαηβ εαkαλγiέkαδ  εαδ kκ εδίυkδκ κζδjγαέθiδ κηαζΪ jkκ κλδασθkδκ hΪπihκέ Να υπκά

ζκγέjikiκ 

〉1) Tβ ηΫγδjkβ kδηά kβμ jkαkδεάμ kλδίάμ (κλδαεά kλδίά) πκυ αθαπkτjjikαδ ηikαιτ εδίωkέκυ εαδ 

hαπΫhκυέ  

Μονάhiς 5 

Τβ χλκθδεά jkδγηά t1 jkαγiλκπκδκτηi kκ ηΫkλκ kβμ hτθαηβμ jkβθ kδηά πκυ Ϋχiδ iεiέθβ kβ jkδγηά, 

κπσki kκ εδίυkδκ jkβ jυθΫχiδα κζδjγαέθiδ jkκ κλδασθkδκ hΪπihκ, εαδ kβ χλκθδεά jkδγηά t2 = 15 s 

Ϋχiδ αθαπkτιiδ kαχτkβkα έjβ ηi 1ί m/s. 

〉β) Να υπκζκγέjiki kβθ iπδkΪχυθjβ ηi kβθ κπκέα kκ εδίυkδκ κζδjγαέθiδ jkκ κλδασθkδκ hΪπihκέ 

Μονάhiς 6 

〉γ) Να υπκζκγέjiki kκ jυθkiζijkά kλδίάμ κζέjγβjβμ ηikαιτ kκυ εδίωkέκυ εαδ kκυ hαπΫhκυέ 

Μονάhiς 6 

〉4) Τβ jkδγηά t2, kκ θάηα εσίikαδ, κπσki jkβ jυθΫχiδα kκ εδίυkδκ κζδjγαέθiδ ηΫχλδ θα jkαηαkάjiδέ 

Να υπκζκγέjiki kκ jυθκζδεσ Ϋλγκ kβμ kλδίάμ απσ kβ χλκθδεά jkδγηά t ν ί, ηΫχλδ kβ jkδγηά πκυ kκ 

εδίυkδκ jkαηαkΪ θα εδθiέkαδέ 

Μονάhiς 8 

Δέθikαδ σkδ β iπδkΪχυθjβ kβμ ίαλτkβkαμ iέθαδ g = 10 m/s2.  

 



Θ《Μ]  〉 

Σi Ϋζεβγλκ ηΪααμ m1 ν δί Kg iπδίαέθiδ Ϋθαμ Εjεδηυκμ ηi ηΪαα m2 ν θί Kgέ Τκ Ϋζεβγλκ hΫθikαδ 

ηi hυκ σηκδα jχκδθδΪ πκυ hiθ Ϋχκυθ ηΪαα εαδ hδαkβλκτθkαδ kiθkωηΫθα ji σζβ kβ hδΪλεiδα kβμ 

εέθβjβμ kκυ Ϋζεβγλκυ εαδ παλΪζζβζα jkβθ kαχτkβkΪ kκυέ Τκ Ϋζεβγλκ kκ jΫλθκυθ β iδhδεΪ jευζδΪ 

ΧΪjεδμ ji ηδα κλδασθkδα χδκθδjηΫθβ πihδΪhαέ Όkαθ εΪγi jευζέ αθαπkτjjiδ δjχτ ζίίW kκ Ϋζεβγλκ 

εδθiέkαδ ηi jkαγiλά kαχτkβkα υ ηi ηΫkλκ m
5

s
έ Δέθikαδ β iπδkΪχυθjβ kβμ ίαλτkβkαμ 

2

m
g = 10

s
 εαδ 

σkδ β iπέhλαjβ kκυ αΫλα iέθαδ  αηiζβkΫα. 

Να υπκζκγέjiki κ 

〉1) kβ hτθαηβ πκυ αjεiέ εαγΫθα απσ kα jεκδθδΪ jkκ Ϋζεβγλκ. 

Μονάhiς 6 

〉β) kκ jυθkiζijkά kλδίάμ κζέjγβjβμ ηikαιτ kκυ Ϋζεβγλκυ εαδ kκυ χδκθδjηΫθκυ ihΪφκυμ. 

Μονάhiς 6 

Τβ χλκθδεά jkδγηά t1 = 0 s κ Εjεδηυκμ πβhΪiδ απσ kκ Ϋζεβγλκ iθυ β kαχτkβkα kκυ Ϋζεβγλκυ 

hδαkβλiέ kκ ηΫkλκ kβμ m
5

s
 εαδ kα jευζδΪ iιαεκζκυγκτθ θα αjεκτθ kβθ έhδα hτθαηβ σπωμ 

πλκβγκτηiθωμ. 

Να υπκζκγέjikiκ 

〉γ) kβθ kαχτkβkα kκυ Ϋζεβγλκυ kβ χλκθδεά jkδγηά t2 = 2 s. 

Μονάhiς 7 

〉4) kβθ iθΫλγiδα πκυ γέθikαδ  γiλησkβkα  jkκ χλκθδεσ hδΪjkβηα ί s – 2 s. 

Μονάhiς 6 

 

 

 

 

 



Θ《Μ]  〉 
 
Έθα αυkκεέθβkκ, ηααέ ηi kκυμ iπδίαέθκθkiμ ji αυkσ, Ϋχiδ ηΪαα m = 1300 Kg εαδ εδθiέkαδ εαkΪ ηάά

εκμ iθσμ iυγτγλαηηκυ hλσηκυ ηi jkαγiλά kαχτkβkα υ = 72 km/hέ Τβ χλκθδεά jkδγηά t0 = 0 s κ κά

hβγσμ kκυ κχάηαkκμ αθkδζαηίΪθikαδ πωμ kκυ εΪθiδ jάηα θα jkαηαkάjiδ Ϋθαμ kλκχκθσηκμέ Ο χλσά

θκμ πκυ πΫλαji απσ kβ jkδγηά πκυ αθkδζάφγβεi kκ jάηα kκυ kλκχκθσηκυ ηΫχλδ θα παkάjiδ ηi kκ 

πσhδ kκυ kκ φλΫθκ (κθκηΪαikαδ χλσθκμ αθkέhλαjβμ) iέθαδ Ϋθα hiυkiλσζiπkκ. Τκ αυkκεέθβkκ kiζδεΪ 

αεδθβkκπκδiέkαδ, ηiδυθκθkαμ kβθ kαχτkβkΪ kκυ ηi jkαγiλσ λυγησ εαδ hδαθτκθkαμ απσjkαjβ 50 m 

απσ kκ jβηiέκ πκυ άkαθ σkαθ κ κhβγσμ αθkδζάφγβεi kκ jάηα kκυ kλκχκθσηκυέ 

  

Θiωλάjki kβθ αθkέjkαjβ kκυ αΫλα ηβhiθδεά εαδ πωμ απσ kβ jkδγηά πκυ κ κhβγσμ παkΪ kκ φλΫθκ κδ 

kλκχκέ πατκυθ θα πiλδjkλΫφκθkαδ. 

 

〉1) θα χαλαεkβλέjiki kα iέhβ kωθ εδθάjiωθ πκυ iεkΫζiji kκ αυkκεέθβkκ, απσ kβ jkδγηά πκυ κ κά

hβγσμ αθkδζάφγβεi kκ jάηα kκυ kλκχκθσηκυ ηΫχλδ θα αεδθβkκπκδβγiέ εαδ θα υπκζκγέjiki kβθ απσά

jkαjβ πκυ hδάθυji ji εΪγi ηδα απσ αυkΫμ, 

Μονάhες 6 

〉2) πκδκ άkαθ kκ χλκθδεσ hδΪjkβηα πκυ χλiδΪjkβεi γδα θα αεδθβkκπκδβγiέ kκ αυkκεέθβkκ, απσ kβ 

jkδγηά πκυ κ κhβγσμ πΪkβji kκ φλΫθκ εαδ πκδα β iπδkΪχυθjβ kκυ αυkκεδθάkκυ αυkσ kκ χλκθδεσ 

hδΪjkβηαλ 

Μονάhες 7 

〉3) θα jχihδΪjiki ji ίαγηκζκγβηΫθκυμ Ϊικθiμ kβ γλαφδεά παλΪjkαjβ kβμ kαχτkβkαμ kκυ αυkκεδά

θάkκυ ji jυθΪλkβjβ ηi kκ χλσθκ, απσ kβ χλκθδεά jkδγηά πκυ κ κhβγσμ αθkδζάφγβεi kκ jάηα kκυ 

kλκχκθσηκυ ηΫχλδ kβθ αεδθβkκπκέβjβ kκυ,  

Μονάhες 7 

〉4) πκδκ iέθαδ kκ Ϋλγκ kβμ kλδίάμ κζέjγβjβμ, απσ kβ χλκθδεά jkδγηά πκυ κ κhβγσμ παkΪ kκ φλΫθκ, 

ηΫχλδ kβ jkδγηά πκυ kκ αυkκεέθβkκ kiζδεΪ αεδθβkκπκδiέkαδλ 

Μονάhες 5 

 



Θ《Μ]  〉 
 
Έθαμ κhβγσμ iπδίδίΪαikαδ jkκ αυkκεέθβkκ 

kκυ, πλκjhΫθikαδ jkκ εΪγδjηα ηi kβ αυθβ 

αjφαζiέαμ εαδ γΫkiδ ji ζiδkκυλγέα kκθ εδά

θβkάλαέ Τβ χλκθδεά jkδγηά t0 = 0 s παkΪ kκ 

γεΪαδέ Γδα kβθ εέθβjβ kκυ αυkκεδθάkκυ kα 

ησθα jkκδχiέα πκυ Ϋχκυηi iέθαδ kκ hδπζαθσ 

hδΪγλαηηα, πκυ ηαμ hέθiδ kβθ iπδkΪχυθjβ 

kκυ ji jυθΪλkβjβ ηi kκ χλσθκ εαδ πωμ kκ 

αυkκεέθβkκ εδθάγβεi iυγτγλαηηαέ 

〉1) Nα jχihδΪjiki ji ίαγηκζκγβηΫθκυμ Ϊικθiμ kβ γλαφδεά παλΪjkαjβ kβμ kαχτkβkαμ kκυ αυkκεδά

θάkκυ ji jυθΪλkβjβ ηi kκ χλσθκ εαδ θα χαλαεkβλέjiki kκ iέhκμ ά kα iέhβ kωθ εδθάjiωθ πκυ iεkiά

ζiέ, 

Μονάhες 7 

〉2) Πσjκ απΫχiδ kκ αυkκεέθβkκ απσ kβθ αλχδεά kκυ γΫjβ kβ χλκθδεά jkδγηά 11s εαδ πκδα β kδηά 

kβμ kαχτkβkΪμ kκυλ 

Μονάhες 6 

〉3) Να υπκζκγέjiki kκ Ϋλγκ kβμ jυθδjkαηΫθβμ kωθ hυθΪηiωθ πκυ αjεκτθkαδ jkκ αυkκεέθβkκ jkκ 

χλκθδεσ hδΪjkβηα εs→ηs.  

Μονάhες 5 

〉4) Γθωλέακθkαμ πωμ β εδθβkδεά iθΫλγiδα kκυ αυkκεδθάkκυ ηααέ ηi kκθ κhβγσ kβ χλκθδεά jkδγηά 

 t =2 s iέθαδ Κ = 31200 J εαδ β ηΪαα kκυ αυkκεδθάkκυ iέθαδ Μ = 900 Κg θα υπκζκγέjiki kβ ηΪαα kκυ 

κhβγκτ. 

Μονάhες 7 

 



Θ《Μ]  〉 
 
Συηα ηΪααμ m=3Kg εδθiέkαδ iυγτγλαηηα 

εαkΪ ηάεκμ kκυ Ϊικθα x΄x. Σkκ hδπζαθσ 

jχάηα παλκυjδΪαikαδ β γλαφδεά παλΪjkαjβ 

kβμ kαχτkβkΪμ kκυ ji jχΫjβ ηi kκ χλσθκέ Τβ 

χλκθδεά jkδγηά t0 =0 s kκ jυηα ίλέjεikαδ 

jkβ γΫjβ x0=+5m. 

〉1) Να υπκζκγδjγiέ β γΫjβ kκυ jυηαkκμ kβ χλκθδεά jkδγηά 1ίs.  

Μονάhiς 6 

〉β) Να γέθiδ β γλαφδεά παλΪjkαjβ kβμ kδηάμ kβμ jυθδjkαηΫθβμ hτθαηβμ ΣF πκυ αjεiέkαδ jkκ jυά

ηα  ji jυθΪλkβjβ ηi kκ χλσθκέ 

Μονάhiς 6 

〉γ) Να ίλiγiέ β γΫjβ kκυ jυηαkκμ kβ χλκθδεά jkδγηά 1θs εαγυμ εαδ kκ hδΪjkβηα πκυ αυkσ hδΫθυά

ji jkκ χλκθδεσ hδΪjkβηα ίs→1θs. 

Μονάhiς 7 

〉4) Να υπκζκγδjkiέ kκ Ϋλγκ kβμ jυθδjkαηΫθβμ hτθαηβμ ΣF jkκ χλκθδεσ hδΪjkβηα  εs→1γs 

Μονάhiς 6 

 

υ (m/s) 

10 

-6 

t(s) 5 10 
18 13 

0 



Θ《Μ]  〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα jυηαkα kκυ παλαπΪθω jχάηαkκμ Ϋχκυθ ηΪαiμ m1 = 1kg εαδ  m 2= 3kg αθkέjkκδχα εαδ iέθαδ 

hiηΫθα ηikαιτ kκυμ ηi ηβ iεkαkσ (jkαγiλκτ ηάεκυμ) εαδ αηiζβkΫαμ ηΪααμ θάηα πκυ hδΫλχikαδ απσ 

kκ αυζΪεδ ηδαμ πκζτ iζαφλδΪμ kλκχαζέαμ Τ (γiωλάjki εαδ kβ ηΪαα kβμ kλκχαζέαμ αηiζβkΫα)έ Τκ 

jυηα ηi ηΪαα m1 iηφαθέαiδ ηi kβθ iπδφΪθiδα jkβθ κπκέα iέθαδ kκπκγikβηΫθκ jυθkiζijkά kλδίάμ 

κζέjγβjβμ έjκ ηi ί,ε. Σkκ jτjkβηα kωθ hτκ jωηΪkωθ πκυ jυγελαkiέkαδ αεέθβkκ Ϋωμ kβ χλκθδεά 

jkδγηά t = 0 s, σπκυ αjεiέkαδ κλδασθkδα jkαγiλά hτθαηβ F ηi ηΫkλκ δε Ν ηi απκkΫζijηα kκ 

jτjkβηα kωθ jωηΪkωθ θα ιiεδθάjiδ αηΫjωμ θα εδθiέkαδ jkβθ έhδα εαkiτγυθjβ ηi kβ hτθαηβέ  

Θiωλάjki kβθ iπδkΪχυθjβ kβμ ίαλτkβkαμ έjβ ηi 1ίm/s2 

Να υπκζκγέjikiκ 

〉1)  kκ ηΫkλκ kβμ hτθαηβμ kβμ kλδίάμ ηikαιτ kκυ jυηαkκμ ηi ηΪαα m1 εαδ kβμ iπδφΪθiδαμ jkβθ 

κπκέα κζδjγαέθiδ, 

Μονάhες 5 

〉β) kκ ηΫkλκ kβμ iπδkΪχυθjβμ kκυ jυjkάηαkκμ kωθ hτκ jωηΪkωθ, 

Μονάhες7 

〉γ) kκ ηΫkλκ kβμ kΪjβμ kκυ θάηαkκμ, 

Μονάhες 6 

〉4) kβ ηikαίκζά kβμ hυθαηδεάμ iθΫλγiδαμ kκυ jυηαkκμ ηi ηΪααμ m2, σkαθ kκ jυηα ηi ηΪαα m1 Ϋχiδ 

ηikαkκπδjkiέ κλδασθkδα εαkΪ ζίcm. 

Μονάhες 7 

 

 

m1 

m2 

Τ F 



Θ《Μ]  〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα jυηαkα kκυ παλαπΪθω jχάηαkκμ Ϋχκυθ ηΪαiμ m1 = 2 kg εαδ  m2 = 3 kg εαδ iέθαδ hiηΫθα ηikαιτ 

kκυμ ηi ηβ iεkαkσ (jkαγiλκτ ηάεκυμ) εαδ αηiζβkΫαμ ηΪααμ θάηα πκυ hδΫλχikαδ απσ kκ αυζΪεδ ηδαμ 

πκζτ iζαφλδΪμ kλκχαζέαμ Τ (γiωλάjki kβ ηΪαα kβμ kλκχαζέαμ αηiζβkΫα)έ Τκ jυηα ηi ηΪαα m1 

iηφαθέαiδ ηi kβθ iπδφΪθiδα jkβθ κπκέα iέθαδ kκπκγikβηΫθκ jυθkiζijkά kλδίάμ κζέjγβjβμ έjκ ηi 

ί,βεέ Τκ jτjkβηα kωθ hτκ jωηΪkωθ jυγελαkiέkαδ αεέθβkκ εαδ kβ χλκθδεά jkδγηά t = 0 s, αφάθikαδ 

iζiτγiλκ θα εδθβγiέέ  

Θiωλάjki kβθ iπδkΪχυθjβ kβμ ίαλτkβkαμ έjβ ηi 1ίm/s2. 

 

Δ1) Να jχihδΪjiki kδμ hυθΪηiδμ πκυ αjεκτθkαδ ji εΪγi jυηαέ 

Μονάhiς 5 

Δ2) Να υπκζκγέjki kκ ηΫkλκ kβμ iπδkΪχυθjβμ kκυ jυjkάηαkκμ.  

Μονάhiς 7 

Δ3) Να υπκζκγέjiki kκ ηΫkλκ kβμ kΪjβμ kκυ θάηαkκμ.  

Μονάhiς 6 

Δ4) Να υπκζκγέjiki kβ ηikαίκζά kβμ hυθαηδεάμ iθΫλγiδαμ kκυ jυηαkκμ ηi ηΪααμ m2, σkαθ kκ jυηα 

ηi ηΪαα m1 Ϋχiδ ηikαkκπδjkiέ κλδασθkδα εαkΪ δί cm. 

Μονάhiς 7 

m1 

m2 

Τ 



Θ《Μ]  〉 

 Έθα Ϊhiδκ εδίυkδκ, ηΪααμ 1ί Kg ίλέjεikαδ αεέθβkκ πΪθω ji κλδασθkδκ hΪπihκέ Έθαμ iλγΪkβμ 

αjεiέ jkκ εδίυkδκ κλδασθkδα  hτθαηβ ηΫkλκυ ζί ζ γδα χλκθδεσ hδΪjkβηα Δt εαδ ηikαkκπέαiδ kκ 

εδίυkδκ εαkΪ βε m πΪθω jkκ κλδασθkδκ hΪπihκέ  

Ο jυθkiζijkάμ kλδίάμ κζέjγβjβμ ηikαιτ εδίωkέκυ εαδ hαπΫhκυ iέθαδ ί,δ  εαδ β iπδkΪχυθjβ kβμ 

ίαλτkβkαμ iέθαδ g = 10 m/s2. 

Να υπκζκγέjiki:  

〉1) kκ χλκθδεσ hδΪjkβηα Δt, 

            Μονάhες 6 

〉β) kα Ϋλγα σζωθ kωθ hυθΪηiωθ πκυ αjεκτθkαδ jkκ εδίυkδκ jkκ χλκθδεσ hδΪjkβηα Δt, 

                                    Μονάhες 6 

〉γ) kβθ εδθβkδεά iθΫλγiδα kκυ εδίωkέκυ σkαθ kκ εδίυkδκ Ϋχiδ ηikαkκπδjkiέ εαkΪ βε mέ  

               Μονάhες 6 

 

Έθα έhδκ εδίυkδκ iέθαδ γiηΪkκ ηi Ϊηηκ ηΪααμ δί Kg  ίλέjεikαδ αεέθβkκ πΪθω jkκ έhδκ  

κλδασθkδκ hΪπihκέ  

〉4) Να υπκζκγέjiki kκ ηΫkλκ kβμ κλδασθkδαμ hτθαηβμ πκυ πλΫπiδ θα αjεάjiδ κ iλγΪkβμ  

jkκ γiηΪkκ εδίυkδκ υjki jkκ έhδκ χλκθδεσ hδΪjkβηα Δt θα kκ ηikαkκπέjiδ  εαkΪ βε mέ 

            Μονάhες 7 

 



Θ《Μ] 〉 

Δτκ εδίυkδα Α εαδ 〈 ηi ηΪαiμ mA = 5 kg εαδ mB = 10 kg, εδθκτθkαδ παλΪζζβζα ηi Ϋθαθ κλδασθkδκ 

πλκjαθαkκζδjηΫθκ Ϊικθα Οx. Τβ χλκθδεά jkδγηά tκ = 0 s kα εδίυkδα hδΫλχκθkαδ απσ kβ γΫjβ         

xo = 0 m, εδθκτηiθα εαδ kα hτκ πλκμ kβ γikδεά φκλΪέ Τκ εδίυkδκ Α εδθiέkαδ ηi jkαγiλά kαχτkβkα 

υΑ = 10 m/s, iθυ kκ εδίυkδκ 〈 Ϋχiδ kαχτkβkα υκ = 30 m/s, εαδ εδθiέkαδ ηi jkαγiλά iπδkΪχυθjβ β κά

πκέα Ϋχiδ ηΫkλκ αΒ = 2 m/s2 εαδ φκλΪ αθkέγikβ kβμ kαχτkβkαμ κυ . 

Να υπκζκγέjiki: 

〉1) kκ ηΫkλκ kβμ jυθδjkαηΫθβμ hτθαηβμ πκυ αjεiέkαδ ji εΪγi εδίυkδκ,  

Μονάhiς 5 

〉β) kβ χλκθδεά jkδγηά εαkΪ kβθ κπκέα kα εδίυkδα Α εαδ 〈 γα ίλiγκτθ πΪζδ kκ Ϋθα hέπζα jkκ Ϊζζκ 

ηikΪ kβ χλκθδεά jkδγηά tκ,  

Μονάhiς 6 

〉γ) kδμ χλκθδεΫμ jkδγηΫμ εαkΪ kδμ κπκέiμ kα ηΫkλα kωθ kαχυkάkωθ kωθ hυκ εδίωkέωθ γα iέθαδ έjα,  

Μονάhiς 8 

〉4) kβ ηikαίκζά kβμ εδθβkδεάμ iθΫλγiδαμ εΪγi εδίωkέκυ απσ kβ χλκθδεά jkδγηά to = 0 s, ηΫχλδ kβ 

χλκθδεά jkδγηά εαkΪ kβθ κπκέα kα ηΫkλα kωθ kαχυkάkωθ kκυμ γα iέθαδ έjα γδα πλυkβ φκλΪ.  

Μονάhiς 6 

 



Θ《Μ]  〉 

 

 

 

 

Μδελσ jυηα ηΪααμ m = 2 kg ίλέjεikαδ αλχδεΪ αεέθβkκ ji  κλδασθkδκ iπέπihκ ηi kκ κπκέκ iηφαθέαiδ 

jυθkiζijkά kλδίάμ κζέjγβjβμ μ ν ί,εέ Τβ χλκθδεά jkδγηά tκ = 0 s, jkκ jυηα  αλχέαiδ θα αjεiέkαδ 

jkαγiλά κλδασθkδα hτθαηβ F


 ηΫkλκυ 30 N ηΫχλδ kβ χλκθδεά jkδγηά t = 3 s, κπσki πατiδ θα αjεiέά

kαδ β hτθαηβ F


έ Δέθikαδ σkδ β iπδkΪχυθjβ kβμ ίαλτkβkαμ iέθαδ g = 10 m/s2.  Η iπέhλαjβ kκυ αΫλα 

iέθαδ αηiζβkΫαέ 

Να υπκζκγέjikiκ 

〉1) kκ ηΫkλκ kβμ kλδίάμ κζέjγβjβμ,  

Μονάhiς 6 

〉β) kκ Ϋλγκ kβμ hτθαηβμ F  jkβ χλκθδεά hδΪλεiδα πκυ αjεiέkαδ jkκ jυηα,  

Μονάhiς 6 

〉γ) kβ χλκθδεά jkδγηά πκυ kκ jυηα γα jkαηαkάjiδ θα εδθiέkαδ, 

Μονάhiς 6 

〉4) kβ ηikαkσπδjβ kκυ jυηαkκμ απσ kβ χλκθδεά jkδγηά tκ = 0 s ηΫχλδ θα jkαηαkάjiδ  

      kβθ εέθβjβ kκυέ  

Μονάhiς 7 

 

m 
F



Θ《Μ]  〉 

Μikαζζδεσμ ετίκμ Ϋζεikαδ ηi kβ ίκάγiδα iθσμ βζiεkλκεδθβkάλα, πΪθω ji Ϋθα κλδασθkδκ hδΪhλκηκέ 
Σkκθ ετίκ αjεiέkαδ jkαγiλά κλδασθkδα hτθαηβ F


 εαδ εδθiέkαδ iυγτγλαηηα ηi jkαγiλά 

iπδkΪχυθjβέ Μi kβ ίκάγiδα jυjkάηαkκμ φωkκπυζυθ παέλθκυηi kβθ πζβλκφκλέα σkδ kκ ηΫkλκ kβμ 
kαχτkβkαμ  kκυ ετίκυ kβ χλκθδεά jkδγηά to = 0 s iέθαδ έjκ ηi 2 m/s εαδ kβ χλκθδεά jkδγηά  t1 = 2 s 
iέθαδ έjκ ηi 12 m/s. Η ηΫjβ δjχτμ kκυ βζiεkλκεδθβkάλα (κ ηΫjκμ λυγησμ πλκjφiλσηiθβμ iθΫλγiδαμ 
jkκθ ετίκ ηΫjω kκυ Ϋλγκυ kβμ hτθαηβμ F


), jkκ παλαπΪθω χλκθδεσ hδΪjkβηα kωθ β s iέθαδ          

Ρη = 98 Wέ Επέjβμ, Ϋχiδ ηikλβγiέ πiδλαηαkδεΪ κ jυθkiζijkάμ kλδίάμ κζέjγβjβμ ηikαιτ kκυ ετίκυ 
εαδ kκυ hδαhλσηκυ εαδ ίλΫγβεi μ = 0,2.  Δέθikαδ β iπδkΪχυθjβ kβμ ίαλτkβkαμ  g = 10 m/s2 εαδ σkδ β 
iπέhλαjβ kκυ αΫλα γiωλiέkαδ αηiζβkΫα. 

Να υπκζκγέjiki: 

〉1)  kκ ηΫkλκ kβμ iπδkΪχυθjβμ ηi kβθ κπκέα εδθiέkαδ κ ετίκμ,  

Μονάhiς 5 

〉β) kβθ iθΫλγiδα πκυ ηikαφΫλγβεi jkκθ ετίκ ηΫjω kκυ Ϋλγκυ kβμ hτθαηβμ F


jkκ χλκθδεσ 
hδΪjkβηα kωθ β s, 

Μονάhiς 6 

〉γ)  kκ ηΫkλκ kβμ hτθαηβμ F


.  

Μονάhiς 7 

〉4)  kβ ηΪαα kκυ ετίκυέ  

Μονάhiς 7 

 



Θ《Μ]  〉 

Σi εδίυkδκ ηΪααμ m = 10 kg, kκ κπκέκ αλχδεΪ βλiηiέ πΪθω ji ζiέκ κλδασθkδκ hΪπihκ, αλχέαiδ kβθ 

jkδγηά t0 = 0 s θα αjεiέkαδ jkαγiλά κλδασθkδα hτθαηβ 1F


 ηΫkλκυ βί Νέ  

〉1) Να υπκζκγδjγiέ kκ hδΪjkβηα πκυ γα hδαθτjiδ kκ εδίυkδκ απσ t0  = 0 s Ϋωμ t1  = 10 s. 

Μονάhες 6 

〉β) Να υπκζκγδjγiέ kκ Ϋλγκ kβμ hτθαηβμ 1F


 jkκ παλαπΪθω χλκθδεσ hδΪjkβηαέ  

Μονάhες 6 
 

Έjkω σkδ kβθ jkδγηά t0 = 0 s iεkσμ απσ kβ hτθαηβ 1F


 αjεiέkαδ jkκ εδίυkδκ εαδ ηδα hiτkiλβ hτθαηβ 

2F


 έjβ ηi kβθ 1F


, hβζαhά κδ hυθΪηiδμ Ϋχκυθ έhδκ ηΫkλκ εαδ εαkiτγυθjβέ 

〉γ) Να υπκζκγδjγiέ β iπδkΪχυθjβ kκυ εδίωkέκυ σkαθ αjεκτθkαδ ji αυkσ kαυkσχλκθα εαδ κδ hτκ 

hυθΪηiδμ 1F


 εαδ 2F


. 

Μονάhες 5 

〉4) Να υπκζκγέjiki πΪζδ kκ Ϋλγκ kβμ hτθαηβμ 1F


 απσ t0 = 0 s Ϋωμ t1  = 10 s σkαθ αjεκτθkαδ 

kαυkσχλκθα εαδ κδ hτκ hυθΪηiδμ 1F


 εαδ 2F


.  

Να jυγελέθiki αυkσ kκ Ϋλγκ ηi kκ Ϋλγκ πκυ υπκζκγέjαki jkκ iλυkβηα Δβέ  

Μονάhες 8 

 

 



 
Θ《Μ]  〉 

Έθα εδίυkδκ ηi ίδίζέα jυθκζδεάμ ηΪααμ m = 50 kg iέθαδ αεέθβkκ πΪθω jkκ hΪπihκ kκυ hδαhλσηκυ 

iθσμ jχκζiέκυέ Τβθ χλκθδεά jkδγηά to = 0 s hτκ ηαγβkΫμ, κ ΠΪθκμ εαδ β Μαλέα αλχέακυθ θα   

jπλυχθκυθ ηααέ kκ εδίυkδκέ Οδ hυθΪηiδμ πκυ αjεκτθ κδ ηαγβkΫμ jkκ εδίυkδκ iέθαδ jkαγiλΫμ       

κλδασθkδiμ εαδ έhδαμ εαkiτγυθjβμέ Η hτθαηβ πκυ αjεiέ κ ΠΪθκμ Ϋχiδ ηΫkλκ FΠ ν βίί Ν εαδ β hτθαά

ηβ πκυ αjεiέ β Μαλέα Ϋχiδ ηΫkλκ FΜ ν εί Νέ Τβθ χλκθδεά jkδγηά  t1, ηΫχλδ kβθ κπκέα kκ εδίυkδκ 

Ϋχiδ κζδjγάjiδ βm πΪθω jkκ hΪπihκ, β Μαλέα jkαηαkΪ θα jπλυχθiδ kκ εδίυkδκ, iθυ κ ΠΪθκμ jυά

θiχέαiδ θα kκ jπλυχθiδέ  

Δέθikαδ κ jυθkiζijkάμ kλδίάμ κζέjγβjβμ ηikαιτ kκυ εδίωkέκυ εαδ kκυ hαπΫhκυ η ν ί,δ εαδ β iπδkΪά

χυθjβ kβμ ίαλτkβkαμ  iέθαδ g = 10 m/s2.   

〉1) Να υπκζκγδjkiέ  kκ ηΫkλκ kβμ kλδίάμ ηikαιτ kκυ εδίωkέκυ εαδ kκυ hαπΫhκυ.  

Μονάhiς 6 

〉β) Να πλκjhδκλδjkiέ β χλκθδεά jkδγηά t1 εαkΪ kβθ κπκέα β Μαλέα jkαηΪkβji θα jπλυχθiδ kκ   

εδίυkδκέ  

Μονάhiς 6 

〉γ) Να γέθiδ ji ίαγηκζκγβηΫθκυμ Ϊικθiμ kκ hδΪγλαηηα kκυ ηΫkλκυ kβμ kαχτkβkαμ kκυ εδίωkέκυ 

jυθαλkάjiδ kκυ χλσθκυ απσ to = 0 s Ϋωμ t2 = 4 s.   

Μονάhiς 7 

〉4) Να υπκζκγδjkiέ β iθΫλγiδα πκυ πλσjφiλi κ ΠΪθκμ jkκ εδίυkδκ, ηΫjω kκυ Ϋλγκυ kβμ hτθαηβμ 

πκυ kκυ Ϊjεβji, απσ kβθ χλκθδεά jkδγηά to = 0 s Ϋωμ kβθ jkδγηά  t1, εαγυμ εαδ κ λυγησμ ηi kκθ  

κπκέκ κ ΠΪθκμ πλκjφΫλiδ iθΫλγiδα jkκ εδίυkδκ σkαθ πζΫκθ kκ jπλυχθiδ ησθκμ kκυέ   

Μονάhiς 6 

 

 

 



Θ《Μ]  〉 

Κδίυkδκ ηΪααμ m = 2 kg αλχδεΪ βλiηiέ ji kλαχτ κλδασθkδκ hλσηκέ Τβ χλκθδεά jkδγηά t = 0 s,       

αjεiέkαδ jkκ εδίυkδκ ηikαίζβkά κλδασθkδα hτθαηβ kκ ηΫkλκ kβμ κπκέαμ ηikαίΪζζikαδ ηi kβ γΫjβ 

kκυ εδίωkέκυ jτηφωθα ηi kβ jχΫjβ F = 10 + 2x (SI). Θiωλάjki ωμ  x = 0 m kβ γΫjβ πκυ          

ίλδjεσkαθ kκ εδίυkδκ kβ χλκθδεά jkδγηά  t = 0 s εαδ σkδ kκ εδίυkδκ εδθiέkαδ πλκμ kβ γikδεά εαkiτά

γυθjβ kκυ Ϊικθα Οx.    Η hτθαηβ F  εαkαλγiέkαδ σkαθ kκ ηΫkλκ kβμ γέθiδ έjκ ηi 50 Ν.  

Ο jυθkiζijkάμ kλδίάμ κζέjγβjβμ ηikαιτ εδίωkέκυ εαδ hλσηκυ iέθαδ ί,δ.  Η iπδkΪχυθjβ kβμ ίαλτά

kβkαμ iέθαδ έjβ ηi g=10m/s2  εαδ β αθkέjkαjβ kκυ αΫλα γiωλiέkαδ αηiζβkΫαέ 

Να υπκζκγέjikiκ 

〉1) Τκ ηΫkλκ kβμ hτθαηβμ kβμ kλδίάμ πκυ αjεiέkαδ jkκ εδίυkδκ. 

Μονάhiς 5 

〉β) Τβθ iπδkΪχυθjβ kκυ εδίωkέκυ σkαθ ίλέjεikαδ jkβ γΫjβ x = 10 m. 

Μονάhiς 7 

〉γ) Τκ Ϋλγκ kβμ hτθαηβμ F γδα kβ ηikαkσπδjβ kκυ εδίωkέκυ απσ kβθ  γΫjβ x = 0 m Ϋωμ kβ γΫjβ 

jkβθ κπκέα εαkαλγiέkαδ β hτθαηβ F . 

Μονάhiς 7 

〉4) Τκ jυθκζδεσ hδΪjkβηα πκυ γα hδαθτjiδ kκ εδίυkδκ απκ kβ χλκθδεά jkδγηά t = 0 s ηΫχλδ θα   

jkαηαkάjiδ. 

Μονάhiς 6 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Θ《Μ]  〉 

ΟηΪhα ηαγβkυθ πλαγηαkκπκδiέ jkκ iλγαjkάλδκ kκυ jχκζiέκυ ηδα jiδλΪ  απσ  πiδλαηαkδεΫμ 

hλαjkβλδσkβkiμ πλκεiδηΫθκυ θα ηiζikάjκυθ kβ εέθβjβ ηi kλδίά εαδ kβθ δjχτ iθσμ εδθβkάλαέ  

Γδα θα πλαγηαkκπκδάjκυθ kκ πiέλαηα  χλβjδηκπκδκτθ 1) Ϋθα ηikαζζδεσ ετίκ, 2) Ϋθα hυθαησηikλκ, 

3) Ϋθα εδθβkάλα, 4) ηikλκkαδθέα εαδ χλκθσηikλκ, ε) αυγσ δjκλλκπέαμ εαδ πλαγηαkκπκδκτθ kδμ 

παλαεΪkω kλiδμ hλαjkβλδσkβkiμ. 

(Δραστηριότητα Α) ΑλχδεΪ χλβjδηκπκδυθkαμ kκ αυγσ πλκjhδκλέακυθ kβ ηΪαα kκυ ετίκυ, m = 2 kg.  

(Δραστηριότητα Β) Μi kβ ίκάγiδα iθσμ εδθβkάλα (ηκkΫλ), κ κπκέκμ αjεiέ ηΫjω iθσμ hυθαησηikλκυ 

κλδασθkδα hτθαηβ F


 jkκθ ετίκ πikυχαέθκυθ κ ετίκμ θα εδθiέkαδ αλγΪ ηi jkαγiλά kαχτkβkα πΪθω 

jkκ hΪπihκ kβμ kΪιβμέ ΚαkΪ kβθ εέθβjβ ηi jkαγiλά kαχτkβkα β Ϋθhiδιβ kκυ hυθαησηikλκυ iέθαδ F 

= 4 N εαδ κδ ηαγβkΫμ hδαπδjkυθκυθ ηi kβ ίκάγiδα kβμ ηikλκkαδθέαμ εαδ kκυ χλκθκηΫkλκυ σkδ κ 

ετίκμ hδαθτiδ hδΪjkβηα έjκ ηi 1 m ji χλκθδεά hδΪλεiδα έjβ ηi 4 s.  

(Δραστηριότητα Γ) Έθαμ ηαγβkάμ iεkκιiτiδ απσ jβηiέκ Α kκυ hαπΫhκυ kκθ ετίκ ηi κλδασθkδα 

kαχτkβkα υjki αυkσμ θα κζδjγάjiδ iυγτγλαηηα πΪθω jkκ hΪπihκέ Οδ ηαγβkΫμ ηikλκτθ kκ 

hδΪjkβηα πκυ hδαθτiδ κ ετίκμ απσ kκ jβηiέκ Α ηΫχλδ πκυ jkαηαkΪ εαδ kκ ίλέjεκυθ έjκ ηi 9 m.   

Δέθikαδ β iπδkΪχυθjβ kβμ ίαλτkβkαμ g = 10 m/s2 εαδ σkδ β iπέhλαjβ kκυ αΫλα iέθαδ αηiζβkΫαέ. 

Να υπκζκγέjikiκ 

 〉1) kβθ kλδίά κζέjγβjβμ, εαγυμ εαδ kκ jυθkiζijkά kλδίάμ κζέjγβjβμ ηikαιτ ετίκυ εαδ hαπΫhκυ,  

Μονάhiς 6 

〉β) kκ λυγησ ηi kκθ κπκέκ κ εδθβkάλαμ πλκjφΫλiδ iθΫλγiδα jkκθ ετίκ, εαkΪ kβθ εέθβjβ ηi 

jkαγiλά kαχτkβkα (hλαjkβλδσkβkα  〈), 

Μονάhiς 6 

〉γ) kκ ηΫkλκ kβμ kαχτkβkαμ ηi kβθ κπκέα iεkκιiτiδ κ ηαγβkάμ kκθ ετίκ εαkΪ kβ hλαjkβλδσkβkα  Γ,   

Μονάhiς 7 

〉4) kκ ηΫjκ λυγησ ηi kκθ κπκέκ β εδθβkδεά iθΫλγiδα kκυ ετίκυ ηikαkλΫπikαδ ji γiλησkβkα εαkΪ 

kβ hλαjkβλδσkβkα  Γέ  

Μονάhiς 6 

 



Θ《Μ]  〉 

Σkκ hδΪγλαηηα kκυ jχάηαkκμ φαέθikαδ 

β γλαφδεά παλΪjkαjβ kβμ kδηάμ kβμ 

kαχτkβkαμ ji jυθΪλkβjβ ηi kκ χλσθκ 

γδα Ϋθα jυηα πκυ εδθiέkαδ ji 

iυγτγλαηηκ hλσηκέ  

〉1) Να υπκζκγέjiki kδμ iπδkαχτθjiδμ α1 

εαδ α2  ηi kδμ κπκέiμ εδθiέkαδ kκ jυηα 

εαkΪ kα χλκθδεΪ hδαjkάηαkα ί s – 4 s 

εαδ θ s – 10 s αθkέjkκδχα. 

Μονάhiς 5 

〉β) Να εαkαjεiυΪjiki ji ίαγηκζκγβηΫθκυμ Ϊικθiμ kβ γλαφδεά παλΪjkαjβ kβμ kδηάμ kβμ 

iπδkΪχυθjβμ ηi kβθ κπκέα εδθiέkαδ kκ jυηα  ji jυθΪλkβjβ ηi kκ χλσθκ, απσ kβ χλκθδεά jkδγηά       

t = 0 s  Ϋωμ εαδ kβθ χλκθδεά jkδγηά t = 10 s. 

Μονάhiς 6 

〉γ) Να υπκζκγέjiki kβ ηΫjβ kαχτkβkα kκυ jυηαkκμ εαkΪ kκ χλκθδεσ hδΪjkβηα  0 s – 10 s. 

Μονάhiς 7 

〉4) Αθ Κ1 εαδ Κ2 iέθαδ κδ kδηΫμ kβμ εδθβkδεάμ iθΫλγiδαμ kκυ jυηαkκμ kδμ χλκθδεΫμ jkδγηΫμ t1 = 2 s 

εαδ t2 = 9 s αθkέjkκδχα, θα υπκζκγέjiki kκ ζσγκ 1

2

K

K
. 

Μονάhiς 7 

 

      υ (m/s) 

t (s) 4 8 10 

 10 

 20 

0



〉4) Να υπκζκγέjiki πσjκ kκδμ iεαkσ απσ kβθ iθΫλγiδα πκυ ηikαίδίΪαiδ κ iλγΪkβμ jkα εδίυkδα, ηiά
kαφΫλikαδ ωμ εδθβkδεά jkκ εδίυkδκ Κ1.  

Μονάhiς 7 
Δέθikαδ σkδ β iπδkΪχυθjβ kβμ ίαλτkβkαμ iέθαδ g = 10 m/s2.  
 
 



Θ《Μ]  〈 
 
〈1) Σi Ϋθα jυηα ηΪααμ m αjεiέkαδ jkαγiλά (jυθδjkαηΫθβ) hτθαηβ ηΫkλκυ F , κπσki αυkσ εδθiέkαδ 
ηi iπδkΪχυθjβ ηΫkλκυ α.  

]) Να iπδζΫιiki kβ jωjkά πλσkαjβέ 
Αθ β έhδα jkαγiλά hτθαηβ αjεβγiέ ji jυηα ηΪααμ βm, kσki αυkσ γα εδθβγiέ ηi iπδkΪχυθjβ ηΫά
kλκυκ 

α) 2α   く) 3α    け) 
2

a
   

Μονάhiς 4 
〈) Να αδkδκζκγάjiki kβθ iπδζκγά jαμέ 

Μονάhiς 8 
 
〈β)  Απσ kκ ηπαζεσθδ kκυ 1κυ κλσφκυ, πκυ ίλέjεikαδ ji τοκμ  H απσ kκ 
Ϋhαφκμ, Ϋθαμ ηαγβkάμ αφάθiδ ηδα ηπΪζα θα πΫjiδ jkκ hΪπihκέ Σkβθ hδά
πζαθά iδεσθα φαέθikαδ β ηπΪζα ji kλiδμ hδαφκλikδεΫμ γΫjiδμ, β αλχδεά 

kβμ γΫjβ Α, ηδα iθhδΪηijβ γΫjβ Γ σπκυ 
2

H
h   εαδ β kiζδεά γΫjβ Δ jkκ 

Ϋhαφκμ iζΪχδjkα πλδθ αθαπβhάjiδ β ηπΪζαέ Θiωλκτηi ωμ iπέπihκ αθαά
φκλΪμ γδα kβ hυθαηδεά iθΫλγiδα kκ Ϋhαφκμ εαδ kβθ αθkέjkαjβ kκυ αΫλα 
αηiζβkΫαέ 

]) Να iπδζΫιiki kβ jωjkά πλσkαjβέ 
Η εδθβkδεά iθΫλγiδα kβμ ηπΪζαμ jkβθ iθhδΪηijβ γΫjβ Γκ 
α) iέθαδ έjβ ηi kβθ εδθβkδεά iθΫλγiδα πκυ Ϋχiδ jkβ γΫjβ Δέ 
く) iέθαδ έjβ ηi kβθ hυθαηδεά iθΫλγiδα πκυ Ϋχiδ jkβ γΫjβ Αέέ 
け) iέθαδ έjβ ηi kβ hυθαηδεά iθΫλγiδα πκυ Ϋχiδ jkβθ έhδα γΫjβέ 

Μονάhiς 4 
〈) Να αδkδκζκγάjiki kβθ iπδζκγά jαμέ 

Μονάhiς 9 
 
Θ《Μ]  〉 
 
Δτκ jυηαkα Σ1 εαδ Σ2 ηi έjiμ ηΪαiμ δί kg kκ εαγΫά
θα, ίλέjεκθkαδ jkκθ έhδκ κλδασθkδκ iυγτγλαηηκ hλσά
ηκέ Τβ χλκθδεά jkδγηά t = 0 kκ Σ1 ιiεδθΪ θα εδθiέkαδ 
απσ Ϋθα jβηiέκ kκυ hλσηκυ εαδ kβθ έhδα jkδγηά hδΫλά
χikαδ απσ kκ έhδκ jβηiέκ kκ jυηα Σ2 εδθκτηiθκ ηi 
jkαγiλά kαχτkβkα έjβ ηi δί m/s, jkβθ έhδα εαkiτά
γυθjβ ηi kκ Σ1έ Σkκ hδπζαθσ hδΪγλαηηα φαέθκθkαδ κδ 
γλαφδεΫμ παλαjkΪjiδμ kαχτkβkαμ – χλσθκυ γδα kα 
hτκ αυkΪ jυηαkαέ 
〉1) Να υπκζκγέjiki kκ ηΫkλκ kβμ jυθδjkαηΫθβμ hτά
θαηβμ πκυ αjεiέkαδ jkκ Σ1 εαkΪ kβ hδΪλεiδα kβμ iπδkαχυθσηiθβμ εέθβjβμ πκυ iεkiζiέέ 

Μονάhiς 6 
〉β) Να υπκζκγέjiki kβ ηikαίκζά kβμ εδθβkδεάμ iθΫλγiδαμ εΪγi jυηαkκμ, απσ kβ χλκθδεά jkδγηά t1, 
πκυ φαέθikαδ jkκ hδΪγλαηηα, ηΫχλδ kβ χλκθδεά jkδγηά t2 = 15s. 

Μονάhiς 6 
〉γ) Να ίλiέki kβθ απσjkαjβ ηikαιτ kωθ hτκ jωηΪkωθ kβ χλκθδεά jkδγηά t1.  

Μονάhiς 6 
〉4) Να iιikΪjiki αθ kα hτκ jυηαkα jυθαθkβγκτθ ιαθΪ ηikΪ kβ χλκθδεά jkδγηά t = 0, εαδ θα υπκά
ζκγέjiki πκδα χλκθδεά jkδγηά γα jυηίiέ εΪkδ kΫkκδκ. 

Μονάhiς 7 

0 1t

60
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(m/s)υ 

15

40
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2Σ



Θ《Μ]  〈 
 
〈1) Έθαμ jεδΫλ εδθiέkαδ iυγτγλαηηαέ Η γλαφδεά παλΪjkαjβ kβμ γΫjβμ 
kκυ jεδΫλ ji jυθΪλkβjβ ηi kκ χλσθκ iέθαδ παλαίκζά εαδ παλδjkΪθikαδ 
jkκ hδπζαθσ hδΪγλαηηαέ  

]) Να iπδζΫιiki kβ jωjkά πλσkαjβέ 
Απσ kκ hδΪγλαηηα αυkσ jυηπiλαέθκυηi σkδ β εδθβkδεά iθΫλγiδα kκυ 
jεδΫλκ 
α) αυιΪθikαδέ   く) ηiδυθikαδ  け) hi ηikαίΪζζikαδ 

Μονάhiς 4 
〈) Να αδkδκζκγάjiki kβθ iπδζκγά jαμέ 

Μονάhiς 8 
 
〈β)  Δτκ αυkκεέθβkα (Α) εαδ (〈) Ϋχκυθ ηααέ ηi kκυμ κhβγκτμ kκυ έjiμ ηΪαiμ εαδ εδθκτθkαδ ji κλδά
ασθkδκ iυγτγλαηηκ hλσηκέ Οδ κhβγκέ kωθ αυkκεδθάkωθ εΪπκδα jkδγηά φλiθΪλκυθ εαδ kα αυkκεέθβά
kα iπδίλαhτθκθkαδ ηi kβθ έhδα iπδίλΪhυθjβ.  

]) Να iπδζΫιiki kβ jωjkά πλσkαjβέ 
Αθ kκ αυkκεέθβkκ (Α) iεδθiέkκ αλχδεΪ ηi ηiγαζτkiλβ kαχτkβkα απσ kκ (〈), kσki αυkσ πκυ γα hδαά
θτjiδ ηiγαζτkiλκ hδΪjkβηα ηΫχλδ θα jkαηαkάjiδ, iέθαδκ 
α) kκ αυkκεέθβkκ (Α) 
く) kκ αυkκεέθβkκ (〈)  
け) εαθΫθα απσ kα hτκ, αφκτ γα hδαθτjκυθ kκ έhδκ hδΪjkβηαέ 

Μονάhiς 4 
〈) Να αδkδκζκγάjiki kβθ iπδζκγά jαμέ 

Μονάhiς 9 
 
 
Θ《Μ]  〉 
 
 Σkκ hδπζαθσ jχάηα φαέθκθkαδ hτκ jυηαkα Σ1 εαδ Σ2 ηi ηΪαiμ m1 = 6 kg εαδ 
m2 = 4 kg αθkέjkκδχα, ηi kκ Σ2 kκπκγikβηΫθκ πΪθω jkκ Σ1. Τβ χλκθδεά 
jkδγηά t ν ί αjεκτηi jkκ Σ1 κλδασθkδα hτθαηβ F  σπωμ φαέθikαδ jkκ hδά
πζαθσ jχάηαέ Τα jυηαkα iιαδkέαμ kβμ jkαkδεάμ kλδίάμ πκυ αθαπkτjjikαδ 
ηikαιτ kκυμ εδθκτθkαδ ηααέ jαθ Ϋθα jυηα ηi jkαγiλά kαχτkβkα, πΪθω jkκ κλδασθkδκ hΪπihκ πλκμ 
kβθ εαkiτγυθjβ kβμ hτθαηβμέ Τκ ηΫkλκ kβμ kλδίάμ κζέjγβjβμ πκυ iηφαθέαikαδ ηikαιτ kκυ jυηαkκμ 
Σ1 εαδ kκυ hαπΫhκυ iέθαδ έjκ ηi γί Ν εαδ β iπδkΪχυθjβ kβμ ίαλτkβkαμ iέθαδ g = 10 m/s2.  
〉1) Να υπκζκγέjiki kκ ηΫkλκ kβμ hτθαηβμ F . 

Μονάhiς 5 

〉β) Να ίλiέki πσjβ iθΫλγiδα πλΫπiδ θα πλκjφΫλκυηi ηΫjω kκυ Ϋλγκυ kβμ hτθαηβμ F , γδα θα ηikαά
εδθάjκυηi kα jυηαkα εαkΪ 1βί m. 

Μονάhiς 6 
〉γ) Να υπκζκγέjiki kκ jυθkiζijkά kλδίάμ κζέjγβjβμ ηikαιτ kκυ jυηαkκμ Σ1 εαδ kκυ κλδασθkδκυ 
hαπΫhκυέ 

Μονάhiς 6 
〉4) Τβ χλκθδεά jkδγηά t1 απκηαελτθκυηi απσkκηα kκ jυηα Σ2, χωλέμ θα εαkαλγάjκυηi kβ hτθαηβ 
F  εαδ αηΫjωμ ηikΪ β kαχτkβkα kκυ Σ1 iέθαδ έjβ ηi 1ί m/s. Να υπκζκγέjiki kβθ εδθβkδεά iθΫλγiδα 
kκυ jυηαkκμ Σ1, kβ χλκθδεά jkδγηά t2 = t1 + 5 s. 

Μονάhiς 8 
 

x

t1t

1x

F
1

2



Θ《Μ]  〈 
 
〈1)  Απσ kκ ηπαζεσθδ kκυ 1κυ κλσφκυ, πκυ ίλέjεikαδ ji τοκμ  H απσ kκ 
Ϋhαφκμ, Ϋθαμ ηαγβkάμ αφάθiδ iζiτγiλβ ηδα ηπΪζα θα πΫjiδ jkκ hΪπihκέ 
Σkβθ hδπζαθά iδεσθα φαέθikαδ β ηπΪζα ji kλiδμ hδαφκλikδεΫμ γΫjiδμέ 
Σkβθ αλχδεά kβμ γΫjβ Α, ji ηδα iθhδΪηijβ γΫjβ Γ εαδ jkβθ kiζδεά γΫjβ 
Δ jkκ Ϋhαφκμ iζΪχδjkα πλδθ αεδθβkκπκδβγiέέ Θiωλκτηi ωμ iπέπihκ αά
θαφκλΪμ γδα kβ hυθαηδεά iθΫλγiδα kκ Ϋhαφκμ εαδ kβθ αθkέjkαjβ kκυ αΫά
λα αηiζβkΫαέ 

]) Να iπδζΫιiki kβ jωjkά πλσkαjβέ 
Η ηβχαθδεά iθΫλγiδα kβμ ηπΪζαμκ 
α) iέθαδ ηβhΫθ jkβ γΫjβ Α εαδ ηΫγδjkβ jkβ γΫjβ Δέ 
く) iέθαδ ηΫγδjkβ jkβ γΫjβ Α εαδ ηβhΫθ jkβ γΫjβ Δέ 
け) Ϋχiδ kβθ έhδα kδηά εαδ jkδμ kλiδμ παλαπΪθω γΫjiδμέ 

Μονάhiς 4 
〈) Να αδkδκζκγάjiki kβθ iπδζκγά jαμέ 

Μονάhiς 8 
〈β)  Σkκ hδπζαθσ hδΪγλαηηα φαέθikαδ kκ hδΪγλαηηα kαχτkβkαμ – 
χλσθκυ, γδα hτκ jυηαkα Σ1 εαδ Σ2 πκυ εδθκτθkαδ iυγτγλαηηα ηi 
jkαγiλά iπδkΪχυθjβ, ji κλδασθkδκ hλσηκέ 

]) Να iπδζΫιiki kβ jωjkά πλσkαjβέ 
Απσ kβ χλκθδεά jkδγηά t = 0 ηΫχλδ kβ χλκθδεά jkδγηά t1, kκ hδΪά
jkβηα πκυ Ϋχiδ hδαθτjiδ kκ jυηα Σ1, iέθαδκ  
α) έjκ ηi kκ hδΪjkβηα πκυ Ϋχiδ hδαθτjiδ kκ jυηα Σ2.  
く) hδπζΪjδκ απσ kκ hδΪjkβηα πκυ Ϋχiδ hδαθτjiδ kκ jυηα Σ2.  
け) έjκ ηi kκ ηδjσ kκυ hδαjkάηαkκμ πκυ Ϋχiδ hδαθτjiδ kκ jυηα Σ2. 

Μονάhiς 4 
〈) Να αδkδκζκγάjiki kβθ iπδζκγά jαμέ 

Μονάhiς 9 
 
 
Θ《Μ]  〉 
 
Έθα εδίυkδκ ηΪααμ θ kg ίλέjεikαδ αλχδεΪ αεέθβkκ ji Ϋθα jβηiέκ κλδασθkδκυ hαπΫhκυέ Τβ χλκθδεά 
jkδγηά t = 0 Ϋθαμ ηαγβkάμ αjεiέ jkκ εδίυkδκ κλδασθkδα hτθαηβ F , εαδ kκ εδίυkδκ αλχέαiδ θα εδθiέά
kαδ εαkΪ ηάεκμ ηδαμ iυγiέαμ πκυ kαυkέαikαδ ηi kκθ κλδασθkδκ Ϊικθα x΄xέ Η αζγiίλδεά kδηά kβμ hτά
θαηβμ ηikαίΪζζikαδ ηi kβ γΫjβ x kκυ jυηαkκμ, jτηφωθα ηi kβ jχΫjβ 100 20F x  , (σπκυ F ji 
Ν εαδ x ji m) ηΫχλδ kβ jkδγηά πκυ ηβhiθέαikαδ εαδ jkβ jυθΫχiδα εαkαλγiέkαδέ Τκ εδίυkδκ ίλέjεikαδ 
αλχδεΪ jkβ γΫjβ xκ = 0 kκυ Ϊικθα εαδ εαkΪ kβθ εέθβjβ kκυ hΫχikαδ απσ kκ hΪπihκ jkαγiλά hτθαηβ 
kλδίάμ ηΫkλκυ γί Νέ 
〉1) Να πλκjhδκλέjiki kβ γΫjβ kκυ εδίωkέκυ jkβθ κπκέα ηβhiθέαikαδ kκ ηΫkλκ kβμ hτθαηβμ F . 

Μονάhiς 5 

〉β) Να υπκζκγέjiki kκ Ϋλγκ kβμ hτθαηβμ F , απσ kβ χλκθδεά jkδγηά t = 0, ηΫχλδ kβ χλκθδεά jkδγηά 
πκυ ηβhiθέαikαδέ 

Μονάhiς 6 
〉γ) Να υπκζκγέjiki kκ ηΫkλκ kβμ kαχτkβkαμ kκυ εδίωkέκυ kβ χλκθδεά jkδγηά πκυ ηβhiθέαikαδ β 
hτθαηβ F . 

Μονάhiς 6 
〉4) Να ίλiέki πσjκ hδΪjkβηα hδαθτiδ kκ εδίυkδκ iπδίλαhυθσηiθκ, jkβ χλκθδεά hδΪλεiδα πκυ iθiλά
γiέ β hτθαηβ F . 

Μονάhiς 8 
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Θ《Μ] 〈 
 
〈1)   Έθαμ αζiιδπkωkδjkάμ πκυ Ϋχiδ ηααέ ηi kκθ iικπζδjησ kκυ jυθκζδεά ηΪαα Μ, πΫφkiδ απσ αiά
λκπζΪθκ πκυ πikΪiδ ji τοκμ Ηέ Αφκτ αθκέιiδ kκ αζiιέπkωkκ, εδθκτηiθκμ γδα εΪπκδκ χλκθδεσ hδΪά
jkβηα ηi jkαγiλά kαχτkβkα, πλκjγiδυθikαδ jkκ Ϋhαφκμέ  

]) Να iπδζΫιiki kβ jωjkά πλσkαjβέ 
Αθ g iέθαδ β iπδkΪχυθjβ kβμ ίαλτkβkαμ kσki β ηβχαθδεά iθΫλγiδα kκυ αζiιδπkωkδjkά, kβ χλκθδεά 
jkδγηά πκυ φkΪθiδ jkκ Ϋhαφκμ iέθαδκ 
α) έjβ ηi MgH. 
く) ηδελσkiλβ απσ MgH. 
け) ηiγαζτkiλβ απσ MgH. 

Μονάhiς 4 
〈) Να αδkδκζκγάjiki kβθ iπδζκγά jαμ. 

Μονάhiς 8 
 
〈β)   Σkκ hδπζαθσ hδΪγλαηηα παλδjkΪθikαδ β kαχτkβkα ji jυθΪλά
kβjβ ηi kκ χλσθκ γδα hτκ αυkκεέθβkα Α εαδ 〈 πκυ εδθκτθkαδ iυγτά
γλαηηα, jkκθ έhδκ κλδασθkδκ hλσηκέ 

]) Να iπδζΫιiki kβ jωjkά πλσkαjβέ 
Τα hδαjkάηαkα sΑ εαδ s〈, πκυ Ϋχκυθ hδαθτjiδ kα αυkκεέθβkα Α εαδ 
〈 αθkέjkκδχα, jkβ χλκθδεά hδΪλεiδα 10 t , δεαθκπκδκτθ kβ jχΫjβκ 
α) As s   く) 〈 2s s    け) A 2s s    

Μονάhiς 4 
〈) Να αδkδκζκγάjiki kβθ iπδζκγά jαμέ 

Μονάhiς 9 
 
 
Θ《Μ] 〉 
 
Τα jυηαkα Σ1 εαδ Σ2 kκυ hδπζαθκτ jχάηαkκμ, Ϋχκυθ ηΪαiμ 
m1 = 15 kg εαδ m2 = 25 kg αθkέjkκδχαέ Τα jυηαkα iέθαδ hiά
ηΫθα ηikαιτ kκυμ ηi Ϋθα ηβ iεkαkσ θάηα ηάεκυμ l = 2 m, 
αηiζβkΫαμ ηΪααμ εαδ ίλέjεκθkαδ αεέθβkα jkκ κλδασθkδκ hΪά
πihκ ηi kκ θάηα kiθkωηΫθκέ Τβ χλκθδεά jkδγηά t = 0 αjεiέkαδ jkκ Σ1 κλδασθkδα jkαγiλά hτθαηβ F  
εαδ kα jυηαkα αλχέακυθ θα εδθκτθkαδ ηi jkαγiλά iπδkΪχυθjβ β κπκέα Ϋχiδ ηΫkλκ έjκ ηi β m/s2, iθυ 
kκ θάηα παλαηΫθiδ kiθkωηΫθκ εαδ κλδασθkδκ. Ο jυθkiζijkάμ kλδίάμ κζέjγβjβμ ηikαιτ kωθ jωηΪά
kωθ εαδ kκυ hαπΫhκυ iέθαδ μ = 0,4. 
〉1) Να υπκζκγέjiki kκ ηΫkλκ kβμ kλδίάμ κζέjγβjβμ πκυ αjεiέkαδ ji εΪγi jυηαέέ 

Μονάhiς 6 
 
〉β) Να iφαλησjiki kκ γiηiζδυhβ θσηκ kβμ Μβχαθδεάμ jkκ jυηα Σ2 εαδ θα υπκζκγέjiki kκ ηΫkλκ 
kβμ hτθαηβμ πκυ αjεiέkαδ jkκ jυηα Σ2 απσ kκ θάηαέ 

Μονάhiς 6 
〉γ) Να υπκζκγέjiki kβθ iθΫλγiδα πκυ ηikαίδίΪαikαδ jkα jυηαkα ηΫjω kκυ Ϋλγκυ kβμ hτθαηβμ F , 
απσ kβ χλκθδεά jkδγηά t = 0 ηΫχλδ kβ χλκθδεά t1 = 4 s. 

Μονάhiς 6 
〉4) Τβ χλκθδεά jkδγηά t1 = 4 s εσίikαδ kκ θάηα, χωλέμ θα πΪοiδ θα αjεiέkαδ β hτθαηβ F έ Να υπκά
ζκγέjiki kβθ απσjkαjβ ηikαιτ kωθ jωηΪkωθ Σ1 εαδ Σ2, kβ χλκθδεά jkδγηά t2 = 7 s.  

Μονάhiς 7 
Δέθikαδ σkδ β iπδkΪχυθjβ kβμ ίαλτkβkαμ iέθαδ g = 10 m/s2.  
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Θ《Μ] 〈 
 
〈1)  Αφάθκυηi ηδα ηπΪζα kκυ ηπΪjεik iζiτγiλβ απσ τοκμ h θα πΫjiδ jkκ Ϋhαφκμέ Η εδθβkδεά iά
θΫλγiδα kβμ ηπΪζαμ kβ jkδγηά πκυ φkΪθiδ jkκ Ϋhαφκμ iέθαδ έjβ ηi Κέ Η αθkέjkαjβ kκυ αΫλα γiωά
λiέkαδ αηiζβkΫαέ  

]) Να iπδζΫιiki kβ jωjkά πλσkαjβέ 
Αθ αφάjκυηi kβθ έhδα ηπΪζα θα πΫjiδ απσ τοκμ βh, kσki β εδθβkδεά kβμ iθΫλγiδα kβ jkδγηά πκυ 
φkΪθiδ jkκ Ϋhαφκμ, iέθαδ έjβ ηiκ 
α) Κ    く) 2Κ    け) 2K  

Μονάhiς 4 
〈) Να αδkδκζκγάjiki kβθ iπδζκγά jαμέ 

Μονάhiς 8 
 
 
〈β)  Δτκ jυηαkα Σ1 εαδ Σ2, ηi ηΪαiμ m1 εαδ m2 αθkέjkκδχα, iέθαδ 
αεέθβkα ji ζiέκ κλδασθkδκ hΪπihκέ Τβ χλκθδεά jkδγηά t = 0, jkα 
jυηαkα αjεκτθkαδ κλδασθkδiμ hυθΪηiδμ κδ κπκέiμ Ϋχκυθ έjα ηΫkλα 
εαδ αλχέακυθ θα εδθκτθkαδ iυγτγλαηηαέ Σkκ hδπζαθσ hδΪγλαηηα 
kαχτkβkαμ – χλσθκυ, φαέθikαδ πωμ ηikαίΪζζikαδ kκ ηΫkλκ kβμ kαά
χτkβkαμ kωθ jωηΪkωθ ji jυθΪλkβjβ ηi kκ χλσθκέ 

]) Να iπδζΫιiki kβ jωjkά πλσkαjβέ 
Γδα kδμ ηΪαiμ kωθ jωηΪkωθ δjχτiδ β jχΫjβκ 
α) m1 = m2  く) m1 =2m2   け) m2 =2m1   

Μονάhiς 4 
〈) Να αδkδκζκγάjiki kβθ iπδζκγά jαμέ 

Μονάhiς 9 
 
Θ《Μ] 〉 
 
Έθαμ iλγΪkβμ Ϋχiδ hΫjiδ hτκ εδίυkδα Κ1 εαδ Κ2 ηi Ϋθα ηβ iεkαά
kσ θάηα αηiζβkΫαμ ηΪααμέ Σkκ εδίυkδκ Κ1 αjεiέkαδ κλδασθkδα 
jkαγiλά hτθαηβ F , σπωμ φαέθikαδ jkκ jχάηα εαδ kα εδίυkδα 
ηikαεδθκτθkαδ ji ζiέκ κλδασθkδκ hΪπihκ, ηi kκ θάηα θα iέθαδ πΪθkα κλδασθkδκ εαδ kiθkωηΫθκέ Τα 
ίΪλβ kωθ εδίωkέωθ Κ1 εαδ Κ2 iέθαδ B1 = 150 N εαδ Β2 ν βεί Ν αθkέjkκδχα, iθυ kκ ηΫkλκ kβμ hτθαά
ηβμ πκυ αjεiέ kκ θάηα jkκ εδίυkδκ Κ2 iέθαδ έjκ ηi 1ίί Νέ 
Να υπκζκγέjikiκ 
〉1) kβ ηΪαα εΪγi εδίωkέκυ, 

Μονάhiς 6 
〉β) kβθ iπδkΪχυθjβ ηi kβθ κπκέα εδθiέkαδ kκ εδίυkδκ Κ1, 

Μονάhiς 6 
〉γ) kκ ηΫkλκ kβμ hτθαηβμ F πκυ αjεiέkαδ jkκ εδίυkδκ Κ1, 

Μονάhiς 6 
〉4) πσjκ kκδμ iεαkσ απσ kβθ iθΫλγiδα πκυ ηikαίδίΪαikαδ jkα εδίυkδα ηΫjω kβμ hτθαηβμ F , ηikαά
φΫλikαδ jkκ εδίυkδκ Κ2.  

Μονάhiς 7 
Δέθikαδ σkδ β iπδkΪχυθjβ kβμ ίαλτkβkαμ iέθαδ g = 10 m/s2.  
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Θ《Μ]  〈 

 

〈1έ Έθαμ ηαγβkάμ πikΪ Ϋθα εΫληα εαkαεσλυφα πλκμ kα πΪθω, kκ κπκέκ ji iτζκγκ χλσθκ iπδjkλΫφiδ 

jkα χΫλδα kκυέ  

]) Να iπδζΫιiki kβ jωjkά απΪθkβjβ 

Τκ πλσjβηκ kκυ Ϋλγκυ kκυ ίΪλκυμ iέθαδκ 

α) γikδεσ εαkΪ kβθ Ϊθκhκ kκυ εΫληαkκμ εαδ αλθβkδεσ εαkΪ kβθ εΪγκhκέ 

く) αλθβkδεσ εαkΪ kβθ Ϊθκhκ kκυ εΫληαkκμ εαδ γikδεσ εαkΪ kβθ εΪγκhκέ 

け) γikδεσ εαkΪ kβθ Ϊθκhκ kκυ εΫληαkκμ εαδ γikδεσ εαkΪ kβθ εΪγκhκέ 

Μονάhiς 4 

〈) Να hδεαδκζκγάjiki kβθ iπδζκγά jαμέ  

Μονάhiς 8 

 

〈2. Μέα ηikαζζδεά jφαέλα ηδελυθ hδαjkΪjiωθ αφάθikαδ θα πΫjiδ iζiτγiλα απσ τοκμ h ηi 

απκkΫζijηα β kαχτkβkα kβμ αελδίυμ πλδθ αεκυηπάjiδ jkκ Ϋhαφκμ θα Ϋχiδ ηΫkλκ έjκ ηi υ 

Θiωλάjki kβθ iπέhλαjβ kκυ αΫλα αηiζβkΫα εαδ kβθ iπδkΪχυθjβ kβμ ίαλτkβkαμ (g) jkαγiλάέ  

]) Να iπδζΫιiki kβθ jωjkά απΪθkβjβ                                                   

Γδα θα Ϋχiδ β έhδα jφαέλα αελδίυμ πλδθ αεκυηπάjiδ jkκ Ϋhαφκμ kαχτkβkα hδπζΪjδκυ ηΫkλκυ, kσki 

πλΫπiδ θα αφiγiέ απσ τοκμκ  

α) 2 h    く) 2 h    け) 4h  

 

Μονάhiς 4 

〈) Να hδεαδκζκγάjiki kβθ iπδζκγά jαμέ  

Μονάhiς 9 

 



Θ《Μ]  〈 

 

〈1. Μέα κηΪhα ηαγβkυθ kβμ Α΄ Λυεiέκυ jkκ iλγαjkάλδκ Φυjδεάμ ηiζΫkβji hτκ 

iυγτγλαηηiμ εδθάjiδμ ηi χλάjβ χλκθκηikλβkά εαδ πάλαθ kδμ αθkέjkκδχiμ χαλkκkαδθέiμ πκυ 

παλδjkΪθκθkαδ jkβ παλαεΪkω iδεσθαέ Η «πΪθω» χαλkκkαδθέα αθkδjkκδχiέ jkβθ εέθβjβ Ι εαδ β 

«εΪkω» jkβ εέθβjβ ΙΙέ  Τκ χλκθδεσ hδΪjkβηα πκυ αθkδjkκδχiέ ηikαιτ  hτκ hδαhκχδευθ εκυεέhωθ 

iέθαδ έhδκ εαδ έjκ ηi Ϋθα hiυkiλσζiπkκέ ΚΪkω απσ εΪγi εκυεέhα πκυ αθkδjkκδχiέ jkβ γΫjβ kκυ 

εδθβkκτ,  φαέθikαδ β Ϋθhiδιβ kκυ χλκθκηΫkλκυ ji hiυkiλσζiπkα έ  

 

 

 

 

 

 

 

]) Να iπδζΫιiki kβθ jωjkά απΪθkβjβ    

Aθ  υ1 εαδ υ2 iέθαδ κδ ηΫjiμ kαχτkβkiμ πκυ αθkδjkκδχκτθ jkδμ εδθάjiδμ Ι εαδ ΙΙ  εαkΪ kκ χλκθδεσ 

hδΪjkβηα απσ 1 s  ηΫχλδ 2 s kσki δjχτiδ:  

α)  υ1 = υ2     く) υ1 > υ2    け) υ1 < υ2 

Μονάhiς 4 

〈) Να hδεαδκζκγάjiki kβθ iπδζκγά jαμέ  

Μονάhiς 8 

 
 
B2. Έθαμ εκυίΪμ ηi θiλσ, ίΪλκυμ εί Ν ίλέjεikαδ ηΫjα ji αθiζευjkάλα jkκ δjσγiδκ ηέαμ 

πκζυεαkκδεέαμέ ΚΪπκδα jkδγηά κ αθiζευjkάλαμ αθiίαέθiδ απσ kκ δjσγiδκ jkκθ 1κ σλκφκ ηi 

απκkΫζijηα θα ηikαkκπδjkiέ εαkαεσλυφα εαkΪ γ m εαδ jkβθ jυθΫχiδα iπδjkλΫφiδ πΪζδ jkκ δjσγiδκ.  

]) Να iπδζΫιiki kβθ jωjkά απΪθkβjβ                                                   

Τo  Ϋλγκ kκυ ίΪλκυμ kκυ εκυίΪ, γδα kβ jυθκζδεά ηikαkσπδjβ, iέθαδ έjκ ηiκ  

α) 150 J    く) 300 J    け) 0 J 

Μονάhiς 4 

〈) Να hδεαδκζκγάjiki kβθ iπδζκγά jαμέ  

Μονάhiς 9 



Θ《Μ]  〈 

 

〈1. Η kαχτkβkα hδΪhκjβμ kκυ άχκυ jkκθ αΫλα iέθαδ έjβ ηi γδίm/s.  

]) Να iπδζΫιiki kβθ jωjkά απΪθkβjβ                                                   

Αθ ίλέjεijki 11ιί m ηαελδΪ απσ jβηiέκ πκυ ιijπΪ εiλαυθσμ, γα αεκτjiki kβ ίλκθkά πκυ kκθ 

αεκζκυγiέ: 

α) ηikΪ απσ γ s   く) ηikΪ απσ γ,ε s   け) ηikΪ απσ δ s 

Μονάhiς 4 

〈) Να hδεαδκζκγάjiki kβθ iπδζκγά jαμ                                                

Μονάhiς 8 

 

〈2. Έθα φκλkβγσ εαδ Ϋθα ΙέΧέ iπδίαkβγσ αυkκεέθβkκ εδθκτθkαδ ηi kαχτkβkiμ έjκυ ηΫkλκυ ji 

iυγτγλαηηκ, κλδασθkδκ hλσηκέ ΚΪπκδα χλκθδεά jkδγηά κδ κhβγκέ kκυμ iφαλησακυθ kα φλΫθα 

πλκεαζυθkαμ εαδ jkα hτκ κχάηαkα jυθδjkαηΫθβ hτθαηβ έhδκυ ηΫkλκυ εαδ αθkέλλκπβ kβμ kαχτkβkαμ 

kκυμέ  

]) Να iπδζΫιiki kβθ jωjkά απΪθkβjβ                                                   

Τκ σχβηα πκυ γα hδαθτjiδ ηiγαζτkiλκ hδΪjkβηα απσ kβ jkδγηά πκυ Ϊλχδji θα iπδίλαhτθikαδ, ηΫχλδ 

θα jkαηαkάjiδ iέθαδκ  

α)  kκ φκλkβγσ. 

く)  kκ ΙέΧέ iπδίαkβγσέ  

け)  εαθΫθα απσ kα hτκ, αφκτ γα hδαθτjκυθ kκ έhδκ hδΪjkβηαέ 

Μονάhiς 4 

〈) Να hδεαδκζκγάjiki kβθ iπδζκγά jαμ                                                
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Θ《Μ]  〈 

 

〈1. Έθα σχβηα εδθiέkαδ iυγτγλαηηα ji κλδασθkδκ hλσηκ ηi kαχτkβkα ηΫkλκυ 1ί m/sέ Σkκ σχβηα 

αjεκτθkαδ hυθΪηiδμ εαδ kκ ηΫkλκ kβμ kαχτkβkαμ kκυ ηikαίΪζζikαδέ Τκ κζδεσ Ϋλγκ kωθ hυθΪηiωθ 

πκυ απαδkiέkαδ γδα θα αυιβγiέ kκ ηΫkλκ kβμ kαχτkβkαμ kκυ κχάηαkκμ απσ 1ί m/s ji βί m/s, iέθαδ 

έjκ ηi W1, iθυ γδα θα αυιβγiέ kκ ηΫkλκ kβμ kαχτkβkαμ kκυ κχάηαkκμ απσ βίm/s ji γίm/s, iέθαδ έjκ 

ηi W2.   

]) Να iπδζΫιiki kβθ jωjkά απΪθkβjβέ 

Γδα kα Ϋλγα W1 εαδ W2, δjχτiδκ 

α) W1=W2 く) W1>W2  け) W1<W2 

Μονάhiς 4 

〈) Να αδkδκζκγάjiki kβθ iπδζκγά jαμέ 
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〈β. Δτκ ηδελΫμ ηikαζζδεΫμ jφαέλiμ (1) εαδ (β) αφάθκθkαδ iζiτγiλiμ θα εδθβγκτθ χωλέμ αλχδεά 

kαχτkβkα απσ hδαφκλikδεΪ τοβέ  Η jφαέλα (1) αφάθikαδ απσ τοκμ h1 εαδ γδα θα φkΪjiδ jkκ Ϋhαφκμ 

χλiδΪαikαδ hδπζΪjδκ χλσθκ απσ kβ jφαέλα (β) πκυ αφάθikαδ απσ τοκμ h2έ Δέθikαδ σkδ β iπδkΪχυθjβ 

kβμ ίαλτkβkαμ (g) iέθαδ jkαγiλά εαδ β iπέhλαjβ kκυ αΫλα γiωλiέkαδ αηiζβkΫαέ  

]) Να iπδζΫιiki kβθ jωjkά απΪθkβjβέ 

Ο ζσγκμ kωθ υουθ 1

2

h

h
, απσ kα κπκέα αφΫγβεαθ θα πΫjκυθ κδ jφαέλiμ iέθαδ έjκμ ηiκ 

α) 4  く) 2  け) 1

2
 

Μονάhiς 4 

〈) Να αδkδκζκγάjiki kβθ iπδζκγά  jαμέ 
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Θ《Μ]  〈 

 

〈1. Δτκ εδθβkΪ Α εαδ 〈 εδθκτθkαδ iυγτγλαηηαέ Η kδηά kβμ 

kαχτkβkΪμ kκυμ ηikαίΪζζikαδ ηi kκ χλσθκ σπωμ φαέθikαδ jkκ 

hδπζαθσ hδΪγλαηηαέ 

]) Να iπδζΫιiki kβθ jωjkά απΪθkβjβ                                                   
Γδα kα ηΫkλα ΔxΑ εαδ Δx〈 kωθ ηikαkκπέjiωθ kωθ hυκ εδθβkυθ A 

εαδ 〈 αθkέjkκδχα, γδα kκ χλκθδεσ hδΪjkβηα απσ ί  t1 δjχτiδκ 

α) ΔxΑ  =  Δx〈  く) ΔxΑ  >  Δx〈  け) ΔxΑ  <  Δx〈 

       Μονάhiς 4 
〈) Να hδεαδκζκγάjiki kβθ iπδζκγά jαμ                                              
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〈2. Μδα ηδελά jφαέλα ηΪααμ m = 2 kg εδθiέkαδ iυγτγλαηηα ηi kβθ iπέhλαjβ hυκ ησθκ 

hυθΪηiωθ 1F  εαδ 2F  jkαγiλάμ εαkiτγυθjβμέ Οδ hυθΪηiδμ iέθαδ jυθiχυμ εΪγikiμ ηikαιτ kκυμ ηi 

ηΫkλα F1 = 3 Ν εαδ F2 = 4 Ν.  

]) Να iπδζΫιiki kβθ jωjkά απΪθkβjβ                                                   
Η jφαέλα εδθiέkαδ ηi iπδkΪχυθjβ πκυ Ϋχiδ ηΫkλκ έjκ ηiκ 

α) 3,5 m/s2   く) 2,5 m/s2   け) 0,5 m/s2 

       Μονάhiς 4 
〈) Να hδεαδκζκγάjiki kβθ iπδζκγά jαμ                                              
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t1 t 

(B) 

(Α) 

υ 



Θ《Μ] 〈 

 

 〈1. Σkκ hδπζαθσ  hδΪγλαηηα φαέθikαδ β  kδηά kβμ kαχτkβkαμ 

iθσμ ηδελκτ jυηαkκμ πκυ ηikαεδθiέkαδ iυγτγλαηηα  

      ]) Να iπδζΫιiki kβθ jωjkά απΪθkβjβ                                                   

      α) kκ hδΪjkβηα πκυ hδαθτiδ kκ jυηα jυθiχυμ αυιΪθikαδ  

      く) kκ hδΪjkβηα πκυ hδαθτiδ kκ jυηα jυθiχυμ ηiδυθikαδ  

      け) β ηikαkσπδjβ kκυ jυηαkκμ jυθiχυμ αυιΪθikαδ  
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〈) Να hδεαδκζκγάjiki kβθ iπδζκγά jαμ                                                
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〈β. Τα εδίυkδα Σ1 εαδ Σ2, kκυ hδπζαθκτ 

jχάηαkκμ, Ϋχκυθ ηΪαiμ m1 εαδ m2 

αθkέjkκδχα, ηi m2 = m1 εαδ iέθαδ hiηΫθα 

ηi αίαλΫμ εαδ ηβ iεkαkσ θάηαέ Τα εδίυkδα jτλκθkαδ πΪθω ji ζiέκ κλδασθkδκ hΪπihκ ηi kβθ 

iπέhλαjβ κλδασθkδαμ jkαγiλάμ hτθαηβμ F  εαδ ηikαεδθκτθkαδ iυγτγλαηηα ηi jkαγiλά iπδkΪχυθjβ 

a , iθυ kκ αίαλΫμ εαδ ηβ iεkαkσ θάηα πκυ kα jυθhΫiδ παλαηΫθiδ jυθiχυμ kiθkωηΫθκέ   

 ]) Να iπδζΫιiki kβθ jωjkά απΪθkβjβ                                                   

       Αθ T iέθαδ kκ ηΫkλκ kβμ hτθαηβμ πκυ αjεiέ kκ θάηα ji εΪγi εδίυkδκ, kσki kκ ηΫkλκ kβμ   

       hτθαηβμ F  iέθαδκ 

       α)   F = T                           く)   F = 2T                               け)   F = 3T   
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υ(m/s

t(s) 0 

1
 

2
 

F  

1m  2m  



 

Θ《Μ]  〈 

 

B1. Μέα jδhiλΫθδα jυηπαγάμ jφαέλα (Α) εαδ Ϋθα ηπαζΪεδ kκυ πδθγε-πκθγε (〈) αφάθκθkαδ kβθ 

έhδα χλκθδεά jkδγηά απσ kκ ηπαζεσθδ kκυ 1κυ κλσφκυ iθσμ εkδλέκυέ  

]) Να iπδζΫιiki kβθ jωjkά απΪθkβjβέ 

Αθ β αθkέjkαjβ kκυ αΫλα γiωλβγiέ αηiζβkΫα εαδ β iπδkΪχυθjβ kβμ ίαλτkβkαμ (g) jkαγiλά, kσkiκ 

α) β jφαέλα (Α) φkΪθiδ jkκ Ϋhαφκμ γλβγκλσkiλα απσ kκ ηπαζΪεδ, γδαkέ Ϋχiδ ηiγαζτkiλβ 

ηΪααέ 

く) kκ ηπαζΪεδ (〈) φkΪθiδ jkκ Ϋhαφκμ γλβγκλσkiλα, γδαkέ Ϋχiδ ηδελσkiλβ ηΪαα εαδ jυθiπυμ 

γα απκεkάjiδ ηiγαζτkiλβ iπδkΪχυθjβέ 

け) kα hτκ jυηαkα φkΪθκυθ kαυkσχλκθα γδαkέ o ζσγκμ W
m

, hβζαhά κ ζσγκμ kκυ ίΪλκυμ kκυμ 

W, πλκμ kβ ηΪαα kκυμ m, iέθαδ έhδκμ εαδ γδα kα hυκ jυηαkαέ 

Μονάhiς 4 

〈) Να hδεαδκζκγάjiki kβθ iπδζκγά jαμ έ 
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〈β. Σkκ παλαεΪkω jχάηα φαέθikαδ β γλαφδεά παλΪjkαjβ kαχτkβkαμ –  χλσθκυ γδα hτκ κχάηαkα 

Α εαδ 〈, πκυ εδθκτθkαδ iυγτγλαηηαέ 

 

]) Να iπδζΫιiki kβθ jωjkά απΪθkβjβ                                               

Γδα kα ηΫkλα kωθ iπδkαχτθjiωθ  kωθ hτκ κχβηΪkωθ δjχτiδκ 

α) Μiγαζτkiλβ iπδkΪχυθjβ Ϋχiδ kκ σχβηα (Α) 

く) Τα hτκ κχάηαkα Ϋχκυθ kβθ έhδα iπδkΪχυθjβ 

け) Μiγαζτkiλβ iπδkΪχυθjβ Ϋχiδ kκ σχβηα (〈) 

Μονάhiς 4 

〈) Να hδεαδκζκγάjiki kβθ iπδζκγά jαμ έ 
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〈1. Δτκ ηikαζζδεΫμ jφαέλiμ Σ1 εαδ Σ2,  έjβμ ηΪααμ,  ίλέjεκθkαδ jkκ έhδκ τοκμ πΪθω απσ kκ Ϋhαφκμέ  

Αφάθκυηi kβ jφαέλα Σ1 θα πΫjiδ iζiτγiλα  iθυ kαυkσχλκθα  hέθκυηi εαkαεσλυφβ αλχδεά  

kαχτkβkα υ0 ηi φκλΪ πλκμ kα εΪkω jkβ jφαέλα Σ2 .  

]) Να iπδζΫιiki kβθ jωjkά απΪθkβjβ                                                   

Αθ β αθkέjkαjβ kκυ αΫλα iέθαδ αηiζβkΫα εαδ β iπδkΪχυθjβ kβμ ίαλτkβkαμ (g) jkαγiλά, kσkiκ  

α) kα Ϋλγα πκυ παλΪγκυθ kα ίΪλβ kωθ hτκ jφαδλυθ jkδμ παλαπΪθω εδθάjiδμ iέθαδ έjαέ  

く) κδ  hτκ jφαέλiμ φkΪθκυθ kαυkσχλκθα jkκ Ϋhαφκμέ  

け) κδ  hτκ jφαέλiμ σkαθ φkΪθκυθ  jkκ Ϋhαφκμ Ϋχκυθ έjiμ εδθβkδεΫμ iθΫλγiδiμέ  
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〈) Να hδεαδκζκγάjiki kβθ iπδζκγά jαμ                                                
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〈2  Σi Ϋθα εδίυkδκ  πκυ αλχδεΪ βλiηiέ 

πΪθω ji ζiέκ κλδασθkδκ iπέπihκ, αλχέαiδ kβ 

χλκθδεά jkδγηά t ν ί θα iφαλησαikαδ ηδα 

κλδασθkδα hτθαηβ jkαγiλάμ εαkiτγυθjβμ, 

kκ ηΫkλκ kβμ κπκέαμ iέθαδ jkαγiλσ ηΫχλδ 

kβ jkδγηά t1έ Σkβ jυθΫχiδα kκ ηΫkλκ kβμ 

hτθαηβμ ηiδυθikαδ ηΫχλδ πκυ ηβhiθέαikαδ 

kβ χλκθδεά jkδγηά t2, σπωμ φαέθikαδ jkκ 

hδπζαθσ hδΪγλαηηαέ 

]) Να iπδζΫιiki kβθ jωjkά απΪθkβjβ                                                   

α) ΜΫχλδ kβ χλκθδεά jkδγηά t1 kκ εδίυkδκ  iεkiζiέ 

iυγτγλαηηβ κηαζά εέθβjβέ 

く) ΜΫχλδ kβθ jkδγηά t1 kκ jυηα iεkiζiέ κηαζΪ iπδkαχυθσηiθβ εέθβjβ εαδ jkβθ jυθΫχiδα 

iπδίλαhυθσηiθβ εέθβjβέ 

け) ΜikΪ απσ kκθ ηβhiθδjησ kβμ hτθαηβμ kκ jυηα jυθiχέαiδ θα εδθiέkαδ ηi jkαγiλά kαχτkβkαέ 
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Θ《Μ]  〈 

 

〈1) ]) Να jυηπζβλυjiki kκθ παλαεΪkω πέθαεα ηi kδμ kδηΫμ kβμ εδθβkδεάμ, hυθαηδεάμ εαδ 

ηβχαθδεάμ iθΫλγiδαμ jυηαkκμ πκυ iεkiζiέ iζiτγiλβ πkυjβέ Η iπέhλαjβ kκυ αΫλα γiωλiέkαδ 

αηiζβkΫαέ  
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〈) Να αδkδκζκγάjiki kδμ kδηΫμ πκυ iπδζΫιαki                                                

Μονάhiς 5 

〈β) Η Μαλέα εαδ β Αζέεβ ηαγάkλδiμ kβμ Α΄ Λυεiέκυ, jkΫεκθkαδ αεέθβkiμ jkβ ηΫjβ iθσμ 

παγκhλκηέκυ, φκλυθkαμ kα παγκπΫhδζα kκυμ εαδ εκδkΪακθkαμ β ηέα kβθ Ϊζζβέ Η Μαλέα Ϋχiδ 

ηiγαζτkiλβ ηΪαα απσ kβθ Αζέεβέ ΚΪπκδα χλκθδεά jkδγηά jπλυχθiδ β ηέα kβθ Ϊζζβ ηi απκkΫζijηα 

θα αλχέjκυθ θα εδθκτθkαδ πΪθω jkκθ πΪγκέ  

]) Να iπδζΫιiki kβθ jωjkά απΪθkβjβέ 

Αθ kα ηΫkλα kωθ iπδkαχτθjiωθ πκυ απκεkκτθ β Μαλέα εαδ β Αζέεβ, αηΫjωμ ηikΪ kβθ υγβjβ πκυ 

hέθiδ β ηέα jkβθ Ϊζζβ, iέθαδ αΜ εαδ αΑ αθkέjkκδχα  kσki δjχτiδκ  

α)  αΜ = αΑ    く)  αΜ > αΑ    け)  αΜ < αΑ 

Μονάhiς 4 
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B1. Απσ Ϋθα ίλΪχκ τοκυμ H απσ kβθ iπδφΪθiδα kβμ γΪζαjjαμ iεkκιiτκυηi ηδα πΫkλα Α 

εαkαεσλυφα πλκμ kα εΪkω ηi kαχτkβkα ηΫkλκυ υ εαδ ηδα πΫkλα 〈 έjβμ ηΪααμ ηi kβθ Α, 

εαkαεσλυφα πλκμ kα πΪθω, ηi kαχτkβkα έhδκυ ηΫkλκυ ηi kβθ πΫkλα Αέ  

]) Να iπδζΫιiki kβθ jωjkά απΪθkβjβ 

Aθ β αθkέjkαjβ kκυ αΫλα γiωλβγiέ αηiζβkΫα, kσki γδα kδμ εδθβkδεΫμ iθΫλγiδiμ ΚΑ εαδ Κ〈 

kωθ πikλυθ αελδίυμ πλδθ iδjΫζγκυθ jkβ γΪζαjjα δjχτiδκ 

α) ΚΑ > Κ〈    く) ΚΑ < Κ〈    け) ΚΑ = Κ〈 
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〈2. Κδίυkδκ ίλέjεikαδ αεέθβkκ ji ζiέκ κλδασθkδκ iπέπihκέ 

Τβ χλκθδεά jkδγηά t = 0 s jkκ εδίυkδκ αjεiέkαδ κλδασθkδα 

(jυθδjkαηΫθβ) hτθαηβ β kδηά kβμ κπκέαμ ji jυθΪλkβjβ ηi kκ 

χλσθκ hέθikαδ απσ kκ hδΪγλαηηα jkβ hδπζαθά iδεσθαέ  

]) Να iπδζΫιiki kβθ jωjkά απΪθkβjβέ 

Τκ εδίυkδκ εδθiέkαδ ηiκ 

α) kβ ηΫγδjkβ εαkΪ ηΫkλκ iπδkΪχυθjβ εαδ kβ ηΫγδjkβ εαkΪ ηΫkλκ kαχτkβkα kβ χλκθδεά 

jkδγηά t1      

く) kβ ηΫγδjkβ εαkΪ ηΫkλκ iπδkΪχυθjβ εαδ kβ ηΫγδjkβ εαkΪ ηΫkλκ kαχτkβkα kβ χλκθδεά 

jkδγηά t2            

け) kβ ηΫγδjkβ εαkΪ ηΫkλκ iπδkΪχυθjβ kβ χλκθδεά jkδγηά t1 εαδ kβ ηΫγδjkβ εαkΪ ηΫkλκ 

kαχτkβkα kβ χλκθδεά jkδγηά t2 
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B1. Συηα πκυ εδθiέkαδ Ϋχiδ εδθβkδεά iθΫλγiδα έjβ ηi 1 J.  

 ]) Να iπδζΫιiki kβθ jωjkά απΪθkβjβ   

Aθ kκ ηΫkλκ kβμ kαχτkβkαμ kκυ jυηαkκμ hδπζαjδαjkiέ kσki β εδθβkδεά kκυ iθΫλγiδα γα αυιβγiέ 

εαkΪκ 

α)  3 J   く)  4 J    け)  Δiθ iπαλεκτθ kα jkκδχiέα γδα θα hκγiέ απΪθkβjβ 

Μονάhiς 4 

〈) Να hδεαδκζκγάjiki kβθ iπδζκγά jαμέ  
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〈β Σi Ϋθα εδίυkδκ πκυ αλχδεΪ άkαθ αεέθβkκ πΪθω ji ζiέκ κλδασθkδκ iπέπihκ, αjεiέkαδ 

κλδασθkδα hτθαηβ F έ Τκ εδίυkδκ εδθiέkαδ πΪθω jkκ κλδασθkδκ iπέπihκ ηi kαχτkβkα πκυ αυιΪθikαδ 

αθΪζκγα ηi kκ χλσθκέ 

]) Να iπδζΫιiki kβθ jωjkά απΪθkβjβέ 

Η γλαφδεά παλΪjkαjβ kβμ kδηάμ kβμ hτθαηβμ (F) πκυ αjεiέkαδ jkκ εδίυkδκ ji jυθΪλkβjβ ηi kκ 

χλσθκ (t) παλδjkΪθikαδ jωjkΪ απσ kκ hδΪγλαηηακ     

     Μονάhiς 4  

〈) Να hδεαδκζκγάjiki kβθ iπδζκγά jαμέ      
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B1. Σkκ hδπζαθσ jχάηα φαέθikαδ β γλαφδεά 

παλΪjkαjβ kβμ kαχτkβkαμ iθσμ κχάηαkκμ πκυ 

εδθiέkαδ ji iυγτγλαηηκ hλσηκ, ji jυθΪλkβjβ ηi kκ 

χλσθκέ 

]) Να iπδζΫιiki kβθ jωjkά απΪθkβjβ 

Η ηikαkσπδjβ kκυ κχάηαkκμ απσ kβ χλκθδεά 

jkδγηά t = 0 s  Ϋωμ kβ χλκθδεά jkδγηά t = 4 s iέθαδ έjβ 

ηiκ  

α) 36 m    く) 40 m    け) 32 m 

Μονάhiς 4 

〈) Να hδεαδκζκγάjiki kβθ iπδζκγά jαμέ 

Μονάhiς 8 

 

B2. Δτκ αυkκεέθβkα Α1 εαδ Α2 ηi ηΪαiμ m1 εαδ m2 αθkέjkκδχα (ηi m1 > m2), εδθκτθkαδ ji 

iυγτγλαηηκ kλαχτ hλσηκ Ϋχκθkαμ kβθ έhδα εδθβkδεά iθΫλγiδαέ ΚΪπκδα χλκθδεά jkδγηά κδ κhβγκέ 

iφαλησακυθ kα φλΫθα κπσki ηπζκεΪλκυθ kκυμ kλκχκτμέ Τσki αjεiέkαδ (jυθκζδεά) hτθαηβ kλδίάμ 

έhδκυ ηΫkλκυ εαδ jkα hτκ αυkκεέθβkα ηi απκkΫζijηα θα jkαηαkάjκυθέ  

]) Να iπδζΫιiki kβθ jωjkά απΪθkβjβ 

Γδα kα hδαjkάηαkα s1 εαδ s2 αθkέjkκδχα πκυ hδΪθυjαθ kα αυkκεέθβkα Α1 εαδ Α2 απσ kβ 

jkδγηά kκυ φλiθαλέjηαkκμ ηΫχλδ θα jkαηαkάjκυθ δjχτiδ β jχΫjβκ 

    α).s1 > s2                 く). s2 > s1                 け) s1 = s2               . 

 

Μονάhiς 4 

〈) Να hδεαδκζκγάjiki kβθ iπδζκγά jαμ 

Μονάhiς 9 

 

 υ (m/s) 

10 

8 

4 t (s) 
0 



Θ《Μ]  〈 

 

〈1. Δτκ εδθβkΪ Α εαδ 〈 εδθκτθkαδ εαkΪ ηάεκμ kκυ πλκjαθαkκζδjηΫθκυ Ϊικθα x΄x, πλκμ kβ 

γikδεά φκλΪ kκυ Ϊικθα εαδ kβ χλκθδεά jkδγηά t ν ί ίλέjεκθkαδ εαδ kα hτκ jkβ γΫjβ xo ν ίέ Οδ 

iιδjυjiδμ εέθβjβμ kωθ εδθβkυθ Α εαδ 〈 iέθαδ kβμ ηκλφάμ xΑ= 6t (S.I.) εαδ x〈= 2t2 (SέIέ) αθkέjkκδχα, 

γδα 0t  . 

]) Να iπδζΫιiki kβθ jωjkά απΪθkβjβ                                                   

Τα hτκ εδθβkΪ γα ίλiγκτθ jkβθ έhδα γΫjβ (iεkσμ kβμ γΫjβμ xo ν ί), kβ χλκθδεά jkδγηάκ 

α) t1 = 2 s   く) t1 = 3 s   け) t1 = 1,5 s 

  Μονάhiς 4 

〈) Να hδεαδκζκγάjiki kβθ iπδζκγά jαμ                                                

Μονάhiς 8 

 

〈β. Σφαέλα ηδελυθ hδαjkΪjiωθ ίλέjεikαδ αεέθβkβ ji ηδελσ τοκμ h πΪθω απσ kκ Ϋhαφκμέ Σkκ 

τοκμ αυkσ ηi iπέπihκ αθαφκλΪμ γδα kβ hυθαηδεά iθΫλγiδα kκ Ϋhαφκμ, β jφαέλα Ϋχiδ hυθαηδεά 

iθΫλγiδα έjβ ηi 1βί Jέ Η jφαέλα αφάθikαδ iζiτγiλβ, κπσki iεkiζiέ iζiτγiλβ πkυjβ ηi kβθ 

iπέhλαjβ kκυ αΫλα θα γiωλiέkαδ αηiζβkΫαέ  

]) Να iπδζΫιiki kβθ jωjkά απΪθkβjβ 

Όkαθ β jφαέλα ίλiγiέ ji απσjkαjβ έjβ ηi h/3, απσ kκ jβηiέκ iεεέθβjβμ, kσki β hυθαηδεά 

kβμ iθΫλγiδα U εαδ β εδθβkδεά kβμ iθΫλγiδα K γα iέθαδ αθkέjkκδχακ 

α) U = 40 J, K = 80 J  く) U = 80 J, K = 40 J  け) U = 90 J, K = 30 J  

Μονάhiς 4 

〈) Να hδεαδκζκγάjiki kβθ iπδζκγά jαμ 

Μονάhiς 9 



 

Θ《Μ] 〈 

 

〈1. Έθαμ jεδΫλ εδθiέkαδ iυγτγλαηηα ji κλδασθkδα 

πέjkαέ Σkβ hδπζαθά iδεσθα παλδjkΪθikαδ kκ hδΪγλαηηα kβμ 

γΫjβμ kκυ jεδΫλ ji jυθΪλkβjβ ηi kκ χλσθκέ  

]) Να iπδζΫιiki kβθ jωjkά απΪθkβjβ 

Απσ kκ hδΪγλαηηα αυkσ jυηπiλαέθikαδ σkδ κ  jεδΫλ 

iεkiζiέκ   

α) κηαζά εέθβjβ 

く) iπδkαχυθσηiθβ εέθβjβ 

け) iπδίλαhυθσηiθβ εέθβjβ                   

Μονάhiς 4 

〈) Να hδεαδκζκγάjiki kβθ iπδζκγά jαμ                                                

Μονάhiς 8 

 

〈2. Έθα εδίυkδκ ίλέjεikαδ αλχδεΪ αεέθβkκ ji ζiέκ κλδασθkδκ hΪπihκ jkβ γΫjβ x = 0 mέ Τβ 

χλκθδεά jkδγηά t = 0 s Ϋθαμ iλγΪkβμ jπλυχθiδ εαδ εδθiέ kκ εδίυkδκ αjευθkαμ ji αυkσ jkαγiλά 

κλδασθkδα hτθαηβέ  

A) Αθ ηi x jυηίκζέjκυηi kβ γΫjβ εαδ ηi Κ kβθ εδθβkδεά iθΫλγiδα kκυ εδίωkέκυ j’ αυkά kβ 

γΫjβ, θα jυηπζβλυjiki kα εiθΪ jkκθ παλαεΪkω πέθαεακ  

 

x K 

0  

 2x  

 3K 

4x  

Μονάhiς 4 

〈) Να hδεαδκζκγάjiki kβθ απΪθkβjβ jαμέ                                                

Μονάhiς 9 

 



Θ《Μ]  〈 

 

B1. Σkκ εδίυkδκ πκυ φαέθikαδ jkκ hδπζαθσ jχάηα αjεκτθkαδ 

hτκ κλδασθkδiμ hυθΪηiδμ 1F  εαδ 2F , ηi ηΫkλα F1 = 4 N εαδ 

F2 = 3 Nέ Τκ εδίυkδκ παλαηΫθiδ jυθiχυμ αεέθβkκ jkκ κλδασθkδκ hΪπihκέ 

]) Να iπδζΫιiki kβ jωjkά απΪθkβjβ                       

Σkκ εδίυkδκ, αjεiέkαδ απσ kκ hΪπihκ jkαkδεά kλδίά, β κπκέα Ϋχiδκ 

α) φκλΪ πλκμ kα hiιδΪ εαδ ηΫkλκ έjκ ηi 1 Νέ 

く) φκλΪ πλκμ kα αλδjkiλΪ εαδ ηΫkλκ έjκ ηi 1 Νέ 

け) φκλΪ πλκμ kα αλδjkiλΪ εαδ ηΫkλκ έjκ ηi η Νέ 

Μονάhiς 4 

〈) Να hδεαδκζκγάjiki kβθ iπδζκγά jαμ                                                

Μονάhiς 8 

 

 

〈2έ Μδελσ jυηα iέθαδ αλχδεΪ αεέθβkκ πΪθω ji ζiέκ 

κλδασθkδκ iπέπihκ εαδ jkβ γΫjβ xκ ν ί iθσμ κλδασθkδκυ 

Ϊικθα x΄xέ Σkκ jυηα αjεiέkαδ κλδασθkδα hτθαηβ F  β 

kδηά kβμ κπκέαμ ηikαίΪζζikαδ ηi kβ γΫjβ x kκυ 

jυηαkκμ, σπωμ φαέθikαδ jkκ hδΪγλαηηα 

]) Να iπδζΫιiki kβ jωjkά απΪθkβjβ  

H εδθβkδεά iθΫλγiδα kκυ jυηαkκμ 

α) απσ kβ γΫjβ xκ = 0 m Ϋωμ kβ γΫjβ xΑ παλαηΫθiδ jkαγiλά  

く) απσ kβ γΫjβ xΑ Ϋωμ kβ γΫjβ x〈 ηiδυθikαδ  

け) απσ kβ γΫjβ xκ = 0 m Ϋωμ kβ γΫjβ x〈 αυιΪθikαδ 
                                                 Μονάhiς 4 

〈) Να hδεαδκζκγάjiki kβθ iπδζκγά jαμ                                                

Μονάhiς 9 

F2 F1 

x xA xB 0 

F 



 

Θ《Μ]  〈 

 

〈1.     Σkα παλαεΪkω hδαγλΪηηαkα παλδjkΪθikαδ β γΫjβ iθσμ εδθβkκτ πκυ εδθiέkαδ iυγτγλαηηα ji 

jυθΪλkβjβ kκυ χλσθκυέ  

]) Να iπδζΫιiki kβθ jωjkά απΪθkβjβ. 

Απσ kα hδαγλΪηηαkα αυkΪ iεiέθκ πκυ αθkδjkκδχiέ ji iυγτγλαηηβ κηαζΪ iπδkαχυθσηiθβ εέθβjβ 

χωλέμ αλχδεά kαχτkβkα, iέθαδ kκ hδΪγλαηηακ 

 

 

(α) 
 

 

 

 

Μονάhiς 4 

〈) Να hδεαδκζκγάjiki kβθ iπδζκγά jαμ. 

Μονάhiς 8 

〈β. Έθα σχβηα εδθiέkαδ ji iυγτγλαηηκ κλδασθkδκ hλσηκ ηi kαχτkβkα ηΫkλκυ υ. Ο κhβγσμ kκυ 

αθkδζαηίαθσηiθκμ iπδεέθhυθβ εαkΪjkαjβ ηπλκjkΪ kκυ, iφαλησαiδ απσkκηα kα φλΫθα εαδ 

ηπζκεΪλκθkαμ kκυμ kλκχκτμ εαkαφΫλθiδ θα jkαηαkάjiδ kκ σχβηα αφκτ ηikαkκπδjkiέ εαkΪ Δx.  

]) Να iπδζΫιiki kβθ jωjkά απΪθkβjβέ 

 x         

  t (く) 

 x         

  t (け) 

 

 



 

Θ《Μ]  〉 

 

Έθα jδhiλΫθδκ εδίυkδκ ηΪααμ m = 100 kg ίλέjεikαδ αεέθβkκ jkκ Ϋhαφκμέ Μi kβ ίκάγiδα γiλαθκτ 

αjεiέkαδ jkκ εδίυkδκ εαkαεσλυφβ hτθαηβ F πλκμ kα πΪθω β kδηά kβμ κπκέαμ ηikαίΪζζikαδ ηi kκ 

τοκμ y απκ kκ Ϋhαφκμ jτηφωθα ηi kβ jχΫjβ F = 3000 – 100y (SI)έ Η hτθαηβ ό jkαηαkΪiδ θα 

αjεiέkαδ αηΫjωμ ηikΪ kκ ηβhiθδjησ kβμέ Δέθikαδ β iπδkΪχυθjβ kβμ ίαλτkβkαμ 
2

m
g = 10

s
 εαδ σkδ β 

iπέhλαjβ kκυ αΫλα γiωλiέkαδ αηiζβkΫα 

Να υπκζκγέjikiκ 

〉1) Σi πκδκ τοκμ απσ kκ Ϋhαφκμ β jυθδjkαηΫθβ kωθ hυθΪηiωθ πκυ αjεκτθkαδ jkκ jυηα 

ηβhiθέαikαδ 

Μονάhiς 6 

〉β) Τκ Ϋλγκ kβμ hτθαηβμ F απκ kβ jkδγηά πκυ Ϊλχδji θα αθυουθikαδ kκ εδίυkδκ ηΫχλδ kβ jkδγηά 

πκυ ηβhiθέαikαδ β hτθαηβ F 

Μονάhiς 7 

〉γ) Να χαλαεkβλέjiki kκ iέhκμ kβμ εέθβjβμ πκυ γα iεkiζΫjiδ kκ εδίυkδκ αηΫjωμ ηikΪ kκ 

ηβhiθδjησ kβμ hτθαηβμ F 

Μονάhiς 5 

〉4) Τκ ηΫkλκ kβμ kαχτkβkαμ kκυ εδίωkέκυ jkβ γΫjβ πκυ ηβhiθέαikαδ β hτθαηβ F 

Μονάhiς 7 

 



 

Θ《Μ] 〉 

 

Μδελσμ ηikαζζδεσμ ετίκμ,  αφάθikαδ kβ χλκθδεά jkδγηά t = 0 s, απσ τοκμ h = 30 m πΪθω απσ kκ 

Ϋhαφκμ   iθυ kαυkσχλκθα αλχέαiδ θα αjεiέkαδ jkκθ ετίκ  jkαγiλά εαkαεσλυφβ hτθαηβ F ηi ηΫkλκ 

20 Nέ  Ο ετίκμ φγΪθiδ jkκ Ϋhαφκμ kβ χλκθδεά jkδγηά  t1 = 2 s έΗ iπδkΪχυθjβ kβμ ίαλτkβkαμ jkβ 

hδΪλεiδα kβμ εέθβjβμ iέθαδ jkαγiλά, ηi kδηά g = 10 m/s2 έ Θiωλάjki ωμ iπέπihκ αθαφκλΪμ γδα kβ 

hυθαηδεά iθΫλγiδα kκ Ϋhαφκμ, εαγυμ εαδ kβθ αθkέjkαjβ kκυ αΫλα αηiζβkΫα 

Να υπκζκγέjiki 

〉1)   kβθ iπδkΪχυθjβ kκυ ετίκυ  

                                                                                                                                              Μονάhiς 6 

〉β) kβ ηΪαα kκυ ετίκυ                                                                        

                                                                                                                                              Μονάhiς 6      

〉γ ) kβθ εδθβkδεά iθΫλγiδα kκυ ετίκυ σkαθ φγΪθiδ jkκ Ϋhαφκμ    

                                                                                                                                              Μονάhiς 6 

〉4) kκ ζσγκ kβμ  εδθβkδεάμ iθΫλγiδαμ  Κ  πλκμ kβ ίαλυkδεά hυθαηδεά iθΫλγiδα  U kκυ ετίκυ kβ 

jkδγηά πκυ αυkσμ  απΫχiδ 1θ m απσ kκ Ϋhαφκμ              

                                                                                                                                              Μονάhiς 7      



Θ《Μ]  〉 

 

Έθαμ γiλαθσμ αθiίΪαiδ Ϋθα εδίυkδκ ηΪααμ 1ίί  kg ηi 

jkαγiλά kαχτkβkα ji τοκμ h = 45 m απσ kκ Ϋhαφκμ ji 

χλκθδεσ hδΪjkβηα 1minέ Θiωλάjki kβθ αθkέjkαjβ kκυ 

αΫλα αηiζβkΫα εαδ kβθ iπδkΪχυθjβ kβμ ίαλτkβkαμ έjβ 

ηi 
2

m
g=10 

s
2.  

Να υπκζκγέjikiκ 

〉1) kκ ηΫkλκ kβμ αθυοωkδεάμ hτθαηβμ πκυ hΫχikαδ kκ 

εδίυkδκ απσ kκ γiλαθσ 

Μονάhiς 6 

〉β) kβθ iθΫλγiδα πλκjφΫλiδ κ γiλαθσμ jkκ εδίυkδκ γδα θα kκ αθiίΪjiδ ji τοκμ h; 

Μονάhiς 7 

〉γ) kβθ δjχτ πκυ αθΫπkυιi κ γiλαθσμέ 

Μονάhiς 7 

〉4) Αθ kβ jkδγηά πκυ kκ εδίυkδκ Ϋχiδ αθυοωγiέ ji h = 45m εαδ Ϋχiδ jkαηαkάjiδ, εκπiέ kκ 

jυληαkσjχκδθκ ji πσjκ χλσθκ γα φkΪjiδ jkκ Ϋhαφκμ 

Μονάhiς 5 



 

Θ《Μ]  〉 

 

Έθα kλαεkΫλ jΫλθiδ ηΫjω αζυjέhαμ Ϋθα εκυkέ ηi iλγαζiέα ηΪααμ m = 100 Kg ηi jkαγiλά kαχτkβkα 

ηΫkλκυ υ = 5 m/s πΪθω ji iυγτγλαηηκ κλδασθkδκ hλσηκέ Η hτθαηβ F


 πκυ αjεiέkαδ jkκ εκυkέ απσ 

kβθ αζυjέhα iέθαδ κλδασθkδαέ ΞαφθδεΪ jπΪiδ β αζυjέhα κπσki kκ εκυkέ κζδjγαέθiδ ζέγκ αεσηα 

iπδίλαhυθσηiθκ ηΫχλδ πκυ jkαηαkΪέ Δέθikαδ κ jυθkiζijkάμ kλδίάμ κζέjγβjβμ ηikαιτ kκυ εκυkδκτ 

εαδ kκυ hλσηκυ ηνί,δ , β iπδkΪχυθjβ kβμ ίαλτkβkαμ έjβ ηi 
2

m
g=10

s
 εαδ σkδ  β αθkέjkαjβ kκυ αΫλα 

iέθαδ αηiζβkΫαέέ 

Να υπκζκγδjγκτθκ 

〉1) Η kλδίά πκυ αjεiέkαδ jkκ εκυkέέ  

Μονάhiς 6 

〉β) Ο λυγησμ ηi kκθ κπκέκ πλκjφΫλikαδ iθΫλγiδα jkκ εκυkέ ηΫjω kκυ Ϋλγκυ kβμ hτθαηβμ F


 (δjχτμ) 

εαkΪ kβ hδΪλεiδα kβμ εέθβjβμ ηi jkαγiλά kαχτkβkαέ 

Μονάhiς 6 

〉γ) Τκ Ϋλγκ kβμ kλδίάμ απσ kβ γΫjβ πκυ jπΪiδ β αζυjέhα ωμ kβθ γΫjβ πκυ jkαηΪkβji kκ εκυkέέ  

Μονάhiς 6 

〉4) Ο ηΫjκμ λυγησμ απυζiδαμ iθΫλγiδαμ kκυ εκυkδκτ ζσγω kλδίάμ (ηΫjβ δjχτμ) απσ kβ jkδγηά πκυ 

jπΪiδ β αζυjέhα ωμ kβθ jkδγηά πκυ jkαηΪkβjiέ  

Μονάhiς 7 

 

 

 



 

Θ《Μ] 〉 

 

Έθα ηδελσ jυηα ηΪααμ β kg ίλέjεikαδ αλχδεΪ αεέθβkκ πΪθω ji κλδασθkδκ hΪπihκέ Τβ χλκθδεά 

jkδγηά t ν ί αjεiέkαδ jkκ jυηα jkαγiλά κλδασθkδα hτθαηβ έ  Η hτθαηβ αjεiέkαδ jkκ jυηα ηΫχλδ 

kβ χλκθδεά jkδγηά t1 ν δ s κπσki iεiέθβ kβ jkδγηά Ϋχiδ απκεkάjiδ kαχτkβkα ηΫkλκυ υ1 = 20 m/s .Τβ 

χλκθδεά jkδγηά t1 β hτθαηβ εαkαλγiέkαδ  εαδ kκ jυηα iπδίλαhτθikαδ κηαζΪ ηΫχλδ kβ χλκθδεά jkδγηά 

t2 = 12 s  πκυ β kαχτkβkΪ kκυ ηβhiθέαikαδέ Δέθikαδ β iπδkΪχυθjβ kβμ ίαλτkβkαμ g = 10 m/s2.    

Να υπκζκγέjikiκ 

〉1) kβθ iπδίλΪhυθjβ πκυ πλκεαζiέ β kλδίά jkκ χλκθδεσ hδΪjkβηα  t1→ t2. 

                                                                                                                                      Μονάhiς 5 

〉β) kκ jυθkiζijkά kλδίάμ κζέjγβjβμ ηikαιτ jυηαkκμ εαδ hαπΫhκυέ    

                                                                                                                                      Μονάhiς 6  

〉γ) kκ ηΫkλκ kβμ hτθαηβμ  .                                                                                   

                                                                                                                                       Μονάhiς 7 

〉4) kκ Ϋλγκ kβμ kλδίάμ απσ kβ χλκθδεά jkδγηά t ν ί, ηΫχλδ kβ χλκθδεά jkδγηά πκυ jkαηαkΪ kκ 

jυηαέ  

                                                                                                                                       Μονάhiς 7 



Θ《Μ] 〉 

 

Μδελσ ίαγκθΪεδ ηΪααμ 1ί Kg εδθiέkαδ ji iυγτγλαηηiμ ζiέiμ κλδασθkδiμ kλκχδΫμ ηi kαχτkβkα ηΫkλκυ 

υκν 1ί mήsέ Τβ χλκθδεά jkδγηά t ν ί s jkκ ίαγκθΪεδ αjεiέkαδ jkαγiλά hτθαηβ έhδαμ hδiτγυθjβμ ηi 

αυkάθ kβμ υκ, ηi απκkΫζijηα kβ χλκθδεά jkδγηά t1 ν δ s θα εδθiέkαδ ηi kβθ αλχδεά φκλΪ αζζΪ ηi 

kαχτkβkα ηΫkλκυ  υ1  = 2 m/s. 

ΚΪπκδα χλκθδεά jkδγηά ηikΪ kβθ t1 β kαχτkβkα kκυ ηβhiθέαikαδ εαδ jkβ jυθΫχiδα kκ ίαγκθΪεδ 

εδθiέkαδ ji αθkέγikβ ji jχΫjβ ηi kβθ αλχδεά kκυ εαkiτγυθjβέ  

Να υπκζκγέjikiκ    

〉1) Τβ kδηά kβμ iπδkΪχυθjβμ ηi kβθ κπκέα εδθiέkαδ kκ ίαγκθΪεδ έ                      

Μονάhiς 6  

〉β) Τκ ηΫkλκ kβμ  hτθαηβμ   πκυ αjεάγβεi jkκ ίαγκθΪεδ έ 

Μονάhiς 6  

〉γ) Τκ Ϋλγκ kβμ hτθαηβμ απσ kβ χλκθδεά jkδγηά t = 0 s ηΫχλδ kβ χλκθδεά jkδγηά πκυ β kαχτkβkα 

kκυ ηβhiθέαikαδ jkδγηδαέα.   

Μονάhiς 6  

〉4) Να παλαjkάjiki γλαφδεΪ kκ ηΫkλκ kβμ kαχτkβkαμ kκυ, ji jυθΪλkβjβ ηi kκ χλσθκ ji jτjkβηα 

ίαγηκζκγβηΫθωθ αισθωθ γδα kκ χλκθδεσ hδΪjkβηα   0 s → 10 s  

Μονάhiς 7  

 

 



 

Θ《Μ]  〉 

 

Ο γΪζαηκμ iθσμ αθiζευjkάλαμ ηααέ ηi kκυμ iπδίΪkiμ Ϋχiδ 

ηΪαα m = 400 kg εαδ αλχέαiδ kβθ jkδγηά to = 0 s θα εαkiίαέθiδ 

απσ kκθ δκ σλκφκ iθσμ εkδλέκυ jkκ δjσγiδκέ Σkκθ 

αθiζευjkάλα iεkσμ απσ kκ ίΪλκμ kκυ αjεiέkαδ ηΫjω iθσμ 

jυληαkσjχκδθκυ εαδ ηδα εαkαεσλυφβ πλκμ kα πΪθω hτθαηβ 

F


. Σkκ jχάηα παλδjkΪθikαδ kκ ηΫkλκ kβμ kαχτkβkαμ kκυ αθiζευjkάλα ηi kκ χλσθκ εαkΪ kβθ 

εΪγκhσ kκυέ Δέθikαδ β iπδkΪχυθjβ kβμ ίαλτkβkαμ έjβ ηi 
2

m
g=10

s
 εαδ σkδ  β αθkέjkαjβ kκυ αΫλα 

iέθαδ αηiζβkΫαέέ 

〉1) Να χαλαεkβλέjiki kδμ εδθάjiδμ πκυ iεkiζiέ κ γΪζαηκμ εαδ θα υπκζκγέjiki kβθ kδηά kβμ  

iπδkΪχυθjά kκυ ji εΪγi ηδα απσ αυkΫμέ  

Μονάhiς 5 

〉β) Να υπκζκγέjiki kκ ηάεκμ kβμ hδαhλκηάμ kκυ γαζΪηκυ απσ kκθ δκ σλκφκ jkκ δjσγiδκέ 

Μονάhiς 7 

〉γ) Να υπκζκγέjiki kκ ηΫkλκ kβμ hτθαηβμ F


kδμ χλκθδεΫμ jkδγηΫμ γ s, 5 s εαδ ι s.  

Μονάhiς 6 

〉4) Να υπκζκγέjiki kκ Ϋλγκ kβμ hτθαηβμ F


 ji σζβ kβθ hδαhλκηά kβμ εαγσhκυέ  

Μονάhiς 7 

 

 

u(m/s) 

t(s) 0 4 8 12 

2 



Θ《Μ]  〉 

 

Σi Ϋθα εδίυkδκ ηΪααμ 1 kg πκυ εδθiέkαδ 

iυγτγλαηηα ji κλδασθkδκ hλσηκ, 

αjεiέkαδ jkαγiλά κλδασθkδα hτθαηβ F , 

σπωμ φαέθikαδ jkκ jχάηαέ Τκ εδίυkδκ εδθiέkαδ ηi jkαγiλά kαχτkβkα ηΫkλκυ 1ί m/sέ Ο jυθkiζijkάμ 

kλδίάμ κζέjγβjβμ ηikαιτ kκυ εδίωkέκυ εαδ kκυ hλσηκυ iέθαδ μ = 0,2.  

Τβ χλκθδεά jkδγηά t = 0 s Ϋθαμ ηαγβkάμ ιiεδθΪ θα παλαkβλiέ kβθ εέθβjβ kκυ εδίωkέκυέ Να 

υπκζκγέjikiκ 

〉1) kκ ηΫkλκ kβμ hτθαηβμ F  

Μονάhiς 6 

〉β) kκ Ϋλγκ kβμ hτθαηβμ F , απσ kβ χλκθδεά jkδγηά t ν ί, ηΫχλδ kβ jkδγηά πκυ kκ χλκθσηikλκ kκυ 

ηαγβkά hiέχθiδ t1 = 5 s. 

 Μονάhiς 6 

Τβ χλκθδεά jkδγηά t1, εαkαλγiέkαδ β hτθαηβ F έ Να υπκζκγέjiki κ 

〉γ) kκ jυθκζδεσ hδΪjkβηα πκυ hδάθυji kκ εδίυkδκ απσ kβ χλκθδεά jkδγηά t ν ί, ηΫχλδ kβ jkδγηά 

πκυ jkαηΪkβji θα εδθiέkαδέ    

      Μονάhiς 7 

〉4) kκ Ϋλγκ kβμ kλδίάμ, απσ kβθ χλκθδεά jkδγηά t1 ηΫχλδ kβ χλκθδεά jkδγηά πκυ kκ εδίυkδκ 

jkαηΪkβji θα εδθiέkαδέ     

     Μονάhiς 6 

Θiωλάjki kβθ iπδkΪχυθjβ kβμ ίαλτkβkαμ έjβ ηi g = 10m/s2 εαδ σkδ β αθkέjkαjβ kκυ αΫλα iέθαδ 

αηiζβkΫαέέ 

υ 

F  



Θ《Μ]  〉 

 

Μδελσ jυηα ηΪααμ m = 400 g ίλέjεikαδ αλχδεΪ αεέθβkκ ji κλδασθkδκ iπέπihκ ηi kκ κπκέκ 

iηφαθέαiδ jυθkiζijkά kλδίάμ κζέjγβjβμ μ ν ί,βεέ Τβ χλκθδεά jkδγηά t ν ί αjεiέkαδ jkκ jυηα 

κλδασθkδα jkαγiλά hτθαηβ F  ηΫkλκυ έjκυ ηi ε Ν, ηΫχλδ kβ χλκθδεά jkδγηά t = 5 s, σπκυ 

εαkαλγiέkαδέ Δέθikαδ σkδ β iπδkΪχυθjβ kβμ ίαλτkβkαμ iέθαδ 10
2

m
g

s
  εαδ σkδ β iπέhλαjβ kκυ αΫλα 

γiωλiέkαδ αηiζβkΫαέ   

       Γδα kκ χλκθδεσ hδΪjkβηα πκυ αjεiέkαδ β hτθαηβκ 

〉1) θα υπκζκγέjiki kκ ηΫkλκ kβμ iπδkΪχυθjβμ ηi kβθ κπκέα εδθiέkαδ kκ jυηα 

  Μονάhiς 7 

〉β) θα jχihδΪjiki ji ίαγηκζκγβηΫθκυμ Ϊικθiμ kκ hδΪγλαηηα  kαχτkβkαμ - χλσθκυ (υ-t). 

       Μονάhiς 5 

〉γ) θα υπκζκγέjiki kκ Ϋλγκ kβμ hτθαηβμ F  . 

    Μονάhiς 6 

〉4) θα υπκζκγέjiki kκ ηΫjκ λυγησ ηi kκθ κπκέκ β πλκjφiλσηiθβ jkκ jυηα iθΫλγiδα ηikαkλΫπikαδ 

ji γiλησkβkα      

Μονάhiς 7 

 

 



Θ《Μ]  〉 

Αυkκεδθκτηiθκ ίαγσθδ ηikαφκλΪμ 

πλκjωπδεκτ kβμ ikαδλiέαμ kλΫθωθ ηΪααμ m = 

5000 kg iέθαδ αεέθβkκ jkβ γΫjβ xκν ί ηδαμ 

iυγτγλαηηβμ κλδασθkδαμ jδhβλκkλκχδΪμ, β 

κπκέα kαυkέαikαδ ηi kκθ κλδασθkδκ Ϊικθα x΄x. 

Τβ χλκθδεά jkδγηά tκ = 0 s kκ ίαγσθδ αλχέαiδ 

θα εδθiέkαδέ Η jυθδjkαηΫθβ kωθ hυθΪηiωθ 

Σ F  πκυ αjεκτθkαδ jkκ ίαγσθδ iέθαδ 

παλΪζζβζβ jkβ jδhβλκkλκχδΪ εαδ β kδηά kβμ ηikαίΪζζikαδ ji jυθΪλkβjβ ηi kβ γΫjβ x kκυ 

ίαγκθδκτ γδα kα πλυkα ηί m, σπωμ φαέθikαδ jkκ hδΪγλαηηαέ 

Να υπκζκγέjikiκ 

〉1) kβθ iπδkΪχυθjβ kκυ ίαγκθδκτ jkβ γΫjβ x1 = 50 m.  

Μονάhες 6 

〉β) kκ Ϋλγκ kβμ jυθδjkαηΫθβμ kωθ hυθΪηiωθ εαkΪ kβθ ηikαkσπδjβ kκυ ίαγκθδκτ απσ kβθ γΫjβ xκ= 

0 m  Ϋωμ kβθ γΫjβ x1 = 20 m.  

Μονάhες 6 

〉γ) kκ ηΫkλκ kβμ kαχτkβkαμ kκυ ίαγκθδκτ jkβ γΫjβ x2 = 70 m.  

Μονάhες 8 

〉4) kβ ηΫjβ kαχτkβkα kκυ ίαγκθδκτ εαkΪ kβθ ηikαkσπδjά kκυ απσ kβθ γΫjβ x1 = 20 m  Ϋωμ kβθ 

γΫjβ x2 = 70 m.  

 

Μονάhες 5 

ΣF(10
3
N) 

x(m) 20 

15 

10 

70 
0 



Θ《Μ]  〉 

 

Μδελσ jυηα ηΪααμ m = 1 kg ίλέjεikαδ αλχδεΪ 

αεέθβkκ ji κλδασθkδκ iπέπihκέ Τβ χλκθδεά jkδγηά t = 

0 s  jkκ jυηα αjεiέkαδ κλδασθkδα hτθαηβ F  ηi 

απκkΫζijηα kκ jυηα θα αλχέjiδ θα εδθiέkαδ εαδ β 

kδηά kβμ kαχτkβkΪμ kκυ ηikαίΪζζikαδ ηi kκ χλσθκ 

σπωμ φαέθikαδ jkκ hδπζαθσ hδΪγλαηηαέ Ο 

jυθkiζijkάμ kλδίάμ κζέjγβjβμ ηikαιτ kκυ jυηαkκμ εαδ kκυ iπδπΫhκυ iέθαδ μ ν ί,1έ Δέθikαδ σkδ β 

iπδkΪχυθjβ kβμ ίαλτkβkαμ iέθαδ g = 10 m/s2.  

Γδα kκ χλκθδεσ hδΪjkβηα απσ ί s   30 s:  

〉1) θα χαλαεkβλέjiki ηέα πλκμ ηέα kδμ iπδηΫλκυμ εδθάjiδμ πκυ iεkiζiέ kκ jυηαέ   

   Μονάhiς 3 

〉β) θα πλκjhδκλέjiki kβθ kδηά kβμ iπδkΪχυθjβμ kκυ jυηαkκμ jkδμ εδθάjiδμ σπκυ β kαχτkβkα kκυ 

ηikαίΪζζikαδ εαδ θα jχihδΪjiki ji  jτjkβηα ίαγηκζκγβηΫθωθ αισθωθ kκ hδΪγλαηηα kβμ 

iπδkΪχυθjβμ ji jυθΪλkβjβ ηi kκ χλσθκ.  

 Μονάhiς 9 

〉γ) θα jχihδΪjiki ji ίαγηκζκγβηΫθκυμ Ϊικθiμ kκ hδΪγλαηηα  kβμ αζγiίλδεάμ kδηάμ kβμ hτθαηβμ 

F  ji jυθΪλkβjβ ηi kκ χλσθκ.  

       Μονάhiς 7 

〉4) θα  υπκζκγέjiki kκ Ϋλγκ kβμ kλδίάμ κζέjγβjβμέ 

Μονάhiς 6 

 

 

100 20 30 (s)t

m
( )

s
υ

40



Θ《Μ]  〉 

 

Τβ χλκθδεά jkδγηά t ν ί Ϋθαμ ηαγβkάμ ιiεδθΪ θα παλαkβλiέ kβθ εέθβjβ iθσμ jυηαkκμ ηΪααμ m = 10 

kg πκυ iεkiζiέ iυγτγλαηηβ κηαζά εέθβjβ ji κλδασθkδκ hλσηκ ηi jkαγiλά kαχτkβkα ηΫkλκυ υ1 = 20 

m/s. To jυηα hδαθτiδ hδΪjkβηα s1 =  100 m εδθκτηiθκ ηi jkαγiλά kαχτkβkα εαδ jkβ jυθΫχiδα 

απκεkΪ jkαγiλά iπδίλΪhυθjβ ηΫχλδ θα jkαηαkάjiδέ Αθ γθωλέαiki σkδ β χλκθδεά hδΪλεiδα kβμ 

iπδίλαhυθσηiθβμ εέθβjβμ iέθαδ Δt = 5 s kσkiκ 

〉1) θα υπκζκγέjiki kκ ηΫkλκ kβμ iπδίλΪhυθjβμ kκυ jυηαkκμ, 

Μονάhiς 5 

〉β) θα εαkαjεiυΪjiki kβ γλαφδεά παλΪjkαjβ kκυ ηΫkλκυ kβμ kαχτkβkαμ kκυ jυηαkκμ ji 

jυθΪλkβjβ ηi kκ χλσθκ ji ίαγηκζκγβηΫθκυμ Ϊικθiμ, 

Μονάhiς 7 

〉γ) θα υπκζκγέjiki kβ ηΫjβ kαχτkβkα kκυ jυηαkκμ γδα kβ jυθκζδεά χλκθδεά hδΪλεiδα πκυ κ 

ηαγβkάμ παλαkάλβji kβθ εέθβjβ kκυ, 

Μονάhiς 7 

〉4) θα υπκζκγέjiki kκθ jυθkiζijkά kλδίάμ κζέjγβjβμ ηikαιτ kκυ jυηαkκμ εαδ kκυ hλσηκυ jkκθ 

κπκέκ εδθiέkαδ, αθ γθωλέαiki σkδ β kλδίά κζέjγβjβμ iέθαδ β ηκθαhδεά hτθαηβ πκυ iπδίλαhτθiδ kκ 

jυηαέ 

Μονάhiς 6 

Δέθikαδ β iπδkΪχυθjβ kβμ ίαλτkβkαμ έjβ ηi g = 10 m/s2  

 



 

Θ《Μ]  〉 

 

Μikαζζδεσμ ετίκμ Ϋζεikαδ ηi kβ ίκάγiδα iθσμ βζiεkλκεδθβkάλα, πΪθω ji Ϋθα κλδασθkδκ hδΪhλκηκέ 

Σkκθ ετίκ αjεiέkαδ jkαγiλά κλδασθkδα hτθαηβ F


 εαδ εδθiέkαδ iυγτγλαηηα ηi jkαγiλά 

iπδkΪχυθjβέ Μi kβ ίκάγiδα jυjkάηαkκμ φωkκπυζυθ παέλθκυηi kβθ πζβλκφκλέα σkδ kκ ηΫkλκ kβμ 

kαχτkβkαμ  kκυ ετίκυ kβ χλκθδεά jkδγηά to = 0 s iέθαδ έjκ ηi β m/s εαδ kβ χλκθδεά jkδγηά  t1 = 2 s 

iέθαδ έjκ ηi 1β m/sέ Η ηΫjβ δjχτμ kκυ βζiεkλκεδθβkάλα (κ ηΫjκμ λυγησμ πλκjφiλσηiθβμ iθΫλγiδαμ 

jkκθ ετίκ ηΫjω kκυ Ϋλγκυ kβμ hτθαηβμ F


), jkκ παλαπΪθω χλκθδεσ hδΪjkβηα kωθ β s iέθαδ Ρη = 98 

Wέ Επέjβμ, Ϋχiδ ηikλβγiέ πiδλαηαkδεΪ κ jυθkiζijkάμ kλδίάμ κζέjγβjβμ ηikαιτ kκυ ετίκυ εαδ kκυ 

hδαhλσηκυ εαδ ίλΫγβεi μ ν ί,βέ  Δέθikαδ β iπδkΪχυθjβ kβμ ίαλτkβkαμ  g = 10 m/s2 εαδ σkδ β 

iπέhλαjβ kκυ αΫλα γiωλiέkαδ αηiζβkΫα. 

Να υπκζκγέjikiκ  

〉1)  kκ ηΫkλκ kβμ iπδkΪχυθjβμ ηi kβθ κπκέα εδθiέkαδ κ ετίκμ,  

Μονάhiς 5 

〉β) kβθ iθΫλγiδα πκυ ηikαφΫλγβεi jkκθ ετίκ ηΫjω kκυ Ϋλγκυ kβμ hτθαηβμ F


jkκ χλκθδεσ 

hδΪjkβηα kωθ β s, 

Μονάhiς 6 

〉γ)  kκ ηΫkλκ kβμ hτθαηβμ F


.  

Μονάhiς 7 

〉4)  kβ ηΪαα kκυ ετίκυέ  

Μονάhiς 7 

 

 



Θ《Μ]  〉 

 

Σkκ hδΪγλαηηα kκυ jχάηαkκμ φαέθikαδ 

β γλαφδεά παλΪjkαjβ kβμ kδηάμ kβμ 

kαχτkβkαμ ji jυθΪλkβjβ ηi kκ χλσθκ 

γδα Ϋθα jυηα πκυ εδθiέkαδ ji 

iυγτγλαηηκ hλσηκέ  

〉1) Να υπκζκγέjiki kδμ iπδkαχτθjiδμ α1 

εαδ α2  ηi kδμ κπκέiμ εδθiέkαδ kκ jυηα 

εαkΪ kα χλκθδεΪ hδαjkάηαkα ί s – 4 s 

εαδ θ s – 10 s αθkέjkκδχαέ 

Μονάhiς 5 

〉β) Να εαkαjεiυΪjiki ji ίαγηκζκγβηΫθκυμ Ϊικθiμ kβ γλαφδεά παλΪjkαjβ kβμ kδηάμ kβμ 

iπδkΪχυθjβμ ηi kβθ κπκέα εδθiέkαδ kκ jυηα  ji jυθΪλkβjβ ηi kκ χλσθκ, απσ kβ χλκθδεά jkδγηά t = 

0 s Ϋωμ εαδ kβθ χλκθδεά jkδγηά t = 10 s. 

Μονάhiς 6 

〉γ) Να υπκζκγέjiki kβ ηΫjβ kαχτkβkα kκυ jυηαkκμ εαkΪ kκ χλκθδεσ hδΪjkβηα  0 s – 10 s 

Μονάhiς 7 

〉4) Αθ Κ1 εαδ Κ2 iέθαδ κδ kδηΫμ kβμ εδθβkδεάμ iθΫλγiδαμ kκυ jυηαkκμ kδμ χλκθδεΫμ jkδγηΫμ t1 = 2 s 

εαδ t2 = 9 s αθkέjkκδχα, θα υπκζκγέjiki kκ ζσγκ 1

2

K

K
 

Μονάhiς 7 

 

      υ (m/s) 

t (s) 4 8 10 

 10 

 20 

0



Θ《Μ]  〉 

 

Σkκ hδπζαθσ hδΪγλαηηα  φαέθikαδ β 

γλαφδεά παλΪjkαjβ kβμ kδηάμ kβμ 

kαχτkβkαμ ji jυθΪλkβjβ ηi kκ χλσθκ 

γδα Ϋθα jυηα ηΪααμ m = 2 kg πκυ 

εδθiέkαδ ji κλδασθkδκ iυγτγλαηηκ 

hλσηκέ  

〉1) Αθkζυθkαμ πζβλκφκλέiμ απσ kκ 

hδΪγλαηηα θα υπκζκγέjiki kβθ kδηά kβμ 

iπδkΪχυθjβμ ηi kβθ κπκέα εδθiέkαδ kκ 

jυηα jkα χλκθδεΪ hδαjkάηαkα, ί s   10 s, 10 s   20 s εαδ  βί s   30 s. 

Μονάhiς 6 

〉β) Να εαkαjεiυΪjiki kβ γλαφδεά παλΪjkαjβ kβμ αζγiίλδεάμ kδηάμ kβμ iπδkΪχυθjβμ kκυ jυηαkκμ 

ji jυθΪλkβjβ ηi kκ χλσθκ ji ίαγηκζκγβηΫθκυμ Ϊικθiμ γδα ko χλκθδεσ hδΪjkβηα απσ  ί s   30 s. 

Μονάhiς 6 

〉γ) Να υπκζκγέjiki kβ ηΫjβ kαχτkβkα kκυ jυηαkκμ γδα ko χλκθδεσ hδΪjkβηα απσ  ί s   30 s. 

Μονάhiς 6 

〉4) Να υπκζκγέjiki kκ Ϋλγκ kβμ jυθδjkαηΫθβμ hτθαηβμ γδα ko χλκθδεσ hδΪjkβηα απσ  1ί s   30 s.  

Μονάhiς 7 

 

 50 
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0



Θ《Μ]  〉 

 

Σi Ϋθα εδίυkδκ ηΪααμ m = 10 kg, kκ κπκέκ αλχδεΪ βλiηiέ πΪθω ji κλδασθkδκ hΪπihκ, αλχέαiδ kβ 

χλκθδεά jkδγηά to = 0 s θα αjεiέkαδ jkαγiλά κλδασθkδα hτθαηβ F ηΫkλκυ ζί Nέ Η hτθαηβ πατiδ θα 

αjεiέkαδ kβ χλκθδεά jkδγηά t1 = 5 s, εαkΪ kβθ κπκέα β kαχτkβkα kκυ εδίωkέκυ iέθαδ υ1 = 20 m/sέ Σkβ 

jυθΫχiδα kκ εδίυkδκ κζδjγαέθiδ jkκ hΪπihκ ηΫχλδ πκυ jkαηαkΪέ Δέθikαδ σkδ β iπδkΪχυθjβ kβμ 

ίαλτkβkαμ iέθαδ g = 10 m/s2 εαδ σkδ β αθkέjkαjβ kκυ αΫλα γiωλiέkαδ αηiζβkΫαέ 

Να υπκζκγέjikiκ 

〉1) kβθ  iπδkΪχυθjβ kκυ εδίωkέκυ jkκ χλκθδεσ hδΪjkβηα απσ to = 0 s Ϋωμ t1 = 5 s. 

Μονάhiς 4 

〉β) ko jυθkiζijkά kλδίάμ κζέjγβjβμ ηikαιτ kκυ εδίωkέκυ εαδ kκυ hαπΫhκυέ 

Μονάhiς 7 

〉γ) kκ Ϋλγκ kβμ hτθαηβμ F


 jkκ χλκθδεσ hδΪjkβηα απσ to ν ί Ϋωμ t1 = 5 s. 

Μονάhiς 7 

〉4) kκ jυθκζδεσ hδΪjkβηα πκυ hδΪθυji kκ εδίυkδκ πΪθω jkκ hΪπihκέ  

Μονάhiς 7 

.  

 



Θ《Μ]  〉 

 

Έθα εδίυkδκ ηΪααμ βίKg iέθαδ αλχδεΪ αεέθβkκ  ji κλδασθkδκ hΪπihκέ Τβ χλκθδεά jkδγηά t = 0 s ηi 

kβ ίκάγiδα iθσμ jχκδθδκτ αjεκτηi jkκ εδίυkδκ jkαγiλά κλδασθkδα hτθαηβ F ηi ηΫkλκ είNέ Τβ 

χλκθδεά jkδγηά t ν β s kκ εδίυkδκ Ϋχiδ ηikαkκπδjkiέ  εαkΪ Δx ν δ m πΪθω jkκ κλδασθkδκ hΪπihκέ  

Να υπκζκγέjikiκ   

〉1) Τβθ iπδkΪχυθjβ ηi kβθ κπκέα εδθiέkαδ kκ εδίυkδκέ                      

Μονάhiς 6  

〉β) Το jυθkiζijkά kλδίάμ ηikαιτ εδίωkέκυ εαδ hαπΫhκυέ                      

                                                                                                                                              Μονάhiς 7 

〉γ) Τκ Ϋλγκ kβμ hτθαηβμ kλδίάμ απσ kβ χλκθδεά jkδγηά t = 0 s ηΫχλδ kβ χλκθδεά jkδγηά πκυ kκ 

εδίυkδκ εδθiέkαδ ηi kαχτkβkα ηΫkλκυ  βm/s.   

Μονάhiς 7  

 〉4) Να παλαjkάjiki γλαφδεΪ kκ ηΫkλκ kβμ kαχτkβkαμ kκυ εδίωkέκυ ji jυθΪλkβjβ ηi kκ χλσθκ ji 

jτjkβηα ίαγηκζκγβηΫθωθ αισθωθ γδα kκ χλκθδεσ hδΪjkβηα    0 s →β s                                                                     

Μονάhiς 5  

 



Θ《Μ]  〉 

 

Ο γΪζαηκμ iθσμ αθiζευjkάλα ηΪααμ m = 200 kg βλiηiέ jkβθ εκλυφά kκυ φλiαkέκυέ ΞαφθδεΪ kβ 

χλκθδεά jkδγηά t = 0 s jπΪiδ kκ jυληαkσjχκδθκ πκυ jυγελαkiέ kκ γΪζαηκέ Ο γΪζαηκμ iεkiζiέ γδα 1 

s iζiτγiλβ πkυjβ εαδ jkβ jυθΫχiδα iθiλγκπκδiέkαδ jτjkβηα αjφαζiέαμ πκυ Ϋχiδ ωμ απκkΫζijηα θα 

αjεiέkαδ jkκ γΪζαηκ εαkαεσλυφβ πλκμ kα πΪθω jkαγiλά hτθαηβ, ηΫkλκυ δίίί Ν, κπσki κ 

γΪζαηκμ iπδίλαhτθikαδ ηΫχλδ πκυ jkαηαkΪέ Δέθikαδ β iπδkΪχυθjβ kβμ ίαλτkβkαμ έjβ ηi 10
2

m
g=

s
 

εαδ σkδ  β αθkέjkαjβ kκυ αΫλα iέθαδ αηiζβkΫαέέ  

Να υπκζκγέjikiκ  

〉1) kκ ηΫkλκ kβμ kαχτkβkαμ kκυ γαζΪηκυ kβ χλκθδεά jkδγηά πκυ iθiλγκπκδiέkαδ kκ jτjkβηα 

αjφαζiέαμέ  

Μονάhiς 5 

〉β) kκ hδΪjkβηα πκυ hδΪθυji κ αθiζευjkάλαμ iεkiζυθkαμ iπδίλαhυθσηiθβ εέθβjβέ  

Μονάhiς 7 

〉γ) kκθ κζδεσ χλσθκ εέθβjβμ kκυ αθiζευjkάλαέ  

Μονάhiς 6 

〉4) kβ ηΫjβ δjχτμ kβμ hτθαηβμ πκυ αjεiέ kκ jτjkβηα αjφαζiέαμ jkκθ αθiζευjkάλαέ   

Μονάhiς 7 



Θ《Μ]  〉 

 

Έθα kλαεkΫλ jΫλθiδ ηΫjω αζυjέhαμ Ϋθα εκυkέ ηi iλγαζiέα ηΪααμ m = 100 Kg ηi jkαγiλά kαχτkβkα 

ηΫkλκυ υ = 5 m/s πΪθω ji iυγτγλαηηκ κλδασθkδκ hλσηκέ Η hτθαηβ F


 πκυ αjεiέkαδ jkκ εκυkέ απσ 

kβθ αζυjέhα iέθαδ κλδασθkδαέ ΞαφθδεΪ jπΪiδ β αζυjέhα κπσki kκ εκυkέ κζδjγαέθiδ ζέγκ αεσηα 

iπδίλαhυθσηiθκ ηΫχλδ πκυ jkαηαkΪέ Δέθikαδ κ jυθkiζijkάμ kλδίάμ κζέjγβjβμ ηikαιτ kκυ εκυkδκτ 

εαδ kκυ hλσηκυ ηνί,δ , β iπδkΪχυθjβ kβμ ίαλτkβkαμ έjβ ηi 
2

m
g=10

s
 εαδ σkδ  β αθkέjkαjβ kκυ αΫλα 

iέθαδ αηiζβkΫαέέ 

Να υπκζκγδjγκτθκ 

〉1) Η kλδίά πκυ αjεiέkαδ jkκ εκυkέέ  

Μονάhiς 5 

〉β) Ο λυγησμ ηi kκθ κπκέκ πλκjφΫλikαδ iθΫλγiδα jkκ εκυkέ ηΫjω kκυ Ϋλγκυ kβμ hτθαηβμ F


 (δjχτμ) 

εαkΪ kβ hδΪλεiδα kβμ εέθβjβμ ηi jkαγiλά kαχτkβkαέ 

Μονάhiς 7 

〉γ) Τκ Ϋλγκ kβμ kλδίάμ απσ kβ γΫjβ πκυ jπΪiδ β αζυjέhα ωμ kβθ γΫjβ πκυ jkαηΪkβji kκ εκυkέέ  

Μονάhiς 6 

〉4) Ο ηΫjκμ λυγησμ απυζiδαμ iθΫλγiδαμ kκυ εκυkδκτ ζσγω kλδίάμ (ηΫjβ δjχτμ) απσ kβ jkδγηά πκυ 

jπΪiδ β αζυjέhα ωμ kβθ jkδγηά πκυ jkαηΪkβjiέ  

Μονάhiς 7 



Θ《Μ]  〉 

 

ΟηΪhα ηαγβkυθ πλαγηαkκπκδiέ jkκ iλγαjkάλδκ kκυ jχκζiέκυ ηδα jiδλΪ  απσ  πiδλαηαkδεΫμ 

hλαjkβλδσkβkiμ πλκεiδηΫθκυ θα ηiζikάjκυθ kβ εέθβjβ ηi kλδίά εαδ kβθ δjχτ iθσμ εδθβkάλαέ  

Γδα θα πλαγηαkκπκδάjκυθ kκ πiέλαηα  χλβjδηκπκδκτθ 1) Ϋθα ηikαζζδεσ ετίκ, β) Ϋθα hυθαησηikλκ, 

γ) Ϋθα εδθβkάλα, δ) ηikλκkαδθέα εαδ χλκθσηikλκ, ε) αυγσ δjκλλκπέαμ εαδ πλαγηαkκπκδκτθ kδμ 

παλαεΪkω kλiδμ hλαjkβλδσkβkiμέ 

(Δλαjkβλδσkβkα Α) ΑλχδεΪ χλβjδηκπκδυθkαμ kκ αυγσ πλκjhδκλέακυθ kβ ηΪαα kκυ ετίκυ, m = 2 kg.  

(Δλαjkβλδσkβkα 〈) Μi kβ ίκάγiδα iθσμ εδθβkάλα (ηκkΫλ), κ κπκέκμ αjεiέ ηΫjω iθσμ 

hυθαησηikλκυ κλδασθkδα hτθαηβ F


 jkκθ ετίκ πikυχαέθκυθ κ ετίκμ θα εδθiέkαδ αλγΪ ηi jkαγiλά 

kαχτkβkα πΪθω jkκ hΪπihκ kβμ kΪιβμέ ΚαkΪ kβθ εέθβjβ ηi jkαγiλά kαχτkβkα β Ϋθhiδιβ kκυ 

hυθαησηikλκυ iέθαδ F = 4 N εαδ κδ ηαγβkΫμ hδαπδjkυθκυθ ηi kβ ίκάγiδα kβμ ηikλκkαδθέαμ εαδ kκυ 

χλκθκηΫkλκυ σkδ κ ετίκμ hδαθτiδ hδΪjkβηα έjκ ηi 1 m ji χλκθδεά hδΪλεiδα έjβ ηi δ s.  

(Δλαjkβλδσkβkα Γ) Έθαμ ηαγβkάμ iεkκιiτiδ απσ jβηiέκ Α kκυ hαπΫhκυ kκθ ετίκ ηi κλδασθkδα 

kαχτkβkα υjki αυkσμ θα κζδjγάjiδ iυγτγλαηηα πΪθω jkκ hΪπihκέ Οδ ηαγβkΫμ ηikλκτθ kκ 

hδΪjkβηα πκυ hδαθτiδ κ ετίκμ απσ kκ jβηiέκ Α ηΫχλδ πκυ jkαηαkΪ εαδ kκ ίλέjεκυθ έjκ ηi ι m.   

Δέθikαδ β iπδkΪχυθjβ kβμ ίαλτkβkαμ g = 10 m/s2 εαδ σkδ β iπέhλαjβ kκυ αΫλα iέθαδ αηiζβkΫαέ. 

Να υπκζκγέjikiκ 

 〉1) kβθ kλδίά κζέjγβjβμ, εαγυμ εαδ kκ jυθkiζijkά kλδίάμ κζέjγβjβμ ηikαιτ ετίκυ εαδ hαπΫhκυέ  

Μονάhiς 6 

〉β) kκ λυγησ ηi kκθ κπκέκ κ εδθβkάλαμ πλκjφΫλiδ iθΫλγiδα jkκθ ετίκ, εαkΪ kβθ εέθβjβ ηi 

jkαγiλά kαχτkβkα (hλαjkβλδσkβkα  〈)έ  

Μονάhiς 6 

〉γ) kκ ηΫkλκ kβμ kαχτkβkαμ ηi kβθ κπκέα iεkκιiτiδ κ ηαγβkάμ kκθ ετίκ εαkΪ kβ hλαjkβλδσkβkα  Γέ   

Μονάhiς 7 

〉4) kκ ηΫjκ λυγησ ηi kκθ κπκέκ β εδθβkδεά iθΫλγiδα kκυ ετίκυ ηikαkλΫπikαδ ji γiλησkβkα εαkΪ 

kβ hλαjkβλδσkβkα  Γέ  

Μονάhiς 6 



Θ《Μ]  〉 

 

Έθα εδίυkδκ ηΪααμ m = 20 kg εδθiέkαδ iυγτγλαηηα ji 

κλδασθkδκ hΪπihκέ Σkκ hδπζαθσ hδΪγλαηηα φαέθikαδ β 

αζγiίλδεά kδηά kβμ kαχτkβkαμ kκυ εδίωkέκυ ji 

jυθΪλkβjβ ηi kκ χλσθκέ Τκ ηΫkλκ kβμ jυθδjkαηΫθβμ 

hτθαηβμ jkα ε πλυkα hiυkiλσζiπkα kβμ εέθβjβμ kκυ 

εδίωkέκυ iέθαδ ΣF ν δί Νέ  

〉1)  Να χαλαεkβλέjiki kα iέhβ kωθ εδθάjiωθ πκυ 

iεkiζiέ kκ εδίυkδκ jkδμ χλκθδεΫμ hδΪλεiδiμ ί Ϋωμ ε s εαδ ε Ϋωμ 1ε s.        

                                                                        Μονάhiς 5                                                                                                                          

〉β)  Να υπκζκγέjiki kκ ηΫkλκ kβμ kαχτkβkαμ kκυ εδίωkέκυ, kβ χλκθδεά jkδγηά t1 = 5 s.       

                                                                        Μονάhiς 7  

〉γ)  Να υπκζκγέjiki kβ ηikαkσπδjβ kκυ εδίωkέκυ jkβ χλκθδεά hδΪλεiδα ί → ε s.                     

                                                                                                                                              Μονάhiς 6                                                                                      

〉4 )   Να υπκζκγέjiki kκ Ϋλγκ kβμ jυθδjkαηΫθβμ hτθαηβμ jkβ χλκθδεά hδΪλεiδα β → ε s   

                                                                                                                                              Μονάhiς 7                                                                                                                    
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Θ《Μ] 〉 

 
Έθα ηδελσ jυηα ηΪααμ β kg ίλέjεikαδ αλχδεΪ αεέθβkκ πΪθω ji κλδασθkδκ hΪπihκέ Τβ χλκθδεά 
jkδγηά t ν ί αjεiέkαδ jkκ jυηα jkαγiλά κλδασθkδα hτθαηβ έ  Η hτθαηβ αjεiέkαδ jkκ jυηα ηΫχλδ 
kβ χλκθδεά jkδγηά t1 ν δ s κπσki iεiέθβ kβ jkδγηά Ϋχiδ απκεkάjiδ kαχτkβkα ηΫkλκυ υ1 = 20 m/s .Τβ 
χλκθδεά jkδγηά t1 β hτθαηβ εαkαλγiέkαδ  εαδ kκ jυηα iπδίλαhτθikαδ κηαζΪ ηΫχλδ kβ χλκθδεά jkδγηά 
t2 = 12 s  πκυ β kαχτkβkΪ kκυ ηβhiθέαikαδέ Δέθikαδ β iπδkΪχυθjβ kβμ ίαλτkβkαμ g = 10 m/s2.    
Να υπκζκγέjikiκ 
〉1) kβθ iπδίλΪhυθjβ πκυ πλκεαζiέ β kλδίά jkκ χλκθδεσ hδΪjkβηα  t1→ t2. 

                                                                                                                                      Μονάhiς 5 

〉β) kκ jυθkiζijkά kλδίάμ κζέjγβjβμ ηikαιτ jυηαkκμ εαδ hαπΫhκυέ    

                                                                                                                                      Μονάhiς 6  

〉γ) kκ ηΫkλκ kβμ hτθαηβμ  .                                                                                   

                                                                                                                                       Μονάhiς 7 

〉4) kκ Ϋλγκ kβμ kλδίάμ απσ kβ χλκθδεά jkδγηά t ν ί, ηΫχλδ kβ χλκθδεά jkδγηά πκυ jkαηαkΪ kκ 

jυηαέ  

                                                                                                                                       Μονάhiς 7 

 



Θ《Μ] 〉    

 

Έθα jυηα,  ηΪααμ m = 2 kg, iέθαδ αεέθβkκ jkβ γΫjβ xκ = 0 m kκυ Ϊικθα xx' , πΪθω ji κλδασθkδκ 

hΪπihκέ  Σkκ jυηα αjεiέkαδ κλδασθkδα hτθαηβ F


 ηi εαkiτγυθjβ πλκμ kβ γikδεά φκλΪ kκυ Ϊικθα 

xx' έ  Η kδηά kβμ hτθαηβμ ηikαίΪζζikαδ jτηφωθα ηi kβ jχΫjβκ xF 10   (x ji m , F ji Ν)έ Η 

hτθαηβ F


 εαkαλγiέkαδ αηΫjωμ ηikΪ kκθ ηβhiθδjησ kβμέ  

Δέθikαδ σkδ κ jυθkiζijkάμ kλδίάμ κζέjγβjβμ ηikαιτ jυηαkκμ εαδ hαπΫhκυ iέθαδ μ ν ί,1βε, β 

iπδkΪχυθjβ kβμ ίαλτkβkαμ iέθαδ  g = 10 m/s2 εαδ σkδ β αθkέjkαjβ kκυ αΫλα iέθαδ αηiζβkΫαέ          

〉1) Να υπκζκγέjiki kβθ kλδίά κζέjγβjβμ πκυ γα αjεβγiέ jkκ jυηα ησζδμ αυkσ αλχέjiδ θα 

κζδjγαέθiδέ      

                                                                                                                                             Μονάhiς 5 

〉β) Να υπκζκγέjiki kκ Ϋλγκ kβμ  hτθαηβμ F


 γδα kκ χλκθδεσ hδΪjkβηα πκυ αjεiέkαδ jkκ jυηαέ    

                                                                                                                                             Μονάhiς 6 

〉γ) Nα υπκζκγέjiki kβθ εδθβkδεά iθΫλγiδα kκυ jυηαkκμ jkκ jβηiέκ πκυ ηβhiθέαikαδ β F


.    

                                                                                                                                             Μονάhiς 7  

〉4) Να υπκζκγέjiki  kκ χλκθδεσ hδΪjkβηα πκυ γα εδθβγiέ kκ jυηα, ηikΪ kκ ηβhiθδjησ kβμ hτθαηβμ 

F


 ηΫχλδ θα jkαηαkάjiδέ 

                                                                                                                                              Μονάhiς 7     

   

 



Θ《Μ]  〉 

 

Έθα jυηα ηΪααμ δ kg  εδθiέkαδ ji κλδασθkδκ iπέπihκ ηi kαχτkβkα ηΫkλκυ υκ = 5 m/sέ Τβ χλκθδεά 

jkδγηά t ν ί, αjεiέkαδ jkκ jυηα, hτθαηβ έhδαμ εαkiτγυθjβμ ηi kβ kαχτkβkΪ kκυ εαδ ηΫkλκυ βί Ν, 

κπσki kκ jυηα εδθiέkαδ ηi iπδkΪχυθjβ kκ ηΫkλκ kβμ κπκέαμ iέθαδ έjκ ηi δ m/s2                                                                             

〉1)   Να υπκζκγέjiki kβ ηikαkσπδjβ kκυ jυηαkκμ, απσ kβ χλκθδεά jkδγηά t ν ί, ηΫχλδ kβ jkδγηά t1 = 

5 s. 

                                                                                                                                        Μονάhiς 5                                                                                                                             

〉β)  Να iιikΪjiki αθ αjεiέkαδ jkκ jυηα hτθαηβ kλδίάμ εαδ αθ αjεiέkαδ, kσki θα υπκζκγέjiki kκ 

ηΫkλκ kβμέ      

                                                                                                                       Μονάhiς 6                      

〉γ)  Να υπκζκγέjiki kκ ηΫkλκ kβμ kαχτkβkαμ kκυ jυηαkκμ, kβ χλκθδεά jkδγηά t2 πκυ kκ jυηα Ϋχiδ 

ηikαkκπδjkiέ εαkΪ βε m απσ kκ jβηiέκ jkκ κπκέκ Ϊλχδji θα αjεiέkαδ β hτθαηβ F .     

                                                                                                                                             Μονάhiς 7                                                      

〉4)  Τβ χλκθδεά jkδγηά t2 πατiδ θα αjεiέkαδ β hτθαηβ F , σηωμ kκ jυηα jυθiχέαiδ kβθ εέθβjβ kκυ 

jkκ κλδασθkδκ iπέπihκέ Να υπκζκγέjiki kκ hδΪjkβηα πκυ γα hδαθτjiδ kκ jυηα απσ kβ χλκθδεά 

jkδγηά t2, ηΫχλδ θα jkαηαkάjiδ θα εδθiέkαδέ 

                                                                             Μονάhiς 7 



Θ《Μ] 〉 

 

Απσ Ϋθα jkλαkδωkδεσ iζδεσπkiλκ, πκυ γδα ζέγκ αδωλiέkαδ αεέθβkκ ji εΪπκδκ τοκμ πΪθω απσ Ϋθα 

φυζΪεδκ, αφάθikαδ Ϋθα hΫηα ηΪααμ m = 2 kg γδα θα kκ πΪλκυθ κδ φαθkΪλκδ kκυ φυζαεέκυέ Τκ hΫηα 

πΫφkiδ εαkαεσλυφα εαδ hδΫλχikαδ απσ Ϋθα jβηiέκ Α kβμ kλκχδΪμ kκυ ηi kαχτkβkα ηΫkλκυ 1ί mήs εαδ 

απσ  Ϋθα Ϊζζκ jβηiέκ 〈 ηi kαχτkβkα ηΫkλκυ βί mήsέ Τκ jβηiέκ 〈 iέθαδ γί m πδκ εΪkω απσ kκ Αέ Ο 

αΫλαμ αjεiέ hτθαηβ F  jkκ hΫηα β κπκέα Ϋχiδ kβθ έhδα hδiτγυθjβ αζζΪ αθkέγikβ φκλΪ απσ kβθ 

kαχτkβkα kκυ hΫηαkκμέ Δέθikαδ β iπδkΪχυθjβ kβμ ίαλτkβkαμ g = 10 m/s2. 

〉1) Να υπκζκγέjiki kβ ηikαίκζά kβμ εδθβkδεάμ iθΫλγiδαμ kκυ εδίωkέκυ ηikαιτ kωθ γΫjiωθ Α εαδ 

〈έ  

Μονάhiς 6 

〉β) Να υπκζκγέjiki kκ Ϋλγκ kβμ hτθαηβμ F εαkΪ kβ hδαhλκηά kκυ hΫηαkκμ απσ kκ Α ωμ kκ 〈έ  

Μονάhiς 7 

Αθ ηi kα παλαπΪθω hihκηΫθα, υπκγΫjκυηi σkδ β hτθαηβ F iέθαδ jkαγiλά, θα υπκζκγέjikiκ 

〉γ) kκ ηΫkλκ kβμ hτθαηβμ F .  

Μονάhiς 6 

〉4) kκ χλσθκ εέθβjβμ kκυ hΫηαkκμ ηikαιτ kωθ jβηiέωθ Α εαδ 〈έ 

Μονάhiς 6 

 

                                                                                                                      

 



Θ《Μ] 〉 

 

Κδίυkδκ ηΪααμ δί Kg  αλχδεΪ iέθαδ αεέθβkκ πΪθω ji ζiέκ κλδασθkδκ iπέπihκέ Τβ χλκθδεά jkδγηά t = 

ί  αjεiέkαδ jkκ εδίυkδκ   jkαγiλά κλδασθkδα hτθαηβ  ηΫkλκυ  F1 = θί Ν έ Tβ jkδγηά  σkαθ kκ 

jυηα Ϋχiδ ηikαkκπδjkiέ εαkΪ χν1ζ m, εαkαλγiέkαδ β hτθαηβ   εαδ kβθ έhδα jkδγηά αλχέαiδ θα 

αjεiέkαδ πΪθω jkκ jυηα αθkέλλκπβ hτθαηβ ηΫkλκυ F2 ν 1ί Ν ηi απκkΫζijηα kκ jυηα θα 

jkαηαkάjiδ kβ jkδγηά                                                

〉1)  Να υπκζκγέjiki kβθ kαχτkβkα kκυ jυηαkκμ σkαθ Ϋχiδ ηikαkκπδjkiέ εαkΪ  x = 16 m  απσ kβθ 

αλχδεά kκυ γΫjβ                                                                                                                     

Μονάhiς 6 

〉β)  Να παλαjkάjiki γλαφδεΪ kκ ηΫkλκ kβμ kαχτkβkαμ, ji jυθΪλkβjβ ηi kκ χλσθκ ji jτjkβηα 

ίαγηκζκγβηΫθωθ αισθωθ γδα σζβ kβ χλκθδεά hδΪλεiδα kβμ εέθβjβμ.                                  

Μονάhiς 8 

〉γ)   Να υπκζκγέjiki kβθ ηikαkσπδjβ jkβ χλκθδεά hδΪλεiδα                                                  

Μονάhiς 6                

〉4)   Να υπκζκγέjiki kκ Ϋλγκ kβμ   jkβ χλκθδεά hδΪλεiδα                                 

Μονάhiς 5  

 



〉1) Να υπκζκγέjiki kκ hδΪjkβηα πκυ hδαθτiδ εΪγi jυηα jkα πλυkα ε hiυkiλσζiπkα kβμ εέθβjβμ 

kκυ. 

Μονάhiς 6 

〉β) Να iφαλησjiki kκ γiηiζδυhβ θσηκ kβμ ηβχαθδεάμ jkκ jυηα Σ2 εαδ θα υπκζκγέjiki kκ ηΫkλκ 

kβμ hτθαηβμ πκυ hΫχikαδ kκ jυηα Σ2 απσ kκ θάηαέ 

Μονάhiς 6 

〉γ) Να υπκζκγέjiki kβθ iθΫλγiδα πκυ ηikαίδίΪjkβεi jkκ jτjkβηα kωθ jωηΪkωθ ηΫjω kβμ hτθαά

ηβμ F , απσ kβ χλκθδεά jkδγηά t = 0, ηΫχλδ kβ jkδγηά t1 πκυ β kαχτkβkα kκυ jυηαkκμ Σ1 γέθikαδ έjβ 

ηi 1ί m/s. 

Μονάhiς 6 

〉4) Τβ χλκθδεά jkδγηά t1 εσίikαδ kκ θάηα πκυ jυγελαkiέ kα hτκ jυηαkαέ Να υπκζκγέjiki kβθ αά

πσjkαjβ ηikαιτ kωθ hτκ jωηΪkωθ kβ χλκθδεά jkδγηά πκυ β kαχτkβkα kκυ Σ1 iέθαδ έjβ ηi γί m/s.  

Μονάhiς 7 

 

 



〉β) Να υπκζκγέjiki kκ jυθkiζijkά kλδίάμ κζέjγβjβμ ηikαιτ kκυ jυηαkκμ εαδ kκυ hαπΫhκυέ  

Μονάhiς 6 

Τβ χλκθδεά jkδγηά t1 εαkαλγiέkαδ β hτθαηβ F  εαδ kκ jυηα jυθiχέαiδ kβθ εέθβjά kκυ ηΫχλδ θα jkαά

ηαkάjiδέ 

〉γ) Να υπκζκγέjiki kκ hδΪjkβηα πκυ hδαθτiδ kκ jυηα jkβ hδΪλεiδα kβμ iπδίλαhυθσηiθβμ εέθβjβμ 

πκυ iεkiζiέέ  

Μονάhiς 7 

〉4) Να υπκζκγέjiki kκ Ϋλγκ kβμ kλδίάμ κζέjγβjβμ ji σζβ kβ hδΪλεiδα kβμ εέθβjβμέ 

Μονάhiς 6 

 

Δέθikαδ σkδ β iπδkΪχυθjβ kβμ ίαλτkβkαμ iέθαδ g = 10 m/s2.  

 



〉1) Να jχihδΪjiki Ϋθα απζσ jχάηα jkκ κπκέκ θα φαέθκθkαδ σζiμ kδμ hυθΪηiδμ πκυ αjεκτθkαδ jkκ 

jυηα εαkΪ kβ hδΪλεiδα πκυ αjεiέkαδ β hτθαηβ F  εαδ θα υπκζκγέjiki kκ ηΫkλκ kβμ kλδίάμ κζέjγβά

jβμέ  

Μονάhiς 6 

〉β) Να πλκjhδκλέjiki ji πκδκ χλκθδεσ hδΪjkβηα kκ jυηα iπδkαχτθikαδ εαδ θα αδkδκζκγάjiki kβθ 

απΪθkβjά jαμέ 

Μονάhiς 6 

〉γ) Να υπκζκγέjiki kκ ηΫkλκ kβμ kαχτkβkαμ kκυ jυηαkκμ kβ χλκθδεά jkδγηά t2 = 10 s. 

Μονάhiς 6 

〉4) Να υπκζκγέjiki kβ ηΫjβ kαχτkβkα kκυ jυηαkκμ jkβ χλκθδεά hδΪλεiδα 0 20  s. 

Μονάhiς 7 

 

 



Θ《Μ] 〉 

 

Έθαμ ηαγβkάμ kβ χλκθδεά jkδγηά t = 0, πikΪiδ ηδα πΫkλα ηΪααμ 200 g, απσ kκ Ϋhαφκμ εαkαεσλυφα 

πλκμ kα πΪθω ηi αλχδεά kαχτkβkα κυ έ Τκ ηΫγδjkκ τοκμ, πκυ φkΪθiδ β πΫkλα απσ kκ Ϋhαφκμ iέθαδ έjκ 

ηi 5 m εαδ jkβ jυθΫχiδα iπαθΫλχikαδ jkκ jβηiέκ iεkσιiυjβμ kβ χλκθδεά jkδγηά t1. Η iπδkΪχυθjβ 

kβμ ίαλτkβkαμ iέθαδ g = 10 m/s2 εαδ β αθkέjkαjβ kκυ αΫλα γiωλiέkαδ αηiζβkΫαέ Να κλέjiki ωμ iπέά

πihκ αθαφκλΪμ γδα kβ hυθαηδεά iθΫλγiδα kκ Ϋhαφκμέ 

〉1) Να υπκζκγέjiki kβ ηβχαθδεά iθΫλγiδα kβμ πΫkλαμ kβ χλκθδεά jkδγηά πκυ ίλέjεikαδ jkκ ηΫγδά

jkκ τοκμ απσ kκ Ϋhαφκμέ  

Μονάhiς 6 

〉β) Να υπκζκγέjiki kκ ηΫkλκ υκ kβμ αλχδεάμ kαχτkβkαμ iεkσιiυjβμέ 

Μονάhiς 6 

〉γ) Να ίλiέki ji πκδκ τοκμ απσ kκ Ϋhαφκμ β εδθβkδεά iθΫλγiδα kβμ πΫkλαμ iέθαδ έjβ ηi kκ ηδjσ kβμ 

αλχδεάμ kβμ εδθβkδεάμ iθΫλγiδαμέ 

Μονάhiς 6 

〉4) Να jχihδΪjki ji jτjkβηα ίαγηκζκγβηΫθωθ αισθωθ, kβ γλαφδεά παλΪjkαjβ kβμ αζγiίλδεάμ 

kδηάμ kβμ kαχτkβkαμ kβμ πΫkλαμ ji jυθΪλkβjβ ηi kκ χλσθκ, απσ kβ χλκθδεά jkδγηά t = 0, ηΫχλδ kβ 

χλκθδεά jkδγηά t1. 

Μονάhiς 7 

 



Θ《Μ] 〉 

 

Σi Ϋθα εδίυkδκ ηΪααμ δ kg αjεiέkαδ κλδασθkδα 

hτθαηβ F  ηikαίζβkκτ ηΫkλκυ εαδ kκ εδθiέ ji 

κλδασθkδκ hΪπihκ πλκμ kβθ εαkiτγυθjβ kβμ hτά

θαηβμέ Η αζγiίλδεά kδηά kβμ kαχτkβkαμ kκυ εδά

ίωkέκυ ηikαίΪζζikαδ ji jυθΪλkβjβ ηi kκ χλσθκ 

γδα kβ χλκθδεά hδΪλεiδα 0 19s , σπωμ φαέθikαδ 

jkκ hδπζαθσ hδΪγλαηηα, iθυ απσ kβ χλκθδεά jkδγηά t = 19 s εαδ ηikΪ kκ εδίυkδκ παλαηΫθiδ αεέθβά

kκέ Τκ ηΫkλκ kβμ κλδασθkδαμ hτθαηβμ F  jkβ χλκθδεά hδΪλεiδα  0 10s , iέθαδ jkαγiλσ εαδ έjκ ηi 

βί Ν, iθυ β iπδkΪχυθjβ kβμ ίαλτkβkαμ iέθαδ g = 10 m/s2.  

〉1) Να ηiζikάjiki kκ hδΪγλαηηα kαχτkβkαμ – χλσθκυ εαδ θα χαλαεkβλέjiki kδμ εδθάjiδμ πκυ iεkiά

ζiέ kκ εδίυkδκ jkδμ χλκθδεΫμ hδΪλεiδiμ 0 10s , 10 15s  εαδ 15 19s . 

Μονάhiς 6 

〉β) Να υπκζκγέjiki kβθ iπδkΪχυθjβ kκυ εδίωkέκυ, jkδμ εδθάjiδμ σπκυ β kαχτkβkα kκυ ηikαίΪζζiά

kαδ. 

Μονάhiς 6 

〉γ) Να υπκζκγέjiki kκ jυθkiζijkά kλδίάμ κζέjγβjβμ ηikαιτ kκυ εδίωkέκυ εαδ kκυ κλδασθkδκυ hαά

πΫhκυέ 

Μονάhiς 6 

〉4) Να υπκζκγέjiki kκ πκjσ kβμ iθΫλγiδαμ πκυ ηikαφΫλγβεi jkκ εδίυkδκ ηΫjω kκυ Ϋλγκυ kβμ hτά

θαηβμ F jkβ χλκθδεά hδΪλεiδα 0 19 s. 

Μονάhiς 7 
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Θ《Μ] 〉 

 

Έθα εδίυkδκ ηΪααμ θ kg ίλέjεikαδ αλχδεΪ αεέθβkκ ji Ϋθα jβηiέκ κλδασθkδκυ hαπΫhκυέ Τβ χλκθδεά 

jkδγηά t ν ί Ϋθαμ ηαγβkάμ αjεiέ jkκ εδίυkδκ κλδασθkδα hτθαηβ F , εαδ kκ εδίυkδκ αλχέαiδ θα εδθiέά

kαδ εαkΪ ηάεκμ ηδαμ iυγiέαμ πκυ kαυkέαikαδ ηi kκθ κλδασθkδκ Ϊικθα x΄xέ Η αζγiίλδεά kδηά kβμ hτά

θαηβμ ηikαίΪζζikαδ ηi kβ γΫjβ x kκυ jυηαkκμ, jτηφωθα ηi kβ jχΫjβ 100 20F x  , (σπκυ F ji 

Ν εαδ x ji m) ηΫχλδ kβ jkδγηά πκυ ηβhiθέαikαδ εαδ jkβ jυθΫχiδα εαkαλγiέkαδέ Τκ εδίυkδκ ίλέjεikαδ 

αλχδεΪ jkβ γΫjβ xκ ν ί kκυ Ϊικθα εαδ εαkΪ kβθ εέθβjβ kκυ hΫχikαδ απσ kκ hΪπihκ jkαγiλά hτθαηβ 

kλδίάμ ηΫkλκυ γί Νέ 

〉1) Να πλκjhδκλέjiki kβ γΫjβ kκυ εδίωkέκυ jkβθ κπκέα ηβhiθέαikαδ kκ ηΫkλκ kβμ hτθαηβμ F . 

Μονάhiς 5 

〉β) Να υπκζκγέjiki kκ Ϋλγκ kβμ hτθαηβμ F , απσ kβ χλκθδεά jkδγηά t ν ί, ηΫχλδ kβ χλκθδεά jkδγηά 

πκυ ηβhiθέαikαδέ 

Μονάhiς 6 

〉γ) Να υπκζκγέjiki kκ ηΫkλκ kβμ kαχτkβkαμ kκυ εδίωkέκυ kβ χλκθδεά jkδγηά πκυ ηβhiθέαikαδ β 

hτθαηβ F . 

Μονάhiς 6 

〉4) Να ίλiέki πσjκ hδΪjkβηα hδαθτiδ kκ εδίυkδκ iπδίλαhυθσηiθκ, jkβ χλκθδεά hδΪλεiδα πκυ iθiλά

γiέ β hτθαηβ F . 

Μονάhiς 8 

Δέθikαδ σkδ β iπδkΪχυθjβ kβμ ίαλτkβkαμ iέθαδ g = 10 m/s2.  

 

 



jkβηα kωθ hτκ jωηΪkωθ εδθiέkαδ ηi jkαγiλά kαχτkβkα ηΫkλκυ υ = 0,2 m/s, ηi kκ jυηα Σ2 θα εαkiά

ίαέθiδ εαkαεσλυφαέ Θiωλάjiki σkδ kκ θάηα, σπωμ εαδ β kλκχαζέα iέθαδ αηiζβkΫαμ ηΪααμ, εαγυμ 

εαδ kβθ αθkέjkαjβ kκυ αΫλα αηiζβkΫαέ Η iπδkΪχυθjβ kβμ ίαλτkβkαμ iέθαδ g = 10 m/s2. 

〉1) Να jχihδΪjiki kδμ hυθΪηiδμ πκυ αjεκτθkαδ jkκ jυηα Σ2 εαδ θα υπκζκγέjiki kκ ηΫkλκ kβμ hτά

θαηβμ πκυ hΫχikαδ απσ kκ θάηαέ 

Μονάhiς 6 

〉β) Να υπκζκγέjiki kβθ δjχτ (εαk’ απσζυkβ kδηά), kβμ hτθαηβμ F . 

Μονάhiς 6 

ΚΪπκδα χλκθδεά jkδγηά πκυ γiωλκτηi ωμ t = 0, εαkαλγκτηi kβ hτθαηβ F . 

〉γ) Να υπκζκγέjiki kκ ηΫkλκ kβμ iπδkΪχυθjβμ ηi kβθ κπκέα εδθκτθkαδ jkβ jυθΫχiδα kα jυηαkαέ 

Μονάhiς 7 

〉4) Να υπκζκγέjiki kκ Ϋλγκ kβμ hτθαηβμ πκυ hΫχikαδ kκ jυηα Σ1 απσ kκ θάηα, απσ kβ χλκθδεά 

jkδγηά t = 0, ηΫχλδ kβ χλκθδεά jkδγηά t1 = 0,2 s. 

Μονάhiς 6 

 



〉1) kκ ηΫkλκ kβμ kλδίάμ κζέjγβjβμ ηikαιτ kκυ εδίωkέκυ εαδ kκυ hαπΫhκυέ 

Μονάhiς 5 

〉β) kκ Ϋλγκ kβμ hτθαηβμ F , εαkΪ kβ ηikαkσπδjβ kκυ εδίωkέκυ απσ kβ γΫjβ xκ = 0, ηΫχλδ kβ γΫjβ x 

= 6 m.  

Μονάhiς 7 

〉γ) kκ ηΫkλκ kβμ kαχτkβkαμ kκυ εδίωkέκυ jkβ γΫjβ x = 6 m.  

Μονάhiς 7 

Δδ) πσjκ kκδμ iεαkσ απσ kβθ iθΫλγiδα πκυ ηikαίδίΪαikαδ jkκ εδίυkδκ ηΫjω kκυ Ϋλγκυ kβμ hτθαηβμ 

F , ηikαkλΫπikαδ ji εδθβkδεά iθΫλγiδα kκυ εδίωkέκυ εαkΪ kβ ηikαkσπδjά kκυ απσ kβ γΫjβ xκ = 0, 

ηΫχλδ kβ γΫjβ x = 6 m.  

Μονάhiς 6 

Δέθikαδ β iπδkΪχυθjβ kβμ ίαλτkβkαμ g = 10m/s2. 

 

 



〉β) Να υπκζκγέjiki kκ τοκμ Η kκυ εkδλέκυέ 

Μονάhiς 6 

〉γ) Να πλκjhδκλέjiki kβ γΫjβ kκυ jφυλδκτ, kβ χλκθδεά jkδγηά σπκυ β εδθβkδεά kκυ iθΫλγiδα iέθαδ 

έjβ ηi kκ 1

4
 kβμ hυθαηδεάμ iθΫλγiδαμ πκυ Ϋχiδ jkβ γΫjβ αυkάέ 

Μονάhiς 6 

〉4) Να jχihδΪjiki ji jτjkβηα ίαγηκζκγβηΫθωθ αισθωθ, kκ hδΪγλαηηα kβμ hυθαηδεάμ iθΫλγiδαμ 

kκυ jφυλδκτ ji jυθΪλkβjβ kκυ τοκυμ kκυ απσ kκ Ϋhαφκμέ   

Μονάhiς 7 

 



〉β) Να υπκζκγέjiki kκ hδΪjkβηα πκυ hδαθτiδ kκ jυηα, απσ kβ χλκθδεά jkδγηά t = 0, ηΫχλδ kβ χλκά

θδεά jkδγηά t2 = 5 s. 

Μονάhiς 6 

〉γ) Να υπκζκγέjiki kκ Ϋλγκ kβμ hτθαηβμ F , απσ kβ χλκθδεά jkδγηά t = 0, ηΫχλδ kβ χλκθδεά jkδγηά 

t3 = 10 s.  

Μονάhiς 6 

〉4) Να υπκζκγέjiki kβ ηikαίκζά kβμ εδθβkδεάμ iθΫλγiδαμ kκυ jυηαkκμ jkβ χλκθδεά hδΪλεiδα 

0 15  s. 

Μονάhiς 7 

 



Θ《Μ] 〉 

 

Δτκ jυηαkα Σ1 εαδ Σ2 ηi ηΪαiμ m1 ν 1 kg εαδ m2 = 3 kg 

ίλέjεκθkαδ αεέθβkα ji κλδασθkδκ hΪπihκ, ηi kκ κπκέκ iηά

φαθέακυθ kκθ έhδκ jυθkiζijkά kλδίάμ μ = 0,5. Τα jυηαkα 

αλχδεΪ ίλέjεκθkαδ jkα jβηiέα Α, 〈 εαδ β ηikαιτ kκυμ 

απσjkαjβ iέθαδ d = 16 mέ Τβ χλκθδεά jkδγηά t = 0, αjεκτθkαδ jkα jυηαkα kαυkσχλκθα κλδασθkδiμ 

jυγγλαηηδεΫμ hυθΪηiδμ ηi ηΫkλα F1 = 8 Ν εαδ F2 = 30 ζ αθkέjkκδχα, κπσki kα jυηαkα αλχέακυθ θα 

εδθκτθkαδ εαkΪ ηάεκμ kβμ iυγiέαμ πκυ κλέακυθ kα jβηiέα Α εαδ 〈, ηi kκ Σ1 θα iέθαδ ηπλκjkΪ απσ 

kκ Σ2, σπωμ φαέθikαδ jkκ hδπζαθσ jχάηαέ 

〉1) Να υπκζκγέjiki kκ ηΫkλκ kβμ kλδίάμ κζέjγβjβμ πκυ αjεiέkαδ ji εΪγi jυηα. 

Μονάhiς 6 

〉β) Να υπκζκγέjiki kκ ηΫkλκ kβμ iπδkΪχυθjβμ ηi kβθ κπκέαμ εδθiέkαδ εΪγi jυηαέ 

Μονάhiς 6 

〉γ) Να υπκζκγέjiki kκ hδΪjkβηα πκυ hδαθτiδ εΪγi jυηα, απσ kβ χλκθδεά jkδγηά t ν ί, ηΫχλδ kβ 

χλκθδεά jkδγηά t1 πκυ kα jυηαkα γα jυθαθkβγκτθέ 

Μονάhiς 6 

〉4) Να υπκζκγέjiki kβ ηikαίκζά kβμ εδθβkδεάμ iθΫλγiδαμ εΪγi jυηαkκμ, απσ kβ χλκθδεά jkδγηά t 

ν ί, ηΫχλδ kβ χλκθδεά jkδγηά t1 πκυ kα jυηαkα γα jυθαθkβγκτθ.  

Μονάhiς 7 

Δέθikαδ σkδ β iπδkΪχυθjβ kβμ ίαλτkβkαμ iέθαδ g = 10 m/s2.  
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Θ《Μ] 〉 

 

Δτκ jυηαkα Σ1 εαδ Σ2 ηi έjiμ ηΪαiμ m = 20 kg kκ 

εαγΫθα, κζδjγαέθκυθ πΪθω ji κλδασθkδκ hΪπihκ ηi 

kκ κπκέκ iηφαθέακυθ kκθ έhδκ jυθkiζijkά kλδίάμ 

κζέjγβjβμ μ ν ί,δέ Τα jυηαkα εδθκτθkαδ πΪθω 

jkβθ έhδα iυγiέα ji αθkέγikiμ εαkiυγτθjiδμ υjki θα πζβjδΪακυθ ηikαιτ kκυμ εαδ kβ χλκθδεά jkδγηά 

t = 0, hδΫλχκθkαδ απσ kα jβηiέα kβμ Α εαδ 〈 kβμ iυγiέαμ, kα κπκέα απΫχκυθ ηikαιτ kκυμ απσjkαjβ 

d = 40 m, ηi kαχτkβkiμ ηΫkλκυ υκ1 = 5 m/s εαδ υκ2 = 7 m/sέ Τβθ έhδα jkδγηά (t = 0), jkα jυηαkα Σ1 

εαδ Σ2 αjεκτθkαδ hυθΪηiδμ ηi ηΫkλα F1 = 180 N εαδ F2 = 140 N αθkέjkκδχα, σπωμ φαέθikαδ jkκ hδά

πζαθσ jχάηαέ  

〉1) Να υπκζκγέjiki kκ ηΫkλκ kβμ kλδίάμ κζέjγβjβμ ηikαιτ εΪγi jυηαkκμ εαδ kκυ κλδασθkδκυ hαά

πΫhκυέ 

Μονάhiς 5 

〉β) Να υπκζκγέjiki kκ ηΫkλκ kβμ iπδkΪχυθjβμ εΪγi jυηαkκμ. 

Μονάhiς 6 

〉γ) Να υπκζκγέjiki πκδα χλκθδεά jkδγηά kα jυηαkα Σ1 εαδ Σ2, Ϋχκυθ έjiμ εδθβkδεΫμ iθΫλγiδiμέ 

Μονάhiς 6 

〉4) Να υπκζκγέjiki kκ Ϋλγκ εΪγi hτθαηβμ απσ kβ χλκθδεά jkδγηά t = 0, ηΫχλδ kβ χλκθδεά jkδγηά 

πκυ kα jυηαkα γα jυθαθkβγκτθέ 

Μονάhiς 8 

Δέθikαδ σkδ β iπδkΪχυθjβ kβμ ίαλτkβkαμ iέθαδ g = 10 m/s2.  

 

 

 

 

1F



2
2F


1



〉γ) Να jχihδΪjiki ji jτjkβηα ίαγηκζκγβηΫθωθ αισθωθ kκ hδΪγλαηηα kβμ kαχτkβkαμ kκυ jυηαά

kκμ ji jυθΪλkβjβ ηi kκ χλσθκ, απσ kβ χλκθδεά jkδγηά t = 0, ηΫχλδ kβ χλκθδεά jkδγηά πκυ ηβhiθέαiά

kαδ β εδθβkδεά iθΫλγiδα kκυ jυηαkκμέ 

Μονάhiς 8 

〉4) Να υπκζκγέjiki kβ ηikαkσπδjβ kκυ jυηαkκμ jkβ χλκθδεά hδΪλεiδα kκυ ζκυ hiυkiλκζΫπkκυ kβμ 

εέθβjβμ kκυέ 

Μονάhiς 6 

 

 

 



〉1) Να πλκjhδκλέjiki kβ γΫjβ kκυ εδίωkέκυ jkβθ κπκέα ηβhiθέαikαδ kκ ηΫkλκ kβμ hτθαηβμ F . 

Μονάhiς 5 

〉β) Να υπκζκγέjiki kκ ηΫkλκ kβμ iπδkΪχυθjβμ kκυ εδίωkέκυ, kβ χλκθδεά jkδγηά πκυ ίλέjεikαδ jkβ 

γΫjβ x1 = 2 m. 

Μονάhiς 6 

〉γ) Να υπκζκγέjiki kκ Ϋλγκ kβμ hτθαηβμ F , απσ kβ χλκθδεά jkδγηά t = 0, ηΫχλδ kβ jkδγηά πκυ ηβά

hiθέjkβεi kκ ηΫkλκ kβμέ 

Μονάhiς 6 

〉4) Να πλκjhδκλέjiki kβ γΫjβ jkβθ κπκέα kκ εδίυkδκ γα jkαηαkάjiδ θα εδθiέkαδέ 

Μονάhiς 8 

 

 

 



Θ《Μ]  〉 

Τβ χλκθδεά jkδγηά t = 0 s Ϋθαμ ηαγβkάμ ιiεδθΪ θα παλαkβλiέ kβθ εέθβjβ iθσμ jυηαkκμ ηΪααμ          

m = 10 kg πκυ iεkiζiέ iυγτγλαηηβ κηαζά εέθβjβ ji κλδασθkδκ hλσηκ ηi jkαγiλά kαχτkβkα ηΫkλκυ 

υ1 = 20 m/s. To jυηα hδαθτiδ hδΪjkβηα s1 = 100 m εδθκτηiθκ ηi jkαγiλά kαχτkβkα εαδ jkβ jυθΫά

χiδα απκεkΪ jkαγiλά iπδίλΪhυθjβ ηΫχλδ θα jkαηαkάjiδέ Η iπέhλαjβ kκυ αΫλα iέθαδ αηiζβkΫα εαδ  

β iπδkΪχυθjβ kβμ ίαλτkβkαμ iέθαδ έjβ ηi g = 10 m/s2. 

Αθ γθωλέαiki σkδ β χλκθδεά hδΪλεiδα kβμ iπδίλαhυθσηiθβμ εέθβjβμ iέθαδ Δt = 5 s kσkiκ 

〉1) Να υπκζκγέjiki kκ ηΫkλκ kβμ iπδίλΪhυθjβμ kκυ jυηαkκμ. 

Μονάhiς 5 

〉β) Να εαkαjεiυΪjiki kβ γλαφδεά παλΪjkαjβ kκυ ηΫkλκυ kβμ kαχτkβkαμ kκυ jυηαkκμ ji            

jυθΪλkβjβ ηi kκ χλσθκ ji ίαγηκζκγβηΫθκυμ Ϊικθiμέ 

Μονάhiς 7 

〉γ) Να υπκζκγέjiki kβ ηΫjβ kαχτkβkα kκυ jυηαkκμ γδα kβ jυθκζδεά χλκθδεά hδΪλεiδα πκυ κ ηαγβά

kάμ παλαkάλβji kβθ εέθβjβ kκυέ 

Μονάhiς 7 

〉4) Να υπκζκγέjiki kκθ jυθkiζijkά kλδίάμ κζέjγβjβμ ηikαιτ kκυ jυηαkκμ εαδ kκυ hλσηκυ jkκθ 

κπκέκ εδθiέkαδ, αθ γθωλέαiki σkδ β kλδίά κζέjγβjβμ iέθαδ β ηκθαhδεά hτθαηβ πκυ iπδίλαhτθiδ kκ 

jυηαέ 

Μονάhiς 6 

 

 
 
 



Θ《Μ] 〉 

Απσ Ϋθα jkλαkδωkδεσ iζδεσπkiλκ, πκυ γδα ζέγκ αδωλiέkαδ αεέθβkκ ji εΪπκδκ τοκμ πΪθω απσ Ϋθα 

φυζΪεδκ, αφάθikαδ Ϋθα hΫηα ηΪααμ m = 2 kg γδα θα kκ πΪλκυθ κδ φαθkΪλκδ kκυ φυζαεέκυέ Τκ hΫηα 

πΫφkiδ εαkαεσλυφα εαδ hδΫλχikαδ απσ Ϋθα jβηiέκ Α kβμ kλκχδΪμ kκυ ηi kαχτkβkα ηΫkλκυ 1ί mήs εαδ 

απσ  Ϋθα Ϊζζκ jβηiέκ 〈 ηi kαχτkβkα ηΫkλκυ βί mήsέ Τκ jβηiέκ 〈 iέθαδ γί m πδκ εΪkω απσ kκ Αέ Ο 

αΫλαμ αjεiέ hτθαηβ F  jkκ hΫηα β κπκέα Ϋχiδ kβθ έhδα hδiτγυθjβ αζζΪ αθkέγikβ φκλΪ απσ kβθ 

kαχτkβkα kκυ hΫηαkκμέ Δέθikαδ β iπδkΪχυθjβ kβμ ίαλτkβkαμ g = 10 m/s2. 

 

〉1) Να υπκζκγέjiki kβ ηikαίκζά kβμ εδθβkδεάμ iθΫλγiδαμ kκυ εδίωkέκυ ηikαιτ kωθ γΫjiωθ Α      

εαδ 〈έ  

Μονάhiς 6 

〉β) Να υπκζκγέjiki kκ Ϋλγκ kβμ hτθαηβμ F  εαkΪ kβ hδαhλκηά kκυ hΫηαkκμ απσ kκ Α ωμ kκ 〈έ  

Μονάhiς 7 

Αθ ηi kα παλαπΪθω hihκηΫθα, υπκγΫjκυηi σkδ β hτθαηβ F iέθαδ jkαγiλά, θα υπκζκγέjikiκ 

〉γ) kκ ηΫkλκ kβμ hτθαηβμ F ,  

Μονάhiς 6 

〉4) kκ χλσθκ εέθβjβμ kκυ hΫηαkκμ ηikαιτ kωθ jβηiέωθ Α εαδ 〈έ 

Μονάhiς 6 

 

 



Θ《Μ]  〉 

 

Σkκ hδπζαθσ hδΪγλαηηα  φαέθikαδ β 
γλαφδεά παλΪjkαjβ kβμ kδηάμ kβμ 
kαχτkβkαμ ji jυθΪλkβjβ ηi kκ χλσά
θκ γδα Ϋθα jυηα ηΪααμ m = 2 kg 
πκυ εδθiέkαδ ji κλδασθkδκ iυγτγά
λαηηκ hλσηκέ  

 

〉1) Αθkζυθkαμ πζβλκφκλέiμ απσ kκ 
hδΪγλαηηα θα υπκζκγέjiki kβθ kδηά 
kβμ iπδkΪχυθjβμ ηi kβθ κπκέα εδθiέά
kαδ kκ jυηα jkα χλκθδεΪ hδαjkάηαkα 0 s   10 s, 10 s   20 s εαδ  20 s   30 s. 

Μονάhiς 6 

〉β) Να εαkαjεiυΪjiki kβ γλαφδεά παλΪjkαjβ kβμ kδηάμ kβμ iπδkΪχυθjβμ kκυ jυηαkκμ ji jυθΪλά
kβjβ ηi kκ χλσθκ ji ίαγηκζκγβηΫθκυμ Ϊικθiμ γδα ko χλκθδεσ hδΪjkβηα απσ  0 s   30 s. 

Μονάhiς 6 

〉γ) Να υπκζκγέjiki kβ ηΫjβ kαχτkβkα kκυ jυηαkκμ γδα ko χλκθδεσ hδΪjkβηα απσ  0 s   30 s. 

Μονάhiς 6 

〉4) Να υπκζκγέjiki kκ Ϋλγκ kβμ jυθδjkαηΫθβμ hτθαηβμ γδα ko χλκθδεσ hδΪjkβηα απσ  10 s   30 s.  

Μονάhiς 7 
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Θ《Μ]  〉 

Αυkκεδθκτηiθκ ίαγσθδ ηikαφκλΪμ 

πλκjωπδεκτ kβμ ikαδλiέαμ kλΫθωθ ηΪααμ       

m = 5000 kg iέθαδ αεέθβkκ jkβ γΫjβ xκ= 0 

ηδαμ iυγτγλαηηβμ κλδασθkδαμ jδhβλκkλκχδΪμ, 

β κπκέα kαυkέαikαδ ηi kκθ κλδασθkδκ Ϊικθα 

x΄x. Τβ χλκθδεά jkδγηά tκ = 0 s kκ ίαγσθδ 

αλχέαiδ θα εδθiέkαδέ Η jυθδjkαηΫθβ kωθ 

hυθΪηiωθ F
  πκυ αjεκτθkαδ jkκ ίαγσθδ 

iέθαδ παλΪζζβζβ jkβ jδhβλκkλκχδΪ εαδ β kδηά kβμ ηikαίΪζζikαδ ji jυθΪλkβjβ ηi kβ γΫjβ x kκυ 

ίαγκθδκτ γδα kα πλυkα ηί m, σπωμ φαέθikαδ jkκ hδΪγλαηηα. 

Να υπκζκγέjiki: 

〉1) kβθ iπδkΪχυθjβ kκυ ίαγκθδκτ jkβ γΫjβ x1 = 50 m, 

Μονάhiς 6 

〉β) kκ Ϋλγκ kβμ jυθδjkαηΫθβμ kωθ hυθΪηiωθ εαkΪ kβθ ηikαkσπδjβ kκυ ίαγκθδκτ απσ kβθ  

       γΫjβ xκ= 0 m  Ϋωμ kβθ γΫjβ x1 = 20 m,  

Μονάhiς 6 

〉γ) kκ ηΫkλκ kβμ kαχτkβkαμ kκυ ίαγκθδκτ jkβ γΫjβ x2 = 70 m,  

Μονάhiς 8 

〉4) kβ ηΫjβ kαχτkβkα kκυ ίαγκθδκτ εαkΪ kβθ ηikαkσπδjά kκυ απσ kβθ γΫjβ x1 = 20 m  

       Ϋωμ kβθ γΫjβ x2 = 70 m.  

Μονάhiς 5 

 

 

ΣF(10
3
N) 

x(m) 20 

15 

10 

70 
0 



Θ《Μ]  〉 

Σi Ϋθα εδίυkδκ ηΪααμ m = 10 kg, kκ κπκέκ αλχδεΪ βλiηiέ πΪθω ji κλδασθkδκ hΪπihκ, αλχέαiδ kβ 

χλκθδεά jkδγηά to = 0 s θα αjεiέkαδ jkαγiλά κλδασθkδα hτθαηβ F ηΫkλκυ 60 N. Η hτθαηβ πατiδ θα 

αjεiέkαδ kβ χλκθδεά jkδγηά t1 = 5 s, εαkΪ kβθ κπκέα β kαχτkβkα kκυ εδίωkέκυ iέθαδ υ1 = 20 m/sέ Σkβ 

jυθΫχiδα kκ εδίυkδκ κζδjγαέθiδ jkκ hΪπihκ ηΫχλδ πκυ jkαηαkΪ.  

Δέθikαδ σkδ β iπδkΪχυθjβ kβμ ίαλτkβkαμ iέθαδ g = 10 m/s2 εαδ σkδ β αθkέjkαjβ kκυ αΫλα γiωλiέkαδ 

αηiζβkΫαέ 

Να υπκζκγέjiki: 

〉1) kβθ  iπδkΪχυθjβ kκυ εδίωkέκυ jkκ χλκθδεσ hδΪjkβηα απσ to = 0 s Ϋωμ t1 = 5 s, 

Μονάhiς 4 

〉β) ko jυθkiζijkά kλδίάμ κζέjγβjβμ ηikαιτ kκυ εδίωkέκυ εαδ kκυ hαπΫhκυ, 

Μονάhiς 7 

〉γ) kκ Ϋλγκ kβμ hτθαηβμ F


 jkκ χλκθδεσ hδΪjkβηα απσ to = 0 s Ϋωμ t1 = 5 s, 

Μονάhiς 7 

〉4) kκ jυθκζδεσ hδΪjkβηα πκυ hδΪθυji kκ εδίυkδκ πΪθω jkκ hΪπihκέ  

Μονάhiς 7 

 



 Θ《Μ]  〉 

Κδίυkδκ ηΪααμ m = 2 kg αλχδεΪ βλiηiέ ji ζiέκ κλδασθkδκ hλσηκέ Τβ χλκθδεά jkδγηά t = 0 s, 

αjεiέkαδ jkκ εδίυkδκ jkαγiλά κλδασθkδα hτθαηβ F


ηΫkλκυ  4 N, σπωμ φαέθikαδ jkκ παλαεΪkω 

jχάηαέ  

Δέθikαδ β iπδkΪχυθjβ kβμ ίαλτkβkαμ g =  10 m/s2. 

 

Να υπκζκγέjiki: 

〉1) kκ hδΪjkβηα πκυ hδαθτiδ kκ εδίυkδκ απσ kβ χλκθδεά jkδγηά t = 0 s ηΫχλδ kβ χλκθδεά             

jkδγηά t1 = 5 s.  

Μονάhiς 7 

Τβ χλκθδεά jkδγηά t1 εαδ χωλέμ θα εαkαλγβγiέ β hτθαηβ F , kκ εδίυkδκ iδjΫλχikαδ ηi kβθ kαχτkβkα 

πκυ Ϋχiδ iεiέθβ kβ jkδγηά ji Ϋθα kλαχτ kηάηα kκυ hλσηκυ ηi kκ κπκέκ iηφαθέαiδ kλδίά κζέjγβjβμ, 

ηi απκkΫζijηα θα εδθiέkαδ kυλα iυγτγλαηηα εαδ κηαζΪ.  

Να υπκζκγέjikiκ 

〉β) kκ jυθkiζijkά kλδίάμ κζέjγβjβμ ηikαιτ kκυ εδίωkέκυ εαδ kκυ hλσηκυ, 

Μονάhiς 8 

〉γ) kκ Ϋλγκ kβμ hτθαηβμ F   εαkΪ kβ hδΪλεiδα kκυ ηκυ hiυkiλκζΫπkκυ kβμ εέθβjβμ kκυ  εδίωkέκυ, 

Μονάhiς 5 

〉4) kκ λυγησ ηi kκθ κπκέκ β εδθβkδεά iθΫλγiδα kκυ jυηαkκμ ηikαkλΫπikαδ ji γiλησkβkα εαkΪ kβ 

hδΪλεiδα kκυ 7κυ hiυkiλκζΫπkκυ kβμ εέθβjβμ kκυ εδίωkέκυ.  

Μονάhiς 5 
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Θ《Μ]  〉 

Σi εδίυkδκ ηΪααμ m = 10 kg, kκ κπκέκ αλχδεΪ βλiηiέ πΪθω ji ζiέκ κλδασθkδκ hΪπihκ, αλχέαiδ kβθ 

jkδγηά t0 = 0 s θα αjεiέkαδ jkαγiλά κλδασθkδα hτθαηβ 1F


 ηΫkλκυ βί Νέ  

〉1) Να υπκζκγδjγiέ kκ hδΪjkβηα πκυ γα hδαθτjiδ kκ εδίυkδκ απσ t0  = 0 s Ϋωμ t1  = 10 s. 

Μονάhες 6 

〉β) Να υπκζκγδjγiέ kκ Ϋλγκ kβμ hτθαηβμ 1F


 jkκ παλαπΪθω χλκθδεσ hδΪjkβηαέ  

Μονάhες 6 
 

Έjkω σkδ kβθ jkδγηά t0 = 0 s iεkσμ απσ kβ hτθαηβ 1F


 αjεiέkαδ jkκ εδίυkδκ εαδ ηδα hiτkiλβ hτθαηβ 

2F


 έjβ ηi kβθ 1F


, hβζαhά κδ hυθΪηiδμ Ϋχκυθ έhδκ ηΫkλκ εαδ εαkiτγυθjβέ 

〉γ) Να υπκζκγδjγiέ β iπδkΪχυθjβ kκυ εδίωkέκυ σkαθ αjεκτθkαδ ji αυkσ kαυkσχλκθα εαδ κδ hτκ 

hυθΪηiδμ 1F


 εαδ 2F


. 

Μονάhες 5 

〉4) Να υπκζκγέjiki πΪζδ kκ Ϋλγκ kβμ hτθαηβμ 1F


 απσ t0 = 0 s Ϋωμ t1  = 10 s σkαθ αjεκτθkαδ kαυά

kσχλκθα εαδ κδ hτκ hυθΪηiδμ 1F


 εαδ 2F


.  

Να jυγελέθiki αυkσ kκ Ϋλγκ ηi kκ Ϋλγκ πκυ υπκζκγέjαki jkκ iλυkβηα Δβέ  

Μονάhες 8 

 

 



Θ《Μ]  〉 

Σi εδίυkδκ ηΪααμ m = 10 kg, kκ κπκέκ αλχδεΪ βλiηiέ πΪθω ji κλδασθkδκ hΪπihκ, αλχέαiδ kβθ jkδγηά 

t0 = 0 s θα αjεiέkαδ jkαγiλά κλδασθkδα hτθαηβ F


 ηΫkλκυ γί Ν, κπσki kκ εδίυkδκ ιiεδθΪ θα κζδjά

γαέθiδ πΪθω jkκ hΪπihκέ  

Ο jυθkiζijkάμ kλδίάμ κζέjγβjβμ ηikαιτ εδίωkέκυ εαδ hαπΫhκυ iέθαδ μ=0,2  εαδ β iπδkΪχυθjβ kβμ 

ίαλτkβkαμ Ϋχiδ ηΫkλκ g = 10 m/s2. 

〉1) Να υπκζκγδjγiέ kκ ηΫkλκ kβμ kλδίάμ πκυ αjεiέkαδ jkκ εδίυkδκ εαkΪ kβθ κζέjγβjά kκυ εαγυμ 

εαδ β iπδkΪχυθjά kκυέ   

Μονάhες 6 

〉β) Να υπκζκγδjγiέ kκ Ϋλγκ kβμ hτθαηβμ F


απσ t0 = 0 s Ϋωμ t1 =  4 s. 

Μονάhες 6 

〉γ) Να υπκζκγδjγiέ jkκ παλαπΪθω χλκθδεσ hδΪjkβηα β iθΫλγiδα πκυ ηikαφΫλγβεi απσ kκ εδίυkδκ 

jkκ πiλδίΪζζκθ kκυ ηΫjω kκυ Ϋλγκυ kβμ kλδίάμέ   

Μονάhες 6 

〉4) Αθ kκ hΪπihκ άkαθ ζiέκ, πσjκ γα άkαθ kκ Ϋλγκ kβμ hτθαηβμ F


γδα kκ έhδκ χλκθδεσ hδΪjkβηα 

hβζαhά  απσ t0 = 0 s Ϋωμ t1 =  4 s.   

Να jυγελέθiki αυkσ kκ Ϋλγκ ηi kκ Ϋλγκ πκυ υπκζκγέjαki jkκ iλυkβηα Δβέ  

Μονάhες 7 

 

 



Θ《Μ]  〉 
 

Έθα παδγθέhδ iεkκιiτiδ ηδελΫμ jφαέλiμ ηΪααμ  m = 0,01 Kg. 

Η iπδkΪχυθjβ kωθ jφαδλυθ γέθikαδ ηΫjα ji Ϋθα ζiέκ 

κλδασθkδκ jωζάθα ηi kβ ίκάγiδα iθσμ iζαkβλέκυ πκυ 

απκjυjπiδλυθikαδέ Η kδηάμ kβμ hτθαηβμ F


 πκυ αjεiέ kκ  

iζαkάλδκ jkβ jφαέλα jαθ jυθΪλkβjβ kβμ ηikαkσπδjβμ kβμ 

jφαέλαμ ηΫjα jkκ jωζάθα παλδjkΪθikαδ jkκ hδπζαθσ 

hδΪγλαηηαέ Σkβ γΫjβ x = 0 m β jφαέλα iέθαδ αεέθβkβ εαδ jkβ 

γΫjβ x = 0,1 m iγεαkαζiέπiδ kκ jωζάθα Ϋχκθkαμ απκεkάjiδ 

kβθ kαχτkβkα iεkσιiυjβμέ  

H αθkέjkαjβ kκυ αΫλα γiωλiέkαδ αηiζβkΫα. 

Να υπκζκγδjγκτθ: 

〉1) Τκ Ϋλγκ kβμ hτθαηβμ F


γδα kβθ jυθκζδεά ηikαkσπδjβ εαkΪ ί,1m ηΫjα jkκ jωζάθαέ  

Μονάhiς 6 

〉β) Η kαχτkβkα iεkσιiυjβμ kβμ jφαέλαμέ  

Μονάhiς 6 

〉γ) Η iπδkΪχυθjβ kβμ jφαέλαμ jkκ ηΫjκ kβμ hδαhλκηάμ kβμ  jkκ jωζάθα, hβζαhά jkβ γΫjβ             

x = 0,05 m 

Μονάhiς 6 

〉4) Να απκhiέιiki σkδ iΪθ β jφαέλα εδθκτθkαθ ηΫjα jkκ jωζάθα ηi kβθ jkαγiλά iπδkΪχυθjβ πκυ 

υπκζκγέjαki jkκ πλκβγκτηiθκ iλυkβηα kσki γα απκεkκτji kβθ έhδα kαχτkβkα iεkσιiυjβμέ  

 Μονάhiς 7 
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ΘΕΜΑ  Δ 

Μικρό σώμα μάζας m=2 Κg βρίσκεται 

αρχικά ακίνητο σε οριζόντιο επίπεδο με το 

οποίο εμφανίζει συντελεστή τριβής 

ολίσθησης μ = 0,5. Στο σώμα ασκείται 

οριζόντια δύναμη F


 της οποίας η τιμή 

μεταβάλλεται με τον χρόνο όπως φαίνεται 

στο παρακάτω σχήμα. Δίνεται η επιτάχυνση 

της βαρύτητας 2

mg = 10
s

 και  η επίδραση 

του αέρα θεωρείται αμελητέα.   

 

Για το χρονικό διάστημα  0 s - 30 s:  

Δ1) Να σχεδιάσετε σε βαθμολογημένους άξονες το διάγραμμα της τιμής της επιτάχυνσης με 

την οποία κινείται το σώμα σε συνάρτηση με το χρόνο (α - t). 

 Μονάδες 7 

Δ2) Να σχεδιάσετε σε βαθμολογημένους άξονες το διάγραμμα της τιμής της ταχύτητας που 

κινείται το σώμα σε συνάρτηση με το χρόνο (υ - t).  

Μονάδες 6 

Δ3) Να υπολογίσετε το χρονικό διάστημα που κινείται το σώμα.  

 Μονάδες 5 

Δ4) Να υπολογίσετε το έργο της τριβής από τη χρονική στιγμή t = 0 s μέχρι τη χρονική στιγμή 

που σταματά το σώμα. 

Μονάδες 7 

 
 



Θ《Μ]  〉 

 

Έθα jυηα ηi ηΪαα 1βί kg κζδjγαέθiδ ji κλδασθkδκ iυγτγλαηηκ 

hλσηκ, πκυ kαυkέαikαδ ηi kκθ Ϊικθα x΄x.. Σkκ jυηα αjεiέkαδ 

hτθαηβ F  jkβ hδiτγυθjβ kβμ εέθβjβμ kκυ εαδ kβ χλκθδεά jkδγά

ηά t = 0, hδΫλχikαδ απσ kβ γΫjβ xo = – 25 m, εδθκτηiθκ πλκμ kβ 

γikδεά εαkiτγυθjβ kκυ Ϊικθαέ Σkκ hδπζαθσ hδΪγλαηηα φαέθiά

kαδ β γλαφδεά παλΪjkαjβ kβμ αζγiίλδεάμ kδηάμ kβμ kαχτkβkαμ 

kκυ jυηαkκμ ji jυθΪλkβjβ ηi kκ χλσθκ Ο jυθkiζijkάμ kλδίάμ κζέjγβjβμ ηikαιτ kκυ jυηαkκμ εαδ 

kκυ hλσηκυ iέθαδ μ ν ί,β εαδ β iπδkΪχυθjβ kβμ ίαλτkβkαμ iέθαδ g = 10 m/s2.  

〉1) Να υπκζκγέjiki kκ ηΫkλκ kβμ κλδασθkδαμ hτθαηβμ F , πκυ αjεiέkαδ jkκ jυηα, jkβ χλκθδεά 

hδΪλεiδα ί   5 s. 

Μονάhiς 6 

〉β) Να υπκζκγέjiki kκ λυγησ παλαγωγάμ Ϋλγκυ απσ kβ hτθαηβ F (δjχτ kβμ hτθαηβμ F ),  kβ χλκά

θδεά jkδγηά t1 = 3 s. 

Μονάhiς 6 

〉γ) Να πλκjhδκλέjiki kβ γΫjβ kκυ jυηαkκμ kβ χλκθδεά jkδγηά t2 = 10 s. 

Μονάhiς 6 

〉4) Να υπκζκγέjiki kκ Ϋλγκ kβμ hτθαηβμ F , jkβ hδΪλεiδα kκυ δκυ hiυkiλκζΫπkκυ kβμ εέθβjβμ kκυ 

jυηαkκμέ 

Μονάhiς 7 

Δέθikαδ σkδ β iπδkΪχυθjβ kβμ ίαλτkβkαμ iέθαδ g = 10 m/s2.  
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Θ《Μ]  〉 

 

Δτκ jυηαkα Σ1 εαδ Σ2 ηi έjiμ ηΪαiμ δί kg kκ εαγΫά

θα, ίλέjεκθkαδ jkκθ έhδκ κλδασθkδκ iυγτγλαηηκ hλσά

ηκέ Τβ χλκθδεά jkδγηά t = 0 kκ Σ1 ιiεδθΪ θα εδθiέkαδ 

απσ Ϋθα jβηiέκ kκυ hλσηκυ εαδ kβθ έhδα jkδγηά hδΫλά

χikαδ απσ kκ έhδκ jβηiέκ kκ jυηα Σ2 εδθκτηiθκ ηi 

jkαγiλά kαχτkβkα έjβ ηi δί m/s, jkβθ έhδα εαkiτά

γυθjβ ηi kκ Σ1έ Σkκ hδπζαθσ hδΪγλαηηα φαέθκθkαδ κδ 

γλαφδεΫμ παλαjkΪjiδμ kαχτkβkαμ – χλσθκυ γδα kα hτκ αυkΪ jυηαkαέ 

〉1) Να υπκζκγέjiki kκ ηΫkλκ kβμ jυθδjkαηΫθβμ hτθαηβμ πκυ αjεiέkαδ jkκ Σ1 εαkΪ kβ hδΪλεiδα kβμ 

iπδkαχυθσηiθβμ εέθβjβμ πκυ iεkiζiέέ 

Μονάhiς 6 

〉β) Να υπκζκγέjiki kβ ηikαίκζά kβμ εδθβkδεάμ iθΫλγiδαμ εΪγi jυηαkκμ, απσ kβ χλκθδεά jkδγηά t1, 

πκυ φαέθikαδ jkκ hδΪγλαηηα, ηΫχλδ kβ χλκθδεά jkδγηά t2 = 15s. 

Μονάhiς 6 

〉γ) Να ίλiέki kβθ απσjkαjβ ηikαιτ kωθ hτκ jωηΪkωθ kβ χλκθδεά jkδγηά t1.  

Μονάhiς 6 

〉4) Να iιikΪjiki αθ kα hτκ jυηαkα jυθαθkβγκτθ ιαθΪ ηikΪ kβ χλκθδεά jkδγηά t = 0, εαδ θα υπκά

ζκγέjiki πκδα χλκθδεά jkδγηά γα jυηίiέ εΪkδ kΫkκδκ. 

Μονάhiς 7 
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Θ《Μ]  〉 

 

 Σkκ hδπζαθσ jχάηα φαέθκθkαδ hτκ jυηαkα Σ1 εαδ Σ2 ηi ηΪαiμ m1 = 6 kg εαδ 

m2 = 4 kg αθkέjkκδχα, ηi kκ Σ2 kκπκγikβηΫθκ πΪθω jkκ Σ1. Τβ χλκθδεά 

jkδγηά t ν ί αjεκτηi jkκ Σ1 κλδασθkδα hτθαηβ F  σπωμ φαέθikαδ jkκ hδά

πζαθσ jχάηαέ Τα jυηαkα iιαδkέαμ kβμ jkαkδεάμ kλδίάμ πκυ αθαπkτjjikαδ ηikαιτ kκυμ εδθκτθkαδ 

ηααέ jαθ Ϋθα jυηα ηi jkαγiλά kαχτkβkα, πΪθω jkκ κλδασθkδκ hΪπihκ πλκμ kβθ εαkiτγυθjβ kβμ 

hτθαηβμέ Τκ ηΫkλκ kβμ kλδίάμ κζέjγβjβμ πκυ iηφαθέαikαδ ηikαιτ kκυ jυηαkκμ Σ1 εαδ kκυ hαπΫhκυ 

iέθαδ έjκ ηi γί Ν εαδ β iπδkΪχυθjβ kβμ ίαλτkβkαμ iέθαδ g = 10 m/s2.  

〉1) Να υπκζκγέjiki kκ ηΫkλκ kβμ hτθαηβμ F . 

Μονάhiς 5 

〉β) Να ίλiέki πσjβ iθΫλγiδα πλΫπiδ θα πλκjφΫλκυηi ηΫjω kκυ Ϋλγκυ kβμ hτθαηβμ F , γδα θα ηikαά

εδθάjκυηi kα jυηαkα εαkΪ 1βί m. 

Μονάhiς 6 

〉γ) Να υπκζκγέjiki kκ jυθkiζijkά kλδίάμ κζέjγβjβμ ηikαιτ kκυ jυηαkκμ Σ1 εαδ kκυ κλδασθkδκυ 

hαπΫhκυέ 

Μονάhiς 6 

〉4) Τβ χλκθδεά jkδγηά t1 απκηαελτθκυηi απσkκηα kκ jυηα Σ2, χωλέμ θα εαkαλγάjκυηi kβ hτθαηβ 

F  εαδ αηΫjωμ ηikΪ β kαχτkβkα kκυ Σ1 iέθαδ έjβ ηi 1ί m/s. Να υπκζκγέjiki kβθ εδθβkδεά iθΫλγiδα 

kκυ jυηαkκμ Σ1, kβ χλκθδεά jkδγηά t2 = t1 + 5 s. 

Μονάhiς 8 
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Θ《Μ]  〉 

 

Έθα αυkκεέθβkκ ηi ηΪαα ιίί kg εδθiέkαδ ji κλδασά

θkδκ iυγτγλαηηκ hλσηκ, πκυ kαυkέαikαδ ηi kκθ Ϊά

ικθα x΄xέ Τβ χλκθδεά jkδγηά to = 0, kκ αυkκεέθβkκ 

εδθκτηiθκ πλκμ kβ γikδεά εαkiτγυθjβ kκυ Ϊικθα, 

hδΫλχikαδ απσ kβ γΫjβ xo = + 25 mέ  Σkκ hδπζαθσ 

hδΪγλαηηα φαέθikαδ β γλαφδεά παλΪjkαjβ kβμ αζά

γiίλδεάμ kδηάμ kβμ kαχτkβkαμ kκυ αυkκεδθάkκυ ji 

jυθΪλkβjβ ηi kκ χλσθκ, απσ kβ χλκθδεά jkδγηά tκ = 

0 ηΫχλδ kβ χλκθδεά jkδγηά t4 = 25 s. 

〉1) Να πλκjhδκλέjiki kκ χλκθδεσ hδΪjkβηα εαkΪ 

kκ κπκέκ kκ αυkκεέθβkκ iπδίλαhτθikαδέ 

Μονάhiς 5 

〉β) Να υπκζκγέjiki kκ ηΫkλκ kβμ jυθδjkαηΫθβμ kωθ hυθΪηiωθ πκυ αjεκτθkαδ jkκ αυkκεέθβkκ, απσ 

kβ χλκθδεά jkδγηά tκ = 0 ηΫχλδ kβ χλκθδεά jkδγηά t1 = 5 s. 

Μονάhiς 6 

〉γ) Να πλκjhδκλέjiki kβ γΫjβ kκυ αυkκεδθάkκυ kδμ χλκθδεΫμ jkδγηΫμ t2 = 15 s εαδ t4 = 25 s. 

Μονάhiς 6 

〉4) Να υπκζκγέjiki kκ jυθκζδεσ Ϋλγκ kωθ hυθΪηiωθ πκυ αjεκτθkαδ jkκ αυkκεέθβkκ, απσ kβ χλκά

θδεά jkδγηά tκ = 0 ηΫχλδ kβ χλκθδεά jkδγηά t4 = 25 s. 

Μονάhiς 8 
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Θ《Μ]  〉 

 

Έθα εδίυkδκ ηΪααμ θ kg ίλέjεikαδ αλχδεΪ αεέθβkκ ji Ϋθα jβηiέκ κλδασθkδκυ hαπΫhκυέ Τβ χλκθδεά 

jkδγηά t = 0 Ϋθαμ ηαγβkάμ αjεiέ jkκ εδίυkδκ κλδασθkδα hτθαηβ F , εαδ kκ εδίυkδκ αλχέαiδ θα εδθiέά

kαδ εαkΪ ηάεκμ ηδαμ iυγiέαμ πκυ kαυkέαikαδ ηi kκθ κλδασθkδκ Ϊικθα x΄xέ Η αζγiίλδεά kδηά kβμ hτά

θαηβμ ηikαίΪζζikαδ ηi kβ γΫjβ x kκυ jυηαkκμ, jτηφωθα ηi kβ jχΫjβ 100 20F x  , (σπκυ F ji 

Ν εαδ x ji m) ηΫχλδ kβ jkδγηά πκυ ηβhiθέαikαδ εαδ jkβ jυθΫχiδα εαkαλγiέkαδέ Τκ εδίυkδκ ίλέjεikαδ 

αλχδεΪ jkβ γΫjβ xκ = 0 kκυ Ϊικθα εαδ εαkΪ kβθ εέθβjβ kκυ hΫχikαδ απσ kκ hΪπihκ jkαγiλά hτθαηβ 

kλδίάμ ηΫkλκυ γί Νέ 

〉1) Να πλκjhδκλέjiki kβ γΫjβ kκυ εδίωkέκυ jkβθ κπκέα ηβhiθέαikαδ kκ ηΫkλκ kβμ hτθαηβμ F . 

Μονάhiς 5 

〉β) Να υπκζκγέjiki kκ Ϋλγκ kβμ hτθαηβμ F , απσ kβ χλκθδεά jkδγηά t = 0, ηΫχλδ kβ χλκθδεά jkδγηά 

πκυ ηβhiθέαikαδέ 

Μονάhiς 6 

〉γ) Να υπκζκγέjiki kκ ηΫkλκ kβμ kαχτkβkαμ kκυ εδίωkέκυ kβ χλκθδεά jkδγηά πκυ ηβhiθέαikαδ β 

hτθαηβ F . 

Μονάhiς 6 

〉4) Να ίλiέki πσjκ hδΪjkβηα hδαθτiδ kκ εδίυkδκ iπδίλαhυθσηiθκ, jkβ χλκθδεά hδΪλεiδα πκυ iθiλά

γiέ β hτθαηβ F . 

Μονάhiς 8 

 

 



Θ《Μ]  〉 

 

Έθα jυηα ηΪααμ m = 20 kg, δjκλλκπiέ αεέθβkκ ji ζiέκ κλδασθkδκ hΪπihκέ Τβ χλκθδεά jkδγηά to = 0 

αjεκτθkαδ j’ αυkσ kλiδμ κλδασθkδiμ jυγγλαηηδεΫμ hυθΪηiδμ 1 2,  F F  εαδ 3F έ Οδ hυθΪηiδμ 1 2,  F F , Ϋά

χκυθ kβθ έhδα εαkiτγυθjβ εαδ ηΫkλα γε Ν εαδ δε Ν, αθkέjkκδχα, iθυ β 3F , Ϋχiδ αθkέγikβ εαkiτγυθά

jβ απσ kδμ Ϊζζiμ hτκέ  

Τκ jυηα αλχέαiδ θα εδθiέkαδ ηi jkαγiλά iπδkΪχυθjβ πλκμ kβθ εαkiτγυθjβ kωθ 1 2,  F F , εαδ kβ χλκά

θδεά jkδγηά t1 = 6 s Ϋχiδ hδαθτjiδ hδΪjkβηα έjκ ηi δε m. Να υπκζκγέjikiκ 

〉1) kκ ηΫkλκ kβμ iπδkΪχυθjβμ kκυ jυηαkκμ jkβ χλκθδεά hδΪλεiδα ί   t1. 

Μονάhiς 6 

〉β) kκ ηΫkλκ kβμ hτθαηβμ 3F . 

Μονάhiς 6 

Τβ χλκθδεά jkδγηά t1, εαkαλγκτηi ηέα απσ kδμ kλiδμ παλαπΪθω hυθΪηiδμέ Τκ jυηαέ jυθiχέαiδ kβθ 

εέθβjά kκυ εαδ απσ kβ χλκθδεά jkδγηά to = 0, ηΫχλδ kβ jkδγηά t2 = 10 s, Ϋχiδ hδαθτjiδ jυθκζδεΪ hδΪά

jkβηα έjκ ηi 1γη m.  

〉γ) Να πλκjhδκλέjiki εαδ θα hδεαδκζκγάjiki πκδα hτθαηβ εαkαλγάjαηiέ 

Μονάhiς 8 

〉4) Να υπκζκγέjiki kκ κζδεσ Ϋλγκ kωθ hυθΪηiωθ πκυ αjεκτθkαδ jkκ jυηα jkβ χλκθδεά hδΪλεiδα 

απσ ί   t2. 

Μονάhiς 5 

 



Θ《Μ] 〉 

 

Τα jυηαkα Σ1 εαδ Σ2 kκυ hδπζαθκτ jχάηαkκμ, Ϋχκυθ ηΪαiμ 

m1 = 15 kg εαδ m2 = 25 kg αθkέjkκδχαέ Τα jυηαkα iέθαδ hiά

ηΫθα ηikαιτ kκυμ ηi Ϋθα ηβ iεkαkσ θάηα ηάεκυμ l = 2 m, 

αηiζβkΫαμ ηΪααμ εαδ ίλέjεκθkαδ αεέθβkα jkκ κλδασθkδκ hΪπihκ ηi kκ θάηα kiθkωηΫθκέ Τβ χλκθδεά 

jkδγηά t = 0 αjεiέkαδ jkκ Σ1 κλδασθkδα jkαγiλά hτθαηβ F  εαδ kα jυηαkα αλχέακυθ θα εδθκτθkαδ 

ηi jkαγiλά iπδkΪχυθjβ β κπκέα Ϋχiδ ηΫkλκ έjκ ηi β m/s2, iθυ kκ θάηα παλαηΫθiδ kiθkωηΫθκ εαδ 

κλδασθkδκ. Ο jυθkiζijkάμ kλδίάμ κζέjγβjβμ ηikαιτ kωθ jωηΪkωθ εαδ kκυ hαπΫhκυ iέθαδ μ = 0,4. 

〉1) Να υπκζκγέjiki kκ ηΫkλκ kβμ kλδίάμ κζέjγβjβμ πκυ αjεiέkαδ ji εΪγi jυηαέέ 

Μονάhiς 6 

 

〉β) Να iφαλησjiki kκ γiηiζδυhβ θσηκ kβμ Μβχαθδεάμ jkκ jυηα Σ2 εαδ θα υπκζκγέjiki kκ ηΫkλκ 

kβμ hτθαηβμ πκυ αjεiέkαδ jkκ jυηα Σ2 απσ kκ θάηαέ 

Μονάhiς 6 

〉γ) Να υπκζκγέjiki kβθ iθΫλγiδα πκυ ηikαίδίΪαikαδ jkα jυηαkα ηΫjω kκυ Ϋλγκυ kβμ hτθαηβμ F , 

απσ kβ χλκθδεά jkδγηά t = 0 ηΫχλδ kβ χλκθδεά t1 = 4 s. 

Μονάhiς 6 

〉4) Τβ χλκθδεά jkδγηά t1 = 4 s εσίikαδ kκ θάηα, χωλέμ θα πΪοiδ θα αjεiέkαδ β hτθαηβ F έ Να υπκά

ζκγέjiki kβθ απσjkαjβ ηikαιτ kωθ jωηΪkωθ Σ1 εαδ Σ2, kβ χλκθδεά jkδγηά t2 = 7 s.  

Μονάhiς 7 

Δέθikαδ σkδ β iπδkΪχυθjβ kβμ ίαλτkβkαμ iέθαδ g = 10 m/s2.  
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Θ《Μ] 〉 

 

Έθαμ iλγΪkβμ Ϋχiδ hΫjiδ hτκ εδίυkδα Κ1 εαδ Κ2 ηi Ϋθα ηβ iεkαά

kσ θάηα αηiζβkΫαμ ηΪααμέ Σkκ εδίυkδκ Κ1 αjεiέkαδ κλδασθkδα 

jkαγiλά hτθαηβ F , σπωμ φαέθikαδ jkκ jχάηα εαδ kα εδίυkδα 

ηikαεδθκτθkαδ ji ζiέκ κλδασθkδκ hΪπihκ, ηi kκ θάηα θα iέθαδ πΪθkα κλδασθkδκ εαδ kiθkωηΫθκέ Τα 

ίΪλβ kωθ εδίωkέωθ Κ1 εαδ Κ2 iέθαδ B1 = 150 N εαδ Β2 ν βεί Ν αθkέjkκδχα, iθυ kκ ηΫkλκ kβμ hτθαά

ηβμ πκυ αjεiέ kκ θάηα jkκ εδίυkδκ Κ2 iέθαδ έjκ ηi 1ίί Νέ 

Να υπκζκγέjikiκ 

〉1) kβ ηΪαα εΪγi εδίωkέκυ, 

Μονάhiς 6 

〉β) kβθ iπδkΪχυθjβ ηi kβθ κπκέα εδθiέkαδ kκ εδίυkδκ Κ1, 

Μονάhiς 6 

〉γ) kκ ηΫkλκ kβμ hτθαηβμ F πκυ αjεiέkαδ jkκ εδίυkδκ Κ1, 

Μονάhiς 6 

〉4) πσjκ kκδμ iεαkσ απσ kβθ iθΫλγiδα πκυ ηikαίδίΪαikαδ jkα εδίυkδα ηΫjω kβμ hτθαηβμ F , ηikαά

φΫλikαδ jkκ εδίυkδκ Κ2.  

Μονάhiς 7 

Δέθikαδ σkδ β iπδkΪχυθjβ kβμ ίαλτkβkαμ iέθαδ g = 10 m/s2.  
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Θ《Μ] 〉 

 

Σi Ϋθα εδίυkδκ ηΪααμ m = 5 kg αjεiέkαδ κλδασθkδα 

jkαγiλά hτθαηβ F  εαδ kκ εδίυkδκ κζδjγαέθiδ ηi 

jkαγiλά kαχτkβkα ηΫkλκυ θ m/s, ji κλδασθkδκ hλσηκ 

πκυ kαυkέαikαδ ηi kκθ Ϊικθα x΄x. Τκ Ϋλγκ kβμ hτθαηβμ F  εαkΪ kβ ηikαkσπδjβ kκυ εδίωkέκυ απσ kβ 

γΫjβ xκ = 0 ηΫχλδ kβ γΫjβ x1 = 15 m iέθαδ έjκ ηi γίί Jέ Να υπκζκγέjikiκ 

〉1) kκ ηΫkλκ kβμ hτθαηβμ F . 

Μονάhiς 6 

〉β) kκ jυθkiζijkά kλδίάμ κζέjγβjβμ ηikαιτ kκυ εδίωkέκυ εαδ kκυ hαπΫhκυέ 

Μονάhiς 6 

〉γ) kκ λυγησ ηi kκθ κπκέκ β πλκjφiλσηiθβ jkκ εδίυkδκ iθΫλγiδα ηikαkλΫπikαδ ji γiλησkβkαέ 

Μονάhiς 6 

〉4) Τβ χλκθδεά jkδγηά πκυ kκ εδίυkδκ hδΫλχikαδ απσ kβ γΫjβ x1, εαkαλγiέkαδ β hτθαηβ F έ Να 

jχihδΪjiki kκ hδΪγλαηηα kβμ εδθβkδεάμ iθΫλγiδαμ kκυ εδίωkέκυ ji jυθΪλkβjβ ηi kβ γΫjβ kκυ x πΪά

θω jkκθ Ϊικθα, απσ kβ γΫjβ xκ = 0, ηΫχλδ kβ γΫjβ σπκυ αυkσ jkαηαkΪέ 

Μονάhiς 7 

Δέθikαδ σkδ β iπδkΪχυθjβ kβμ ίαλτkβkαμ iέθαδ g = 10 m/s2.  
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Θ《Μ] 〉 

 

Έθα jυηα ηΪααμ m ν δ kg εδθiέkαδ ji κλδασθkδκ hΪπihκ ηi jkαγiλά kαχτkβkα υκ ν 1ί mήsέ Γδα θα 

hδαkβλκτηi jkαγiλά kβθ kαχτkβkα kκυ jυηαkκμ αjεκτηi j’ αυkσ κλδασθkδα hτθαηβ F έ Τκ ηΫkλκ 

kβμ hτθαηβμ, απσ kβ χλκθδεά jkδγηά t = 0 ηΫχλδ kβ jkδγηά t1 = 10 s, iέθαδ jkαγiλσ εαδ έjκ ηi βί N.  

〉1) Να υπκζκγέjiki kκ ηΫkλκ kβμ kλδίάμ κζέjγβjβμ ηikαιτ kκυ jυηαkκμ εαδ kκυ hαπΫhκυέ  

Μονάhiς 5 

〉β) Να υπκζκγέjiki kκ λυγησ παλαγωγάμ Ϋλγκυ απσ kβ hτθαηβ F . 

Μονάhiς 5 

Τβ χλκθδεά jkδγηά t1 αυιΪθκυηi αεαλδαέα kκ ηΫkλκ kβμ hτθαηβμ F  εαkΪ 1ί Ν εαδ kκ hδαkβλκτηi 

jkβ jυθΫχiδα jkαγiλσ jkβ θΫα kκυ kδηά, ηΫχλδ kβ χλκθδεά jkδγηά t2, σπκυ β kαχτkβkα kκυ jυηαkκμ 

γέθikαδ έjβ ηi βί m/s εαδ kβ jkδγηά αυkά εαkαλγκτηi αεαλδαέα kβ hτθαηβ F .  

〉γ) Να ίλiέki kβ χλκθδεά jkδγηά t2 πκυ εαkαλγάjαηi kβ hτθαηβέ 

Μονάhiς 7 

〉4) Να jχihδΪjiki ji jτjkβηα ίαγηκζκγβηΫθωθ αισθωθ, kκ hδΪγλαηηα kβμ kαχτkβkαμ kκυ jυηαά

kκμ ji jυθΪλkβjβ ηi kκ χλσθκ απσ kβ χλκθδεά jkδγηά t ν ί, ηΫχλδ kβ jkδγηά πκυ jkαηαkΪ θα εδθiέά

kαδ εαδ θα υπκζκγέjiki kκ jυθκζδεσ hδΪjkβηα πκυ hδΪθυji kκ jυηαέ  

Μονάhiς 8 

Δέθikαδ σkδ β iπδkΪχυθjβ kβμ ίαλτkβkαμ iέθαδ g = 10 m/s2.  

 



 

Θ《Μ] 〉 

 

Έθα ηδελσ jυηα ηΪααμ ε kg iέθαδ αλχδεΪ αεέθβkκ ji κλδασθkδκ hΪπihκέ Τβ χλκθδεά jkδγηά tκ = 0  

αjεiέkαδ jkκ jυηα κλδασθkδα jkαγiλά hτθαηβ F  ηΫkλκυ ζί Ν, κπσki kκ jυηα αλχέαiδ θα κζδjγαέά

θiδ πλκμ kβθ εαkiτγυθjβ kβμ hτθαηβμ F  εαδ kβ χλκθδεά jkδγηά t1 = 10 s Ϋχiδ απκεkάjiδ kαχτkβkα 

έjβ ηi δί m/s.  

〉1) Να υπκζκγέjiki kκ ηΫkλκ kβμ iπδkΪχυθjβμ kκυ jυηαkκμέ  

Μονάhiς 6 

〉β) Να υπκζκγέjiki kκ jυθkiζijkά kλδίάμ κζέjγβjβμ ηikαιτ kκυ jυηαkκμ εαδ kκυ hαπΫhκυέ  

Μονάhiς 6 

Τβ χλκθδεά jkδγηά t1 εαkαλγiέkαδ β hτθαηβ F  εαδ kκ jυηα jυθiχέαiδ kβθ εέθβjά kκυ ηΫχλδ θα jkαά

ηαkάjiδέ 

〉γ) Να υπκζκγέjiki kκ hδΪjkβηα πκυ hδαθτiδ kκ jυηα jkβ hδΪλεiδα kβμ iπδίλαhυθσηiθβμ εέθβjβμ 

πκυ iεkiζiέέ  

Μονάhiς 7 

〉4) Να υπκζκγέjiki kκ Ϋλγκ kβμ kλδίάμ κζέjγβjβμ ji σζβ kβ hδΪλεiδα kβμ εέθβjβμέ 

Μονάhiς 6 

 

Δέθikαδ σkδ β iπδkΪχυθjβ kβμ ίαλτkβkαμ iέθαδ g = 10 m/s2.  

 



Θ《Μ] 〉 

 

Έθα jυηα ηΪααμ 10 kg ίλέjεikαδ αλχδεΪ αεέθβkκ ji 

κλδασθkδκ hΪπihκέ Τβ χλκθδεά jkδγηά t = 0 αjεiέkαδ 

j’ αυkσ κλδασθkδα hτθαηβ F  jkαγiλάμ εαkiτγυθά

jβμ, kκ ηΫkλκ kβμ κπκέαμ ηikαίΪζζikαδ ηi kκ χλσθκ, 

σπωμ φαέθikαδ jkκ hδπζαθσ hδΪγλαηηαέ Ο jυθkiζiά

jkάμ kλδίάμ κζέjγβjβμ ηikαιτ kκυ jυηαkκμ εαδ kκυ 

κλδασθkδκυ hαπΫhκυ iέθαδ έjκμ ηi μ ν ί,β εαδ β iπδkΪχυθjβ kβμ ίαλτkβkαμ iέθαδ g = 10 m/s2. 

〉1) Να jχihδΪjiki Ϋθα απζσ jχάηα jkκ κπκέκ θα φαέθκθkαδ σζiμ kδμ hυθΪηiδμ πκυ αjεκτθkαδ jkκ 

jυηα εαkΪ kβ hδΪλεiδα πκυ αjεiέkαδ β hτθαηβ F  εαδ θα υπκζκγέjiki kκ ηΫkλκ kβμ kλδίάμ κζέjγβά

jβμέ  

Μονάhiς 6 

〉β) Να πλκjhδκλέjiki ji πκδκ χλκθδεσ hδΪjkβηα kκ jυηα iπδkαχτθikαδ εαδ θα αδkδκζκγάjiki kβθ 

απΪθkβjά jαμέ 

Μονάhiς 6 

〉γ) Να υπκζκγέjiki kκ ηΫkλκ kβμ kαχτkβkαμ kκυ jυηαkκμ kβ χλκθδεά jkδγηά t2 = 10 s. 

Μονάhiς 6 

〉4) Να υπκζκγέjiki kβ ηΫjβ kαχτkβkα kκυ jυηαkκμ jkβ χλκθδεά hδΪλεiδα 0 20  s. 

Μονάhiς 7 
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Θ《Μ] 〉 

 

Δτκ jυηαkα Σ1 εαδ Σ2 ηi έjiμ ηΪαiμ m = 20 kg kκ 

εαγΫθα, εδθκτθkαδ ji παλΪζζβζiμ kλκχδΫμ jkκθ έhδκ 

κλδασθkδκ hλσηκ, ηi αθkέγikβ φκλΪ Τα jυηαkα iηφαά

θέακυθ kκθ έhδκ jυθkiζijkά kλδίάμ ηi kκ hλσηκέ Σkκ 

hδπζαθσ jχάηα φαέθκθkαδ kα jυηαkα kβ χλκθδεά jkδγηά πκυ hδΫλχκθkαδ απσ kα jβηiέα Α, 〈 kκυ 

hλσηκυ kα κπκέα ηikαιτ kκυμ απΫχκυθ κλδασθkδα απσjkαjβ έjβ ηi d. 

Αθ kα jυηαkα hΫχκθkαδ kβθ έhδα εαkΪ ηΫkλκ hτθαηβ F = 80 N, kσki εδθκτθkαδ ηi jkαγiλΫμ kαχτkβά

kiμ έjκυ ηΫkλκυ υ = 40 m/s εαδ γδα θα εαζτοiδ kκ Σ1 kβ hδαhλκηά   (εαδ αθkέjkκδχα kκ Σ2 kβ 

hδαhλκηά ), απαδkiέkαδ χλσθκμ έjκμ ηi ε s. 

〉1) Να υπκζκγέjiki kβθ απσjkαjβ d ηikαιτ kωθ jβηiέωθ Α, 〈, 

Μονάhiς 5 

〉β) Να υπκζκγέjiki kκ jυθkiζijkά kλδίάμ ηikαιτ kωθ jωηΪkωθ εαδ kκυ hλσηκυ. 

Μονάhiς 6 

Έjkω σkδ kυλα kα jυηαkα Σ1 εαδ Σ2 iέθαδ αεέθβkα 

jkα jβηiέα Α εαδ 〈 εαδ kβ χλκθδεά jkδγηά t = 0 αά

jεκτθkαδ j’ αυkΪ hυθΪηiδμ ηi ηΫkλα F1 = 180 N εαδ 

F2 = 140 N αθkέjkκδχαέ  

〉γ) Να υπκζκγέjiki kκ ηΫkλκ kβμ iπδkΪχυθjβμ εΪγi jυηαkκμ, 

Μονάhiς 6 

〉4) Να ίλiέki πκδα χλκθδεά jkδγηά kα jυηαkα γα ίλiγκτθ πΪζδ ji κλδασθkδα απσjkαjβ έjβ ηi d. 

Μονάhiς 8 

Δέθikαδ σkδ β iπδkΪχυθjβ kβμ ίαλτkβkαμ iέθαδ g = 10 m/s2.  
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Θ《Μ] 〉 

 

Έθαμ ηαγβkάμ kβ χλκθδεά jkδγηά t = 0, πikΪiδ ηδα πΫkλα ηΪααμ 200 g, απσ kκ Ϋhαφκμ εαkαεσλυφα 

πλκμ kα πΪθω ηi αλχδεά kαχτkβkα κυ έ Τκ ηΫγδjkκ τοκμ, πκυ φkΪθiδ β πΫkλα απσ kκ Ϋhαφκμ iέθαδ έjκ 

ηi 5 m εαδ jkβ jυθΫχiδα iπαθΫλχikαδ jkκ jβηiέκ iεkσιiυjβμ kβ χλκθδεά jkδγηά t1. Η iπδkΪχυθjβ 

kβμ ίαλτkβkαμ iέθαδ g = 10 m/s2 εαδ β αθkέjkαjβ kκυ αΫλα γiωλiέkαδ αηiζβkΫαέ Να κλέjiki ωμ iπέά

πihκ αθαφκλΪμ γδα kβ hυθαηδεά iθΫλγiδα kκ Ϋhαφκμέ 

〉1) Να υπκζκγέjiki kβ ηβχαθδεά iθΫλγiδα kβμ πΫkλαμ kβ χλκθδεά jkδγηά πκυ ίλέjεikαδ jkκ ηΫγδά

jkκ τοκμ απσ kκ Ϋhαφκμέ  

Μονάhiς 6 

〉β) Να υπκζκγέjiki kκ ηΫkλκ υκ kβμ αλχδεάμ kαχτkβkαμ iεkσιiυjβμέ 

Μονάhiς 6 

〉γ) Να ίλiέki ji πκδκ τοκμ απσ kκ Ϋhαφκμ β εδθβkδεά iθΫλγiδα kβμ πΫkλαμ iέθαδ έjβ ηi kκ ηδjσ kβμ 

αλχδεάμ kβμ εδθβkδεάμ iθΫλγiδαμέ 

Μονάhiς 6 

〉4) Να jχihδΪjki ji jτjkβηα ίαγηκζκγβηΫθωθ αισθωθ, kβ γλαφδεά παλΪjkαjβ kβμ αζγiίλδεάμ 

kδηάμ kβμ kαχτkβkαμ kβμ πΫkλαμ ji jυθΪλkβjβ ηi kκ χλσθκ, απσ kβ χλκθδεά jkδγηά t = 0, ηΫχλδ kβ 

χλκθδεά jkδγηά t1. 

Μονάhiς 7 

 



Θ《Μ] 〉 

 

Σi Ϋθα εδίυkδκ ηΪααμ δ kg αjεiέkαδ κλδασθkδα 

hτθαηβ F  ηikαίζβkκτ ηΫkλκυ εαδ kκ εδθiέ ji 

κλδασθkδκ hΪπihκ πλκμ kβθ εαkiτγυθjβ kβμ hτά

θαηβμέ Η αζγiίλδεά kδηά kβμ kαχτkβkαμ kκυ εδά

ίωkέκυ ηikαίΪζζikαδ ji jυθΪλkβjβ ηi kκ χλσθκ 

γδα kβ χλκθδεά hδΪλεiδα 0 19s , σπωμ φαέθikαδ 

jkκ hδπζαθσ hδΪγλαηηα, iθυ απσ kβ χλκθδεά jkδγηά t = 19 s εαδ ηikΪ kκ εδίυkδκ παλαηΫθiδ αεέθβά

kκέ Τκ ηΫkλκ kβμ κλδασθkδαμ hτθαηβμ F  jkβ χλκθδεά hδΪλεiδα  0 10s , iέθαδ jkαγiλσ εαδ έjκ ηi 

βί Ν, iθυ β iπδkΪχυθjβ kβμ ίαλτkβkαμ iέθαδ g = 10 m/s2.  

〉1) Να ηiζikάjiki kκ hδΪγλαηηα kαχτkβkαμ – χλσθκυ εαδ θα χαλαεkβλέjiki kδμ εδθάjiδμ πκυ iεkiά

ζiέ kκ εδίυkδκ jkδμ χλκθδεΫμ hδΪλεiδiμ 0 10s , 10 15s  εαδ 15 19s . 

Μονάhiς 6 

〉β) Να υπκζκγέjiki kβθ iπδkΪχυθjβ kκυ εδίωkέκυ, jkδμ εδθάjiδμ σπκυ β kαχτkβkα kκυ ηikαίΪζζiά

kαδ. 

Μονάhiς 6 

〉γ) Να υπκζκγέjiki kκ jυθkiζijkά kλδίάμ κζέjγβjβμ ηikαιτ kκυ εδίωkέκυ εαδ kκυ κλδασθkδκυ hαά

πΫhκυέ 

Μονάhiς 6 

〉4) Να υπκζκγέjiki kκ πκjσ kβμ iθΫλγiδαμ πκυ ηikαφΫλγβεi jkκ εδίυkδκ ηΫjω kκυ Ϋλγκυ kβμ hτά

θαηβμ F jkβ χλκθδεά hδΪλεiδα 0 19 s. 

Μονάhiς 7 
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Θ《Μ] 〉 

 

Έθα εδίυkδκ ηΪααμ θ kg ίλέjεikαδ αλχδεΪ αεέθβkκ ji Ϋθα jβηiέκ κλδασθkδκυ hαπΫhκυέ Τβ χλκθδεά 

jkδγηά t ν ί Ϋθαμ ηαγβkάμ αjεiέ jkκ εδίυkδκ κλδασθkδα hτθαηβ F , εαδ kκ εδίυkδκ αλχέαiδ θα εδθiέά

kαδ εαkΪ ηάεκμ ηδαμ iυγiέαμ πκυ kαυkέαikαδ ηi kκθ κλδασθkδκ Ϊικθα x΄xέ Η αζγiίλδεά kδηά kβμ hτά

θαηβμ ηikαίΪζζikαδ ηi kβ γΫjβ x kκυ jυηαkκμ, jτηφωθα ηi kβ jχΫjβ 100 20F x  , (σπκυ F ji 

Ν εαδ x ji m) ηΫχλδ kβ jkδγηά πκυ ηβhiθέαikαδ εαδ jkβ jυθΫχiδα εαkαλγiέkαδέ Τκ εδίυkδκ ίλέjεikαδ 

αλχδεΪ jkβ γΫjβ xκ ν ί kκυ Ϊικθα εαδ εαkΪ kβθ εέθβjβ kκυ hΫχikαδ απσ kκ hΪπihκ jkαγiλά hτθαηβ 

kλδίάμ ηΫkλκυ γί Νέ 

〉1) Να πλκjhδκλέjiki kβ γΫjβ kκυ εδίωkέκυ jkβθ κπκέα ηβhiθέαikαδ kκ ηΫkλκ kβμ hτθαηβμ F . 

Μονάhiς 5 

〉β) Να υπκζκγέjiki kκ Ϋλγκ kβμ hτθαηβμ F , απσ kβ χλκθδεά jkδγηά t ν ί, ηΫχλδ kβ χλκθδεά jkδγηά 

πκυ ηβhiθέαikαδέ 

Μονάhiς 6 

〉γ) Να υπκζκγέjiki kκ ηΫkλκ kβμ kαχτkβkαμ kκυ εδίωkέκυ kβ χλκθδεά jkδγηά πκυ ηβhiθέαikαδ β 

hτθαηβ F . 

Μονάhiς 6 

〉4) Να ίλiέki πσjκ hδΪjkβηα hδαθτiδ kκ εδίυkδκ iπδίλαhυθσηiθκ, jkβ χλκθδεά hδΪλεiδα πκυ iθiλά

γiέ β hτθαηβ F . 

Μονάhiς 8 

Δέθikαδ σkδ β iπδkΪχυθjβ kβμ ίαλτkβkαμ iέθαδ g = 10 m/s2.  

 



Θ《Μ] 〉 

 

Δτκ jυηαkα Σ1 εαδ Σ2 ηi ηΪαiμ m1 = 1ί kg εαδ m2 = 30 kg 

ίλέjεκθkαδ αεέθβkα jkα jβηiέα Α, 〈 iθσμ ζiέκυ κλδασθkδά

κυ hαπΫhκυ εαδ απΫχκυθ ηikαιτ kκυμ απσjkαjβ d = 8 m. 

Τβ χλκθδεά jkδγηά t = 0, αjεκτθkαδ jkα jυηαkα Σ1 εαδ Σ2 

κδ hυθΪηiδμ F1 ν δί Ν εαδ F2 = 90 N αθkέjkκδχα, κδ κπκέiμ Ϋχκυθ kβ hδiτγυθjβ kβμ iυγiέαμ πκυ κλέά

ακυθ kα jβηiέα Α, 〈έ Τα jυηαkα, σπωμ φαέθikαδ jkκ hδπζαθσ jχάηα, αλχέακυθ θα εδθκτθkαδ εαkΪ 

ηάεκμ αυkάμ kβμ iυγiέαμ εαδ πλκμ kβθ έhδα εαkiτγυθjβ, ηi kκ Σ2 θα iέθαδ ηπλκjkΪ απσ kκ Σ1,. 

〉1) Να υπκζκγέjiki kβθ iπδkΪχυθjβ ηi kβθ κπκέα εδθiέkαδ εΪγi jυηαέ 

Μονάhiς 6 

〉β) Να υπκζκγέjiki kκ hδΪjkβηα πκυ hδαθτiδ εΪγi jυηα, απσ kβ χλκθδεά jkδγηά t = 0, ηΫχλδ kβ 

χλκθδεά jkδγηά t1 = 4 s.  

Μονάhiς 6 

〉γ) Να υπκζκγέjiki kβ hδαφκλΪ kωθ εδθβkδευθ iθiλγiδυθ  1 2K K  kωθ hτκ jωηΪkωθ, kβ χλκθδεά 

jkδγηά πκυ kα hτκ jυηαkα γα jυθαθkβγκτθ.  

Μονάhiς 6 

〉4) Να ίλiέki πκδα χλκθδεά jkδγηά kκ jυηα Σ1 γα πλκβγiέkαδ kκυ Σ2 εαkΪ 1ί m. (Θiωλάjki σkδ kβ 

χλκθδεά jkδγηά πκυ πλκjπiλθΪ kκ Σ1 kκ Σ2, kα jυηαkα hiθ Ϋλχκθkαδ ji iπαφά) 

Μονάhiς 7 
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Θ《Μ] 〉 

 

Δτκ jυηαkα Σ1 εαδ Σ2 ηi ηΪαiμ m1 = 1 kg εαδ m2 = 7 kg 

αθkέjkκδχα iέθαδ hiηΫθα jkα Ϊελα ηβ iεkαkκτ θάηαkκμ, 

kκ κπκέκ hδΫλχikαδ απσ kβθ πiλδφΫλiδα ηδαμ ζiπkάμ kλκά

χαζέαμ, σπωμ φαέθikαδ jkκ jχάηαέ Τκ jυηα Σ1 ηπκλiέ θα 

κζδjγαέθiδ ji κλδασθkδκ hΪπihκ ηi kκ κπκέκ iηφαθέαiδ 

jυθkiζijkά kλδίάμ κζέjγβjβμ μ ν ί,ζ, iθυ kκ Σ2 ελΫηiά

kαδ απσ kκ Ϊζζκ Ϊελκ kκυ θάηαkκμ εαδ εδθiέkαδ εαkαεσά

λυφαέ Αjεκτηi κλδασθkδα jkαγiλά hτθαηβ F  jkκ Σ1, ηi 

φκλΪ αυkάθ πκυ φαέθikαδ jkκ hδπζαθσ jχάηα εαδ kκ jτά

jkβηα kωθ hτκ jωηΪkωθ εδθiέkαδ ηi jkαγiλά kαχτkβkα ηΫkλκυ υ = 0,2 m/s, ηi kκ jυηα Σ2 θα εαkiά

ίαέθiδ εαkαεσλυφαέ Θiωλάjiki σkδ kκ θάηα, σπωμ εαδ β kλκχαζέα iέθαδ αηiζβkΫαμ ηΪααμ, εαγυμ 

εαδ kβθ αθkέjkαjβ kκυ αΫλα αηiζβkΫαέ Η iπδkΪχυθjβ kβμ ίαλτkβkαμ iέθαδ g = 10 m/s2. 

〉1) Να jχihδΪjiki kδμ hυθΪηiδμ πκυ αjεκτθkαδ jkκ jυηα Σ2 εαδ θα υπκζκγέjiki kκ ηΫkλκ kβμ hτά

θαηβμ πκυ hΫχikαδ απσ kκ θάηαέ 

Μονάhiς 6 

〉β) Να υπκζκγέjiki kβθ δjχτ (εαk’ απσζυkβ kδηά), kβμ hτθαηβμ F . 

Μονάhiς 6 

ΚΪπκδα χλκθδεά jkδγηά πκυ γiωλκτηi ωμ t = 0, εαkαλγκτηi kβ hτθαηβ F . 

〉γ) Να υπκζκγέjiki kκ ηΫkλκ kβμ iπδkΪχυθjβμ ηi kβθ κπκέα εδθκτθkαδ jkβ jυθΫχiδα kα jυηαkαέ 

Μονάhiς 7 

〉4) Να υπκζκγέjiki kκ Ϋλγκ kβμ hτθαηβμ πκυ hΫχikαδ kκ jυηα Σ1 απσ kκ θάηα, απσ kβ χλκθδεά 

jkδγηά t = 0, ηΫχλδ kβ χλκθδεά jkδγηά t1 = 0,2 s. 

Μονάhiς 6 
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Θ《Μ] 〉 

 

Έθα εδίυkδκ ηi ηΪαα β kg iέθαδ αλχδεΪ αεέθβkκ πΪθω ji κλδασθkδκ 

hΪπihκ εαδ jkβ γΫjβ xo ν ί iθσμ κλδασθkδκυ Ϊικθα x΄xέ Σkκ εδίυkδκ 

αjεiέkαδ κλδασθkδα hτθαηβ F  jkαγiλάμ εαkiτγυθjβμ εαδ αλχέαiδ 

θα εδθiέkαδ πλκμ kβ γikδεά φκλΪ kκυ Ϊικθαέ Η kδηά kβμ hτθαηβμ 

ηikαίΪζζikαδ ηi kβ γΫjβ x kκυ εδίωkέκυ, σπωμ φαέθikαδ jkκ hδπζαά

θσ hδΪγλαηηαέ Ο jυθkiζijkάμ kλδίάμ κζέjγβjβμ ηikαιτ kκυ εδίωά

kέκυ εαδ kκυ hαπΫhκυ iέθαδ μ = 0,1. Να υπκζκγέjikiκ 

〉1) kκ ηΫkλκ kβμ kλδίάμ κζέjγβjβμ ηikαιτ kκυ εδίωkέκυ εαδ kκυ hαπΫhκυέ 

Μονάhiς 5 

〉β) kκ Ϋλγκ kβμ hτθαηβμ F , εαkΪ kβ ηikαkσπδjβ kκυ εδίωkέκυ απσ kβ γΫjβ xκ ν ί, ηΫχλδ kβ γΫjβ x 

= 6 m.  

Μονάhiς 7 

〉γ) kκ ηΫkλκ kβμ kαχτkβkαμ kκυ εδίωkέκυ jkβ γΫjβ x = 6 m.  

Μονάhiς 7 

Δδ) πσjκ kκδμ iεαkσ απσ kβθ iθΫλγiδα πκυ ηikαίδίΪαikαδ jkκ εδίυkδκ ηΫjω kκυ Ϋλγκυ kβμ hτθαηβμ 

F , ηikαkλΫπikαδ ji εδθβkδεά iθΫλγiδα kκυ εδίωkέκυ εαkΪ kβ ηikαkσπδjά kκυ απσ kβ γΫjβ xκ = 0, 

ηΫχλδ kβ γΫjβ x = 6 m.  

Μονάhiς 6 

Δέθikαδ β iπδkΪχυθjβ kβμ ίαλτkβkαμ g = 10m/s2. 
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Θ《Μ] 〉 

 

Απσ kβθ kαλΪkjα iθσμ εkδλέκυ πκυ Ϋχiδ τοκμ Η, kβ χλκθδεά jkδγηά t ν ί Ϋθαμ iλγΪkβμ αφάθiδ Ϋθα 

jφυλέ ηΪααμ β kg θα πΫjiδ εαkαεσλυφαέ Τβ χλκθδεά jkδγηά t1 = 1 s, kκ jφυλέ πΫφkκθkαμ πiλθΪiδ 

ηπλκjkΪ απσ kκ παλΪγυλκ kκυ βκυ κλσφκυ πκυ ίλέjεikαδ ji τοκμ ζ,βε m απσ kκ Ϋhαφκμέ Η αθkέά

jkαjβ kκυ αΫλα γiωλiέkαδ αηiζβkΫα εαδ ωμ iπέπihκ αθαφκλΪμ γδα kβ hυθαηδεά iθΫλγiδα γiωλκτηi 

kκ Ϋhαφκμέ Η iπδkΪχυθjβ kβμ ίαλτkβkαμ iέθαδ g = 10 m/s2. 

〉1) Να υπκζκγέjiki kβθ kαχτkβkα kκυ jφυλδκτ kβ χλκθδεά jkδγηά t1. 

Μονάhiς 6 

〉β) Να υπκζκγέjiki kκ τοκμ Η kκυ εkδλέκυέ 

Μονάhiς 6 

〉γ) Να πλκjhδκλέjiki kβ γΫjβ kκυ jφυλδκτ, kβ χλκθδεά jkδγηά σπκυ β εδθβkδεά kκυ iθΫλγiδα iέθαδ 

έjβ ηi kκ 1

4
 kβμ hυθαηδεάμ iθΫλγiδαμ πκυ Ϋχiδ jkβ γΫjβ αυkάέ 

Μονάhiς 6 

〉4) Να jχihδΪjiki ji jτjkβηα ίαγηκζκγβηΫθωθ αισθωθ, kκ hδΪγλαηηα kβμ hυθαηδεάμ iθΫλγiδαμ 

kκυ jφυλδκτ ji jυθΪλkβjβ kκυ τοκυμ kκυ απσ kκ Ϋhαφκμέ   

Μονάhiς 7 

 



Θ《Μ] 〉 

 

Δτκ jυηαkα Σ1 εαδ Σ2 ηi έjiμ ηΪαiμ m = 20 kg kκ 

εαγΫθα, κζδjγαέθκυθ πΪθω ji κλδασθkδκ hΪπihκ 

ηi kκ κπκέκ iηφαθέακυθ έjβ εαkΪ ηΫkλκ kλδίά, kκ 

ηΫkλκ kβμ κπκέαμ iέθαδ έjκ ηi 1ίί Νέ Τα jυηαkα 

εδθκτθkαδ πΪθω jkβθ έhδα iυγiέα ji αθkέγikiμ εαkiυγτθjiδμ υjki θα πζβjδΪακυθ ηikαιτ kκυμέ Τβ 

χλκθδεά jkδγηά t ν ί πκυ kα jυηαkα hδΫλχκθkαδ απσ kα jβηiέα Α εαδ 〈 kβμ iυγiέαμ Ϋχκθkαμ  kαχτά

kβkiμ ηΫkλκυ υκ1 = 12 m/s εαδ υκβ = 8 m/s αθkέjkκδχα, εαδ απΫχκυθ ηikαιτ kκυμ απσjkαjβ d = 150 

m, αjεκτθkαδ j’ αυkΪ hυθΪηiδμ 1F  εαδ 2F  αθkέjkκδχα, σπωμ φαέθikαδ jkκ jχάηα, κπσki kβ χλκθδεά 

jkδγηά t1 = 2 s kκ ηΫkλκ kβμ kαχτkβkαμ εΪγi jυηαkκμ Ϋχiδ hδπζαjδαjkiέέ Να υπκζκγέjikiκ 

〉1) kκ jυθkiζijkά kλδίάμ κζέjγβjβμ ηikαιτ kωθ jωηΪkωθ εαδ kκυ κλδασθkδκυ hαπΫhκυέ 

Μονάhiς 5 

〉β) kα ηΫkλα kωθ hυθΪηiωθ 1F  εαδ 2F . 

Μονάhiς 8 

〉γ)  πσjκ απΫχκυθ kα jυηαkα, kβ χλκθδεά jkδγηά t1. 

Μονάhiς 6 

〉4) kβθ κζδεά εδθβkδεά kωθ jωηΪkωθ kβ χλκθδεά jkδγηά t1. 

Μονάhiς 6 

Δέθikαδ σkδ β iπδkΪχυθjβ kβμ ίαλτkβkαμ iέθαδ g = 10 m/s2.  
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Θ《Μ] 〉 

 

Έθα jυηα ηΪααμ β0 kg ίλέjεikαδ αλχδεΪ αεέθβkκ ji ζiέκ 

κλδασθkδκ hΪπihκέ Τβ χλκθδεά jkδγηά t = 0 jkκ jυηα αά

jεiέkαδ κλδασθkδα hτθαηβ F , β αζγiίλδεά kδηά kβμ κά

πκέαμ ηikαίΪζζikαδ ηi kκ χλσθκ, σπωμ φαέθikαδ jkκ hδά

πζαθσ hδΪγλαηηαέ  

〉1) Να υπκζκγέjiki kβθ iπδkΪχυθjβ kκυ jυηαkκμ, kβ 

χλκθδεά jkδγηά t1 = 4 s. 

Μονάhiς 6 

〉β) Να υπκζκγέjiki kκ hδΪjkβηα πκυ hδαθτiδ kκ jυηα, απσ kβ χλκθδεά jkδγηά t = 0, ηΫχλδ kβ χλκά

θδεά jkδγηά t2 = 5 s. 

Μονάhiς 6 

〉γ) Να υπκζκγέjiki kκ Ϋλγκ kβμ hτθαηβμ F , απσ kβ χλκθδεά jkδγηά t = 0, ηΫχλδ kβ χλκθδεά jkδγηά 

t3 = 10 s.  

Μονάhiς 6 

〉4) Να υπκζκγέjiki kβ ηikαίκζά kβμ εδθβkδεάμ iθΫλγiδαμ kκυ jυηαkκμ jkβ χλκθδεά hδΪλεiδα 

0 15  s. 

Μονάhiς 7 
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Θ《Μ] 〉 

 

Δτκ jυηαkα Σ1 εαδ Σ2 ηi ηΪαiμ m1 ν 1 kg εαδ m2 = 3 kg 

ίλέjεκθkαδ αεέθβkα ji κλδασθkδκ hΪπihκ, ηi kκ κπκέκ iηά

φαθέακυθ kκθ έhδκ jυθkiζijkά kλδίάμ μ = 0,5. Τα jυηαkα 

αλχδεΪ ίλέjεκθkαδ jkα jβηiέα Α, 〈 εαδ β ηikαιτ kκυμ 

απσjkαjβ iέθαδ d = 16 mέ Τβ χλκθδεά jkδγηά t = 0, αjεκτθkαδ jkα jυηαkα kαυkσχλκθα κλδασθkδiμ 

jυγγλαηηδεΫμ hυθΪηiδμ ηi ηΫkλα F1 = 8 Ν εαδ F2 = 30 ζ αθkέjkκδχα, κπσki kα jυηαkα αλχέακυθ θα 

εδθκτθkαδ εαkΪ ηάεκμ kβμ iυγiέαμ πκυ κλέακυθ kα jβηiέα Α εαδ 〈, ηi kκ Σ1 θα iέθαδ ηπλκjkΪ απσ 

kκ Σ2, σπωμ φαέθikαδ jkκ hδπζαθσ jχάηαέ 

〉1) Να υπκζκγέjiki kκ ηΫkλκ kβμ kλδίάμ κζέjγβjβμ πκυ αjεiέkαδ ji εΪγi jυηα. 

Μονάhiς 6 

〉β) Να υπκζκγέjiki kκ ηΫkλκ kβμ iπδkΪχυθjβμ ηi kβθ κπκέαμ εδθiέkαδ εΪγi jυηαέ 

Μονάhiς 6 

〉γ) Να υπκζκγέjiki kκ hδΪjkβηα πκυ hδαθτiδ εΪγi jυηα, απσ kβ χλκθδεά jkδγηά t ν ί, ηΫχλδ kβ 

χλκθδεά jkδγηά t1 πκυ kα jυηαkα γα jυθαθkβγκτθέ 

Μονάhiς 6 

〉4) Να υπκζκγέjiki kβ ηikαίκζά kβμ εδθβkδεάμ iθΫλγiδαμ εΪγi jυηαkκμ, απσ kβ χλκθδεά jkδγηά t 

ν ί, ηΫχλδ kβ χλκθδεά jkδγηά t1 πκυ kα jυηαkα γα jυθαθkβγκτθ.  

Μονάhiς 7 

Δέθikαδ σkδ β iπδkΪχυθjβ kβμ ίαλτkβkαμ iέθαδ g = 10 m/s2.  
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Θ《Μ] 〉 

 

Δτκ jυηαkα Σ1 εαδ Σ2 ηi έjiμ ηΪαiμ m = 20 kg kκ 

εαγΫθα, κζδjγαέθκυθ πΪθω ji κλδασθkδκ hΪπihκ ηi 

kκ κπκέκ iηφαθέακυθ kκθ έhδκ jυθkiζijkά kλδίάμ 

κζέjγβjβμ μ ν ί,δέ Τα jυηαkα εδθκτθkαδ πΪθω 

jkβθ έhδα iυγiέα ji αθkέγikiμ εαkiυγτθjiδμ υjki θα πζβjδΪακυθ ηikαιτ kκυμ εαδ kβ χλκθδεά jkδγηά 

t ν ί, hδΫλχκθkαδ απσ kα jβηiέα kβμ Α εαδ 〈 kβμ iυγiέαμ, kα κπκέα απΫχκυθ ηikαιτ kκυμ απσjkαjβ 

d = 40 m, ηi kαχτkβkiμ ηΫkλκυ υκ1 = 5 m/s εαδ υκβ = 7 m/sέ Τβθ έhδα jkδγηά (t ν ί), jkα jυηαkα Σ1 

εαδ Σ2 αjεκτθkαδ hυθΪηiδμ ηi ηΫkλα F1 = 180 N εαδ F2 = 140 N αθkέjkκδχα, σπωμ φαέθikαδ jkκ hδά

πζαθσ jχάηαέ  

〉1) Να υπκζκγέjiki kκ ηΫkλκ kβμ kλδίάμ κζέjγβjβμ ηikαιτ εΪγi jυηαkκμ εαδ kκυ κλδασθkδκυ hαά

πΫhκυέ 

Μονάhiς 5 

〉β) Να υπκζκγέjiki kκ ηΫkλκ kβμ iπδkΪχυθjβμ εΪγi jυηαkκμέ 

Μονάhiς 6 

〉γ) Να υπκζκγέjiki πκδα χλκθδεά jkδγηά kα jυηαkα Σ1 εαδ Σ2, Ϋχκυθ έjiμ εδθβkδεΫμ iθΫλγiδiμέ 

Μονάhiς 6 

〉4) Να υπκζκγέjiki kκ Ϋλγκ εΪγi hτθαηβμ απσ kβ χλκθδεά jkδγηά t ν ί, ηΫχλδ kβ χλκθδεά jkδγηά 

πκυ kα jυηαkα γα jυθαθkβγκτθέ 

Μονάhiς 8 

Δέθikαδ σkδ β iπδkΪχυθjβ kβμ ίαλτkβkαμ iέθαδ g = 10 m/s2.  
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Θ《Μ] 〉 

 

Έθα jυηα ηΪααμ β0 kg ίλέjεikαδ αλχδεΪ αεέθβkκ ji κλδασθkδκ hΪά

πihκ ηi kκ κπκέκ iηφαθέαiδ jυθkiζijkά kλδίάμ κζέjγβjβμ έjκ ηi μ 

ν ί,δέ Τβ χλκθδεά jkδγηά t = 0 αjεiέkαδ jkκ jυηα κλδασθkδα hτθαά

ηβ F  jkαγiλάμ εαkiτγυθjβμ, kκ ηΫkλκ kβμ κπκέαμ ηikαίΪζζikαδ 

ηi kκ χλσθκ, σπωμ φαέθikαδ jkκ hδπζαθσ hδΪγλαηηα, απσ kβ χλκθδά

εά jkδγηά t = 0 ηΫχλδ kβ χλκθδεά jkδγηά t1 = 10 s, σπκυ β hτθαηβ 

εαkαλγiέkαδέ Η iπδkΪχυθjβ kβμ ίαλτkβkαμ iέθαδ g = 10 m/s2. 

〉1) Να υπκζκγέjiki kκ ηΫkλκ kβμ kλδίάμ κζέjγβjβμ ηikαιτ kκυ jυηαkκμ εαδ kκυ hαπΫhκυέ 

Μονάhiς 5 

〉β) Να υπκζκγέjiki kβθ iπδkΪχυθjβ kκυ jυηαkκμ, jkα χλκθδεΪ hδαjkάηαkα 0 5 s εαδ 5 10 s . 

Μονάhiς 6 

〉γ) Να jχihδΪjiki ji jτjkβηα ίαγηκζκγβηΫθωθ αισθωθ kκ hδΪγλαηηα kβμ kαχτkβkαμ kκυ jυηαά

kκμ ji jυθΪλkβjβ ηi kκ χλσθκ, απσ kβ χλκθδεά jkδγηά t = 0, ηΫχλδ kβ χλκθδεά jkδγηά πκυ ηβhiθέαiά

kαδ β εδθβkδεά iθΫλγiδα kκυ jυηαkκμέ 

Μονάhiς 8 

〉4) Να υπκζκγέjiki kβ ηikαkσπδjβ kκυ jυηαkκμ jkβ χλκθδεά hδΪλεiδα kκυ ζκυ hiυkiλκζΫπkκυ kβμ 

εέθβjβμ kκυέ 

Μονάhiς 6 
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Θ《Μ] 〉 

 

Έθα εδίυkδκ ηΪααμ β0 kg ίλέjεikαδ αλχδεΪ αεέθβkκ ji 

Ϋθα jβηiέκ κλδασθkδκυ hαπΫhκυ, kκ κπκέκ γiωλκτηi ωμ 

αλχά kκυ κλδασθkδκυ Ϊικθα x΄xέ Τβ χλκθδεά jkδγηά t = 0 

αjεiέkαδ jkκ εδίυkδκ κλδασθkδα hτθαηβ F , ηi εαkiτγυθjβ πλκμ kβ γikδεά φκλΪ kκυ Ϊικθα εαδ kκ 

εδίυkδκ αλχέαiδ θα κζδjγαέθiδ πΪθω jkκ κλδασθkδκ hΪπihκ πλκμ kβθ εαkiτγυθjβ kβμ F έ Τκ ηΫkλκ 

kβμ hτθαηβμ ηikαίΪζζikαδ ηi kβ γΫjβ x kκυ εδίωkέκυ, jτηφωθα ηi kβ jχΫjβ 100 20F x  , (σπκυ 

F ji Ν εαδ x ji m) ηΫχλδ kβ χλκθδεά jkδγηά πκυ ηβhiθέαikαδ kκ ηΫkλκ kβμ hτθαηβμ εαδ jkβ jυθΫά

χiδα εαkαλγiέkαδέ Σkκ εδίυkδκ εαkΪ kβθ κζέjγβjβ kκυ αjεiέkαδ απσ kκ hΪπihκ jkαγiλά hτθαηβ 

kλδίάμ ηΫkλκυ βί Νέ 

〉1) Να πλκjhδκλέjiki kβ γΫjβ kκυ εδίωkέκυ jkβθ κπκέα ηβhiθέαikαδ kκ ηΫkλκ kβμ hτθαηβμ F . 

Μονάhiς 5 

〉β) Να υπκζκγέjiki kκ ηΫkλκ kβμ iπδkΪχυθjβμ kκυ εδίωkέκυ, kβ χλκθδεά jkδγηά πκυ ίλέjεikαδ jkβ 

γΫjβ x1 = 2 m. 

Μονάhiς 6 

〉γ) Να υπκζκγέjiki kκ Ϋλγκ kβμ hτθαηβμ F , απσ kβ χλκθδεά jkδγηά t = 0, ηΫχλδ kβ jkδγηά πκυ ηβά

hiθέjkβεi kκ ηΫkλκ kβμέ 

Μονάhiς 6 

〉4) Να πλκjhδκλέjiki kβ γΫjβ jkβθ κπκέα kκ εδίυkδκ γα jkαηαkάjiδ θα εδθiέkαδέ 

Μονάhiς 8 
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Θ《Μ]  〉 

 

Τα εδίυkδα Κ1 εαδ Κ2 kκυ hδπζαθκτ jχάηαkκμ Ϋχκυθ ηΪαiμ 

m1 = 3 kg εαδ m2 = 5 kg αθkέjkκδχα εαδ ίλέjεκθkαδ αλχδεΪ 

αεέθβkα ji κλδασθkδκ hΪπihκ, ηi kκ κπκέκ iηφαθέακυθ kκθ 

έhδκ jυθkiζijkά kλδίάμ μ ν ί,εέ Τα εδίυkδα iέθαδ hiηΫθα ηikαιτ kκυμ ηi Ϋθα ηβ iεkαkσ θάηα αηiά

ζβkΫαμ ηΪααμ, kκ κπκέκ iέθαδ κλδασθkδκ εαδ kiθkωηΫθκέ Τβ χλκθδεά jkδγηά t ν ί Ϋθαμ iλγΪkβμ αjεiέ 

jkκ εδίυkδκ Κ1 κλδασθkδα jkαγiλά hτθαηβ F jkβ hδiτγυθjβ kκυ θάηαkκμ, σπωμ φαέθikαδ jkκ jχάά

ηα εαδ ηikαεδθiέ kα εδίυkδα ηi jkαγiλά iπδkΪχυθjβ α =  = 1 m/s2.  

〉1) Να υπκζκγέjiki kκ ηΫkλκ kβμ kλδίάμ κζέjγβjβμ πκυ αjεiέkαδ ji εαγΫθα εδίυkδκέ 

Μονάhiς 6 

〉β) Να iφαλησjiki kκ γiηiζδυhβ θσηκ kβμ Μβχαθδεάμ jkκ εδίυkδκ Κ2 εαδ θα υπκζκγέjiki kκ ηΫά

kλκ kβμ hτθαηβμ πκυ αjεiέkαδ jkκ εδίυkδκ αυkσ απσ kκ θάηαέ 

Μονάhiς 6 

〉γ) Να υπκζκγέjiki kκ Ϋλγκ kβμ hτθαηβμ πκυ αjεiέ kκ θάηα jkκ εδίυkδκ Κ1, απσ kβ χλκθδεά jkδγά

ηά t ν ί ηΫχλδ kβ χλκθδεά t1 = 4 s. 

Μονάhiς 6 

〉4) Να υπκζκγέjiki πσjκ kκδμ iεαkσ απσ kβθ iθΫλγiδα πκυ ηikαίδίΪαiδ κ iλγΪkβμ jkα εδίυkδα, ηiά

kαφΫλikαδ ωμ εδθβkδεά jkκ εδίυkδκ Κ1.  

Μονάhiς 7 

Δέθikαδ σkδ β iπδkΪχυθjβ kβμ ίαλτkβkαμ iέθαδ g = 10 m/s2.  

 

 

F2 1



Θ《Μ]  〉 

 

Έθα jυηα ηΪααμ δ kg  εδθiέkαδ ji κλδασθkδκ iπέπihκ ηi kαχτkβkα ηΫkλκυ υκ = 5 m/sέ Τβ χλκθδεά 

jkδγηά t = 0 s, αjεiέkαδ jkκ jυηα, hτθαηβ έhδαμ εαkiτγυθjβμ ηi kβ kαχτkβkΪ kκυ εαδ ηΫkλκυ βί Ν, 

κπσki kκ jυηα εδθiέkαδ ηi iπδkΪχυθjβ kκ ηΫkλκ kβμ κπκέαμ iέθαδ έjκ ηi 4 m/s2.  

〉1)   Να υπκζκγέjiki kβ ηikαkσπδjβ kκυ jυηαkκμ, απσ kβ χλκθδεά jkδγηά t = 0 s, ηΫχλδ kβ jkδγηά      

t1 = 5 s. 

                                                                                                                                        Μονάhiς 5   

〉β)  Να iιikΪjiki αθ αjεiέkαδ jkκ jυηα hτθαηβ kλδίάμ εαδ αθ αjεiέkαδ, kσki θα υπκζκγέjiki kκ 

ηΫkλκ kβμέ      

                                                                                                                       Μονάhiς 6     

〉γ)  Να υπκζκγέjiki kκ ηΫkλκ kβμ kαχτkβkαμ kκυ jυηαkκμ, kβ χλκθδεά jkδγηά t2 πκυ kκ jυηα Ϋχiδ 

ηikαkκπδjkiέ εαkΪ βε m απσ kκ jβηiέκ jkκ κπκέκ Ϊλχδji θα αjεiέkαδ β hτθαηβ F .     

                                                                                                                                             Μονάhiς 7   

〉4)  Τβ χλκθδεά jkδγηά t2 πατiδ θα αjεiέkαδ β hτθαηβ F , σηωμ kκ jυηα jυθiχέαiδ kβθ εέθβjβ kκυ 

jkκ κλδασθkδκ iπέπihκέ Να υπκζκγέjiki kκ hδΪjkβηα πκυ γα hδαθτjiδ kκ jυηα απσ kβ χλκθδεά 

jkδγηά t2, ηΫχλδ θα jkαηαkάjiδ θα εδθiέkαδέ 

                                                                             Μονάhiς 7 

 



Θ《Μ] 〉 

Μδελσ jυηα ηΪααμ m = 200 g εδθiέkαδ ji κλδασθkδκ  hλσηκ, ηi kκθ κπκέκ iηφαθέαiδ jυθkiζijkά 

kλδίάμ κζέjγβjβμ μ ν ί,βέ Τβ χλκθδεά jkδγηά πκυ γiωλκτηi ωμ t = 0 s kκ jυηα εδθiέkαδ ηi 

kαχτkβkα ηΫkλκυ υκ = 72 km/hέ  Δέθikαδ σkδ β iπδkΪχυθjβ kβμ ίαλτkβkαμ iέθαδ g = 10m/s2 εαδ σkδ β 

iπέhλαjβ kκυ αΫλα γiωλiέkαδ αηiζβkΫαέ Να υπκζκγέjiki: 

〉1) kκ ηΫkλκ kβμ kλδίάμ κζέjγβjβμ, 

Μονάhiς 6 

〉β) kβ χλκθδεά jkδγηά πκυ γα jkαηαkάjiδ kκ jυηα θα εδθiέkαδέ 

Μονάhiς 6  

〉3) kβθ ηikαkσπδjβ kκυ jυηαkκμ, απσ kβ χλκθδεά jkδγηά t = 0 s, ηΫχλδ θα jkαηαkάjiδ. 

Μονάhiς 6 

 

〉4) kκ Ϋλγκ kβμ kλδίάμ κζέjγβjβμ, απσ kβ χλκθδεά jkδγηά t = 0 s ηΫχλδ θα jkαηαkάjiδ kκ jυηα θα 

εδθiέkαδέ 

Μονάhiς 7 

 



Θ《Μ] 〉 

Έθα ηδελσ jυηα ηΪααμ m = 2 kg ίλέjεikαδ αλχδεΪ αεέθβkκ ji ζiέκ κλδασθkδκ hΪπihκέ Τβ χλκθδεά 

jkδγηά t = 0 s αjεκτθkαδ kαυkσχλκθα jkκ jυηα κδ jkαγiλΫμ κλδασθkδiμ hυθΪηiδμ 1F   εαι 2F    ηi 

ηΫkλα  F1 = 30 N εαδ F2 = 10 N σπωμ φαέθikαδ jkκ παλαεΪkω jχάηαέ Η hτθαηβ 1F  αjεiέkαδ jkκ 

jυηα jkβ χλκθδεά hδΪλεiδα 0 s → ε s iθυ β hτθαηβ 2F  αjεiέkαδ jkκ jυηα jkβ χλκθδεά hδΪλεiδα  

0 s→ η sέ Η αθkέjkαjβ kκυ αΫλα θα γiωλβγiέ αηiζβkΫαέ 

 

 

 

〉1) Να εαkαjεiυΪjiki ji ίαγηκζκγβηΫθκυμ Ϊικθiμ  kβ γλαφδεά παλΪjkαjβ kβμ kδηάμ kβμ          

jυθδjkαηΫθβμ hτθαηβμ ji jυθΪλkβjβ ηi kκ χλσθκ εαδ υπκζκγέjiki  kβθ kδηά kβμ iπδkΪχυθjβμ kκυ 

jυηαkκμ kβ χλκθδεά jkδγηά t1 = 2 s  εαδ kβ χλκθδεά jkδγηά   t2 =  6 s.      

Μονάhiς 7   

〉β) Να υπκζκγέjiki kβθ εδθβkδεά iθΫλγiδα kκυ jυηαkκμ kβ χλκθδεά jkδγηά t3 = 10 s.                            

 Μονάhiς 6 

〉γ) Να υπκζκγέjiki kβ ηikαkσπδjβ kκυ jυηαkκμ απσ kβ χλκθδεά jkδγηά t = 0 s  ηΫχλδ kβ χλκθδεά 

jkδγηά   t3 = 10 s.                                 

Μονάhiς 7 

〉4) Να υπκζκγέjiki kκ Ϋλγκ kβμ hτθαηβμ 1F   jkβ χλκθδεά hδΪλεiδα 0 s → ε s.               

Μονάhiς 5 
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Θ《Μ]  〉 

Έθα jδhiλΫθδκ εδίυkδκ ηΪααμ m = 100 kg ίλέjεikαδ αεέθβkκ jkκ Ϋhαφκμέ Σkκ εδίυkδκ αjεiέkαδ 

εαkαεσλυφβ hτθαηβ F


πλκμ kα πΪθω β kδηά kβμ κπκέαμ ηikαίΪζζikαδ ηi kκ τοκμ y απσ kκ Ϋhαφκμ 

jτηφωθα ηi kβ jχΫjβ F = 3000 – 100y (SI).  Η hτθαηβ F


 jkαηαkΪiδ θα αjεiέkαδ αηΫjωμ ηikΪ kκ 

ηβhiθδjησ kβμέ  

Δέθikαδ β iπδkΪχυθjβ kβμ ίαλτkβkαμ 
2

m
g = 10

s
 εαδ σkδ β iπέhλαjβ kκυ αΫλα γiωλiέkαδ αηiζβkΫα. 

Να υπκζκγέjikiκ 

〉1)  kβθ kδηά kκυ τοκυμ y1 jkκ κπκέκ ηβhiθέαikαδ β hτθαηβ F


 εαδ θα γέθiδ kκ hδΪγλαηηα kκυ 

ηΫkλκυ kβμ F


 jυθαλkάjiδ kκυ τοκυμέ   

Μονάhες 6 

〉β) kκ Ϋλγκ kβμ hτθαηβμ F


 απσ yνί Ϋωμ  y1 .  

Μονάhες 6 

〉3) kβθ εδθβkδεά iθΫλγiδα kκυ εδίωkέκυ jkκ τοκμ y1,  

Μονάhες 7 

〉4) kκ ηΫγδjkκ τοκμ απσ kκ Ϋhαφκμ πκυ φγΪθiδ kκ εδίυkδκ. 

Μονάhες 6 

 



Θ《Μ]  〉 

Μδελσ jυηα ηΪααμ m = 400 g ίλέjεikαδ αλχδεΪ αεέά

θβkκ ji κλδασθkδκ hΪπihκέ Ο jυθkiζijkάμ kλδίάμ κζέά

jγβjβμ ηikαιτ jυηαkκμ εαδ hαπΫhκυ iέθαδ μ = 0,25. 

Τβ χλκθδεά jkδγηά  t = 0 s jkκ jυηα αjεiέkαδ κλδασά

θkδα hτθαηβ F


 jkαγiλάμ kδηάμ ηi kκθ χλσθκ σπωμ 

φαέθikαδ jkκ hδπζαθσ hδΪγλαηηα.    

Δέθikαδ β iπδkΪχυθjβ kβμ ίαλτkβkαμ 
2

m
g = 10

s
 εαδ σkδ 

β iπέhλαjβ kκυ αΫλα iέθαδ αηiζβkΫα. 

Να υπκζκγέjikiκ 

〉1) Τκ ηΫkλκ kβμ iπδkΪχυθjβμ kκυ jυηαkκμ kβ χλκθδεά jkδγηά t1 = 3 s, 

Μονάhiς 8 

〉β) kβ ηikαkσπδjβ kκυ jυηαkκμ jkβ χλκθδεά hδΪλεiδα ί s →ε s, 

Μονάhiς 5 

〉γ) kκ Ϋλγκ kβμ hτθαηβμ F jkβ χλκθδεά hδΪλεiδα ί s →ε sec, 

Μονάhiς 5 

〉4) kβθ εδθβkδεά iθΫλγiδα kκυ jυηαkκμ kβ χλκθδεά jkδγηά t1 = 3 s. 

Μονάhiς 7  

 

t (s) 5 

5 

0 

F (N) 
 



Θ《Μ]  〉 

Έθα ηδελσ jυηα ηΪααμ m = 5 kg εδθiέkαδ ji κλδασθkδκ  

hΪπihκέ  Τβ χλκθδεά πκυ kκ jυηα ίλέjεikαδ jkβ γΫjβ        

x = 0 m kκυ κλδασθkδκυ πλκjαθαkκζδjηΫθκυ Ϊικθα Οx εαδ 

εδθiέkαδ ηi kαχτkβkα ηΫkλκυ υ0 = 4 m/s, αjεiέkαδ ji αυkσ, 

ηΫjω kiθkωηΫθκυ jχκδθδκτ, κλδασθkδα hτθαηβ F


 έhδαμ 

εαkiτγυθjβμ ηi kβθ kαχτkβkα 0 .  Η kδηά kβμ hτθαηβμ F


 

ηikαίΪζζikαδ ηi kβ γΫjβ σπωμ φαέθikαδ jkκ hδπζαθσ hδΪγλαηηαέ Ο jυθkiζijkάμ kλδίάμ κζέjγβjβμ 

ηikαιτ jυηαkκμ εαδ hαπΫhκυ iέθαδ μ = 0,2.  

Δέθikαδ β iπδkΪχυθjβ kβμ ίαλτkβkαμ 
2

m
g = 10

s
 εαδ σkδ β iπέhλαjβ kκυ αΫλα γiωλiέkαδ αηiζβkΫα. 

Να υπκζκγέjikiκ  

〉1) Τβθ kδηά kβμ iπδkΪχυθjβμ kκυ jυηαkκμ σkαθ ίλέjεikαδ jkβ γΫjβ x =  0 m
 
εαδ σkαθ ίλέjεikαδ 

jkβ γΫjβ x = 7,5 m,            

Μονάhiς 6 

〉β) kκ Ϋλγκ kβμ hτθαηβμ F


 γδα kβ ηikαkσπδjβ απσ kβ γΫjβ x = 0 m ηΫχλδ kβ γΫjβ x =5 m,            

Μονάhiς 7 

〉γ) kκ Ϋλγκ kβμ kλδίάμ απσ kβ γΫjβ x = 0 m ηΫχλδ kβ γΫjβ x = 5 m,                   

Μονάhiς 5 

〉4) kκ ηΫkλκ kβμ kαχτkβkαμ kκυ jυηαkκμ jkβ γΫjβ x = 5 m εαδ θα hδεαδκζκγάjiki γδαkέ αυkά β  

kδηά απκkiζiέ kκ ηΫγδjkκ ηΫkλκ kβμ kαχτkβkαμ kκυ jυηαkκμ εαkΪ kβθ εέθβjά kκυ ηikαιτ kωθ      

γΫjiωθ x = 0 m  εαδ x = 7,5 m.                 

 Μονάhiς 7 
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Θ《Μ]  〉 

Έθα ιτζδθκ εδίυkδκ ηΪααμ m = 50 kg ίλέjεikαδ αεέθβkκ jkβ γΫjβ x = 0 m πΪθω ji κλδασθkδκ     

hΪπihκέ Τβ χλκθδεά jkδγηά   t =  0 s  jkκ εδίυkδκ αλχέαiδ θα αjεiέkαδ  jkαγiλά κλδασθkδα hτθαηβ F


 

ηi ηΫkλκ 150 N, πλκμ kα hiιδΪ. Αφκτ kκ εδίυkδκ ηikαkκπδjkiέ εαkΪ Δx1 = 20 m β hτθαηβ F


      

εαkαλγiέkαδ αεαλδαέα.  Σkβ jυθΫχiδα kκ εδίυkδκ εδθiέkαδ εαkΪ Δx2 = 10 m εαδ jkαηαkΪ. 

 Δέθikαδ β iπδkΪχυθjβ kβμ ίαλτkβkαμ 
2

m
g = 10

s
 εαδ σkδ β iπέhλαjβ kκυ αΫλα γiωλiέkαδ αηiζβkΫα. 

〉1) Να υπκζκγέjiki kκ Ϋλγκ kβμ hτθαηβμ F


γδα kβθ ηikαkσπδjβ Δx1 = 20 m.                

Μονάhiς 6 

〉β) Ειβγiέjki γδαkέ kκ Ϋλγκ kβμ kλδίάμ γδα σζβ kβ hδαhλκηά Δx1+Δx2 iέθαδ αθkέγikκ απσ kκ Ϋλγκ 

kβμ hτθαηβμ F


 πκυ υπκζκγέjαki jkκ πλκβγκτηiθκ iλυkβηαέ 

Μονάhiς 6 

Δγ) Να υπκζκγέjiki kκ ηΫkλκ kβμ hτθαηβ kβμ kλδίάμέ  

Μονάhiς 6  

Δδ) Να υπκζκγέjiki kβθ εδθβkδεά iθΫλγiδα kκυ εδίωkέκυ kβθ jkδγηά πκυ εαkαλγiέkαδ β hτθαηβ F


. 

Μονάhiς 7 

 



Θ《Μ]  〉 

 

Έθα εδίυkδκ ηΪααμ εί kg iέθαδ αεέθβkκ ji κλδασθkδκ hΪπihκέ Τβ χλκθδεά jkδγηά t = 0 αjεκτηi jkκ 

εδίυkδκ ηΫjω θάηαkκμ ηδα κλδασθkδα hτθαηβ jkαγiλάμ εαkiτγυθjβμ, kκ ηΫkλκ kβμ κπκέαμ 

αυιΪθikαδ, ιiεδθυθkαμ απσ kβθ kδηά ηβhΫθέ Τβ χλκθδεά jkδγηά t1ν ε kκ ηΫkλκ hτθαηβμ iέθαδ έjκ ηi 

βεί Ν εαδ kσki kκ εδίυkδκ ησζδμ πκυ αλχέαiδ θα κζδjγαέθiδ jkκ κλδασθkδκ hΪπihκέ 

〉1) Να ίλiέki kβ ηΫγδjkβ kδηά kβμ jkαkδεάμ kλδίάμ (κλδαεά kλδίά) πκυ αθαπkτjjikαδ ηikαιτ 

εδίωkέκυ εαδ hαπΫhκυέ  

Μονάhiς 5 

Τβ χλκθδεά jkδγηά t1 jkαγiλκπκδκτηi kκ ηΫkλκ kβμ hτθαηβμ jkβθ kδηά πκυ Ϋχiδ iεiέθβ kβ jkδγηά, 

κπσki kκ εδίυkδκ jkβ jυθΫχiδα κζδjγαέθiδ jkκ κλδασθkδκ hΪπihκ, εαδ kβ χλκθδεά jkδγηά t2 = 15 s 

Ϋχiδ αθαπkτιiδ kαχτkβkα έjβ ηi 1ί m/s. 

〉β) Να υπκζκγέjiki kβθ iπδkΪχυθjβ ηi kβθ κπκέα kκ εδίυkδκ κζδjγαέθiδ jkκ κλδασθkδκ hΪπihκέ 

Μονάhiς 6 

〉γ) Να υπκζκγέjiki kκ jυθkiζijkά kλδίάμ κζέjγβjβμ ηikαιτ kκυ εδίωkέκυ εαδ kκυ hαπΫhκυέ 

Μονάhiς 6 

〉4) Τβ jkδγηά t2, kκ θάηα εσίikαδ, κπσki jkβ jυθΫχiδα kκ εδίυkδκ κζδjγαέθiδ ηΫχλδ θα jkαηαkάjiδέ 

Να υπκζκγέjiki kκ jυθκζδεσ Ϋλγκ kβμ kλδίάμ απσ kβ χλκθδεά jkδγηά t = 0, ηΫχλδ kβ jkδγηά πκυ kκ 

εδίυkδκ jkαηαkΪ θα εδθiέkαδέ 

Μονάhiς 8 

Δέθikαδ σkδ β iπδkΪχυθjβ kβμ ίαλτkβkαμ iέθαδ g = 10 m/s2.  

 

 



Θ《Μ] 〉 

 

Απσ kβθ kαλΪkjα ηδαμ kikλαυλκφβμ πκζυεαkκδεέαμ αφάθikαδ θα πΫjiδ 

iζiτγiλα ηδα jφαέλα ηΪααμ ε kgέ Η jφαέλα χkυπΪ jkκ Ϋhαφκμ εαδ αά

θαπβhΪ ηΫχλδ kκ kαίΪθδ kκυ hiυkΫλκυ κλσφκυ, σπκυ εαδ ηβhiθέαikαδ 

jkδγηδαέα β kαχτkβkα kβμέ Τκ τοκμ kκυ δjκγiέκυ, σπωμ εαδ εΪγi κλσά

φκυ iέθαδ έjκ ηi γ m εαδ β iπδkΪχυθjβ kβμ ίαλτkβkαμ iέθαδ g = 10 

m/s2έ Να γiωλάjiki ωμ iπέπihκ αθαφκλΪμ γδα kβ hυθαηδεά iθΫλγiδα 

kκ κλδασθkδκ hΪπihκ, εαγυμ εαδ kβθ αθkέjkαjβ kκυ αΫλα αηiζβkΫαέ 

Να υπκζκγέjikiκ  

〉1) kβ ηβχαθδεά iθΫλγiδα kβμ jφαέλαμ kβ χλκθδεά jkδγηά πκυ αφάθikαδ iζiτγiλβ, 

Μονάhiς 6 

〉β) kκ ηΫkλκ kβμ kαχτkβkαμ kβμ jφαέλαμ kβ χλκθδεά jkδγηά πκυ φkΪθiδ jkκ κλδασθkδκ hΪπihκ, 

Μονάhiς 6 

〉γ) kκ Ϋλγκ kκυ ίΪλκυμ kβμ jφαέλαμ, απσ kβ χλκθδεά jkδγηά πκυ αφΫγβεi iζiτγiλβ, ηΫχλδ kβ jkδγά

ηά πκυ φkΪθiδ jkκ kαίΪθδ kκυ kλέkκυ κλσφκυ, 

Μονάhiς 6 

〉4) πσjκ kκδμ iεαkσ ηiδυγβεi β ηβχαθδεά iθΫλγiδα kβμ jφαέλαμ, iιαδkέαμ kβμ jτγελκυjάμ kβμ ηi 

kκ hΪπihκέ 

Μονάhiς 7 

 

δjσγiδκ

1κμ 

2κμ 

3κμ 

4κμ 



Θ《Μ] 〉 

 

Δτκ jυηαkα Σ1 εαδ Σ2 ηi έjiμ ηΪαiμ m = 20 kg kκ 

εαγΫθα, εδθκτθkαδ ji παλΪζζβζiμ kλκχδΫμ jkκθ έhδκ 

κλδασθkδκ hλσηκ, ηi αθkέγikβ φκλΪ Τα jυηαkα iηφαά

θέακυθ kκθ έhδκ jυθkiζijkά kλδίάμ ηi kκ hλσηκέ Σkκ 

hδπζαθσ jχάηα φαέθκθkαδ kα jυηαkα kβ χλκθδεά jkδγηά πκυ hδΫλχκθkαδ απσ kα jβηiέα Α, 〈 kκυ 

hλσηκυ kα κπκέα ηikαιτ kκυμ απΫχκυθ κλδασθkδα απσjkαjβ έjβ ηi d. 

Αθ kα jυηαkα hΫχκθkαδ kβθ έhδα εαkΪ ηΫkλκ hτθαηβ F = 80 N, kσki εδθκτθkαδ ηi jkαγiλΫμ kαχτkβά

kiμ έjκυ ηΫkλκυ υ = 40 m/s εαδ γδα θα εαζτοiδ kκ Σ1 kβ hδαhλκηά   (εαδ αθkέjkκδχα kκ Σ2 kβ 

hδαhλκηά ), απαδkiέkαδ χλσθκμ έjκμ ηi ε s. 

〉1) Να υπκζκγέjiki kβθ απσjkαjβ d ηikαιτ kωθ jβηiέωθ Α, 〈, 

Μονάhiς 5 

〉β) Να υπκζκγέjiki kκ jυθkiζijkά kλδίάμ ηikαιτ kωθ jωηΪkωθ εαδ kκυ hλσηκυ. 

Μονάhiς 6 

Έjkω σkδ kυλα kα jυηαkα Σ1 εαδ Σ2 iέθαδ αεέθβkα 

jkα jβηiέα Α εαδ 〈 εαδ kβ χλκθδεά jkδγηά t = 0 αά

jεκτθkαδ j’ αυkΪ hυθΪηiδμ ηi ηΫkλα F1 = 180 N εαδ 

F2 = 140 N αθkέjkκδχαέ  

〉γ) Να υπκζκγέjiki kκ ηΫkλκ kβμ iπδkΪχυθjβμ εΪγi jυηαkκμ, 

Μονάhiς 6 

〉4) Να ίλiέki πκδα χλκθδεά jkδγηά kα jυηαkα γα ίλiγκτθ πΪζδ ji κλδασθkδα απσjkαjβ έjβ ηi d. 

Μονάhiς 8 

Δέθikαδ σkδ β iπδkΪχυθjβ kβμ ίαλτkβkαμ iέθαδ g = 10 m/s2.  
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Θ《Μ] 〉 

 

Δτκ jυηαkα Σ1 εαδ Σ2 ηi ηΪαiμ m1 = 1ί kg εαδ m2 = 30 kg 

ίλέjεκθkαδ αεέθβkα jkα jβηiέα Α, 〈 iθσμ ζiέκυ κλδασθkδά

κυ hαπΫhκυ εαδ απΫχκυθ ηikαιτ kκυμ απσjkαjβ d = 8 m. 

Τβ χλκθδεά jkδγηά t = 0, αjεκτθkαδ jkα jυηαkα Σ1 εαδ Σ2 

κδ hυθΪηiδμ F1 ν δί Ν εαδ F2 = 90 N αθkέjkκδχα, κδ κπκέiμ Ϋχκυθ kβ hδiτγυθjβ kβμ iυγiέαμ πκυ κλέά

ακυθ kα jβηiέα Α, 〈έ Τα jυηαkα, σπωμ φαέθikαδ jkκ hδπζαθσ jχάηα, αλχέακυθ θα εδθκτθkαδ εαkΪ 

ηάεκμ αυkάμ kβμ iυγiέαμ εαδ πλκμ kβθ έhδα εαkiτγυθjβ, ηi kκ Σ2 θα iέθαδ ηπλκjkΪ απσ kκ Σ1,. 

〉1) Να υπκζκγέjiki kβθ iπδkΪχυθjβ ηi kβθ κπκέα εδθiέkαδ εΪγi jυηαέ 

Μονάhiς 6 

〉β) Να υπκζκγέjiki kκ hδΪjkβηα πκυ hδαθτiδ εΪγi jυηα, απσ kβ χλκθδεά jkδγηά t = 0, ηΫχλδ kβ 

χλκθδεά jkδγηά t1 = 4 s.  

Μονάhiς 6 

〉γ) Να υπκζκγέjiki kβ hδαφκλΪ kωθ εδθβkδευθ iθiλγiδυθ  1 2K K  kωθ hτκ jωηΪkωθ, kβ χλκθδεά 

jkδγηά πκυ kα hτκ jυηαkα γα jυθαθkβγκτθ.  

Μονάhiς 6 

〉4) Να ίλiέki πκδα χλκθδεά jkδγηά kκ jυηα Σ1 γα πλκβγiέkαδ kκυ Σ2 εαkΪ 1ί m. (Θiωλάjki σkδ kβ 

χλκθδεά jkδγηά πκυ πλκjπiλθΪ kκ Σ1 kκ Σ2, kα jυηαkα hiθ Ϋλχκθkαδ ji iπαφά) 

Μονάhiς 7 
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Θ《Μ] 〉 

 

Δτκ jυηαkα Σ1 εαδ Σ2 ηi έjiμ ηΪαiμ m = 20 kg kκ 

εαγΫθα, κζδjγαέθκυθ πΪθω ji κλδασθkδκ hΪπihκ 

ηi kκ κπκέκ iηφαθέακυθ έjβ εαkΪ ηΫkλκ kλδίά, kκ 

ηΫkλκ kβμ κπκέαμ iέθαδ έjκ ηi 1ίί Νέ Τα jυηαkα 

εδθκτθkαδ πΪθω jkβθ έhδα iυγiέα ji αθkέγikiμ εαkiυγτθjiδμ υjki θα πζβjδΪακυθ ηikαιτ kκυμέ Τβ 

χλκθδεά jkδγηά t ν ί πκυ kα jυηαkα hδΫλχκθkαδ απσ kα jβηiέα Α εαδ 〈 kβμ iυγiέαμ Ϋχκθkαμ  kαχτά

kβkiμ ηΫkλκυ υκ1 = 12 m/s εαδ υκβ = 8 m/s αθkέjkκδχα, εαδ απΫχκυθ ηikαιτ kκυμ απσjkαjβ d = 150 

m, αjεκτθkαδ j’ αυkΪ hυθΪηiδμ 1F  εαδ 2F  αθkέjkκδχα, σπωμ φαέθikαδ jkκ jχάηα, κπσki kβ χλκθδεά 

jkδγηά t1 = 2 s kκ ηΫkλκ kβμ kαχτkβkαμ εΪγi jυηαkκμ Ϋχiδ hδπζαjδαjkiέέ Να υπκζκγέjikiκ 

〉1) kκ jυθkiζijkά kλδίάμ κζέjγβjβμ ηikαιτ kωθ jωηΪkωθ εαδ kκυ κλδασθkδκυ hαπΫhκυέ 

Μονάhiς 5 

〉β) kα ηΫkλα kωθ hυθΪηiωθ 1F  εαδ 2F . 

Μονάhiς 8 

〉γ)  πσjκ απΫχκυθ kα jυηαkα, kβ χλκθδεά jkδγηά t1. 

Μονάhiς 6 

〉4) kβθ κζδεά εδθβkδεά kωθ jωηΪkωθ kβ χλκθδεά jkδγηά t1. 

Μονάhiς 6 

Δέθikαδ σkδ β iπδkΪχυθjβ kβμ ίαλτkβkαμ iέθαδ g = 10 m/s2.  
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Θ《Μ]  〉 

Αiλσjkαkκ πκυ Ϊhiδκ Ϋχiδ ηΪαα m1 ν 1ζί Kg, ηikαφΫλiδ iπδίΪkβ ηi ηΪαα m2 ν θί Kg εαδ Ϋθα jΪεκ 

ηi Ϊηηκ ηΪααμ m3 ν 1ί Kg έ Τβ χλκθδεά jkδγηά t ν ί s kκ αiλσjkαkκ ίλέjεikαδ αεέθβkκ jkβθ 

iπδφΪθiδα kκυ ihΪφκυμ εαδ αλχέαiδ θα αθυουθikαδ ηi kβθ iπέhλαjβ kβμ εαkαεσλυφβμ hτθαηβμ F  

πκυ αjεiέkαδ απσ kκθ αΫλαέ  έ Δέθikαδ σkδ kκ ηΫkλκ kβμ  F  iέθαδ γίίί Ν εαδ 
2

m
g 10

s
     . 

Να υπκζκγέjikiκ 

 

〉1) Τβθ iπδkΪχυθjβ ηi kβθ κπκέα αθυουθikαδ kκ αiλσjkαkκ 

Μονάhiς 6 

〉β) Τβθ hτθαηβ πκυ αjεiέ jkκθ iπδίΪkβ kκ hΪπihκ kκυ εαζαγδκτ kκυ αiλσjkαkκυ  

Μονάhiς 5 

 Τβ χλκθδεά jkδγηά πκυ kκ αiλσjkαkκ ίλέjεikαδ ji τοκμ Η ν 1ίί m απσ kβθ  iπδφΪθiδα kκυ 

ihΪφκυμ αφάθikαδ κ jΪεκμ ηi Ϊηηκ κ κπκέκμ εδθiέkαδ εαkαεσλυφα ηi αλχδεά kαχτkβkα, kβθ 

kαχτkβkα πκυ iέχi kκ αiλσjkαkκ iεiέθβ kβ χλκθδεά jkδγηάέ ΚαkΪ kβ εέθβjβ kκυ jΪεκυ β iπέhλαjβ 

kκυ αΫλα γiωλiέkαδ αηiζβkΫαέ 

Να υπκζκγέjikiκ 

〉γ) Τκ χλκθδεσ hδΪjkβηα απσ kβ jkδγηά πκυ αφάθikαδ κ jΪεκμ ηΫχλδ θα φkΪjiδ jkκ ηΫγδjkκ τοκμ 

απσ kβθ iπδφΪθiδα kκυ ihΪφκυμ   

Μονάhiς 7 

〉4) Τβθ  εδθβkδεά iθΫλγiδα kκυ jΪεκυ kβ jkδγηά πκυ φkΪθiδ jkκ Ϋhαφκμ 

Μονάhiς 7 

 

 



Θ《Μ]  〉 

Αiλσjkαkκ πκυ Ϊhiδκ Ϋχiδ ηΪαα m1 = 100 Kg πiλδΫχiδ jkκ εαζΪγδ kκυ  υζδεΪ εαδ iπδίΪkiμ 

jυθκζδεάμ ηΪααμ m2 = 400 Kg . Τκ αiλσjkαkκ hδαkβλiέkαδ αεέθβkκ ηi kβ ίκάγiδα  hυκ 

εαkαεσλυφωθ jεκδθδυθ εαδ ηi kκ εαζΪγδ kκυ θα ίλέjεikαδ jkκ jβηiέκ Ο εαδ ji τοκμ h = 10 m  απσ 

kβθ iπδφΪθiδα kκυ ihΪφκυμέ Σkκ αiλσjkαkκ αjεiέkαδ εαkαεσλυφβ hτθαηβ απσ kκθ αΫλα β kδηά kβμ 

κπκέαμ hέθikαδ απσ kβ jχΫjβ F = 6500-10x (F  ji Ν εαδ x ji m), σπκυ kκ  x iέθαδ β γΫjβ jkκθ 

εαkαεσλυφκ Ϊικθα Οx ηi γikδεά φκλΪ πλκμ kα πΪθω (hβζέ kκ jβηiέκ Ο γiωλiέkαδ ωμ β γΫjβ       

x=0 m)έ Τβ χλκθδεά jkδγηά t = 0 s kα jεκδθδΪ ζτθκθkαδ εαδ kκ αiλσjkαkκ αλχέαiδ θα αθυουθikαδ 

εαkαεσλυφαέ Δέθikαδ σkδ 
2

m
g 10

s
  εαδ 26 5,1 . 

Να υπκζκγέjikiκ 

〉1) Τβ kΪjβ εΪγi jεκδθδκτ σkαθ kκ αiλσjkαkκ iέθαδ αεέθβkκ (kα hυκ jεκδθδΪ αjεκτθ hυθΪηiδμ 

έhδκυ ηΫkλκυ) 

Μονάhiς 6 

〉β) Τβθ iπδkΪχυθjβ kκυ αiλσjkαkκυ kβ χλκθδεά jkδγηά t = 0 s. 

Μονάhiς 5 

 〉γ) Τβ kαχτkβkα kκυ αiλσjkαkκυ σkαθ kκ εαζΪγδ kκυ ίλέjεikαδ ji τοκμ Η  = 110 m απσ kκ 

Ϋhαφκμέ   

Μονάhiς 8 

〉4) Όkαθ kκ αiλσjkαkκ ίλέjεikαδ ji τοκμ Η  = 110 m αφάθikαδ απσ kκυμ iπδίΪkiμ Ϋθαμ jΪεκμ 

Ϊηηκυ  κ κπκέκμ εδθiέkαδ εαkαεσλυφα ηi αλχδεά kαχτkβkα, kβθ kαχτkβkα πκυ iέχi kκ αiλσjkαkκ 

iεiέθβ kβ χλκθδεά jkδγηάέ ΚαkΪ kβ εέθβjβ kκυ jΪεκυ β iπέhλαjβ kκυ αΫλα γiωλiέkαδ αηiζβkΫαέ 

Να πλκjhδκλέjiki kκ iέhκμ kβμ εέθβjβμ kκυ jΪεκυ εαγυμ εαδ β kαχτkβkα ηi kβθ κπκέα φkΪθiδ jkκ 

Ϋhαφκμέ  

Μονάhiς 6 

 

 

 

 

 



Θ《Μ]  〉 

Ο jυλησμ iθσμ πλκαjkδαεκτ kλΫθκυ απκkiζiέkαδ απσ kβ ηβχαθά ηi ηΪαα  ζίίίkg  εαδ hυκ ίαγσθδα 

πκυ kκ εαγΫθα Ϋχiδ ηΪαα m=2000Kgέ Τβ χλκθδεά jkδγηά t = 0 s   kκ kλΫθκ ιiεδθΪ απσ kκ jkαγησ 

εαδ εδθiέkαδ ji κλδασθkδiμ iυγτγλαηηiμ jδhβλκkλκχδΫμ αλχδεΪ ηi jkαγiλά iπδkΪχυθjβ  κπσki ji 

χλκθδεσ hδΪjkβηα 1ί s φkΪθiδ ji φωkiδθσ jβηαkκhσkβ πκυ απΫχiδ 1ίί m απσ kκ jkαγησέ Σkβ 

jυθΫχiδα kκ kλΫθκ εδθiέkαδ ηi jkαγiλά kαχτkβkα ηΫχλδ kκθ iπσηiθκ jβηαkκhσkβέ Σi σζβ kβ 

hδΪλεiδα kβμ εέθβjβμ γiωλκτηi σkδ β κλδασθkδα jυθδjkυjα kβμ hτθαηβμ F  πκυ αjεiέ β ηβχαθά  

jkκ kλΫθκ iέθαδ jkαγiλάέ Η αθkέjkαjβ kκυ αΫλα iέθαδ αηiζβkΫα εαkΪ kβ hδΪλεiδα kβμ 

iπδkαχυθσηiθβμ εέθβjβμ iθυ αjεiέkαδ εαkΪ kβ hδΪλεiδα kβμ κηαζάμ εέθβjβμέ 

Να υπκζκγέjiki εαkΪ kβθ iπδkαχυθσηiθβ εέθβjβ kκυ kλΫθκυκ  

〉1) kκ ηΫkλκ kβμ iπδkΪχυθjβμέ 

Μονάhiς 6 

〉β) kκ ηΫkλκ kβμ κλδασθkδαμ jυθδjkυjαμ kβμ hτθαηβμ F . 

Μονάhiς 6 

〉γ) kκ ηΫkλκ εαδ kβ εαkiτγυθjβ kωθ hυθΪηiωθ πκυ αjεκτθkαδ jkκ πλυkκ ίαγσθδ απσ kβ ηβχαθά 

kκυ kλΫθκυ εαδ απσ kκ hiτkiλκ ίαγσθδ, ηΫjω kωθ jυθhΫjηωθ πκυ kα iθυθiδ. 

Μονάhiς 7 

ΚαkΪ kβθ εέθβjβ kκυ kλΫθκυ ηikαιτ kωθ jβηαkκhκkυθ θα υπκζκγέjiki, 

 〉4) kβθ δjχτ πκυ αθαπkτjjiδ  β ηβχαθά kκυ kλΫθκυέ 

Μονάhiς 6 

 

 

 

 

 



Θ《Μ]  〉 

Μδα αθkζέα χλβjδηκπκδiέkαδ γδα θα αθiίΪαiδ ζίί kg θiλκτ ji Ϋθα ζiπkσ απσ πβγΪhδ ίΪγκυμ βί m. 

Τκ θiλσ ιiεδθΪ απσ kβθ βλiηέα, εδθiέkαδ ηi jkαγiλά iπδkΪχυθjβ εαδ φkΪθiδ jkκ jkσηδκ kκυ 

πβγαhδκτ ηi kαχτkβkα   mυ 20
s

  ηi kβθ κπκέα εαδ iεkκιiτikαδ εαkαεσλυφα πλκμ kα πΪθωέ Δέθikαδ 

β iπδkΪχυθjβ kβμ ίαλτkβkαμ 
2

m
g = 10

s
 εαδ σkδ β iπέhλαjβ kκυ αΫλα jkβθ εέθβjβ kκυ θiλκτ iέθαδ 

αηiζβkΫα. 

Να υπκζκγέjikiκ  

〉1) kβθ iπδkΪχυθjβ ηi kβθ κπκέα αθυουθikαδ kκ θiλσέ 

Μονάhiς 6 

〉β) kβθ αθυοωkδεά hτθαηβ πκυ αjεiέkαδ απσ kβθ αθkζέα jkβ ηΪαα kκυ  θiλκτ πκυ αθkζiέkαδ εΪγi 

ζiπkσέ  

Μονάhiς 6 

〉γ) Τβ ηΫjβ δjχτ πκυ αθαπkτjjiδ β αθkζέα 

Μονάhiς 7 

〉4) kκ ηΫγδjkκ τοκμ πκυ φkΪθiδ kκ θiλσ απσ kκ jkσηδκ kκυ πβγαhδκτέ 

Μονάhiς 6 

 

 

 

 

 

 



Θ《Μ]  〉 

Αγλσkβμ πλκjhΫθiδ ηi αίαλΫμ θάηα j΄ Ϋθαθ iζευjkάλα (kλαεkΫλ) ηiγΪζκ εδίυkδκ φκλkωηΫθκ ηi 

εαυjσιυζα ηi jυθκζδεά ηΪαα είί kg. Τκ εδίυkδκ ίλέjεikαδ αεέθβkκ ji κλδασθkδκ hλσηκέ Τβ 

χλκθδεά jkδγηά t = 0 s tκ kλαεkΫλ αλχέαiδ θα αjεiέ jkκ εδίυkδκ ηΫjω kκυ jεκδθδκτ jkαγiλά hτθαηβ 

F  ηi ηΫkλκ βίίί Ν β hδiτγυθjβ kβμ κπκέαμ jχβηαkέαiδ γωθέα φν ζί0  ( ο ο3 1ημ60 ,   συθ60
2 2

  ) 

πΪθω απσ kβθ κλδασθkδα hδiτγυθjβέ Μi kβθ iπέhλαjβ kβμ F  kκ εδίυkδκ αλχέαiδ θα εδθiέkαδ jkκθ 

κλδασθkδκ hλσηκ εαδ hδαθτiδ hδΪjkβηα S = 25 m ηΫχλδ kβ χλκθδεά jkδγηά t = 6 sέ  Τκ Ϋhαφκμ αjεiέ 

jkκ εδίυkδκ hτθαηβ kλδίάμ κζέjγβjβμ ηΫkλκυ γζί Ν, iθυ  β iπέhλαjβ kκυ αΫλα γiωλiέkαδ 

αηiζβkΫαέ 

Να υπκζκγέjikiκ  

〉1) Τα Ϋλγα kωθ hυθΪηiωθ F  εαδ kλδίάμ. 

Μονάhiς 7 

〉β) kβθ kαχτkβkα kκυ εδίωkέκυ kβ χλκθδεά jkδγηά t = 6 s.  

Μονάhiς 6 

〉γ) kβ ηΫjβ δjχτ πκυ αθαπkτjjiδ kκ kλαεkΫλ εαkΪ kκ χλκθδεσ hδΪjkβηα 0s – 6 s.  

Μονάhiς 6 

Τβ χλκθδεά jkδγηά t = 6 s kκ jεκδθέ εσίikαδ εαδ kκ ηΫkλκ kβμ hτθαηβμ kβμ kλδίάμ πκυ αjεiέkαδ jkκ 

εδίυkδκ αυιΪθikαδ jkα 1ίίί Ν, 

〉4) θα υπκζκγέjiki kβ χλκθδεά jkδγηά πκυ kκ εδίυkδκ jkαηαkΪέ 

Μονάhiς 6 

 

 

 

 

 



Θ《Μ]  〉 

ΑελκίΪkβμ ηi ηΪαα ζί kg iεkiζiέ iζiτγiλβ πkυjβ απσ ηπαζεσθδ πκυ ίλέjεikαδ ji τοκμ ε m απσ 

kκ Ϋhαφκμέ Καγυμ πΫφkiδ ελαkΪ kiθkωηΫθα kα πσhδα kκυ. Όηωμ kβ χλκθδεά jkδγηά t = 0 s πκυ kα 

πσhδα kκυ Ϋλχκθkαδ ji iπαφά ηi kκ Ϋhαφκμ kα γσθαkΪ kκυ αλχέακυθ θα ζυγέακυθ εαδ κ εκλησμ kκυ 

εδθiέkαδ ηi jkαγiλά iπδίλΪhυθjβ εαkΪ hδΪjkβηα s iπδπζΫκθ ηΫχλδ θα jkαηαkάjiδέ Τκ χλκθδεσ 

hδΪjkβηα kβμ iπδίλαhυθσηiθβμ εέθβjβμ iέθαδ ί,1s έ Δέθikαδ β iπδkΪχυθjβ kβμ ίαλτkβkαμ 
2

m
g = 10

s
 

εαδ σkδ β iπέhλαjβ kκυ αΫλα iέθαδ αηiζβkΫα. 

Να υπκζκγέjikiκ  

〉1) kβθ kαχτkβkα kκυ αελκίΪkβ kβ jkδγηά πκυ kα πσhδα kκυ αεκυηπκτθ kκ Ϋhαφκμέ 

Μονάhiς 7 

〉β) kκ ηΫkλκ kβμ iπδίλΪhυθjβμ ηi kβθ κπκέα εδθiέkαδ κ εκλησμ kκυ αελκίΪkβέ 

Μονάhiς 6 

〉γ) kκ ηΫkλκ kβμ hτθαηβμ πκυ αjεiέ kκ Ϋhαφκμ jkα πσhδα kκυ αελκίΪkβ  εαγυμ αυkσμ 

iπδίλαhτθikαδέ   

Μονάhiς 6 

〉4) kβ ηΫjβ δjχτ πκυ αθαπkτjjiδ  αελκίΪkβμ ηΫjω kβμ hτθαηβμ πκυ αjεiέ jkκ Ϋhαφκμ ζσγω kβμ 

iπδίλαhυθσηiθβμ εέθβjβμ kκυέ  

Μονάhiς 7 

 

 

 

 

 

 



Θ《Μ]  〉 

Μαχβkδεσ αiλκjεΪφκμ ηΪααμ m = 1000 Kg iπδχiδλiέ θα πλκjγiδωγiέ jkκθ iυγτγλαηηκ hδΪhλκηκ 

ΑΓ iθσμ αεέθβkκυ αiλκπζαθκφσλκυέ Τκ ηάεκμ kκυ hδαhλσηκυ iέθαδ 1θί m.  

Τβ χλκθδεά jkδγηά t0 = 0 s kκ αiλκjεΪφκμ αεκυηπΪ jkκ hδΪhλκηκ jkκ jβηiέκ Α εδθκτηiθκ ηi 

αλχδεά kαχτkβkα 0

mυ 50
s

  ηi εαkiτγυθjβ απσ kκ Α jkκ Γέ ΜΫχλδ kβ χλκθδεά jkδγηά t1 = 2 s kκ 

αiλκjεΪφκμ iπδίλαhτθikαδ ηi kβθ iπέhλαjβ ησθκ kβμ kλδίάμ κζέjγβjβμ κπσki εαδ φkΪθiδ jkκ ηΫjκ 

kκυ hδαhλσηκυ Οέ Δέθikαδ β iπδkΪχυθjβ kβμ ίαλτkβkαμ 
2

m
g = 10

s
 εαδ σkδ β iπέhλαjβ kκυ αΫλα 

iέθαδ αηiζβkΫαέ 

Να υπκζκγέjikiκ  

〉1) kβθ iπδίλΪhυθjβ kκυ αiλκjεΪφκυμ jkκ χλκθδεσ hδΪjkβηα 0 – 2 s. 

Μονάhiς 7 

〉β) Τκ jυθkiζijkά kβμ kλδίάμ κζέjγβjβμ ηikαιτ kωθ kλκχυθ kκυ αiλκjεΪφκυμ εαδ kκυ hδαhλσηκυ 

πλκjγiέωjβμέ 

Μονάhiς 6 

Τκ αiλκπζαθκφσλκ hδαγΫkiδ ίκβγβkδεσ jτjkβηα πλκjγiέωjβμ (φλiθαλέjηαkκμ)  ηΫjω kκυ κπκέκυ 

αjεiέkαδ jkκ αiλκjεΪφκμ κλδασθkδα hτθαηβ  F  ηi φκλΪ απσ kκ jβηiέκ Γ πλκμ kκ Αέ Τκ ηΫkλκ kβμ 

F  hέθikαδ απσ kβ jχΫjβ F = 100x, σπκυ x β απσjkαjβ απσ kκ ηΫjκ Ο kκυ hδαhλσηκυ ΑΓέ Τβ 

χλκθδεά jkδγηά t  = 2 s iθiλγκπκδiέkαδ kκ ίκβγβkδεσ jτjkβηα πλκjγiέωjβμ εαδ jkκ αiλκjεΪφκμ 

αjεiέkαδ iπδπζΫκθ β hτθαηβ F . 

〉γ) Τκ Ϋλγκ kβμ hτθαηβμ πκυ αjεiέ κ ηβχαθδjησμ πλκjγiέωjβμ jkκ αiλκjεΪφκμ απσ kκ ηΫjκ Ο 

ηΫχλδ kκ Γέ 

Μονάhiς 6 

〉4) Να iιikΪjiki αθ kκ αiλκjεΪφκμ γα πλκjγiδωγiέ jkκ αiλκπζαθκφσλκ β γα πΫjiδ jkβ γΪζαjjαέ 

Να αδkδκζκγάjiki πζάλωμ kβθ απΪθkβjά jαμ. 

Μονάhiς 6 

 

 

 

 



Θ《Μ]  〉 

 

Ταχτπζκκ jεΪφκμ ηi jυθκζδεά ηΪαα 1ίί.000 Kg πζβjδΪαiδ πλκμ kκ ζδηΪθδ iθσμ θβjδκτέ Η ηβχαθά 

kκυ σπωμ εαδ kκ πβhΪζδκ Ϋχκυθ πΪγiδ ίζΪίβ κπσki κ Ϊθiηκμ kκ παλαjΫλθiδ πλκμ kκ ζδηiθκίλαχέκθα 

ηi jkαγiλά kαχτkβkα 0υ  ηΫkλκυ m
2

s
έ Όkαθ, kβ χλκθδεά jkδγηά t0 = 0 s, kκ πζκέκ ίλέjεikαδ ji 

απσjkαjβ γίί m απσ kκθ ζδηiθκίλαχέκθα κ ηβχαθδεσμ εαkαφΫλθiδ θα γΫjiδ ji ζiδkκυλγέα kδμ 

ηβχαθΫμ σχδ σηωμ kκ πβhΪζδκέ Μi kβ ίκάγiδα kωθ ηβχαθυθ πλκεαζiέkαδ jkκ πζκέκ β Ϊjεβjβ 

jυθδjkαηΫθβμ hτθαηβμ F  ηi εαkiτγυθjβ αθkέγikβ kβμ 0υ  εαδ ηi ηΫkλκ 1.ίίίΝέ   

〉1) Να υπκζκγέjiki kκ ηΫkλκ kβμ iπδkΪχυθjβμ ηi kβθ κπκέα εδθiέkαδ kκ πζκέκ ηikΪ kβθ Ϋθαλιβ kβμ 

ζiδkκυλγέαμ kωθ ηβχαθυθ kκυ. 

Μονάhiς 5 

〉β) Να iιikΪjiki αθ kκ πζκέκ γα απκφτγiδ kβ jτγελκυjβ ηi kκθ ζδηiθκίλαχέκθα έ 

Μονάhiς 7 

〉γ) θα υπκζκγέjiki kβθ απσjkαjβ kκυ πζκέκυ απσ kκθ ζδηiθκίλαχέκθα kβ χλκθδεά jkδγηά                

t = 10 min. 

Μονάhiς 6 

〉4) θα υπκζκγέjiki kκ Ϋλγκ kβμ hτθαηβμ F  jkκ χλκθδεσ hδΪjkβηα 0 – 10 min. 

Μονάhiς 7 

 

 

 

 

 



Θ《Μ]  〉 

Η ηΪαα iθσμ  Ϊhiδκυ φκλkβγκτ πζκέκυ iέθαδ 1,δ107 Kg  kκ πζκέκ ηikαφΫλiδ φκλkέκ ηΪααμ  ί,ζ107 

Kgέ Τκ πζκέκ ηi jίβjkά kβ ηβχαθά kκυ λυηκυζεiέkαδ jkκ ζδηΪθδ ηi jkαγiλά kαχτkβkα m
5

s
 απσ 

hυκ σηκδα λυηκυζεΪ P1, εαδ  P2έ  Τκ πζκέκ jυθhΫikαδ ηi kα λυηκυζεΪ ηi hυκ χκθhλΪ jεκδθδΪ πκυ 

iέθαδ κλδασθkδα εαδ jχβηαkέακυθ γωθέα  δε0 ηi kκθ Ϊικθα πλτηθβμ – πζυλβμ kκυ πζκέκυ, σπωμ 

φαέθikαδ jkκ jχάηακ 

ΜΫjω kωθ jεκδθδυθ kκ εΪγi λυηκυζεσ αjεiέ jkκ πζκέκ jkαγiλά hτθαηβ ηΫkλκυ 1ί6 Νέ Δέθikαδ  

2 1,4  εαδ σkδ β αθkέjkαjβ kκυ αΫλα γiωλiέkαδ αηiζβkΫαέ   

〉1) Να jχihδΪjiki kβ jυθδjkαηΫθβ kωθ hυθΪηiωθ πκυ αjεiέkαδ απσ kα λυηκυζεΪ kκ πζκέκ εαγυμ 

εαδ kβθ αθkέjkαjβ kκυ θiλκτ jkκ πζκέκ εαδ θα υπκζκγέjiki kα ηΫkλα kκυμ. 

Μονάhiς 7 

〉β) Να υπκζκγέjiki kβθ δjχτ πκυ αθαπkτjjiδ β ηβχαθά εΪγi λυηκυζεκτέ  

Μονάhiς 5 

Τκ πζκέκ αφκτ ιiφκλkυjiδ kκ φκλkέκ kκυ αθαχωλiέ απσ kκ ζδηΪθδ ηi kκθ έhδκ kλσπκ πκυ Ϋφkαji ji 

αυkσέ Τυλα σηωμ β αθkέjkαjβ πκυ αjεiέ kκ  θiλσ Ϋχiδ ηδελσkiλκ αζζΪ jkαγiλσ ηΫkλκ έjκ ηi 

1,26107 Νέ 

 〉γ) Να πλκjhδκλέjiki kβ εαkiτγυθjβ εαδ kκ ηΫkλκ kβμ iπδkΪχυθjβμ ηi kβθ κπκέα εδθiέkαδ kκ πζκέκ 

εαγυμ απκηαελτθikαδ απσ kκ ζδηΪθδέ  

Μονάhiς 6 

〉4) Να υπκζκγέjiki kα Ϋλγα kωθ hυθΪηiωθ πκυ αjεκτθkαδ απσ kα hυκ λυηκυζεΪ γδα χλκθδεσ 

hδΪjkβηα εmin ηikΪ kβθ αθαχυλβjβ kκυ πζκέκυ εαδ θα jυγελδγκτθ ηi kκ Ϋλγκ kβμ jυθδjkαηΫθβμ 

kκυμ γδα kκ έhδκ χλκθδεσ hδΪjkβηα έ 

Μονάhiς 7 

 

 

 

P2 

P1 

2F  

1F  

Πζυλβ Πλτηθβ 45κ 

45κ 



Θ《Μ]  〉 

 

Συλησμ kκυ ηikλσ απκkiζiέkαδ απσ 1ί ίαγσθδα ηΪααμ 1ε.000 Kg kκ εαγΫθαέ Τβ χλκθδεά jkδγηά      

t0 = 0 s κ jυλησμ ιiεδθΪ απσ εΪπκδκ jkαγησ εαδ εδθiέkαδ ηi jkαγiλά iπδkΪχυθjβ 
2

m
2

s
 γδα χλκθδεσ 

hδΪjkβηα 1β sέ Σkβ jυθΫχiδα εδθiέkαδ ηi jkαγiλά kαχτkβkα γδα χλκθδεσ hδΪjkβηα γί s εαδ kΫζκμ 

εδθiέkαδ ηi jkαγiλά iπδίλΪhυθjβ 
2

m
4

s
 ηΫχλδ θα jkαηαkάjiδ jkκθ iπσηiθκ jkαγησέ Η εέθβjβ kκυ 

jυληκτ γέθikαδ ji iυγτγλαηηβ kλκχδΪ iθυ β hτθαηβ πκυ αjεiέkαδ απσ kβ ηβχαθά kκυ jυληκτ 

hδαkβλiέkαδ jkαγiλά εαδ έhδκυ ηΫkλκυ jkβθ iπδkαχυθσηiθβ εαδ kβθ κηαζά εέθβjβέ  Η αθkέjkαjβ kκυ 

αΫλα iέθαδ αηiζβkΫα εαkΪ kβ hδΪλεiδα kωθ ηikαίαζζσηiθωθ εδθάjiωθ εαδ αjεiέkαδ ησθκ εαkΪ kβ 

hδΪλεiδα kβμ κηαζάμ εέθβjβμέ 

〉1) Να εαkαjεiυΪjiki kβ γλαφδεά παλΪjkαjβ kβμ kδηάμ kβμ kαχτkβkαμ kκυ jυληκτ γδα kκ χλκθδεσ 

hδΪjkβηα kβμ εέθβjβμ ηikαιτ kωθ hυκ jkαγηυθέ   

Μονάhiς 6 

〉β) Να υπκζκγέjiki kβ ηΫjβ kαχτkβkα kκυ jυληκτ εαkΪ kβ εέθβjβ kκυ ηikαιτ kωθ jkαγηυθέ 

Μονάhiς 7 

〉γ) θα υπκζκγέjiki kβθ δjχτ πκυ αθΫπkυιi β ηβχαθά kκυ jυληκτ εαkΪ kβ εέθβjβ kκυ ηi jkαγiλά 

kαχτkβkαέ 

Μονάhiς 6 

〉4) θα υπκζκγέjiki kκ πκjσ kβμ εδθβkδεάμ iθΫλγiδαμ kκυ jυληκτ πκυ ηikαkλΪπβεi ji γiλησkβkα 

εαkΪ kβθ iπδίλΪhυθjβ kκυέ 

Μονάhiς 6 

 

 

 

 

 



Θ《Μ]  〉 

 

Αυkκεέθβkκ εδθiέkαδ ji κλδασθkδκ hλσηκ ηi jkαγiλά kαχτkβkα m
20

s
έ ΞαφθδεΪ ji απσjkαjβ εί m κ 

κhβγσμ ίζΫπiδ kκ φωμ iθσμ jβηαkκhσkβ θα γέθikαδ εέkλδθκέ Ο χλσθκμ αθkέhλαjβμ kκυ κhβγκτ, hβζέ 

κ χλσθκμ απσ kβ jkδγηά πκυ ίζΫπiδ kκ φωμ kκυ jβηαkκhσkβ ηΫχλδ θα παkάjiδ kκ φλΫθκ, iέθαδ ί,ηs. 

Ο κhβγσμ παkΪiδ kκ φλΫθκ,  κδ kλκχκέ ηπζκεΪλκυθ εαδ kκ αυkκεέθβkκ κζδjγαέθiδ πΪθω jkκ 

κhσjkλωηα  ηi kκ κπκέκ iηφαθέαiδ jυθkiζijkά kλδίάμ ί,εέ  Η ηΪαα kκυ αυkκεδθάkκυ ηααέ ηi kκθ 

κhβγσ iέθαδ 1ίίί Kgέ  Δέθikαδ β iπδkΪχυθjβ kβμ ίαλτkβkαμ 
2

m
g = 10

s
 εαδ σkδ β iπέhλαjβ kκυ αΫλα 

iέθαδ αηiζβkΫαέ  

〉1) Να υπκζκγέjiki kβθ iπδίλΪhυθjβ ηi kβθ κπκέα εδθiέkαδ kκ αυkκεέθβkκ ηikΪ kκ πΪkβηα kωθ 

φλΫθωθ kκυέ   

Μονάhiς 5 

〉β) Να εαkαjεiυΪjiki kκ hδΪγλαηηα kβμ kδηάμ kβμ kαχτkβkαμ kκυ αυkκεδθάkκυ ji jυθΪλkβjβ ηi 

kκ χλσθκ απσ kβ jkδγηά πκυ κ κhβγσμ ίζΫπiδ kκ φωμ kκυ jβηαkκhσkβ ηΫχλδ πκυ jkαηαkΪ kκ 

αυkκεέθβkκέ  

Μονάhiς 7 

〉γ) Να iιikΪjiki αθ kκ αυkκεέθβkκ πiλθΪiδ kκ φαθΪλδ πλδθ jkαηαkάjiδέ 

Μονάhiς 6 

〉4) Να υπκζκγέjiki kκ πκjσ kβμ εδθβkδεάμ iθΫλγiδαμ kκυ αυkκεδθάkκυ πκυ ηikαkλΪπβεi ji 

γiλησkβkα εαkΪ kβθ iπδίλΪhυθjβ kκυέ 

Μονάhiς 7 

 

 

 

 

 

  

 



Θ《Μ]  〉 

Αγζβkάμ kκυ Ϊζηαkκμ iπέ εκθkυ Ϋχiδ ηΪαα  m = 80 Kg εαδ kκ εκθkΪλδ kκυ  m1 = 20 Kgέ Ο αγζβkάμ 

ιiεδθΪiδ απσ kβθ βλiηέα ελαkυθkαμ kκ εκθkΪλδ kκυ εαδ εδθiέkαδ ηi jkαγiλά iπδkΪχυθjβ γδα ε s. 

Αφκτ hδαθτjiδ βε m φkΪθiδ εΪkω απσ kκθ πάχβέ Σkβ jυθΫχiδα ηi kβ ίκάγiδα kκυ εκθkαλδκτ 

πiλθΪiδ ηi ηβhiθδεά kαχτkβkα αελδίυμ πΪθω απσ kκθ πάχβ εαδ ηi kκ jυηα κλδασθkδκέ ΤΫζκμ πΫφkiδ 

πΪθω jkκ jkλυηα kκυ κπκέκυ kκ πΪχκμ iέθαδ 1 m iπέjβμ ηi kκ jυηα κλδασθkδκέ Ο αγζβkάμ ηπκλiέ 

θα γiωλβγiέ ωμ υζδεσ jβηiέκ εαδ kκ κπκέκ, σkαθ jkΫεikαδ σλγδκμ, ίλέjεikαδ ji τοκμ 1 m απσ kκ 

Ϋhαφκμέ Δέθikαδ σkδ β iπδkΪχυθjβ kβμ ίαλτkβkαμ 
2

m
g = 10

s
 εαδ σkδ β αθkέjkαjβ kκυ αΫλα iέθαδ 

αηiζβkΫα. 

Να υπκζκγέjikiκ 

〉1) kκ ηΫkλκ kβμ iπδkΪχυθjβμ ηi kβθ κπκέα εδθiέkαδ κ αγζβkάμ (ηααέ ηi kκ εκθkΪλδ) εαγυμ εαδ kβ 

hτθαηβ πκυ αjεiέ kκ Ϋhαφκμ jkκθ αγζβkά (β hτθαηβ πκυ iπδkαχτθiδ kκθ αγζβkά) εαkΪ kβθ 

iπδkαχυθσηiθβ εέθβjά kκυέ 

Μονάhiς 7 

〉β) kβθ εδθβkδεά iθΫλγiδα kκυ αγζβkά (χωλέμ kκ εκθkΪλδ) σkαθ κ αγζβkάμ φkΪθiδ εΪkω απσ kκθ 

πάχβ.  

Μονάhiς 6 

〉γ) kκ τοκμ πκυ ίλέjεikαδ κ πάχβμ απσ kκ Ϋhαφκμ (β iπέhκjβ  kκυ αγζβkά) γiωλυθkαμ σkδ εαkΪ kκ 

Ϊζηα β ηβχαθδεά iθΫλγiδα kκυ αγζβkά hδαkβλiέkαδ jkαγiλάέ 

Μονάhiς 7 

〉4) kβθ kαχτkβkα ηi kβθ κπκέα κ αγζβkάμ πΫφkiδ jkκ jkλυηα έ 

Μονάhiς 5 

 

 

 



Θ《Μ]  〉 

 

Αυkκεέθβkκ εδθiέkαδ ji iυγτγλαηηα hλσηκ ηi kαχτkβkα ηΫkλκυ m
20

s
έ Τβ  χλκθδεά jkδγηά  t = 0 s 

kκ αυkκεέθβkκ ίλέjεikαδ ηπλκjkΪ απσ Ϋθα φαθΪλδ πκυ αθΪίiδ εσεεδθκέ Ο κhβγσμ iέθαδ απλσjiεkκμ 

εαδ πiλθΪiδ χωλέμ θα jkαηαkάjiδ jυθiχέακθkαμ θα εδθiέkαδ ηi kβθ έhδα jkαγiλά kαχτkβkαέ 

Μκkκjδεζikδjkάμ kβμ kλκχαέαμ πκυ ίλέjεikαδ αεέθβkκμ jkκ φαθΪλδ kβθ έhδα jkδγηά αλχέαiδ θα kκθ 

εαkαhδυεiδέ Η ηκkκjδεζΫkα ηααέ ηi kκθ αθαίΪkβ Ϋχiδ ηΪαα βείKgέ Αλχέαiδ θα εδθiέkαδ ηi jkαγiλά 

iπδkΪχυθjβ ηΫkλκυ 
2

m
3

s
 γδα χλκθδεσ hδΪjkβηα θ s iθυ jkβ jυθΫχiδα εδθiέkαδ ηi jkαγiλά kαχτkβkα 

γδα βί sέ Αεκζκτγωμ κ κhβγσμ kβμ φλiθΪλiδ εαδ κδ kλκχκέ kβμ ηκkκjδεζΫkαμ κζδjγαέθκυθ jkκ hλσηκ 

κπσki β ηκkκjδεζΫkα iπδίλαhτθikαδ ηi iπδίλΪhυθjβ jkαγiλκτ ηΫkλκυ ηΫχλδ θα jkαηαkάjiδ jkκ 

iπσηiθκ φαθΪλδ, σπκυ κ kλκχκθσηκμ εΪθiδ jάηα jkκθ απλσjiεkκ κhβγσ θα jkαηαkάjiδέ Ο 

jυθkiζijkάμ kλδίάμ κζέjγβjβμ ηikαιτ iζαjkδευθ εαδ κhκjkλυηαkκμ  iέθαδ ί,θέ Δέθikαδ σkδ β 

iπδkΪχυθjβ kβμ ίαλτkβkαμ 
2

m
g = 10

s
 εαδ σkδ β αθkέjkαjβ kκυ αΫλα αjεiέkαδ ησθκ εαkΪ kβ 

hδΪλεiδα kβμ κηαζάμ εέθβjβμ kβμ ηκkκjδεζΫkαμέ  

Να υπκζκγέjikiκ 

〉1) kκ ηΫkλκ kβμ iπδίλΪhυθjβμ  ηi kβθ κπκέα εδθiέkαδ β ηκkκjδεζΫkα εαγυμ εαδ kκ χλκθδεσ 

hδΪjkβηα πκυ iεkiζiέ iπδίλαhυθσηiθβ εέθβjβέ 

Μονάhiς 7 

〉β) kβ γiλησkβkα πκυ iεζτikαδ εαkΪ kβθ iπδίλαhυθσηiθβ εέθβjβέ  

Μονάhiς 6 

〉γ) kβθ απσjkαjβ ηikαιτ kωθ φαθαλδυθέ  

Μονάhiς 5 

ΚΪπκδα χλκθδεά jkδγηά t  jkβ hδΪλεiδα kβμ κηαζάμ εέθβjβμ κ ηκkκjδεζikδjkάμ πλκjπiλθΪiδ kκ 

αυkκεέθβkκ,  

〉4) θα υπκζκγέjiki kβ χλκθδεά jkδγηά t πκυ β ηκkκjδεζΫkα πλκjπiλθΪiδ kκ αυkκεέθβkκ έ 

Μονάhiς 7 

 

 

 

 

 



 

 

Θ《Μ]  〉 

 

Αγζβkάμ kκυ hλσηκυ kωθ 1ίί m ηΪααμ θίKg kβ χλκθδεά jkδγηά t = 0 s ιiεδθΪ απσ kβθ βλiηέα εαδ 

εδθiέkαδ iυγτγλαηηαέ Σi σζβ kβ hδΪλεiδα kβμ hδαhλκηάμ kκυ β κλδασθkδα jυθδjkυjα kβμ hτθαηβμ 

ΟF πκυ αjεiέ kκ Ϋhαφκμ jkκθ αγζβkά εαkΪ kβ εαkiτγυθjβ kβμ εέθβjβμ kκυ Ϋχiδ ηΫkλκ  FO = 600 N. 

Συγχλσθωμ κ αΫλαμ αjεiέ hτθαηβ jkκθ αγζβkά (αθkέjkαjβ) πκυ β εαkiτγυθjβμ kβμ iέθαδ αθkέγikβ 

kβμ kαχτkβkαμ kκυ αγζβkάέ ΑλχδεΪ β αθkέjkαjβ kκυ αΫλα Ϋχiδ ηΫkλκ δίί Ν εαδ kβ χλκθδεά jkδγηά t1 

αυιΪθikαδ αεαλδαέα jkα ζίί Ν κπσki εαδ hδαkβλiέkαδ jkαγiλά ηΫχλδ kκθ kiληαkδjησέ Η ηΫγδjkβ 

δjχτμ πκυ αθαπkτjjiδ κ αγζβkάμ υjki θα ηπκλiέ θα αjεiέ jkκ Ϋhαφκμ kβθ αθαγεαέα κλδασθkδα 

jυθδjkυjα kβμ hτθαηβμ iέθαδ έjβ ηi ζ103Wέ Δέθikαδ β iπδkΪχυθjβ kβμ ίαλτkβkαμ 
2

m
g 10

s
 .  

Να πλκjhδκλέjiki : 

〉1) kα iέhβ kωθ εδθάjiωθ πκυ iεkiζiέ κ αγζβkάμ εαγυμ εαδ kβ kδηά kβμ iπδkΪχυθjβμ ji σζκ kκ 

ηάεκμ kβμ hδαhλκηάμέ 

Μονάhiς 7 

〉β) kκ ηΫkλκ kβμ hτθαηβμ πκυ αjεiέkαδ απσ ko Ϋhαφκμ jkκθ αγζβkά εαkΪ kκ jkΪhδκ kβμ 

iπδkαχυθσηiθβμ εέθβjβμ kκυ 

Μονάhiς 6 

〉γ) kβ χλκθδεά jkδγηά πκυ αζζΪαiδ kκ iέhκμ kβμ εέθβjβμ kκυ αγζβkάέ 

Μονάhiς 6 

〉4)  kβθ iπέhκjβ kκυ αγζβkά, hβζαhά kκ jυθκζδεσ χλκθδεσ hδΪjkβηα πκυ απαδkiέkαδ γδα θα 

hδαθτjiδ kβθ απσjkαjβ kωθ 1ίί m. 

Μονάhiς 6 

 

 

 

 

 

 



Θ《Μ]  〉 

 

 

 

 

Τκ jυηα, ηΪααμ m νβ Kg, kκυ jχάηαkκμ iέθαδ κλδαεΪ Ϋkκδηκ θα εδθβγiέ πΪθω ji κλδασθkδκ iπέπihκ 

πλκμ kβθ εαkiτγυθjβ kβμ F1 έ Ο jυθkiζijkάμ kλδίάμ κζέjγβjβμ ηikαιτ jυηαkκμ εαδ iπδπΫhκυ iέθαδ 

η ν ί,βέ Σkκ jυηα αjεκτθkαδ κδ κλδασθkδiμ hυθΪηiδμ  ηi ηΫkλα F1 = 15 N, F2 ν η ζ εαδ  β F3.  

〉1)  Να ίλiγiέ kκ ηΫkλκ kβμ  hτθαηβμ F3έ (Θiωλάjki σkδ β κλδαεά kλδίά jυηαkκμ – iπδπΫhκυ 

δjκτkαδ ηi kβθ kλδίά κζδjγάjiωμ)έ 

            Μονάhες 7 

Τβθ χλκθδεά jkδγηά t0 = 0 s, kκ jυηα Ϋχiδ kαχτkβkα υ0 = 0 m/s  εαδ β hτθαηβ  F3  ηβhiθέαikαδέ  

〉β) Να υπκζκγδjγiέ β ηikαkσπδjβ kκυ jυηαkκμ jkκ χλκθδεσ hδΪjkβηα ί s -10 s. 

            Μονάhες 7 

〉γ) Να γέθiδ β γλαφδεά παλΪjkαjβ kβμ kαχτkβkαμ kκυ jυηαkκμ ji jυθΪλkβjβ ηi kκ χλσθκ ji 

ίαγηκζκγβηΫθκυμ Ϊικθiμ γδα kκ χλκθδεσ hδΪjkβηα ί s - 10 s.                                          

            Μονάhες 5 

〉4) Να υπκζκγδjγiέ β ηΫjβ δjχτμ kβμ jυθδjkαηΫθβμ hτθαηβμ  jkκ χλκθδεσ hδΪjkβηα ί s -10 s.       

Μονάhες 6 

 

 

N 151 F
3F

N 72 F



Θ《Μ] 〉 

 

Μδελσ jυηα ηΪααμ m = 4 kg ίλέjεikαδ αλχδεΪ αεέθβkκ ji 

κλδασθkδκ hΪπihκέ Ο jυθkiζijkάμ kλδίάμ κζέjγβjβμ ηikαιτ 

jυηαkκμ εαδ hαπΫhκυ iέθαδ ην ί,δέ Τβ χλκθδεά jkδγηά t = 0 

jkκ jυηα αjεiέkαδ κλδασθkδα hτθαηβ  πκυ β kδηά kβμ 

ηikαίΪζζikαδ ηi kκθ χλσθκ σπωμ φαέθikαδ jkκ hδΪγλαηηα ηi 

απκkΫζijηα kκ jυηα θα αλχέjiδ θα ηikαεδθiέkαδ πΪθω ji 

αυkσ.   

Δέθikαδ β iπδkΪχυθjβ kβμ ίαλτkβkαμ 
2

m
g = 10

s
 εαδ σkδ β iπέhλαjβ kκυ αΫλα γiωλiέkαδ αηiζβkΫα 

〉1) Να jχihδΪjiki ji ίαγηκζκγβηΫθκυμ Ϊικθiμ kκ hδΪγλαηηα iπδkΪχυθjβμ- χλσθκυ (α-t) γδα kκ 

χλκθδεσ hδΪjkβηα ί→1ί sec                                         

                                                                                                                                              Μονάhiς 6 

〉β) Να jχihδΪjiki ji ίαγηκζκγβηΫθκυμ Ϊικθiμ kκ hδΪγλαηηα kαχτkβkαμ- χλσθκυ (υ-t) γδα kκ 

χλκθδεσ hδΪjkβηα ί→1ί sec                                        Μονάhiς 7 

〉γ)  Να υπκζκγέjiki kκ Ϋλγκ kβμ hτθαηβμ  γδα kκ χλκθδεσ hδΪjkβηα ί→ε sec               

                                                                                                                                              Μονάhiς 6 

〉4)  Να υπκζκγέjiki kκ Ϋλγκ kβμ kλδίάμ γδα kκ χλκθδεσ hδΪjkβηα ε→1ί sec          

                                                                                                                                              Μονάhiς 6 

 

 

5 

40 

10 t(s) 0 

F(N) 



 

Θ《Μ] 〉 

 

Μδελά jφαέλα ηΪααμ m = 5 kg ίλέjεikαδ ji τοκμ h= 180 m πΪθω απσ kκ Ϋhαφκμέ Τβ χλκθδεά 

jkδγηά t= 0 s αφάθikαδ θα πΫjiδέ Δέθikαδ β iπδkΪχυθjβ kβμ ίαλτkβkαμ 
2

m
g = 10

s
 εαδ σkδ β 

iπέhλαjβ kκυ αΫλα γiωλiέkαδ αηiζβkΫαέ 

Να υπκζκγέjikiκ 

〉1) Τκ ηΫkλκ kβμ kαχτkβkαμ kβμ jφαέλαμ kβ χλκθδεά jkδγηά πκυ φγΪθiδ jkκ Ϋhαφκμ   

                                                                                                                                              Μονάhiς 7 

〉β) Τβθ απσjkαjβ πκυ hδαθτiδ β jφαέλα jkβ hδΪλεiδα kκυ γκυ  hiυkiλκζΫπkκυ kβμ εέθβjάμ kβμ 

                                                                                                                                             Μονάhiς 6 

〉γ) Τκ Ϋλγκ kκυ ίΪλκυμ kβμ jφαέλαμ απκ kβ χλκθδεά jkδγηά t ν ί ηΫχλδ kβ χλκθδεά jkδγηά πκυ β 

εδθβkδεά kβμ iθΫλγiδα iέθαδ έjβ ηi ζβεί J                                                                             

Μονάhiς 6 

〉4) Τβ ηΫjβ δjχτ kκυ ίΪλκυμ kβμ jφαέλαμ απκ kβ χλκθδεά jkδγηά t ν ί ηΫχλδ kβ χλκθδεά jkδγηά 

πκυ φkΪθiδ jkκ Ϋhαφκμ                    

Μονάhiς 6 

 

 

 

 



Θ《Μ] 〉  

 

Δτκ ηikαζζδεκέ ετίκδ Σ1 εαδ Σ2 ηi ηΪαiμ m1 = 

ε kg εαδ m2 ν 1ί kg  εδθκτθkαδ  πΪθω ji 

κλδασθkδκ hΪπihκ εαkΪ ηάεκμ ηδαμ iυγiέαμ κ 

Ϋθαμ πλκμ kκθ Ϊζζκέ Τβ χλκθδεά jkδγηά  t = 0 

s ίλέjεκθkαδ jkα jβηiέα Α, 〈 kκυ κλδασθkδκυ hαπΫhκυ, Ϋχκυθ kαχτkβkiμ έhδαμ hδiτγυθjβμ εαδ 

αθkέγikβμ φκλΪμ ηΫkλκυ υ1=5m/s  εαδ  υ2=3m/s αθkέjkκδχα εαδ απΫχκυθ ηikαιτ kκυμ απσjkαjβ S. 

Δυκ iλγΪkiμ jπλυχθκυθ kκυμ ετίκυμ Σ1 εαδ Σ2 αjευθkαμ ji αυkκτμ κλδασθkδiμ hυθΪηiδμ 1F εαδ 2F , 

σπωμ παλδjkΪθikαδ jkκ jχάηα, ηi ηΫkλα F1 ν βί Ν εαδ F2 ν ζί ζ αθkέjkκδχα, κδ κπκέiμ Ϋχκυθ kβ 

hδiτγυθjβ kβμ iυγiέαμ πκυ κλέακυθ kα jβηiέα Α, 〈έ Ο jυθkiζijkάμ kλδίάμ ηikαιτ  hαπΫhκυ  εαδ 

εΪγi ετίκυ iέθαδ μ ν ί,δ εαδ β iπδkΪχυθjβ kβμ ίαλτkβkαμ iέθαδ g=10m/s2  

〉1)  Να υπκζκγέjiki εαδ θα jχihδΪjiki kβ hτθαηβ kλδίάμ πκυ hΫχikαδ εΪγi ετίκμ  

Μονάhiς 6 

〉β) Να χαλαεkβλέjiki kκ iέhκμ  kβμ  εέθβjβμ πκυ iεkiζiέ εΪγi ετίκμ 

Μονάhiς 6 

〉γ) Να υπκζκγέjiki kβ χλκθδεά jkδγηά πκυ κδ hτκ ετίκδ γα απκεkάjκυθ kαχτkβkiμ έjκυ ηΫkλκυ ηi 

kβθ πλκςπσγijβ σkδ β απσjkαjβ S iέθαδ kΫkκδα υjki κδ ετίκδ θα ηβ jυγελκτκθkαδ. 

Μονάhiς 6 

〉4) Να υπκζκγέjiki kβ jυθκζδεά iθΫλγiδα πκυ ηikαφΫλγβεi jkκθ ετίκ Σ2 απσ kκθ iλγΪkβ πκυ kκθ 

jπλυχθiδ απσ kβθ jkδγηά t = 0 s Ϋωμ kβ jkδγηά πκυ κδ hυκ ετίκδ απκεkκτθ kαχτkβkα έjκυ ηΫkλκυ 

Μονάhiς 7 
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Θ《Μ] 〉  

 

Έθα αυkκεέθβkκ ηΪααμ 1ίίί Kg iέθαδ jkαηαkβηΫθκ ji Ϋθα φαθΪλδ Φ1   πκυ iέθαδ εσεεδθκέ Τβ 

jkδγηά tο= 0 s  πκυ αθΪίiδ kκ πλΪjδθκ,  κ κhβγσμ παkΪiδ kκ γεΪαδ, κπσki kκ αυkκεέθβkκ εδθiέkαδ ηi 

jkαγiλά iπδkΪχυθjβ, ηi απκkΫζijηα kβθ χλκθδεά jkδγηά t2 ν δ s θα Ϋχiδ kαχτkβkα ηΫkλκυ υ2 =10 

mήsέ Σkβ jυθΫχiδα jυθiχέαiδ θα εδθiέkαδ ηi jkαγiλά kαχτkβkα ηΫχλδ θα φkΪjiδ jkκ iπσηiθκ φαθΪλδ 

Φ2 πκυ απΫχiδ είί m απσ kκ πλκβγκτηiθκέ  

Να υπκζκγέjikiκ  

〉1) Τβ jυθδjkαηΫθβ kωθ hυθΪηiωθ πκυ αjεκτθkαδ jkκ αυkκεέθβkκ εαkΪ kβθ iπδkαχυθσηiθβ εέθβjά 

kκυέ   

                                                                                                                                          Μονάhiς 6 

〉β)  Τβθ απσjkαjβ kκυ αυkκεέθβkκυ απσ kκ hiτkiλκ  φαθΪλδ Φ2 kβ χλκθδεά  t2.  

                                                                                                                                          Μονάhiς 6 

〉γ)  Τβ  χλκθδεά jkδγηά kκ αυkκεέθβkκ φkΪθiδ jkκ  hiτkiλκ φαθΪλδ Φ2.                                       

                                                                                                                                          Μονάhiς 6 

〉4) Τκ Ϋλγκ kβμ jυθδjkαηΫθβμ kωθ hυθΪηiωθ πκυ αjεκτθkαδ jkκ αυkκεέθβkκ jkκ χλκθδεσ 

hδΪjkβηα  , σπκυ  t1  ηδα χλκθδεά jkδγηά,  πλδθ kβ jkδγηά t2 ,  πκυ kκ αυkκεέθβkκ εδθκτkαθ ηi 

kαχτkβkα ηΫkλκυ υ1= 5m/s.  

                                                                                                                                           Μονάhiς 7  

  

 



Θ《Μ]  〉 

 

Έθα ηδελσ jυηα ηΪααμ m = 5 kg εδθiέkαδ ji 

κλδασθkδκ hΪπihκέ Τβ χλκθδεά jkδγηά πκυ kκ jυηα 

ίλέjεikαδ jkβ γΫjβ x = 0 m kκυ κλδασθkδκυ 

πλκjαθαkκζδjηΫθκυ Ϊικθα Οx εαδ εδθiέkαδ ηi 

kαχτkβkα ηΫkλκυ υ0 = 4 m/s, αjεiέkαδ ji αυkσ 

κλδασθkδα hτθαηβ  έhδαμ εαkiτγυθjβμ ηi kβθ 

kαχτkβkα έ Η kδηά kβμ hτθαηβμ  ηikαίΪζζikαδ ηi kβ γΫjβ σπωμ φαέθikαδ jkκ hδπζαθσ 

hδΪγλαηηαέ Ο jυθkiζijkάμ kλδίάμ κζέjγβjβμ ηikαιτ jυηαkκμ εαδ hαπΫhκυ iέθαδ μ = 0,2έ Δέθikαδ β 

iπδkΪχυθjβ kβμ ίαλτkβkαμ 
2

m
g = 10

s
 εαδ σkδ β iπέhλαjβ kκυ αΫλα γiωλiέkαδ αηiζβkΫαέ 

Να υπκζκγέjikiκ  

〉1) Τβθ kδηά kβμ iπδkΪχυθjβμ kκυ jυηαkκμ σkαθ ίλέjεikαδ jkβ γΫjβ x =  0 m εαδ σkαθ ίλέjεikαδ 

jkβ γΫjβ x = 7,5 m            

Μονάhiς 6 

〉β) Τκ Ϋλγκ kβμ hτθαηβμ  γδα kβ ηikαkσπδjβ απσ kβ γΫjβ x = 0 m ηΫχλδ kβ γΫjβ x =5 m .                                              

Μονάhiς 7 

〉γ) Τκ Ϋλγκ kβμ kλδίάμ απκ kβ γΫjβ x = 0 m ηΫχλδ kβ γΫjβ x = 5 m                   

Μονάhiς 5 

〉4) Τκ ηΫkλκ kβμ kαχτkβkαμ kκυ jυηαkκμ jkβ γΫjβ x = 5 m εαδ θα hδεαδκζκγάjiki γδαkέ αυkά β 

kδηά απκkiζiέ kκ ηΫγδjkκ ηΫkλκ kβμ kαχτkβkαμ kκυ jυηαkκμ εαkΪ kβθ εέθβjά kκυ ηikαιτ kωθ 

γΫjiωθ x=0 m εαδ x=7,5 m                 

 Μονάhiς 7 
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Θ《Μ] 〉 

 

Έθα  jυηα  ηΪααμ  δ kg , αφάθikαδ απσ τοκμ h,  πΪθω απσ kκ Ϋhαφκμ  εαδ φγΪθiδ jkκ Ϋhαφκμ ηi 

kαχτkβkα ηΫkλκυ υ = 30 m/s έ Η iπδkΪχυθjβ kβμ ίαλτkβkαμ jkβ hδΪλεiδα kβμ εέθβjβμ iέθαδ 

jkαγiλά, ηi kδηά g=10 m/s2 Θiωλάjki ωμ iπέπihκ αθαφκλΪμ γδα kβ hυθαηδεά iθΫλγiδα kκ Ϋhαφκμ, 

εαγυμ εαδ kβθ αθkέjkαjβ kκυ αΫλα αηiζβkΫα 

〉1)    Να υπκζκγέjiki kκ τοκμ h                                                                                   

                                                                                                                                          Μονάhiς 7                            

〉β)  Να υπκζκγέjiki  kβθ απσjkαjβ kκυ jυηαkκμ απσ kκ Ϋhαφκμ kβ jkδγηά πκυ εδθiέkαδ ηi 

kαχτkβkα ηΫkλκυ  1ί m/s                                                                                                                                              

                                                                                                                                             Μονάhiς 6                                                                                                              

〉γ)  Να παλαjkάjiki  γλαφδεΪ ji jτjkβηα ίαγηκζκγβηΫθωθ αισθωθ kβ hυθαηδεά iθΫλγiδα kκυ 

jυηαkκμ ji jυθΪλkβjβ ηi kκ τοκμ απσ kβθ iπδφΪθiδα kκυ ihΪφκυμ            

                                                                                                                                             Μονάhiς 6                                                                                                                         

〉4)  Να υπκζκγέjiki  kκ Ϋλγκ kκυ ίΪλκυμ  kκυ jυηαkκμ, jkκ kiζiυkαέκ hiυkiλσζiπkκ kβμ εέθβjβμ 

kκυ jυηαkκμ 

                                                                                                                               Μονάhiς 6                                                                                                                             

                                                                             

 



 

Θ《Μ] 〉 

 

Κδίυkδκ ηΪααμ δί Kg  αλχδεΪ iέθαδ αεέθβkκ πΪθω ji ζiέκ κλδασθkδκ iπέπihκέ Τβ χλκθδεά jkδγηά t=0  

αjεiέkαδ jkκ εδίυkδκ jkαγiλά κλδασθkδα hτθαηβ  ηΫkλκυ  F1 = θί Ν έ Tβ jkδγηά  σkαθ kκ εδίυkδκ 

Ϋχiδ ηikαkκπδjkiέ εαkΪ x=16 m, εαkαλγiέkαδ β hτθαηβ   εαδ kβθ έhδα jkδγηά αλχέαiδ θα αjεiέkαδ 

πΪθω jkκ εδίυkδκ αθkέλλκπβ hτθαηβ ηΫkλκυ F2 ν 1ί Ν ηi απκkΫζijηα kκ εδίυkδκ θα jkαηαkάjiδ 

kβ jkδγηά                                                

〉1)  Να υπκζκγέjiki kβθ kαχτkβkα kκυ εδίωkέκυ σkαθ Ϋχiδ ηikαkκπδjkiέ εαkΪ  x = 16 m  απσ kβθ 

αλχδεά kκυ γΫjβ                                                                                                                     

Μονάhiς 6 

〉β)  Να παλαjkάjiki γλαφδεΪ kκ ηΫkλκ kβμ kαχτkβkαμ, ji jυθΪλkβjβ ηi kκ χλσθκ ji jτjkβηα 

ίαγηκζκγβηΫθωθ αισθωθ γδα σζβ kβ χλκθδεά hδΪλεiδα kβμ εέθβjβμ.                                  

Μονάhiς 8 

〉γ)   Να υπκζκγέjiki kβθ ηikαkσπδjβ kκυ εδίωkέκυ jkβ χλκθδεά hδΪλεiδα                                                  

Μονάhiς 6                

〉4)   Να υπκζκγέjiki kκ Ϋλγκ kβμ   jkβ χλκθδεά hδΪλεiδα                                 

Μονάhiς 5  

  

 



 

Θ《Μ]  〉 

 

Μδελσ jφαδλέhδκ ηΪααμ m = 2 Kg αφάθikαδ απσ τοκμ h = 10 m θα iεkiζΫjiδ iζiτγiλβ πkυjβέ Οδ 

αθkδjkΪjiδμ kκυ αΫλα θα γiωλβγκτθ αηiζβkΫiμέ Η iπδkΪχυθjβ kβμ ίαλτkβkαμ iέθαδ g = 10m/s2 εαδ 

ωμ iπέπihκ αθαφκλΪμ γδα kβ hυθαηδεά iθΫλγiδα θα γiωλάjiki kκ Ϋhαφκμέ 

〉1) Να υπκζκγέjiki kκ χλκθδεσ hδΪjkβηα πκυ απαδkiέkαδ γδα θα φkΪjiδ ji τοκμ 5m απσ kκ Ϋhαφκμ 

Μονάhες  7 

〉β) Σi πκδκ τοκμ β hυθαηδεά  iθΫλγiδα kκυ jφαδλδhέκυ (U)  iέθαδ έjβ ηi kβθ εδθβkδεά kκυ (K). 

Μονάhες  5 

〉γ) Πκδα iέθαδ β kαχτkβkα kκυ jφαδλδhέκυ kβ jkδγηά πκυ β hυθαηδεά  kκυ iθΫλγiδα (U)  iέθαδ έjβ ηi 

kβθ εδθβkδεά kκυ (K).         Μονάhες  6 

〉4) Να γέθκυθ jkκ έhδκ hδΪγλαηηα ji ίαγηκζκγβηΫθκυμ Ϊικθiμ, κδ γλαφδεΫμ παλαjkΪjiδμ U=U(y), 

K=K(y) εαδ  Ε=Ε(y) σπκυ y β απσjkαjβ kκυ jφαδλδhέκυ απσ kκ Ϋhαφκμ εαδ Ε β ηβχαθδεά iθΫλγiδα kκυ 

jφαδλδhέκυέ 

Μονάhες  7 

 

 

 



 

Θ《Μ]  〉 

 

Μαγβkάμ jπλυχθiδ Ϋθα εδίυkδκ ηi ίδίζέα ηΪααμ m1 = 50 kg αjευθkαμ ji αυkσ jkαγiλά κλδασθkδα 

hτθαηβ F


ηΫkλκυ βίί Νέ Τκ εδίυkδκ εδθiέkαδ ηi jkαγiλά kαχτkβkα πΪθω jkκ hΪπihκ kκυ 

hδαhλσηκυ kκυ jχκζiέκυ kκυέ Καkσπδθ κ ηαγβkάμ αφαδλiέ ίδίζέα εαδ β ηΪαα kκυ εδίωkέκυ γέθikαδ 

πζΫκθ m2 = 40 kgέ Σkβ jυθΫχiδα αλχέαiδ πΪζδ θα jπλυχθiδ kκ εδίυkδκ ιiεδθυθkαμ απσ kβθ βλiηέα 

εαδ αjευθkαμ πΪζδ kβθ έhδα  jkαγiλά hτθαηβ F


έ Δέθikαδ β iπδkΪχυθjβ kβμ ίαλτkβkαμ g = 10m/s2.  

〉1)  Να υπκζκγέjiki kκ ηΫkλκ kβμ kλδίάμ πκυ αjεiέkαδ jkκ εδίυkδκ ηΪααμ m1 = 50 kg, εαγυμ εαδ 

kκθ jυθkiζijkά kλδίάμ ηikαιτ εδίωkέκυ εαδ hαπΫhκυέ  

Μονάhiς 6 

Γδα kα πλυkα hτκ hiυkiλσζiπkα kβμ εέθβjβμ kκυ εδίωkέκυ ηΪααμ m2 = 40 kg, θα υπκζκγέjikiκ  

〉β) kκ ηΫkλκ kβμ kλδίάμ ηikαιτ εδίωkέκυ εαδ hαπΫhκυ εαγυμ εαδ kκ hδΪjkβηα πκυ hδαθτiδ kκ 

εδίυkδκέ 

Μονάhiς 7 

〉γ) kκ Ϋλγκ kβμ kλδίάμέ  

Μονάhiς 6 

〉4) kβθ iθΫλγiδα πκυ πλσjφiλi κ ηαγβkάμ jkκ εδίυkδκ εαδ kβθ εδθβkδεά iθΫλγiδα kκυ εδίωkέκυ.  

Μονάhiς 6 

 

 



Θ《Μ]  〉 

 

Μδελσ jυηα ηΪααμ m = 400 g ίλέjεikαδ αλχδεΪ 

αεέθβkκ ji κλδασθkδκ hΪπihκέ Ο jυθkiζijkάμ kλδίάμ 

κζέjγβjβμ ηikαιτ jυηαkκμ εαδ hαπΫhκυ iέθαδ μ = 

ί,βεέ Τβ χλκθδεά jkδγηά  t = 0 s jkκ jυηα αjεiέkαδ 

κλδασθkδα hτθαηβ F


 jkαγiλάμ kδηάμ ηi kκθ χλσθκ 

σπωμ φαέθikαδ jkκ hδπζαθσ hδΪγλαηηαέ Δέθikαδ β 

iπδkΪχυθjβ kβμ ίαλτkβkαμ 
2

m
g = 10

s
 εαδ σkδ β 

iπέhλαjβ kκυ αΫλα iέθαδ αηiζβkΫα 

Να υπκζκγέjikiκ 

〉1) Τκ ηΫkλκ kβμ iπδkΪχυθjβμ kκυ jυηαkκμ kβ χλκθδεά jkδγηά t1 = 3 s 

Μονάhiς 8 

〉β) Τβ ηikαkσπδjβ kκυ jυηαkκμ jkβ χλκθδεά hδΪλεiδα ί→ε s 

Μονάhiς 5 

〉γ) Τκ Ϋλγκ kβμ hτθαηβμ F jkβ χλκθδεά hδΪλεiδα ί→ε sec 

Μονάhiς 5 

〉4) Τβθ εδθβkδεά iθΫλγiδα kκυ jυηαkκμ kβ χλκθδεά jkδγηά t1 = 3 s 

Μονάhiς 7  

 

 

t (s) 5 

5 

0 

F (N) 

 



Θ《Μ]  〉 

 

O γΪζαηκμ αθiζευjkάλα ηΪααμ m = 500 kg 

iέθαδ αλχδεΪ αεέθβkκμ εαδ ιiεδθυθkαμ kβ 

χλκθδεά jkδγηά t = 0 s εαkiίαέθiδ ji χλκθδεσ 

hδΪjkβηα 1β s απσ kκθ kiζiυkαέκ σλκφκ jkκ 

δjσγiδκ iθσμ πκζυυλκφκυ εkδλέκυέ Σkκ γΪζαηκ 

iεkσμ απσ kκ ίΪλκμ kκυ αjεiέkαδ, ηΫjω iθσμ 

jυληαkσjχκδθκυ, ηέα εαkαεσλυφβ πλκμ kα 

πΪθω hτθαηβ F


έ Η kδηά kβμ F


ji jυθΪλkβjβ 

ηi kκ χλσθκ εαγσhκυ παλδjkΪθikαδ jkκ 

hδπζαθσ hδΪγλαηηαέ Δέθikαδ β iπδkΪχυθjβ kβμ ίαλτkβkαμ έjβ ηi 
2

m
g=10

s
 εαδ σkδ β αθkέjkαjβ kκυ 

αΫλα iέθαδ αηiζβkΫαέ. 

〉1) Να χαλαεkβλέjiki kδμ εδθάjiδμ πκυ iεkiζiέ κ γΪζαηκμ εαδ θα υπκζκγέjiki kβθ kδηά kβμ 

iπδkΪχυθjάμ  kκυ ji εΪγi ηέα απσ αυkΫμέ  

Μονάhiς 6 

〉β) Να υπκζκγέjiki kκ ηΫkλκ kβμ kαχτkβkαμ kκυ γαζΪηκυ kδμ χλκθδεΫμ jkδγηΫμ δs, 8s εαδ 1βs. 

Μονάhiς 6 

〉γ) Να jχihδΪjiki kκ hδΪγλαηηα kβμ kαχτkβkαμ kκυ γαζΪηκυ jυθαλkάjiδ kκυ χλσθκυ εαδ θα 

υπκζκγέjiki kκ κζδεσ ηάεκμ kβμ hδαhλκηάμ πκυ Ϋεαθi κ αθiζευjkάλαμ  εαkΪ kβθ εΪγκhσ kκυέ  

Μονάhiς 8 

〉4) Να υπκζκγέjki kκ Ϋλγκ kβμ hτθαηβμ F


εαδ kβ ηikαίκζά kβμ hυθαηδεάμ iθΫλγiδαμ kκυ γαζΪηκυ 

jkκ χλκθδεσ hδΪjkβηα απσ kβ χλκθδεά jkδγηά  δs, ωμ kβ χλκθδεά jkδγηά θs.   

Μονάhiς 5 

 

 

F(N) 

t(s) 4 

4500 

12 
0 

8 

5500 
5000 



Θ《Μ]  〉 

 

Έθα εδίυkδκ ηΪααμ βίKg iέθαδ αλχδεΪ αεέθβkκ  ji κλδασθkδκ hΪπihκέ Τβ χλκθδεά jkδγηά t = 0 s ηi 

kβ ίκάγiδα iθσμ jχκδθδκτ αjεκτηi jkκ εδίυkδκ jkαγiλά κλδασθkδα hτθαηβ F ηi ηΫkλκ είNέ Τβ 

χλκθδεά jkδγηά t ν β s kκ εδίυkδκ Ϋχiδ ηikαkκπδjkiέ  εαkΪ Δx ν δ m πΪθω jkκ κλδασθkδκ hΪπihκέ  

Να υπκζκγέjikiκ   

〉1) Τβθ iπδkΪχυθjβ ηi kβθ κπκέα εδθiέkαδ kκ εδίυkδκέ                      

Μονάhiς 6  

〉β) Το jυθkiζijkά kλδίάμ ηikαιτ εδίωkέκυ εαδ hαπΫhκυέ                      

                                                                                                                                              Μονάhiς 7 

〉γ) Τκ Ϋλγκ kβμ hτθαηβμ kλδίάμ απσ kβ χλκθδεά jkδγηά t = 0 s ηΫχλδ kβ χλκθδεά jkδγηά πκυ kκ 

εδίυkδκ εδθiέkαδ ηi kαχτkβkα ηΫkλκυ  βm/s.   

Μονάhiς 7  

 〉4) Να παλαjkάjiki γλαφδεΪ kκ ηΫkλκ kβμ kαχτkβkαμ kκυ εδίωkέκυ ji jυθΪλkβjβ ηi kκ χλσθκ ji 

jτjkβηα ίαγηκζκγβηΫθωθ αισθωθ γδα kκ χλκθδεσ hδΪjkβηα    0 s →β s                                                                     

Μονάhiς 5  

 

 

 



Θ《Μ] 〉 

 

Έθα ηδελσ jυηα ηΪααμ m = 2 kg ίλέjεikαδ αλχδεΪ αεέθβkκ ji ζiέκ κλδασθkδκ hΪπihκέ Τβ χλκθδεά 

jkδγηά t = 0 s αjεκτθkαδ kαυkσχλκθα jkκ jυηα κδ jkαγiλΫμ κλδασθkδiμ hυθΪηiδμ 1F   εαι 2F    ηi 

ηΫkλα  F1 = 30 N εαδ F2 = 10 N σπωμ φαέθikαδ jkκ παλαεΪkω jχάηαέ Η hτθαηβ 1F  αjεiέkαδ jkκ 

jυηα jkβ χλκθδεά hδΪλεiδα 0 s → 5 s iθυ β hτθαηβ 2F  αjεiέkαδ jkκ jυηα jkβ χλκθδεά hδΪλεiδα  

0 s→ ι sέ Η αθkέjkαjβ kκυ αΫλα θα γiωλβγiέ αηiζβkΫαέ 

                 F2                                     F1 

 

〉1) Να εαkαjεiυΪjiki ji ίαγηκζκγβηΫθκυμ Ϊικθiμ kβ γλαφδεά παλΪjkαjβ kβμ iπδkΪχυθjβμ ji 

jυθΪλkβjβ ηi kκ χλσθκ     

Μονάhiς 6   

〉β) Να υπκζκγέjiki kβθ kαχτkβkα kκυ jυηαkκμ kβ χλκθδεά jkδγηά t1 =5 s εαδ kβ χλκθδεά jkδγηά  t2 

=7 s                           

 Μονάhiς 6 

〉γ) Να υπκζκγέjiki kβ ηikαkσπδjβ kκυ jυηαkκμ απκ kβ χλκθδεά jkδγηά t = 0 s  ηΫχλδ kβ χλκθδεά 

jkδγηά    t3 = 10 s                                 

Μονάhiς 7 

〉4) Να υπκζκγέjiki kκ Ϋλγκ kβμ hτθαηβμ 1F   εαδ kκ Ϋλγκ kβμ hτθαηβμ 2F  γδα kκ χλκθδεσ 

hδΪjkβηα πκυ αjεiέkαδ β εαγiηέαέ               

Μονάhiς 6 

 

m 



Θ《Μ]  〉 

 

Έθαμ γiλαθσμ αθiίΪαiδ Ϋθα εδίυkδκ ηΪααμ 1ίί  kg ηi 

jkαγiλά kαχτkβkα ji τοκμ h = 45 m απσ kκ Ϋhαφκμ ji 

χλκθδεσ hδΪjkβηα 1min. Θiωλάjki kβθ αθkέjkαjβ kκυ 

αΫλα αηiζβkΫα εαδ kβθ iπδkΪχυθjβ kβμ ίαλτkβkαμ έjβ 

ηi 
2

m
g=10 

s
.  

Να υπκζκγέjikiκ 

〉1) kκ ηΫkλκ kβμ αθυοωkδεάμ hτθαηβμ πκυ hΫχikαδ kκ 

εδίυkδκ απσ kκ γiλαθσ. 

Μονάhiς 6 

〉β) kβθ iθΫλγiδα πκυ πλκjφΫλiδ κ γiλαθσμ jkκ εδίυkδκ γδα θα kκ αθiίΪjiδ ji τοκμ h. 

Μονάhiς 7 

〉γ) kβθ δjχτ πκυ αθΫπkυιi κ γiλαθσμέ 

Μονάhiς 6 

Τβ jkδγηά πκυ kκ εδίυkδκ Ϋχiδ αθυοωγiέ ji τοκμ h = 45m εαδ Ϋχiδ jkαηαkάjiδ, εσίikαδ kκ jτληα  

πκυ jυγελαkiέ kκ εδίυkδκ. 

〉4) Να υπκζκγέjiki kκ  ηΫkλκ kβμ kαχτkβkαμ ηi kβθ κπκέα kκ εδίυkδκ γα χkυπάjiδ jkκ Ϋhαφκμέ 

Μονάhiς 6 

 

 



Θ《Μ]  〉 

 

Έθα εδίυkδκ ηΪααμ m = 4 kg ίλέjεikαδ αεέθβkκ jkκ Ϋhαφκμέ Σkκ εδίυkδκ αjεiέkαδ jkαγiλά 

εαkαεσλυφβ hτθαηβ F


 ηΫkλκυ θί N, ηi φκλΪ πλκμ kα πΪθω, κπσki εαδ αλχέαiδ θα αθυουθikαδ 

εαkαεσλυφα ηi jkαγiλά iπδkΪχυθjβέ 

〉1)   Να υπκζκγέjiki kκ ηΫkλκ kβμ iπδkΪχυθjβμ  ηi kβθ κπκέα αθΫλχikαδ kκ εδίυkδκέ                                

                                                                                                                                             Μονάhiς 6                                                                                                                             

〉β)   Να υπκζκγέjiki kκ ηΫkλκ kβμ  kαχτkβkαμ kκυ εδίωkέκυ, kβ χλκθδεά jkδγηά, πκυ ίλέjεikαδ ji 

τοκμ h = 5 m απσ kκ Ϋhαφκμέ             

                                                                                                                                              Μονάhiς 6                                                                                                                    

〉γ)  Να απκhiέιiki σkδ jkβ hδΪλεiδα kβμ αθσhκυ kκυ εδίωkέκυ ηi kβ hλΪjβ kβμ hτθαηβμ F


, β 

hυθαηδεά iθΫλγiδα πκυ Ϋχiδ ji εΪπκδα τοκμ iέθαδ έjβ ηi kβθ εδθβkδεά kκυ iθΫλγiδα jkκ έhδκ τοκμέ                                        

                                                                                                                                              Μονάhiς 6                                                                                                                                               

 〉4)  Τβ χλκθδεά jkδγηά πκυ kκ εδίυkδκ ίλέjεikαδ ji τοκμ h = 5 m απσ kκ Ϋhαφκμ εαkαλγiέkαδ β 

hτθαηβ F


έ Να υπκζκγέjiki  kκ ηΫγδjkκ τοκμ απσ kκ Ϋhαφκμ jkκ κπκέκ φγΪθiδ kκ εδίυkδκέ 

                                                                                                                                              Μονάhiς 7                                                                                                                             

Δέθikαδ σkδ β iπδkΪχυθjβ kβμ ίαλτkβkαμ iέθαδ g = 10 m/s2έ Θiωλάjki ωμ iπέπihκ αθαφκλΪμ γδα kβ 

ίαλυkδεά hυθαηδεά iθΫλγiδα kκ Ϋhαφκμ, εαγυμ εαδ kβθ αθkέjkαjβ kκυ αΫλα αηiζβkΫαέ  

 

 



Θ《Μ]  〉 

 

Μέα παζΫkα ηi kκτίζα ηΪααμ m = 400 kg αθυουθikαδ εαkαεσλυφα ηi kβ ίκάγiδα iθσμ γiλαθκτ 

εαkΪ 1ί m πΪθω απσ kκ Ϋhαφκμέ Ο γiλαθσμ αjεiέ jkβθ παζΫkα εαkαεσλυφβ hτθαηβ ηi φκλΪ πλκμ 

kα πΪθω, kκ ηΫkλκ kβμ κπκέαμ Ϋχiδ kΫkκδα kδηά υjki β παζΫkα ιiεδθυθkαμ απσ kβθ βλiηέα αλχδεΪ θα 

iπδkαχτθikαδ ηi jkαγiλά iπδkΪχυθjβ γδα χλκθδεά hδΪλεiδα έjβ ηi ε s κπσki β παζΫkα φkΪθiδ jkκ 

ηΫjκ kβμ hδαhλκηάμ (hβζαhά jkα πλυkα ε m), εαδ jkβ jυθΫχiδα iπδίλαhτθikαδ κηαζΪ ηΫχλδ πκυ 

jkαηαkΪ jkκ τοκμ kωθ 1ί m πΪθω απσ kκ Ϋhαφκμέ 

Δέθikαδ β iπδkΪχυθjβ kβμ ίαλτkβkαμ g = 10 m/s2 εαδ σkδ β αθkέjkαjβ kκυ αΫλα iέθαδ αηiζβkΫαέ 

Να υπκζκγέjikiκ 

〉1) kκ ηΫkλκ kβμ iπδkΪχυθjβμ kβμ παζΫkαμ jkα πλυkα ε s kβμ εέθβjβμ, εαγυμ εαδ kκ ηΫkλκ kβμ 

kαχτkβkαμ πκυ απκεkΪ jkκ kΫζκμ kβμ iπδkαχυθσηiθβμ εέθβjβμ, 

Μονάhiς 6 

〉β) kκ ηΫkλκ kβμ hτθαηβμ πκυ αjεiέ κ γiλαθσμ jkβθ παζΫkα jkβ hδΪλεiδα kβμ iπδkαχυθσηiθβμ 

εέθβjβμ, 

Μονάhiς 6 

〉γ) kκ ηΫkλκ kβμ hτθαηβμ πκυ αjεiέ κ γiλαθσμ jkβθ παζΫkα jkβ hδΪλεiδα kβμ iπδίλαhυθσηiθβμ 

εέθβjβμ, 

Μονάhiς 7 

〉4) kβθ ηΫjβ δjχτ kκυ γiλαθκτ εαkΪ kβ hδΪλεiδα kβμ αθσhκυ kβμ παζΫkαμέ  

Μονάhiς 6 

 

 



Θ《Μ]  〉 

 

 Έθα αυkκεέθβkκ ηΪααμ 1ίίί kg εδθiέkαδ αλχδεΪ ji iυγτγλαηηκ κλδασθkδκ hλσηκ ηi jkαγiλά 

kαχτkβkα ηΫkλκυ έjκυ ηi 1ί m/sέ Ο κhβγσμ kκυ αυkκεδθάkκυ kβ χλκθδεά jkδγηά t = ί, παkυθkαμ kκ 

γεΪαδ  πλκjhέθiδ jkκ αυkκεέθβkκ jkαγiλά iπδkΪχυθjβ εαδ kβ χλκθδεά jkδγηά t1 = 10 s, kκ ηΫkλκ kβμ 

kαχτkβkα kκυ αυkκεδθάkκυ Ϋχiδ hδπζαjδαjkiέέ   

Να υπκζκγέjikiκ  

〉1) kβ ηikαίκζά kβμ εδθβkδεάμ iθΫλγiδαμ kκυ αυkκεδθάkκυ jkκ παλαπΪθω χλκθδεσ hδΪjkβηα kωθ 

10s, 

                                                                                                                                 Μονάhiς 6                                                                                    

〉β) kκ ηΫkλκ kβμ jυθδjkαηΫθβμ hτθαηβμ πκυ iπδkΪχυθi kκ αυkκεέθβkκ,                         

Μονάhiς 6                      

〉γ) kβ ηΫjβ kαχτkβkα kκυ αυkκεέθβkκυ jkκ χλκθδεσ hδΪjkβηα  απσ kβ χλκθδεά jkδγηά t = 0 s Ϋωμ 

kβ χλκθδεά jkδγηά t1 = 10 s,   

                                                                                                                                            Μονάhiς 8                                                                         

〉4) kκ ηΫkλκ kβμ jυθδjkαηΫθβμ hτθαηβμ πκυ Ϋπλiπi θα αjεiέkαδ jkκ αυkκεέθβkκ υjki θα 

hδπζαjδαjkiέ πΪζδ β αλχδεά kκυ kαχτkβkα, hδαθτκθkαμ σηωμ kβ ηδjά ηikαkσπδjβ απσ σkδ jkβ 

πλκβγκτηiθβ πiλέπkωjβέ                 

                                                                                                                                             Μονάhiς 5                                                                                                                                          

        

                                                                                                                                                  

 



Θ《Μ]  〉 

 

Σi Ϋθα iλγκjkΪjδκ kα πλκρσθkα πκυ παλΪγκθkαδ 

jυjεiυΪακθkαδ ji εδίυkδαέ Η jυθκζδεά ηΪαα εΪγi 

εδίωkέκυ ηi kα πλκρσθkα πκυ πiλδΫχiδ iέθαδ   m = 10 kg. 

ΚΪγi εδίυkδκ kκπκγikiέkαδ jkκ Ϊελκ iθσμ κλδασθkδκυ 

hδαhλσηκυ, γδα kκθ κπκέκ γθωλέακυηi σkδ κ jυθkiζijkάμ 

kλδίάμ κζέjγβjβμ ηikαιτ αυkκτ εαδ kκυ εδίωkέκυ iέθαδ 

ί,βέ Σi Ϋθα αλχδεΪ αεέθβkκ εδίυkδκ αjεiέkαδ κλδασθkδα 

hτθαηβ, ηΫjω iθσμ iηίσζκυ, kβμ κπκέαμ β kδηά 

ηikαίΪζζikαδ ηi kβ γΫjβ kκυ εδίωkέκυ σπωμ φαέθikαδ 

jkκ hδπζαθσ jχάηαέ Η hτθαηβ πατiδ θα αjεiέkαδ σkαθ kκ εδίυkδκ ηikαkκπδjkiέ εαkΪ δ mέ Τκ 

εδίυkδκ jkβ jυθΫχiδα κζδjγαέθiδ iπδίλαhυθσηiθκ ηΫχλδ πκυ jkαηαkΪ Δέθikαδ β iπδkΪχυθjβ kβμ 

ίαλτkβkαμ έjβ ηi 
2

m
g=10

s
 εαδ σkδ  β αθkέjkαjβ kκυ αΫλα iέθαδ αηiζβkΫαέέ  

Να υπκζκγδjγκτθκ 

〉1) Τκ ηΫkλκ kβμ kλδίάμ κζέjγβjβμέ  

Μονάhiς 5 

〉β) Τκ Ϋλγκ kβμ hτθαηβμ πκυ αjεiέ kκ Ϋηίκζκ jkκ εδίυkδκ γδα ηikαkσπδjβ εαkΪ δm.  

Μονάhiς 6 

〉γ) Η kαχτkβkα kκυ εδίωkέκυ kβ jkδγηά πκυ πατiδ θα αjεiέkαδ β hτθαηβ kκυ iηίσζκυέ  

Μονάhiς 7 

〉4) Τκ χλκθδεσ hδΪjkβηα kβμ iπδίλΪhυθjβμ kκυ εδίωkέκυ       

Μονάhiς 7 

 

 

 

F(N) 

x(m) 4 

50 

30 

0 



Θ《Μ] 〉 

 

Μδελσ jυηα ηΪααμ 1ί kg εδθiέkαδ iυγτγλαηηα εαkΪ 

ηάεκμ kκυ πλκjαθαkκζδjηΫθκυ Ϊικθα Οx εαδ β kδηά kβμ 

kαχτkβkΪμ kκυ ηikαίΪζζikαδ ηi kκ χλσθκ σπωμ φαέθikαδ 

jkκ hδπζαθσ hδΪγλαηηαέ 

Θiωλiέjki σkδ kβ χλκθδεά jkδγηά tκ = 0 s kκ jυηα 

ίλέjεikαδ jkβ γΫjβ xo = 0. 

〉1)  Να χαλαεkβλέjiki kκ iέhκμ kβμ εέθβjβμ kκυ 

jυηαkκμ jkα χλκθδεΪ hδαjkάηαkα ί→β s, β→ζ s εαδ ζ→θ s  

Μονάhiς 6 

〉β)  Να υπκζκγέjiki kκ ηΫkλκ kβμ jυθδjkαηΫθβμ kωθ hυθΪηiωθ kβ χλκθδεά jkδγηά t1 = 1,5 s. 

 Μονάhiς 6 

〉γ)  Να υπκζκγέjiki kβθ εδθβkδεά iθΫλγiδα kκυ jυηαkκμ kβ χλκθδεά jkδγηά t2 = 6 s.  

Μονάhiς 7 

〉4)  Να υπκζκγέjiki kβ ηΫjβ kαχτkβkα kκυ jυηαkκμ jkκ χλκθδεσ hδΪjkβηα απσ ί→θ s.  

Μονάhiς 6 

 

 



Θ《Μ]  〉 

 

Μδελσ jυηα ηΪααμ m = 2 kg kβ χλκθδεά jkδγηά tκ  = 0 s 

iεkκιiτikαδ ηi κλδασθkδα αλχδεά kαχτkβkα υκ = 20 m/s ji 

κλδασθkδκ iπέπihκ σπωμ φαέθikαδ jkκ jχάηαέ  

Τκ jυηα κζδjγαέθiδ jkκ κλδασθkδκ iπέπihκ ηi kκ κπκέκ iηφαθέαiδ jυθkiζijkά kλδίάμ κζέjγβjβμ μ = 

ί,εέ Δέθikαδ σkδ β iπέhλαjβ kκυ αΫλα iέθαδ αηiζβkΫα εαδ β iπδkΪχυθjβ kβμ ίαλτkβkαμ iέθαδ g = 

10m/ s2  

Να υπκζκγέjikiκ 

〉1) kκ ηΫkλκ kβμ iπδkΪχυθjβμ ηi kβθ κπκέα εδθiέkαδ kκ jυηα, 

    Μονάhiς 5 

〉β) kκ ηΫkλκ kβμ kαχτkβkαμ kκυ jυηαkκμ kβ χλκθδεά jkδγηά t1 = 2 s, 

  Μονάhiς 5 

〉γ) kβ ηikαkσπδjβ kκυ jυηαkκμ jkκ kiζiυkαέκ hiυkiλσζiπkκ kβμ εέθβjάμ kκυ, 

 Μονάhiς 8 

〉4) kκ jυθκζδεσ Ϋλγκ kβμ kλδίάμ κζέjγβjβμ, απσ kβ χλκθδεά jkδγηά kβμ iεkσιiυjβμ, ηΫχλδ kβ 

jkδγηά πκυ γα jkαηαkάjiδ kκ jυηα θα εδθiέkαδέ  

    Μονάhiς 7 

 

m 

u0 



Θ《Μ] 〉 

 

Μδελσ jυηα ηΪααμ m = 200 g εδθiέkαδ ji κλδασθkδκ  hλσηκ, ηi kκθ κπκέκ iηφαθέαiδ jυθkiζijkά 

kλδίάμ κζέjγβjβμ μ ν ί,βέ Τβ χλκθδεά jkδγηά πκυ γiωλκτηi ωμ t = 0 s kκ jυηα εδθiέkαδ ηi 

kαχτkβkα ηΫkλκυ υκ = 72 km/hέ  Δέθikαδ σkδ β iπδkΪχυθjβ kβμ ίαλτkβkαμ iέθαδ g = 10m/s2 εαδ σkδ β 

iπέhλαjβ kκυ αΫλα γiωλiέkαδ αηiζβkΫαέ Να υπκζκγέjikiκ 

〉1) kκ ηΫkλκ kβμ kλδίάμ κζέjγβjβμ, 

Μονάhiς 6 

〉β) kβ χλκθδεά jkδγηά πκυ γα jkαηαkάjiδ kκ jυηα θα εδθiέkαδέ 

Μονάhiς 6  

〉γ) kβθ ηikαkσπδjβ kκυ jυηαkκμ, απσ kβ χλκθδεά jkδγηά t ν ί, ηΫχλδ θα jkαηαkάjiδέ 

Μονάhiς 6 

〉4) kκ Ϋλγκ kβμ kλδίάμ κζέjγβjβμ, απσ kβ χλκθδεά jkδγηά t ν ί ηΫχλδ θα jkαηαkάjiδ kκ jυηα θα 

εδθiέkαδέ 

Μονάhiς 7 



Θ《Μ]  〉 

 

Κδίυkδκ ηΪααμ m = 2 kg αλχδεΪ βλiηiέ ji ζiέκ κλδασθkδκ hλσηκέ Τβ χλκθδεά jkδγηά t ν ί, αjεiέkαδ 

jkκ εδίυkδκ jkαγiλά κλδασθkδα hτθαηβ ηΫkλκυ F = 4 N, σπωμ φαέθikαδ jkκ παλαεΪkω jχάηαέ 

Δέθikαδ β iπδkΪχυθjβ kβμ ίαλτkβkαμ g =  10 m/s2. 

Να υπκζκγέjikiκ 

〉1) kκ hδΪjkβηα πκυ hδαθτiδ kκ εδίυkδκ απσ kβ χλκθδεά jkδγηά t ν ί ηΫχλδ kβ χλκθδεά jkδγηά t1 = 

5s.  

Μονάhiς 7 

Τβ χλκθδεά jkδγηά t1 εαδ χωλέμ θα εαkαλγβγiέ β hτθαηβ F , kκ εδίυkδκ iδjΫλχikαδ ηi kβθ kαχτkβkα 

πκυ Ϋχiδ iεiέθβ kβ jkδγηά ji Ϋθα kλαχτ kηάηα kκυ hλσηκυ ηi kκ κπκέκ iηφαθέαiδ kλδίά κζέjγβjβμ, 

ηi απκkΫζijηα θα εδθiέkαδ kυλα iυγτγλαηηα εαδ κηαζΪέ  

Να υπκζκγέjikiκ 

〉β) kκ jυθkiζijkά kλδίάμ κζέjγβjβμ ηikαιτ kκυ εδίωkέκυ εαδ kκυ hλσηκυ, 

Μονάhiς 8 

〉γ) kκ Ϋλγκ kβμ hτθαηβμ F  εαkΪ kβ hδΪλεiδα kκυ ηκυ hiυkiλκζΫπkκυ kβμ εέθβjβμ kκυ, εδίωkέκυέ  

Μονάhiς 5 

〉4) kκ λυγησ ηi kκθ κπκέκ β εδθβkδεά iθΫλγiδα kκυ jυηαkκμ ηikαkλΫπikαδ ji γiλησkβkα εαkΪ kβ 

hδΪλεiδα kκυ 7κυ hiυkiλκζΫπkκυ kβμ εέθβjβμ kκυ εδίωkέκυέ  

Μονάhiς 5 
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】iかο Τたおたα Τとαχύ Τたおたα 


