
Α θΕΜΑ 

1)Τι ονομάζουμε δυνάμεις δράσης-αντίδρασης;          

 (7 μονάδες) 

2)Δώστε τον ορισμό του έργου μιας δύναμης.      

 (8 μονάδες) 

3)Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις με (Σ) αν είναι σωστές και (Λ) αν είναι λανθασμένες:

           

         (10 μονάδες) 

i) Η συνισταμένη των δυνάμεων δράσης αντίδρασης είναι μηδέν.       [  ]   

ii) Το έργο του βάρους είναι μηδέν σε κλειστές διαδρομές.                    [  ] 

iii) Η δύναμη της τριβής που δέχεται το σώμα από το έδαφος είναι  

    ανεξάρτητη της μάζας.                  [  ] 

iv)Όταν ένα σώμα εκτελεί ελεύθερη πτώση έχει επιτάχυνση ίση  

    με 2mg.                 [  ] 

v) Όταν ένα σώμα εκτελεί ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση η  

    ταχύτητα του αυξάνεται σε συνάρτηση με το χρόνο.                          [  ] 

 

‘Β ΘΕΜΑ 

1)Να σημειώσετε την σωστή επιλογή και να την αιτιολογήσετε.                         

 i)Ένα σώμα εκτελεί ομαλή επιταχυνόμενη κίνηση με επιτάχυνση α=5m/s^2.Το σώμα δέχεται 

τριβή Τ από το δάπεδο και μια δύναμη παράλληλη στο δάπεδο. Ο συντελεστής τριβής 

ολίσθησης είναι μ=0,2.Η μάζα του σώματος ισούται με 

   (α)m=F/1+2g  (β)m=5F/0,2-g  (γ)m=F/1+g                     (2+3 μονάδες) 

  

 ii)Μια σφαίρα εκτοξεύεται προς τα πάνω και αποκτά ταχύτητα Vo=20m/s.Η σφαίρα φτάνει 

σε ύψος h=20m.Η ταχύτητα που θα έχει το σώμα όταν επιστρέψει στο έδαφος θα είναι ίση 

με 

  (α)V=400m/s   (β)V=2Vo   (γ)V=Vo   

   (2+3 μονάδες) 

Bonus: Όποιος απαντήσει με λόγια και χωρίς καμία πράξη στο ii έχει μπόνους 5 μονάδες. 

 

 

 



2) Ένα σώμα δέχεται δύναμη F=12N που σχηματίζει γωνιά φ με το τραπέζι (συνφ=0,6) και 

αρχίζει να κινείται σε λείο οριζόντιο δάπεδο. Η μάζα του σώματος είναι ίση με m=2kg.  

 

α)Να βρείτε την ταχύτητα του σώματος μετά από χρονικό διάστημα t=2s.  (7 μονάδες) 

β)Να βρεθεί το έργο της F στο ίδιο χρονικό διάστημα. (8 μονάδες) 

 

Γ ΘΕΜΑ 

Δυο σώματα μάζας m=2kg κρέμονται 

από αβαρές και μη εκτατό νήμα. Την 

t=0 ασκείται στο σύστημα δύναμη 

F=64N.Να βρείτε: 

 i) την επιτάχυνση α του σώματος 1 

      (6 μονάδες) 

 ii)  Την ταχύτητα του σώματος 2 τη 

χρονική στιγμή που η απόσταση  

των δύο σωμάτων είναι 50m. 

                                    (13 μονάδες) 

iii)  Την ίδια χρονική στιγμή το νήμα του  

σώματος 2 κόβεται οπότε το σώμα 2 εκτελεί 

ελεύθερη πτώση από ύψος 45 μέτρων. Να  

βρεθεί η χρονική στιγμή που το σώμα  

πέφτει στο έδαφος. (6 μονάδες) 

 



Δ ΘΕΜΑ 

 

Ένα ακίνητο σώμα μάζας m=2kg δέχεται την χρονική στιγμή t=0 δύναμη παράλληλη στο λείο 

δάπεδο με μέτρο 20Ν.Όταν αποκτά ταχύτητα V=20m/s στη θέση Α η F καταργείται και 

εισέρχεται σε τραχύ κεκλιμένο επίπεδο με γωνιά ω (συνω=1/3,ημω=0,2) και συντελεστή 

τριβής ολίσθησης μ=3/5. Επίσης γνωρίζουμε ότι το σώμα πέφτει από το κεκλιμένο 

εκτελώντας μια καμπυλόγραμμη κίνηση και το έργο του βάρους είναι ίσο με 40J. 

Να βρεθεί: i)Το έργο της δύναμης F.           

          (10 μονάδες) 

                     ii)Η ταχύτητα του σώματος στη κορυφή του κεκλιμένου επιπέδου  

                                                                                                                         (15 μονάδες) 

 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Η επιτάχυνση της βαρύτητας είναι 

σε όλες τις ασκήσεις g=10m/s^2 

 


