
ΘΕΜΑ Β 

Β1. Μικρή σφαίρα αφήνεται να πέσει από αρχικό μικρό ύψος H, πάνω από το έδαφος και  εκτελών-

τας ελεύθερη πτώση πέφτει στο έδαφος.  

Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση. 

Η γραφική παράσταση της κινητικής ενέργειας (K) της σφαίρας σε συνάρτηση με το 

ύψος (y) από το έδαφος, παριστάνεται σωστά από το διάγραμμα: 

             α) Ι   β) ΙΙ   γ) ΙΙΙ     

     Μονάδες 4 
Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.                                                

Μονάδες 8 

 

Β2.   Σε ένα σώμα μάζας m που αρχικά ηρεμεί σε οριζόντιο επίπεδο ασκούμε κα-

τακόρυφη σταθερή δύναμη μέτρου F, οπότε το σώμα κινείται κατακόρυφα προς 

τα πάνω με σταθερή επιτάχυνση μέτρου α = 2g, όπου g η επιτάχυνση της βαρύτη-

τας.  

Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση                                                   

                 Αν η επίδραση του αέρα είναι αμελητέα τότε το βάρος  Β του σώματος θα έχει μέτρο:   

       α) F                        β) 3F                 γ) F
3

                      

Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 9 
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ΘΕΜΑ Δ 
Δύο κιβώτια Α και Β με μάζες mA = 5 kg και mB = 10 kg, κινούνται παράλληλα με έναν οριζόντιο 

προσανατολισμένο άξονα Οx. Τη χρονική στιγμή tο = 0 s τα κιβώτια διέρχονται από τη θέση         

xo = 0 m, κινούμενα και τα δύο προς τη θετική φορά. Το κιβώτιο Α κινείται με σταθερή ταχύτητα 

υΑ = 10 m/s, ενώ το κιβώτιο Β έχει ταχύτητα υο = 30 m/s, και κινείται με σταθερή επιτάχυνση η ο-

ποία έχει μέτρο αΒ = 2 m/s2 και φορά αντίθετη της ταχύτητας ουυ . 

Να υπολογίσετε: 

Δ1) το μέτρο της συνισταμένης δύναμης που ασκείται σε κάθε κιβώτιο,  

Μονάδες 5 

Δ2) τη χρονική στιγμή κατά την οποία τα κιβώτια Α και Β θα βρεθούν πάλι το ένα δίπλα στο άλλο 

μετά τη χρονική στιγμή tο,  

Μονάδες 6 

Δ3) τις χρονικές στιγμές κατά τις οποίες τα μέτρα των ταχυτήτων των δυο κιβωτίων θα είναι ίσα,  

Μονάδες 8 

Δ4) τη μεταβολή της κινητικής ενέργειας κάθε κιβωτίου από τη χρονική στιγμή to = 0 s, μέχρι τη 

χρονική στιγμή κατά την οποία τα μέτρα των ταχυτήτων τους θα είναι ίσα για πρώτη φορά.  

Μονάδες 6 
 



 
ΘΕΜΑ  Β 
 
Β1.   Μια σφαίρα μάζας m βάλλεται από την επιφάνεια του εδάφους κατακόρυφα προς τα πάνω.  

        Η σφαίρα φτάνει στο μέγιστο ύψος  h και επιστρέφει στο έδαφος.  

Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση. 

Αν γνωρίζετε ότι η επιτάχυνση της βαρύτητας είναι σταθερή και η επίδραση του 

αέρα θεωρείται αμελητέα τότε το έργο του βάρους της σφαίρας κατά τη συνολική 

κίνησή της  είναι ίσο με: 

        α) m g h                  β) 0                     γ)  2 m g h 

Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.                                                

Μονάδες 8         

 

 
Β2. 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 

διάστημα από 0 s - 30 s είναι: 

         α) +300 m             β) +600 m           γ) –300 m               

Μονάδες 4 

     B) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 9 
 



ΘΕΜΑ  Δ 
 
 

 

 

Μικρό σώμα μάζας m = 2 kg βρίσκεται αρχικά ακίνητο σε  οριζόντιο επίπεδο με το οποίο εμφανίζει 

συντελεστή τριβής ολίσθησης μ = 0,5. Τη χρονική στιγμή tο = 0 s, στο σώμα  αρχίζει να ασκείται 

σταθερή οριζόντια δύναμη F  μέτρου 30 N μέχρι τη χρονική στιγμή t = 3 s, οπότε παύει να ασκεί-

ται η δύναμη F . Δίνεται ότι η επιτάχυνση της βαρύτητας είναι g = 10 m/s2.  Η επίδραση του αέρα 

είναι αμελητέα. 

Να υπολογίσετε: 

Δ1) το μέτρο της τριβής ολίσθησης,  

Μονάδες 6 

Δ2) το έργο της δύναμης F  στη χρονική διάρκεια που ασκείται στο σώμα,  

Μονάδες 6 

Δ3) τη χρονική στιγμή που το σώμα θα σταματήσει να κινείται, 

Μονάδες 6 

Δ4) τη μετατόπιση του σώματος από τη χρονική στιγμή tο = 0 s μέχρι να σταματήσει  

      την κίνηση του.  

Μονάδες 7 

 

m 
FF



ΘΕΜΑ Β 
Β1. Δύο κινητά Α και Β κινούνται κατά μήκος του θετικού ημιάξονα Οx και έχουν εξισώσεις 

κίνησης xΑ = 6 t (SI) και xΒ = 2 t2 (SI) αντίστοιχα.  

Α)  Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.                                              

      Τα κινητά θα έχουν ίσες κατά μέτρο ταχύτητες, τη χρονική στιγμή:       

 α) t  = 2 s  β) t = 1,5 s  γ) t = 3 s 

Μονάδες  4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.                                               

Μονάδες  8   

 
 
Β2. Μικρό σώμα είναι αρχικά ακίνητο πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Στο σώμα ασκείται 

οριζόντια δύναμη F της οποίας η τιμή μεταβάλλεται με τη θέση όπως φαίνεται στο παρακάτω 

διάγραμμα: 

 

Α)  Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.                                               
    

H κινητική ενέργεια του σώματος  

α) από τη θέση x0 = 0 m έως τη θέση xΑ παραμένει σταθερή. 

β) από τη θέση xΑ έως τη θέση xΒ μειώνεται. 

γ) από τη θέση x0 = 0 m έως τη θέση xΒ αυξάνεται. 

           Μονάδες  4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.                                                

         

Μονάδες  9   
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ΘΕΜΑ  Δ 

Μεταλλικός κύβος έλκεται με τη βοήθεια ενός ηλεκτροκινητήρα, πάνω σε ένα οριζόντιο διάδρομο. 
Στον κύβο ασκείται σταθερή οριζόντια δύναμη F  και κινείται ευθύγραμμα με σταθερή 
επιτάχυνση. Με τη βοήθεια συστήματος φωτοπυλών παίρνουμε την πληροφορία ότι το μέτρο της 
ταχύτητας  του κύβου τη χρονική στιγμή to = 0 s είναι ίσο με 2 m/s και τη χρονική στιγμή  t1 = 2 s 
είναι ίσο με 12 m/s. Η μέση ισχύς του ηλεκτροκινητήρα (ο μέσος ρυθμός προσφερόμενης ενέργειας 
στον κύβο μέσω του έργου της δύναμης F ), στο παραπάνω χρονικό διάστημα των 2 s είναι          
Ρμ = 98 W. Επίσης, έχει μετρηθεί πειραματικά ο συντελεστής τριβής ολίσθησης μεταξύ του κύβου 
και του διαδρόμου και βρέθηκε μ = 0,2.  Δίνεται η επιτάχυνση της βαρύτητας  g = 10 m/s2 και ότι η 
επίδραση του αέρα θεωρείται αμελητέα. 

Να υπολογίσετε: 

Δ1)  το μέτρο της επιτάχυνσης με την οποία κινείται ο κύβος,  

Μονάδες 5 

Δ2) την ενέργεια που μεταφέρθηκε στον κύβο μέσω του έργου της δύναμης F στο χρονικό 
διάστημα των 2 s, 

Μονάδες 6 

Δ3)  το μέτρο της δύναμης F .  

Μονάδες 7 

Δ4)  τη μάζα του κύβου.  

Μονάδες 7 

 



 
ΘΕΜΑ B 
Β1.  Μία μπίλια κινείται πάνω στον άξονα x΄x και τη στιγμή       

t = 0 s βρίσκεται στη θέση x0 = 0 m. Η τιμή της ταχύτητας 

της μπίλιας σε συνάρτηση με το χρόνο παριστάνεται στο 

διπλανό διάγραμμα.  

 
Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.                                                   

Η μπίλια τη χρονική στιγμή t = 30 s βρίσκεται στη 

 θέση  

      α) 125 m  β) 100 m     γ) 75 m  

Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.                                               

Μονάδες 8 

 
 
Β2. Μία μεταλλική σφαίρα εκτελεί ελεύθερη πτώση. Σε σημείο 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 το μέτρο της ταχύτητας της σφαίρας είναι ίσο με 2υ.  

Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση                                                   

     Η μεταβολή της δυναμικής ενέργειας της σφαίρας από τη θέση Α στην θέση Β  

     είναι ίση με:  

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

Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας                                                

Μονάδες 9 
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ΘΕΜΑ  Δ 
Σε κιβώτιο μάζας m = 10 kg, το οποίο αρχικά ηρεμεί πάνω σε λείο οριζόντιο δάπεδο, αρχίζει την 

στιγμή t0 = 0 s να ασκείται σταθερή οριζόντια δύναμη 1F  μέτρου 20 Ν.  

Δ1) Να υπολογισθεί το διάστημα που θα διανύσει το κιβώτιο από t0  = 0 s έως t1  = 10 s. 

Μονάδες 6 

Δ2) Να υπολογισθεί το έργο της δύναμης 1F  στο παραπάνω χρονικό διάστημα.  

Μονάδες 6 
 

Έστω ότι την στιγμή t0 = 0 s εκτός από τη δύναμη 1F  ασκείται στο κιβώτιο και μια δεύτερη δύναμη 

2F  ίση με την 1F , δηλαδή οι δυνάμεις έχουν ίδιο μέτρο και κατεύθυνση. 

Δ3) Να υπολογισθεί η επιτάχυνση του κιβωτίου όταν ασκούνται σε αυτό ταυτόχρονα και οι δύο 

δυνάμεις 1F  και 2F . 

Μονάδες 5 

Δ4) Να υπολογίσετε πάλι το έργο της δύναμης 1F  από t0 = 0 s έως t1  = 10 s όταν ασκούνται 

ταυτόχρονα και οι δύο δυνάμεις 1F  και 2F .  

Να συγκρίνετε αυτό το έργο με το έργο που υπολογίσατε στο ερώτημα Δ2.  

Μονάδες 8 
 

 



 

ΘΕΜΑ B 
Β1. Δύο μεταλλικές σφαίρες Σ1, Σ2 έχουν βάρη Β1 και Β2 αντίστοιχα και κρέμονται 

ακίνητες με τη βοήθεια νημάτων αμελητέας μάζας από την οροφή, όπως            

παριστάνεται στο σχήμα.  

Α) Να μεταφέρετε το διπλανό σχήμα στο γραπτό σας και να σχεδιάσετε τις 

δυνάμεις που ασκούνται στις σφαίρες Σ1 και Σ2. 

Μονάδες 5  
Β) Να υπολογίσετε τα μέτρα των δυνάμεων που σχεδιάσατε, σε συνάρτηση 

με τα βάρη Β1 και Β2 των δύο σφαιρών.                                                 

Μονάδες 7 

 

Β2. Σε αυτοκίνητο που κινείται σε ευθύγραμμο δρόμο με ταχύτητα μέτρου υ1, ο οδηγός του       

φρενάρει οπότε το αυτοκίνητο διανύει διάστημα d1 μέχρι να σταματήσει. Αν το αυτοκίνητο κινείται 

με ταχύτητα διπλάσιου μέτρου, δηλαδή υ2 = 2υ1, τότε για να σταματήσει πρέπει να διανύσει         

διάστημα d2. 

 Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.                                                                      

Αν το αυτοκίνητο σε κάθε φρενάρισμα επιβραδύνεται με την ίδια επιβράδυνση,  

τότε ισχύει :  
 

α) d2 = 2d1                         β) d2 = 3d1                       γ) d2 = 4d1                          

Μονάδες 4 

 Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.                                                

Μονάδες 9 

 
 

Σ1 

Σ2 



 
ΘΕΜΑ  Δ 
Ένα κιβώτιο με βιβλία συνολικής μάζας m = 50 kg είναι ακίνητο πάνω στο δάπεδο του διαδρόμου 

ενός σχολείου. Την χρονική στιγμή to = 0 s δύο μαθητές, ο Πάνος και η Μαρία αρχίζουν να   

σπρώχνουν μαζί το κιβώτιο. Οι δυνάμεις που ασκούν οι μαθητές στο κιβώτιο είναι σταθερές       

οριζόντιες και ίδιας κατεύθυνσης. Η δύναμη που ασκεί ο Πάνος έχει μέτρο FΠ = 200 Ν και η δύνα-

μη που ασκεί η Μαρία έχει μέτρο FΜ = 50 Ν. Την χρονική στιγμή  t1, μέχρι την οποία το κιβώτιο 

έχει ολισθήσει 2m πάνω στο δάπεδο, η Μαρία σταματά να σπρώχνει το κιβώτιο, ενώ ο Πάνος συ-

νεχίζει να το σπρώχνει.  

Δίνεται ο συντελεστής τριβής ολίσθησης μεταξύ του κιβωτίου και του δαπέδου μ = 0,4 και η επιτά-

χυνση της βαρύτητας  είναι g = 10 m/s2.   

Δ1) Να υπολογιστεί  το μέτρο της τριβής μεταξύ του κιβωτίου και του δαπέδου.  

Μονάδες 6 

Δ2) Να προσδιοριστεί η χρονική στιγμή t1 κατά την οποία η Μαρία σταμάτησε να σπρώχνει το   

κιβώτιο.  

Μονάδες 6 

Δ3) Να γίνει σε βαθμολογημένους άξονες το διάγραμμα του μέτρου της ταχύτητας του κιβωτίου 

συναρτήσει του χρόνου από to = 0 s έως t2 = 4 s.   

Μονάδες 7 

Δ4) Να υπολογιστεί η ενέργεια που πρόσφερε ο Πάνος στο κιβώτιο, μέσω του έργου της δύναμης 

που του άσκησε, από την χρονική στιγμή to = 0 s έως την στιγμή  t1, καθώς και ο ρυθμός με τον  

οποίο ο Πάνος προσφέρει ενέργεια στο κιβώτιο όταν πλέον το σπρώχνει μόνος του.   

Μονάδες 6 

 
 
 



 
ΘΕΜΑ B 
 
Β1.  Δύο πέτρες Α, και Β αφήνονται αντίστοιχα από τα ύψη hΑ, hΒ πάνω από το έδαφος να           

εκτελέσουν ελεύθερη πτώση.  

Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.                                                   

Αν για τους χρόνους πτώσης μέχρι το έδαφος ισχύει η σχέση tΑ = 2tΒ, τότε τα ύψη hΑ 

και hΒ ικανοποιούν τη σχέση: 

α) hA = 2hB   β) hA = 4hB   γ) hA = 8hB  

Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.                                                

Μονάδες 8 

 
 
Β2. Μία μεταλλική σφαίρα κινείται κατακόρυφα προς τα πάνω 

και κατακόρυφα προς τα κάτω με σταθερή επιτάχυνση, το 

μέτρο της οποίας είναι ίσο με a και στις δύο περιπτώσεις, ό-

πως φαίνεται στην εικόνα. Στην εικόνα παριστάνονται επίσης 

και οι δυνάμεις που ασκούνται στη σφαίρα σε κάθε περίπτω-

ση.    

Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.                                                   

Για τα μέτρα των δυνάμεων ισχύει η σχέση:  

α) F1+F2=2mg       β) F1-F2=mg       γ) F1+F2=mg  

Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.                                                

Μονάδες 9 
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ΘΕΜΑ  Δ 
Κιβώτιο μάζας m = 2 kg αρχικά ηρεμεί σε τραχύ οριζόντιο δρόμο. Τη χρονική στιγμή t = 0 s,       

ασκείται στο κιβώτιο μεταβλητή οριζόντια δύναμη το μέτρο της οποίας μεταβάλλεται με τη θέση 

του κιβωτίου σύμφωνα με τη σχέση F = 10 + 2x (SI). Θεωρήστε ως  x = 0 m τη θέση που          

βρισκόταν το κιβώτιο τη χρονική στιγμή  t = 0 s και ότι το κιβώτιο κινείται προς τη θετική κατεύ-

θυνση του άξονα Οx.    Η δύναμη F  καταργείται όταν το μέτρο της γίνει ίσο με 50 Ν.  

Ο συντελεστής τριβής ολίσθησης μεταξύ κιβωτίου και δρόμου είναι 0,4.  Η επιτάχυνση της βαρύ-

τητας είναι ίση με g=10m/s2  και η αντίσταση του αέρα θεωρείται αμελητέα. 

Να υπολογίσετε: 

Δ1) Το μέτρο της δύναμης της τριβής που ασκείται στο κιβώτιο. 

Μονάδες 5 

Δ2) Την επιτάχυνση του κιβωτίου όταν βρίσκεται στη θέση x = 10 m. 

Μονάδες 7 

Δ3) Το έργο της δύναμης F για τη μετατόπιση του κιβωτίου από την  θέση x = 0 m έως τη θέση 

στην οποία καταργείται η δύναμη F . 

Μονάδες 7 

Δ4) Το συνολικό διάστημα που θα διανύσει το κιβώτιο απο τη χρονική στιγμή t = 0 s μέχρι να   

σταματήσει. 

Μονάδες 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΘΕΜΑ  Β 

B1. Μικρό σώμα μάζας m = 500 g κινείται σε οριζόντιο επίπεδο με σταθερή ταχύτητα. με την 

επίδραση σταθερής οριζόντιας δύναμης F μέτρου 10 N.  

 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 m/s2  β) 2 m/s2  γ) 0,2 m/s2                

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  Δ 
Ομάδα μαθητών πραγματοποιεί στο εργαστήριο του σχολείου μια σειρά  από  πειραματικές 

δραστηριότητες προκειμένου να μελετήσουν τη κίνηση με τριβή και την ισχύ ενός κινητήρα.  
Για να πραγματοποιήσουν το πείραμα  χρησιμοποιούν 1) ένα μεταλλικό κύβο, 2) ένα δυναμόμετρο, 

3) ένα κινητήρα, 4) μετροταινία και χρονόμετρο, 5) ζυγό ισορροπίας και πραγματοποιούν τις 

παρακάτω τρεις δραστηριότητες. 

(Δραστηριότητα Α) Αρχικά χρησιμοποιώντας το ζυγό προσδιορίζουν τη μάζα του κύβου, m = 2 kg.  

(Δραστηριότητα Β) Με τη βοήθεια ενός κινητήρα (μοτέρ), ο οποίος ασκεί μέσω ενός δυναμόμετρου 

οριζόντια δύναμη F  στον κύβο πετυχαίνουν ο κύβος να κινείται αργά με σταθερή ταχύτητα πάνω 

στο δάπεδο της τάξης. Κατά την κίνηση με σταθερή ταχύτητα η ένδειξη του δυναμόμετρου είναι F 

= 4 N και οι μαθητές διαπιστώνουν με τη βοήθεια της μετροταινίας και του χρονομέτρου ότι ο 

κύβος διανύει διάστημα ίσο με 1 m σε χρονική διάρκεια ίση με 4 s.  

(Δραστηριότητα Γ) Ένας μαθητής εκτοξεύει από σημείο Α του δαπέδου τον κύβο με οριζόντια 

ταχύτητα ώστε αυτός να ολισθήσει ευθύγραμμα πάνω στο δάπεδο. Οι μαθητές μετρούν το 

διάστημα που διανύει ο κύβος από το σημείο Α μέχρι που σταματά και το βρίσκουν ίσο με 9 m.   

Δίνεται η επιτάχυνση της βαρύτητας g = 10 m/s2 και ότι η επίδραση του αέρα είναι αμελητέα.. 

Να υπολογίσετε: 

 Δ1) την τριβή ολίσθησης, καθώς και το συντελεστή τριβής ολίσθησης μεταξύ κύβου και δαπέδου,  

Μονάδες 6 

Δ2) το ρυθμό με τον οποίο ο κινητήρας προσφέρει ενέργεια στον κύβο, κατά την κίνηση με 

σταθερή ταχύτητα (δραστηριότητα  Β), 

Μονάδες 6 

Δ3) το μέτρο της ταχύτητας με την οποία εκτοξεύει ο μαθητής τον κύβο κατά τη δραστηριότητα  Γ,   

Μονάδες 7 

Δ4) το μέσο ρυθμό με τον οποίο η κινητική ενέργεια του κύβου μετατρέπεται σε θερμότητα κατά 

τη δραστηριότητα  Γ.  

Μονάδες 6 

 



 
ΘΕΜΑ B 
Β1. Μία μπάλα κινείται υπό την επίδραση μόνο του βάρους της και διέρχεται διαδοχικά από τα 

σημεία Α, Β, Γ.  

Α) Αφού μεταφέρετε τον παρακάτω πίνακα στην κόλλα σας  να τον συμπληρώσετε. Στον 

πίνακα δίνονται κάποιες από τις τιμές της κινητικής, της δυναμικής και της μηχανικής ενέργειας 

της μπάλας στα σημεία  Α, Β, Γ.  

 

Σημείο Κινητική ενέργεια (J) Δυναμική ενέργεια (J) Μηχανική ενέργεια (J) 

Α  80 100 

Β 40   

Γ  10  

  Μονάδες 4 

Β) Να εξηγήσετε πως υπολογίσατε κάθε τιμή ενέργειας με την οποία συμπληρώσατε τον 

πίνακα.  

Μονάδες 8 

 

Β2. Γερανός ασκεί σε κιβώτιο κατακόρυφη δύναμη F  με την επίδραση της οποίας το κιβώτιο 

κατεβαίνει κατακόρυφα με επιτάχυνση μέτρου g
2

, όπου g η επιτάχυνση της βαρύτητας.  

Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.                                                   

    Αν η αντίσταση του αέρα είναι αμελητέα, τότε για το μέτρο F της δύναμης F  και το  

    μέτρο Β του βάρους του κιβωτίου ισχύει  .  

        α) ΒF = 
2

                       β) F = 2 Β                       γ) F = Β                          

Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.                                                

Μονάδες 9 



ΘΕΜΑ  Δ 
Στο διάγραμμα του σχήματος φαίνεται 

η γραφική παράσταση της τιμής της 

ταχύτητας σε συνάρτηση με το χρόνο 

για ένα σώμα που κινείται σε 

ευθύγραμμο δρόμο.  

Δ1) Να υπολογίσετε τις επιταχύνσεις α1 

και α2  με τις οποίες κινείται το σώμα 

κατά τα χρονικά διαστήματα 0 s – 4 s 

και 8 s – 10 s αντίστοιχα. 

Μονάδες 5 

Δ2) Να κατασκευάσετε σε βαθμολογημένους άξονες τη γραφική παράσταση της τιμής της 

επιτάχυνσης με την οποία κινείται το σώμα  σε συνάρτηση με το χρόνο, από τη χρονική στιγμή       

t = 0 s  έως και την χρονική στιγμή t = 10 s. 

Μονάδες 6 

Δ3) Να υπολογίσετε τη μέση ταχύτητα του σώματος κατά το χρονικό διάστημα  0 s – 10 s. 

Μονάδες 7 

Δ4) Αν Κ1 και Κ2 είναι οι τιμές της κινητικής ενέργειας του σώματος τις χρονικές στιγμές t1 = 2 s 

και t2 = 9 s αντίστοιχα, να υπολογίσετε το λόγο 1

2

K
K

. 

Μονάδες 7 

 

      υ (m/s) 
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ΘΕΜΑ  Β 
 
Β1)  Δύο μαθητές, ο Αντώνης (Α) και ο Βασίλης (Β) συνα-
γωνίζονται με τα ποδήλατά τους ποιος από τους δύο μπορεί 
να φτάσει πρώτος να κινείται με ταχύτητα ίση με 25 km/h. 
Για τον λόγο αυτό σταματούν στο ίδιο σημείο ενός ευθύ-
γραμμου οριζόντιου δρόμου και αρχίζουν τη χρονική στιγμή 
t = 0 να κινούνται παράλληλα. Στο διπλανό διάγραμμα φαί-
νεται η γραφική παράσταση ταχύτητας – χρόνου για τους 
δύο μαθητές.  

Α) Από τις παρακάτω τρεις επιλογές, να επιλέξετε 
αυτήν που θεωρείτε σωστή. 
Ο μαθητής που θα καταφέρει πρώτος να “φτάσει” τα 25 
km/h, είναι: 
α) ο Αντώνης  
β) ο Βασίλης  
γ) κανένας από τους δύο, αφού θα φτάσουν ταυτόχρονα να κινούνται με 25 km/h 

Μονάδες 4 
Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 8 
 
Β2)  Δύο σώματα Σ1 και Σ2 έχουν ίσες μάζες και κινούνται στον ίδιο οριζόντιο δρόμο σε αντίθετες 
κατευθύνσεις με ταχύτητες 1υ1υ  και 2υ2υ  αντίστοιχα. 

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

Αν για τα μέτρα των ταχυτήτων ισχύει υ1 = 2υ2, τότε ο λόγος 1

2

K
K

 των κινητικών ενεργειών των 

σωμάτων Σ1 και Σ2, είναι ίσος με: 
α) 4   β) – 4   γ) 2 

Μονάδες 4 
Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 9 
 
 
ΘΕΜΑ  Δ 
 
Τα κιβώτια Κ1 και Κ2 του διπλανού σχήματος έχουν μάζες 
m1 = 3 kg και m2 = 5 kg αντίστοιχα και βρίσκονται αρχικά 
ακίνητα σε οριζόντιο δάπεδο, με το οποίο εμφανίζουν τον 
ίδιο συντελεστή τριβής μ = 0,5. Τα κιβώτια είναι δεμένα με-
ταξύ τους με ένα μη εκτατό νήμα αμελητέας μάζας, το οποίο είναι οριζόντιο και τεντωμένο. Τη 
χρονική στιγμή t = 0 ένας εργάτης ασκεί στο κιβώτιο Κ1 οριζόντια σταθερή δύναμη FF στη διεύ-
θυνση του νήματος, όπως φαίνεται στο σχήμα και μετακινεί τα κιβώτια με σταθερή επιτάχυνση α =  
= 1 m/s2.  
Δ1) Να υπολογίσετε το μέτρο της τριβής ολίσθησης που ασκείται σε καθένα κιβώτιο. 

Μονάδες 6 
Δ2) Να εφαρμόσετε το θεμελιώδη νόμο της Μηχανικής στο κιβώτιο Κ2 και να υπολογίσετε το μέ-
τρο της δύναμης που ασκείται στο κιβώτιο αυτό από το νήμα. 

Μονάδες 6 
Δ3) Να υπολογίσετε το έργο της δύναμης που ασκεί το νήμα στο κιβώτιο Κ1, από τη χρονική στιγ-
μή t = 0 μέχρι τη χρονική t1 = 4 s. 

Μονάδες 6 

FF2 1

t

υ



Δ4) Να υπολογίσετε πόσο τοις εκατό από την ενέργεια που μεταβιβάζει ο εργάτης στα κιβώτια, με-
ταφέρεται ως κινητική στο κιβώτιο Κ1.  

Μονάδες 7 
Δίνεται ότι η επιτάχυνση της βαρύτητας είναι g = 10 m/s2.  
 
 



ΘΕΜΑ  Β 
 
Β1) Ένας σκιέρ κινείται ευθύγραμμα. Η γραφική παράσταση της θέσης 
του σκιέρ σε συνάρτηση με το χρόνο είναι παραβολή και παριστάνεται 
στο διπλανό διάγραμμα.  

Α) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση. 
Από το διάγραμμα αυτό συμπεραίνουμε ότι το μέτρο της ταχύτητας του 
σκιέρ: 
α) αυξάνεται.  β) μειώνεται   γ) δε μεταβάλλεται 

Μονάδες 4 
Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 8 
 

Β2) Από ένα σημείο του εδάφους εκτοξεύουμε μικρή μεταλλική σφαίρα κατακόρυφα προς 
τα πάνω με αρχική ταχύτητα μέτρου υο και φτάνει σε μέγιστο ύψος ίσο με h πάνω από το έδαφος. Η 
αντίσταση του αέρα θεωρείται αμελητέα. 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση. 
Για να φτάσει η σφαίρα σε μέγιστο ύψος ίσο με 2h, πρέπει να εκτοξευτεί με ταχύτητα μέτρου: 
α) 2υο    β) 4υο   γ) ο 2υ  

Μονάδες 4 
Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 9 
 
 
ΘΕΜΑ  Δ 
 
Ένα σώμα με μάζα 120 kg ολισθαίνει σε οριζόντιο ευθύγραμμο 
δρόμο, που ταυτίζεται με τον άξονα x΄x.. Στο σώμα ασκείται 
δύναμη FF  στη διεύθυνση της κίνησης του και τη χρονική στιγ-
μή t = 0, διέρχεται από τη θέση xo = – 25 m, κινούμενο προς τη 
θετική κατεύθυνση του άξονα. Στο διπλανό διάγραμμα φαίνε-
ται η γραφική παράσταση της αλγεβρικής τιμής της ταχύτητας 
του σώματος σε συνάρτηση με το χρόνο Ο συντελεστής τριβής 
ολίσθησης μεταξύ του σώματος και του δρόμου είναι μ = 0,2 
και η επιτάχυνση της βαρύτητας είναι g = 10 m/s2.  
Δ1) Να υπολογίσετε το μέτρο της οριζόντιας δύναμης FF , που ασκείται στο σώμα, στη χρονική 
διάρκεια 0  5 s. 

Μονάδες 6 
Δ2) Να υπολογίσετε το ρυθμό παραγωγής έργου από τη δύναμη FF (ισχύ της δύναμηςFF ),  τη χρο-
νική στιγμή t1 = 3 s. 

Μονάδες 6 
Δ3) Να προσδιορίσετε τη θέση του σώματος τη χρονική στιγμή t2 = 10 s. 

Μονάδες 6 
Δ4) Να υπολογίσετε το έργο της δύναμης FF , στη διάρκεια του 4ου δευτερολέπτου της κίνησης του 
σώματος. 

Μονάδες 7 
Δίνεται ότι η επιτάχυνση της βαρύτητας είναι g = 10 m/s2.  
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ΘΕΜΑ  Β 
 
Β1) Σε ένα σώμα μάζας m ασκείται σταθερή (συνισταμένη) δύναμη μέτρου F , οπότε αυτό κινείται 
με επιτάχυνση μέτρου α.  

Α) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση. 
Αν η ίδια σταθερή δύναμη ασκηθεί σε σώμα μάζας 2m, τότε αυτό θα κινηθεί με επιτάχυνση μέ-
τρου: 

α) 2α   β) 3α    γ) 
2
a    

Μονάδες 4 
Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 8 
 
Β2)  Από το μπαλκόνι του 1ου ορόφου, που βρίσκεται σε ύψος  H από το 
έδαφος, ένας μαθητής αφήνει μια μπάλα να πέσει στο δάπεδο. Στην δι-
πλανή εικόνα φαίνεται η μπάλα σε τρεις διαφορετικές θέσεις, η αρχική 

της θέση Α, μια ενδιάμεση θέση Γ όπου 
2
Hh  και η τελική θέση Δ στο 

έδαφος ελάχιστα πριν αναπηδήσει η μπάλα. Θεωρούμε ως επίπεδο ανα-
φοράς για τη δυναμική ενέργεια το έδαφος και την αντίσταση του αέρα 
αμελητέα. 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση. 
Η κινητική ενέργεια της μπάλας στην ενδιάμεση θέση Γ: 
α) είναι ίση με την κινητική ενέργεια που έχει στη θέση Δ. 
β) είναι ίση με την δυναμική ενέργεια που έχει στη θέση Α.. 
γ) είναι ίση με τη δυναμική ενέργεια που έχει στην ίδια θέση. 

Μονάδες 4 
Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 9 
 
ΘΕΜΑ  Δ 
 
Δύο σώματα Σ1 και Σ2 με ίσες μάζες 40 kg το καθέ-
να, βρίσκονται στον ίδιο οριζόντιο ευθύγραμμο δρό-
μο. Τη χρονική στιγμή t = 0 το Σ1 ξεκινά να κινείται 
από ένα σημείο του δρόμου και την ίδια στιγμή διέρ-
χεται από το ίδιο σημείο το σώμα Σ2 κινούμενο με 
σταθερή ταχύτητα ίση με 40 m/s, στην ίδια κατεύ-
θυνση με το Σ1. Στο διπλανό διάγραμμα φαίνονται οι 
γραφικές παραστάσεις ταχύτητας – χρόνου για τα 
δύο αυτά σώματα. 
Δ1) Να υπολογίσετε το μέτρο της συνισταμένης δύ-
ναμης που ασκείται στο Σ1 κατά τη διάρκεια της επιταχυνόμενης κίνησης που εκτελεί. 

Μονάδες 6 
Δ2) Να υπολογίσετε τη μεταβολή της κινητικής ενέργειας κάθε σώματος, από τη χρονική στιγμή t1, 
που φαίνεται στο διάγραμμα, μέχρι τη χρονική στιγμή t2 = 15s. 

Μονάδες 6 
Δ3) Να βρείτε την απόσταση μεταξύ των δύο σωμάτων τη χρονική στιγμή t1.  

Μονάδες 6 
Δ4) Να εξετάσετε αν τα δύο σώματα συναντηθούν ξανά μετά τη χρονική στιγμή t = 0, και να υπο-
λογίσετε ποια χρονική στιγμή θα συμβεί κάτι τέτοιο. 

Μονάδες 7 
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ΘΕΜΑ  Β 
 
Β1) Ένας σκιέρ κινείται ευθύγραμμα. Η γραφική παράσταση της θέσης 
του σκιέρ σε συνάρτηση με το χρόνο είναι παραβολή και παριστάνεται 
στο διπλανό διάγραμμα.  

Α) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση. 
Από το διάγραμμα αυτό συμπεραίνουμε ότι η κινητική ενέργεια του 
σκιέρ: 
α) αυξάνεται.   β) μειώνεται  γ) δε μεταβάλλεται 

Μονάδες 4 
Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 8 
 
Β2)  Δύο αυτοκίνητα (Α) και (Β) έχουν μαζί με τους οδηγούς του ίσες μάζες και κινούνται σε ορι-
ζόντιο ευθύγραμμο δρόμο. Οι οδηγοί των αυτοκινήτων κάποια στιγμή φρενάρουν και τα αυτοκίνη-
τα επιβραδύνονται με την ίδια επιβράδυνση.  

Α) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση. 
Αν το αυτοκίνητο (Α) εκινείτο αρχικά με μεγαλύτερη ταχύτητα από το (Β), τότε αυτό που θα δια-
νύσει μεγαλύτερο διάστημα μέχρι να σταματήσει, είναι: 
α) το αυτοκίνητο (Α) 
β) το αυτοκίνητο (Β)  
γ) κανένα από τα δύο, αφού θα διανύσουν το ίδιο διάστημα. 

Μονάδες 4 
Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 9 
 
 
ΘΕΜΑ  Δ 
 
 Στο διπλανό σχήμα φαίνονται δύο σώματα Σ1 και Σ2 με μάζες m1 = 6 kg και 
m2 = 4 kg αντίστοιχα, με το Σ2 τοποθετημένο πάνω στο Σ1. Τη χρονική 
στιγμή t = 0 ασκούμε στο Σ1 οριζόντια δύναμη FF  όπως φαίνεται στο δι-
πλανό σχήμα. Τα σώματα εξαιτίας της στατικής τριβής που αναπτύσσεται 
μεταξύ τους κινούνται μαζί σαν ένα σώμα με σταθερή ταχύτητα, πάνω στο οριζόντιο δάπεδο προς 
την κατεύθυνση της δύναμης. Το μέτρο της τριβής ολίσθησης που εμφανίζεται μεταξύ του σώματος 
Σ1 και του δαπέδου είναι ίσο με 30 Ν και η επιτάχυνση της βαρύτητας είναι g = 10 m/s2.  
Δ1) Να υπολογίσετε το μέτρο της δύναμης FF . 

Μονάδες 5 
Δ2) Να βρείτε πόση ενέργεια πρέπει να προσφέρουμε μέσω του έργου της δύναμης FF , για να μετα-
κινήσουμε τα σώματα κατά 120 m. 

Μονάδες 6 
Δ3) Να υπολογίσετε το συντελεστή τριβής ολίσθησης μεταξύ του σώματος Σ1 και του οριζόντιου 
δαπέδου. 

Μονάδες 6 
Δ4) Τη χρονική στιγμή t1 απομακρύνουμε απότομα το σώμα Σ2, χωρίς να καταργήσουμε τη δύναμη 
FF  και αμέσως μετά η ταχύτητα του Σ1 είναι ίση με 10 m/s. Να υπολογίσετε την κινητική ενέργεια 
του σώματος Σ1, τη χρονική στιγμή t2 = t1 + 5 s. 

Μονάδες 8 
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ΘΕΜΑ  Β 
 
Β1)  Ένα αρχικά ακίνητο σώμα, αρχίζει τη χρονική στιγμή t = 0 να κινείται ευθύγραμμα με σταθε-
ρή επιτάχυνση.  

Α) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση. 
Αν το μέτρο της ταχύτητας του σώματος τη χρονική στιγμή t1 είναι ίσο με υ1, τότε τη χρονική στιγ-
μή t2 = 2t1 το μέτρο της ταχύτητας του είναι ίσο με: 

α) 2υ1    β) 4υ1    γ) 1

2
υ    

Μονάδες 4 
Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 8 
 
Β2) Ένας μικρός γερανός (Κλαρκ) ανυψώνει ένα κιβώτιο μάζας m από το έδαφος και το τοποθετεί 
στην καρότσα ενός φορτηγού που βρίσκεται σε ύψος 1,2 m πάνω από το έδαφος (διαδρομή 1).  
Στη συνέχεια ένας εργάτης σπρώχνει το κιβώτιο και το μετακινεί οριζόντια πάνω στην καρότσα 
κατά 4 m και το μεταφέρει στο άλλο άκρο της καρότσας (διαδρομή 2).  

Α) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση. 
Αν W1 και W2 είναι το έργο βάρους του κιβωτίου στις διαδρομές (1) και (2) αντίστοιχα, τότε ισχύει: 
α) W1 = W2   β) W1 < W2   γ) W1 > W2   

Μονάδες 4 
Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 9 
 
 
ΘΕΜΑ  Δ 
 
Ένα αυτοκίνητο με μάζα 900 kg κινείται σε οριζό-
ντιο ευθύγραμμο δρόμο, που ταυτίζεται με τον ά-
ξονα x΄x. Τη χρονική στιγμή to = 0, το αυτοκίνητο 
κινούμενο προς τη θετική κατεύθυνση του άξονα, 
διέρχεται από τη θέση xo = + 25 m.  Στο διπλανό 
διάγραμμα φαίνεται η γραφική παράσταση της αλ-
γεβρικής τιμής της ταχύτητας του αυτοκινήτου σε 
συνάρτηση με το χρόνο, από τη χρονική στιγμή tο = 
0 μέχρι τη χρονική στιγμή t4 = 25 s. 
Δ1) Να προσδιορίσετε το χρονικό διάστημα κατά 
το οποίο το αυτοκίνητο επιβραδύνεται. 

Μονάδες 5 
Δ2) Να υπολογίσετε το μέτρο της συνισταμένης 
των δυνάμεων που ασκούνται στο αυτοκίνητο, από 
τη χρονική στιγμή tο = 0 μέχρι τη χρονική στιγμή t1 
= 5 s. 

Μονάδες 6 
Δ3) Να προσδιορίσετε τη θέση του αυτοκινήτου τις χρονικές στιγμές t2 = 15 s και t4 = 25 s. 

Μονάδες 6 
Δ4) Να υπολογίσετε το συνολικό έργο των δυνάμεων που ασκούνται στο αυτοκίνητο, από τη χρο-
νική στιγμή tο = 0 μέχρι τη χρονική στιγμή t4 = 25 s. 

Μονάδες 8 
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ΘΕΜΑ  Β 
 
Β1)  Από το μπαλκόνι του 1ου ορόφου, που βρίσκεται σε ύψος  H από το 
έδαφος, ένας μαθητής αφήνει ελεύθερη μια μπάλα να πέσει στο δάπεδο. 
Στην διπλανή εικόνα φαίνεται η μπάλα σε τρεις διαφορετικές θέσεις. 
Στην αρχική της θέση Α, σε μια ενδιάμεση θέση Γ και στην τελική θέση 
Δ στο έδαφος ελάχιστα πριν ακινητοποιηθεί. Θεωρούμε ως επίπεδο α-
ναφοράς για τη δυναμική ενέργεια το έδαφος και την αντίσταση του αέ-
ρα αμελητέα. 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση. 
Η μηχανική ενέργεια της μπάλας: 
α) είναι μηδέν στη θέση Α και μέγιστη στη θέση Δ. 
β) είναι μέγιστη στη θέση Α και μηδέν στη θέση Δ. 
γ) έχει την ίδια τιμή και στις τρεις παραπάνω θέσεις. 

Μονάδες 4 
Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 8 
Β2)  Στο διπλανό διάγραμμα φαίνεται το διάγραμμα ταχύτητας – 
χρόνου, για δύο σώματα Σ1 και Σ2 που κινούνται ευθύγραμμα με 
σταθερή επιτάχυνση, σε οριζόντιο δρόμο. 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση. 
Από τη χρονική στιγμή t = 0 μέχρι τη χρονική στιγμή t1, το διά-
στημα που έχει διανύσει το σώμα Σ1, είναι:  
α) ίσο με το διάστημα που έχει διανύσει το σώμα Σ2.  
β) διπλάσιο από το διάστημα που έχει διανύσει το σώμα Σ2.  
γ) ίσο με το μισό του διαστήματος που έχει διανύσει το σώμα Σ2. 

Μονάδες 4 
Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 9 
 
 
ΘΕΜΑ  Δ 
 
Ένα κιβώτιο μάζας 8 kg βρίσκεται αρχικά ακίνητο σε ένα σημείο οριζόντιου δαπέδου. Τη χρονική 
στιγμή t = 0 ένας μαθητής ασκεί στο κιβώτιο οριζόντια δύναμη FF , και το κιβώτιο αρχίζει να κινεί-
ται κατά μήκος μιας ευθείας που ταυτίζεται με τον οριζόντιο άξονα x΄x. Η αλγεβρική τιμή της δύ-
ναμης μεταβάλλεται με τη θέση x του σώματος, σύμφωνα με τη σχέση 100 20F x , (όπου F σε 
Ν και x σε m) μέχρι τη στιγμή που μηδενίζεται και στη συνέχεια καταργείται. Το κιβώτιο βρίσκεται 
αρχικά στη θέση xο = 0 του άξονα και κατά την κίνηση του δέχεται από το δάπεδο σταθερή δύναμη 
τριβής μέτρου 30 Ν. 
Δ1) Να προσδιορίσετε τη θέση του κιβωτίου στην οποία μηδενίζεται το μέτρο της δύναμης FF . 

Μονάδες 5 
Δ2) Να υπολογίσετε το έργο της δύναμης FF , από τη χρονική στιγμή t = 0, μέχρι τη χρονική στιγμή 
που μηδενίζεται. 

Μονάδες 6 
Δ3) Να υπολογίσετε το μέτρο της ταχύτητας του κιβωτίου τη χρονική στιγμή που μηδενίζεται η 
δύναμη FF . 

Μονάδες 6 
Δ4) Να βρείτε πόσο διάστημα διανύει το κιβώτιο επιβραδυνόμενο, στη χρονική διάρκεια που ενερ-
γεί η δύναμη FF . 

Μονάδες 8 
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ΘΕΜΑ  Β 
 

Β1)  Ένα αυτοκίνητο κινείται κατά μήκος ενός ευθύ-
γραμμου οριζόντιου δρόμου, ο οποίος θεωρούμε ότι ταυτίζε-
ται με τον οριζόντιο άξονα x΄x. Στο διπλανό διάγραμμα παρι-
στάνεται η θέση του αυτοκινήτου σε συνάρτηση του χρόνου.  

Α) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση. 
Η μετατόπιση του αυτοκινήτου στην κίνηση που περιγράφεται 
στο διπλανό διάγραμμα είναι ίση με: 
α) 140 m   β) 60 m   γ) – 40 m 

Μονάδες 4 
Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 8 
 

Β2)  Σε ένα αρχικά ακίνητο σώμα ασκείται οριζόντια συνισταμένη δύναμη μέτρου F  και 
κινείται σε οριζόντιο δάπεδο. Αν το σώμα μετατοπιστεί κατά Δx, τότε το μέτρο της ταχύτητας που 
αποκτά είναι ίσο με υ.  

Α) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση. 
Αν στο σώμα ασκείται συνισταμένη δύναμη μέτρου 4F  και μετατοπιστεί στο ίδιο οριζόντιο δάπεδο 
κατά Δx, τότε το μέτρο της ταχύτητας που αποκτά είναι ίσο με: 

α) 2υ    β) 4υ   γ) 
2
υ  

Μονάδες 4 
Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 9 
 
 
 
ΘΕΜΑ  Δ 
 
Ένα σώμα μάζας m = 20 kg, ισορροπεί ακίνητο σε λείο οριζόντιο δάπεδο. Τη χρονική στιγμή to = 0 
ασκούνται σ’ αυτό τρεις οριζόντιες συγγραμμικές δυνάμεις 1 2,  F FF F  και 3FF . Οι δυνάμεις 1 2,  F FF F , έ-

χουν την ίδια κατεύθυνση και μέτρα 35 Ν και 45 Ν, αντίστοιχα, ενώ η 3FF , έχει αντίθετη κατεύθυν-
ση από τις άλλες δύο.  
Το σώμα αρχίζει να κινείται με σταθερή επιτάχυνση προς την κατεύθυνση των 1 2,  F FF F , και τη χρο-
νική στιγμή t1 = 6 s έχει διανύσει διάστημα ίσο με 45 m. Να υπολογίσετε: 
Δ1) το μέτρο της επιτάχυνσης του σώματος στη χρονική διάρκεια 0  t1. 

Μονάδες 6 
Δ2) το μέτρο της δύναμης 3FF . 

Μονάδες 6 
Τη χρονική στιγμή t1, καταργούμε μία από τις τρεις παραπάνω δυνάμεις. Το σώμα. συνεχίζει την 
κίνησή του και από τη χρονική στιγμή to = 0, μέχρι τη στιγμή t2 = 10 s, έχει διανύσει συνολικά διά-
στημα ίσο με 137 m.  
Δ3) Να προσδιορίσετε και να δικαιολογήσετε ποια δύναμη καταργήσαμε. 

Μονάδες 8 
Δ4) Να υπολογίσετε το ολικό έργο των δυνάμεων που ασκούνται στο σώμα στη χρονική διάρκεια 
από 0  t2. 

Μονάδες 5 
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ΘΕΜΑ Β 
 
Β1)   Ένας αλεξιπτωτιστής που έχει μαζί με τον εξοπλισμό του συνολική μάζα Μ, πέφτει από αε-
ροπλάνο που πετάει σε ύψος Η. Αφού ανοίξει το αλεξίπτωτο, κινούμενος για κάποιο χρονικό διά-
στημα με σταθερή ταχύτητα, προσγειώνεται στο έδαφος.  

Α) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση. 
Αν g είναι η επιτάχυνση της βαρύτητας τότε η μηχανική ενέργεια του αλεξιπτωτιστή, τη χρονική 
στιγμή που φτάνει στο έδαφος είναι: 
α) ίση με MgH. 
β) μικρότερη από MgH. 
γ) μεγαλύτερη από MgH. 

Μονάδες 4 
Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 8 
 
Β2)   Στο διπλανό διάγραμμα παριστάνεται η ταχύτητα σε συνάρ-
τηση με το χρόνο για δύο αυτοκίνητα Α και Β που κινούνται ευθύ-
γραμμα, στον ίδιο οριζόντιο δρόμο. 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση. 
Τα διαστήματα sΑ και sΒ, που έχουν διανύσει τα αυτοκίνητα Α και 
Β αντίστοιχα, στη χρονική διάρκεια 10 t , ικανοποιούν τη σχέση: 
α) As s   β) Β 2s s    γ) A 2s s    

Μονάδες 4 
Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 9 
 
 
ΘΕΜΑ Δ 
 
Τα σώματα Σ1 και Σ2 του διπλανού σχήματος, έχουν μάζες 
m1 = 15 kg και m2 = 25 kg αντίστοιχα. Τα σώματα είναι δε-
μένα μεταξύ τους με ένα μη εκτατό νήμα μήκους l = 2 m, 
αμελητέας μάζας και βρίσκονται ακίνητα στο οριζόντιο δά-
πεδο με το νήμα τεντωμένο. Τη χρονική στιγμή t = 0 ασκείται στο Σ1 οριζόντια σταθερή δύναμη FF  
και τα σώματα αρχίζουν να κινούνται με σταθερή επιτάχυνση η οποία έχει μέτρο ίσο με 2 m/s2, ενώ 
το νήμα παραμένει τεντωμένο και οριζόντιο. Ο συντελεστής τριβής ολίσθησης μεταξύ των σωμά-
των και του δαπέδου είναι μ = 0,4. 
Δ1) Να υπολογίσετε το μέτρο της τριβής ολίσθησης που ασκείται σε κάθε σώμα.. 

Μονάδες 6 
 
Δ2) Να εφαρμόσετε το θεμελιώδη νόμο της Μηχανικής στο σώμα Σ2 και να υπολογίσετε το μέτρο 
της δύναμης που ασκείται στο σώμα Σ2 από το νήμα. 

Μονάδες 6 
Δ3) Να υπολογίσετε την ενέργεια που μεταβιβάζεται στα σώματα μέσω του έργου της δύναμης FF , 
από τη χρονική στιγμή t = 0 μέχρι τη χρονική t1 = 4 s. 

Μονάδες 6 
Δ4) Τη χρονική στιγμή t1 = 4 s κόβεται το νήμα, χωρίς να πάψει να ασκείται η δύναμη FF . Να υπο-
λογίσετε την απόσταση μεταξύ των σωμάτων Σ1 και Σ2, τη χρονική στιγμή t2 = 7 s.  

Μονάδες 7 
Δίνεται ότι η επιτάχυνση της βαρύτητας είναι g = 10 m/s2.  
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ΘΕΜΑ Β 
 
Β1)  Δύο δρομείς Δ1 και Δ2 κινούνται ευθύγραμμα σε οριζόντιο δρό-
μο. Στο διπλανό διάγραμμα φαίνεται πως μεταβάλλεται η θέση των 
δρομέων, σε συνάρτηση με το χρόνο.  

Α) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση. 
Η κίνηση των δρομέων είναι: 
α) ευθύγραμμη ομαλή και ο Δ1 κινείται με μεγαλύτερη ταχύτητα από 
τον Δ2. 
β) ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη και ο Δ1 κινείται με μεγαλύτερη 
επιτάχυνση από τον Δ2. 
γ) ευθύγραμμη ομαλή και ο Δ1 κινείται με μικρότερη ταχύτητα από 
τον Δ2. 

Μονάδες 4 
Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 8 
 
 
Β2)  Σε μια μπάλα που αρχικά ηρεμεί σε λείο οριζόντιο δάπεδο 
ασκείται οριζόντια δύναμη FF και αρχίζει να κινείται ευθύγραμ-
μα. Στο διπλανό διάγραμμα, φαίνεται πώς μεταβάλλεται η αλγε-
βρική τιμή της δύναμης σε συνάρτηση με το χρόνο. 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση. 
Η κινητική ενέργεια της μπάλας έχει τη μέγιστη τιμή της: 
α) τη χρονική στιγμή t1.  
β) τη χρονική στιγμή t2.  
γ) τη χρονική στιγμή t3.  

Μονάδες 4 
Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 9 
 
 
ΘΕΜΑ Δ 
 
Σε ένα κιβώτιο μάζας m = 5 kg ασκείται οριζόντια 
σταθερή δύναμη FF  και το κιβώτιο ολισθαίνει με 
σταθερή ταχύτητα μέτρου 8 m/s, σε οριζόντιο δρόμο 
που ταυτίζεται με τον άξονα x΄x. Το έργο της δύνα-
μης FF  κατά τη μετατόπιση του κιβωτίου από τη θέ-
ση xο = 0 μέχρι τη θέση x1 = 15 m είναι ίσο με 300 J. Να υπολογίσετε: 
Δ1) το μέτρο της δύναμης FF . 

Μονάδες 6 
Δ2) το συντελεστή τριβής ολίσθησης μεταξύ του κιβωτίου και του δαπέδου. 

Μονάδες 6 
Δ3) το ρυθμό με τον οποίο η προσφερόμενη στο κιβώτιο ενέργεια μετατρέπεται σε θερμότητα. 

Μονάδες 6 
Δ4) Τη χρονική στιγμή που το κιβώτιο διέρχεται από τη θέση x1, καταργείται η δύναμη FF . Να 
σχεδιάσετε το διάγραμμα της κινητικής ενέργειας του κιβωτίου σε συνάρτηση με τη θέση του x πά-
νω στον άξονα, από τη θέση xο = 0, μέχρι τη θέση όπου αυτό σταματά. 

Μονάδες 7 
Δίνεται ότι η επιτάχυνση της βαρύτητας είναι g = 10 m/s2.  
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ΘΕΜΑ Β 
 
Β1)  Αφήνουμε μια μπάλα του μπάσκετ ελεύθερη από ύψος h να πέσει στο έδαφος. Η κινητική ε-
νέργεια της μπάλας τη στιγμή που φτάνει στο έδαφος είναι ίση με Κ. Η αντίσταση του αέρα θεω-
ρείται αμελητέα.  

Α) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση. 
Αν αφήσουμε την ίδια μπάλα να πέσει από ύψος 2h, τότε η κινητική της ενέργεια τη στιγμή που 
φτάνει στο έδαφος, είναι ίση με: 
α) Κ    β) 2Κ    γ) 2K  

Μονάδες 4 
Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 8 
 
 
Β2)  Δύο σώματα Σ1 και Σ2, με μάζες m1 και m2 αντίστοιχα, είναι 
ακίνητα σε λείο οριζόντιο δάπεδο. Τη χρονική στιγμή t = 0, στα 
σώματα ασκούνται οριζόντιες δυνάμεις οι οποίες έχουν ίσα μέτρα 
και αρχίζουν να κινούνται ευθύγραμμα. Στο διπλανό διάγραμμα 
ταχύτητας – χρόνου, φαίνεται πως μεταβάλλεται το μέτρο της τα-
χύτητας των σωμάτων σε συνάρτηση με το χρόνο. 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση. 
Για τις μάζες των σωμάτων ισχύει η σχέση: 
α) m1 = m2  β) m1 =2m2   γ) m2 =2m1   

Μονάδες 4 
Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 9 
 
ΘΕΜΑ Δ 
 
Ένας εργάτης έχει δέσει δύο κιβώτια Κ1 και Κ2 με ένα μη εκτα-
τό νήμα αμελητέας μάζας. Στο κιβώτιο Κ1 ασκείται οριζόντια 
σταθερή δύναμη FF , όπως φαίνεται στο σχήμα και τα κιβώτια 
μετακινούνται σε λείο οριζόντιο δάπεδο, με το νήμα να είναι πάντα οριζόντιο και τεντωμένο. Τα 
βάρη των κιβωτίων Κ1 και Κ2 είναι B1 = 150 N και Β2 = 250 Ν αντίστοιχα, ενώ το μέτρο της δύνα-
μης που ασκεί το νήμα στο κιβώτιο Κ2 είναι ίσο με 100 Ν. 
Να υπολογίσετε: 
Δ1) τη μάζα κάθε κιβωτίου, 

Μονάδες 6 
Δ2) την επιτάχυνση με την οποία κινείται το κιβώτιο Κ1, 

Μονάδες 6 
Δ3) το μέτρο της δύναμης FF που ασκείται στο κιβώτιο Κ1, 

Μονάδες 6 
Δ4) πόσο τοις εκατό από την ενέργεια που μεταβιβάζεται στα κιβώτια μέσω της δύναμης FF , μετα-
φέρεται στο κιβώτιο Κ2.  

Μονάδες 7 
Δίνεται ότι η επιτάχυνση της βαρύτητας είναι g = 10 m/s2.  
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ΘΕΜΑ Β 
 
Β1)  Στο διπλανό διάγραμμα φαίνεται πως μεταβάλλεται η ταχύ-
τητα σε συνάρτηση με το χρόνο για δύο δρομείς Α και Β, που 
κινούνται στον ίδιο ευθύγραμμο δρόμο. Ο δρομέας Α έχει μάζα 
μεγαλύτερη από τη μάζα του δρομέα Β (mA > mB). 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση. 
Τη χρονική στιγμή t1, οι κινητικές ενέργειες ΚΑ και ΚΒ των δρο-
μέων Α και Β αντίστοιχα, επαληθεύουν τη σχέση: 
α) ΚΑ > ΚΒ   β) ΚΑ = ΚΒ   γ) ΚΑ < ΚΒ  

Μονάδες 4 
Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 8 
 
Β2)  Σε ένα κιβώτιο που αρχικά ηρεμεί σε λείο οριζόντιο δάπεδο 
ένας μαθητής ασκεί οριζόντια δύναμη FF , η αλγεβρική τιμή ο-
ποίας μεταβάλλεται σε συνάρτηση με το χρόνο, όπως φαίνεται 
στο διπλανό διάγραμμα. 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση. 
Η κινητική ενέργεια του κιβωτίου: 
α) αυξάνεται στη χρονική διάρκεια 10 t , παραμένει σταθερή 
στη χρονική διάρκεια 1 2t t  και μειώνεται στη χρονική διάρ-
κεια 2 3t t . 
β) αυξάνεται μόνο στη χρονική διάρκεια 10 t . 
γ) αυξάνεται σε όλη τη χρονική διάρκεια από 30 t . 

Μονάδες 4 
Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 9 
 
 
ΘΕΜΑ Δ 
 
Ένα σώμα μάζας m = 4 kg κινείται σε οριζόντιο δάπεδο με σταθερή ταχύτητα υο = 10 m/s. Για να 
διατηρούμε σταθερή την ταχύτητα του σώματος ασκούμε σ’ αυτό οριζόντια δύναμη FF . Το μέτρο 
της δύναμης, από τη χρονική στιγμή t = 0 μέχρι τη στιγμή t1 = 10 s, είναι σταθερό και ίσο με 20 N.  
Δ1) Να υπολογίσετε το μέτρο της τριβής ολίσθησης μεταξύ του σώματος και του δαπέδου.  

Μονάδες 5 
Δ2) Να υπολογίσετε το ρυθμό παραγωγής έργου από τη δύναμη FF . 

Μονάδες 5 
Τη χρονική στιγμή t1 αυξάνουμε ακαριαία το μέτρο της δύναμης FF  κατά 10 Ν και το διατηρούμε 
στη συνέχεια σταθερό στη νέα του τιμή, μέχρι τη χρονική στιγμή t2, όπου η ταχύτητα του σώματος 
γίνεται ίση με 20 m/s και τη στιγμή αυτή καταργούμε ακαριαία τη δύναμη FF .  
Δ3) Να βρείτε τη χρονική στιγμή t2 που καταργήσαμε τη δύναμη. 

Μονάδες 7 
Δ4) Να σχεδιάσετε σε σύστημα βαθμολογημένων αξόνων, το διάγραμμα της ταχύτητας του σώμα-
τος σε συνάρτηση με το χρόνο από τη χρονική στιγμή t = 0, μέχρι τη στιγμή που σταματά να κινεί-
ται και να υπολογίσετε το συνολικό διάστημα που διάνυσε το σώμα.  

Μονάδες 8 
Δίνεται ότι η επιτάχυνση της βαρύτητας είναι g = 10 m/s2.  
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ΘΕΜΑ  Β 
 
Β1. Ένας μαθητής πετά ένα κέρμα κατακόρυφα προς τα πάνω, το οποίο σε εύλογο χρόνο επιστρέφει 

στα χέρια του.  
Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση 

Το πρόσημο του έργου του βάρους είναι: 

α) θετικό κατά την άνοδο του κέρματος και αρνητικό κατά την κάθοδο. 

β) αρνητικό κατά την άνοδο του κέρματος και θετικό κατά την κάθοδο. 

γ) θετικό κατά την άνοδο του κέρματος και θετικό κατά την κάθοδο. 

Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.  

Μονάδες 8 

 
Β2. Μία μεταλλική σφαίρα μικρών διαστάσεων αφήνεται να πέσει ελεύθερα από ύψος h με 

αποτέλεσμα η ταχύτητα της ακριβώς πριν ακουμπήσει στο έδαφος να έχει μέτρο ίσο με υ 

Θεωρήστε την επίδραση του αέρα αμελητέα και την επιτάχυνση της βαρύτητας (g) σταθερή.  

Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση                                                   

Για να έχει η ίδια σφαίρα ακριβώς πριν ακουμπήσει στο έδαφος ταχύτητα διπλάσιου μέτρου, τότε 

πρέπει να αφεθεί από ύψος:  

α) 2 h    β) 2 h    γ) 4h  

 

Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.  

Μονάδες 9 

 



ΘΕΜΑ  Δ 
 

Ο θάλαμος ενός ανελκυστήρας μαζί με τους επιβάτες έχει 

μάζα m = 400 kg και αρχίζει την στιγμή to = 0 s να κατεβαίνει 

από τον 4ο όροφο ενός κτιρίου στο ισόγειο. Στον 

ανελκυστήρα εκτός από το βάρος του ασκείται μέσω ενός 

συρματόσχοινου και μια κατακόρυφη προς τα πάνω δύναμη 

F . Στο σχήμα παριστάνεται το μέτρο της ταχύτητας του ανελκυστήρα με το χρόνο κατά την 

κάθοδό του. Δίνεται η επιτάχυνση της βαρύτητας ίση με 2

mg=10
s

 και ότι  η αντίσταση του αέρα 

είναι αμελητέα.. 

Δ1) Να χαρακτηρίσετε τις κινήσεις που εκτελεί ο θάλαμος και να υπολογίσετε την τιμή της  

επιτάχυνσή του σε κάθε μια από αυτές.  

Μονάδες 5 

Δ2) Να υπολογίσετε το μήκος της διαδρομής του θαλάμου από τον 4ο όροφο στο ισόγειο. 

Μονάδες 7 

Δ3) Να υπολογίσετε το μέτρο της δύναμης F τις χρονικές στιγμές 3 s, 5 s και 9 s.  

Μονάδες 6 

Δ4) Να υπολογίσετε το έργο της δύναμης F  σε όλη την διαδρομή της καθόδου.  

Μονάδες 7 
 

 

u(m/s) 

t(s) 0 4 8 12 
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ΘΕΜΑ  Β 
 
Β1. Μία ομάδα μαθητών της Α΄ Λυκείου στο εργαστήριο Φυσικής μελέτησε δύο 

ευθύγραμμες κινήσεις με χρήση χρονομετρητή και πήραν τις αντίστοιχες χαρτοταινίες που 

παριστάνονται στη παρακάτω εικόνα. Η «πάνω» χαρτοταινία αντιστοιχεί στην κίνηση Ι και η 

«κάτω» στη κίνηση ΙΙ.  Το χρονικό διάστημα που αντιστοιχεί μεταξύ  δύο διαδοχικών κουκίδων 

είναι ίδιο και ίσο με ένα δευτερόλεπτο. Κάτω από κάθε κουκίδα που αντιστοιχεί στη θέση του 

κινητού,  φαίνεται η ένδειξη του χρονομέτρου σε δευτερόλεπτα .  
 
 
 
 
 

 

 

Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση    

Aν  υ1 και υ2 είναι οι μέσες ταχύτητες που αντιστοιχούν στις κινήσεις Ι και ΙΙ  κατά το χρονικό 

διάστημα από 1 s  μέχρι 2 s τότε ισχύει:  
α)  υ1 = υ2     β) υ1 > υ2    γ) υ1 < υ2 

Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.  

Μονάδες 8 

 
 
B2. Ένας κουβάς με νερό, βάρους 50 Ν βρίσκεται μέσα σε ανελκυστήρα στο ισόγειο μίας 

πολυκατοικίας. Κάποια στιγμή ο ανελκυστήρας ανεβαίνει από το ισόγειο στον 1ο όροφο με 

αποτέλεσμα να μετατοπιστεί κατακόρυφα κατά 3 m και στην συνέχεια επιστρέφει πάλι στο ισόγειο.  

Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση                                                   

Τo  έργο του βάρους του κουβά, για τη συνολική μετατόπιση, είναι ίσο με:  

α) 150 J    β) 300 J    γ) 0 J 

Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.  

Μονάδες 9 



ΘΕΜΑ Δ 
 

Τα σώματα του σχήματος Σ1 και Σ2 είναι 

συνδεδεμένα  με αβαρές  νήμα και  έχουν 

αντίστοιχα μάζες  m1 = 4 Kg  και  m2 = 6 Κg . Τα 

σώματα έλκονται από μια σταθερή oριζόντια 

δύναμη  και το σύστημα των σωμάτων μετακινείται ευθύγραμμα  με  σταθερή ταχύτητα μέτρου 

υ=10m/s.   Ο συντελεστής τριβής μεταξύ  δαπέδου σωμάτων είναι μ = 0,2.  Δίνεται ότι η 

επιτάχυνση της βαρύτητας ίση με 2

mg=10
s

 και η αντίσταση του αέρα είναι αμελητέα.. 

Να υπολογίσετε 

Δ1)  τη δύναμη τριβής που ασκείται σε κάθε σώμα 

                                           Μονάδες 6 

Δ2)  την τάση του νήματος που συνδέει τα δυο σώματα                             

Μονάδες 6   

Δ3) τον ρυθμό με τον οποίο μεταφέρεται ενέργεια μέσω της δύναμης  στο σύστημα των σωμάτων                     

Μονάδες 6 

Δ4)  Κάποια στιγμή, το νήμα που συνδέει τα σώματα. κόβεται  ενώ η δύναμη   εξακολουθεί να 

ασκείται στο Σ1. Να υπολογίσετε  το λόγο των μέτρων των ταχυτήτων  1

2

υ     
υ

 των δυο σωμάτων,  2 

δευτερόλεπτα μετά τη κοπή του νήματος. 

                                                                                                                                              Μονάδες 7 

                                                                                                                                                                                    
 
 

    
Σ2 Σ1 



ΘΕΜΑ  Β 

 
Β1. Η ταχύτητα διάδοσης του ήχου στον αέρα είναι ίση με 340m/s.  

Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση                                                   

Αν βρίσκεστε 1190 m μακριά από σημείο που ξεσπά κεραυνός, θα ακούσετε τη βροντή που τον 

ακολουθεί: 

α) μετά από 3 s   β) μετά από 3,5 s   γ) μετά από 4 s 

Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας                                                

Μονάδες 8 

 
Β2. Ένα φορτηγό και ένα Ι.Χ. επιβατηγό αυτοκίνητο κινούνται με ταχύτητες ίσου μέτρου σε 

ευθύγραμμο, οριζόντιο δρόμο. Κάποια χρονική στιγμή οι οδηγοί τους εφαρμόζουν τα φρένα 

προκαλώντας και στα δύο οχήματα συνισταμένη δύναμη ίδιου μέτρου και αντίρροπη της ταχύτητας 

τους.  

Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση                                                   

Το όχημα που θα διανύσει μεγαλύτερο διάστημα από τη στιγμή που άρχισε να επιβραδύνεται, μέχρι 

να σταματήσει είναι:  
α)  το φορτηγό. 
β)  το Ι.Χ. επιβατηγό.  
γ)  κανένα από τα δύο, αφού θα διανύσουν το ίδιο διάστημα. 

Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας                                                

Μονάδες 9 

 



ΘΕΜΑ  Δ 

 
Σε ένα εργοστάσιο τα προϊόντα που παράγονται 

συσκευάζονται σε κιβώτια. Η συνολική μάζα κάθε 

κιβωτίου με τα προϊόντα που περιέχει είναι   m = 10 kg. 

Κάθε κιβώτιο τοποθετείται στο άκρο ενός οριζόντιου 

διαδρόμου, για τον οποίο γνωρίζουμε ότι ο συντελεστής 

τριβής ολίσθησης μεταξύ αυτού και του κιβωτίου είναι 0,2. 

Σε ένα αρχικά ακίνητο κιβώτιο ασκείται οριζόντια δύναμη, 

μέσω ενός εμβόλου, της οποίας η τιμή μεταβάλλεται με τη 

θέση του κιβωτίου όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα. Η 

δύναμη παύει να ασκείται όταν το κιβώτιο μετατοπιστεί κατά 4 m. Το κιβώτιο στη συνέχεια 

ολισθαίνει επιβραδυνόμενο μέχρι που σταματά Δίνεται η επιτάχυνση της βαρύτητας ίση με 

2

mg=10
s

 και ότι  η αντίσταση του αέρα είναι αμελητέα..  

Να υπολογισθούν: 

Δ1) Το μέτρο της τριβής ολίσθησης.  

Μονάδες 6 

Δ2) Το έργο της δύναμης που ασκεί το έμβολο στο κιβώτιο για μετατόπιση κατά 4m.  

Μονάδες 6 

Δ3) Η ταχύτητα του κιβωτίου τη στιγμή που παύει να ασκείται η δύναμη του εμβόλου.  

Μονάδες 7 

Δ4) Το χρονικό διάστημα της επιβράδυνσης του κιβωτίου       

Μονάδες 6 
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ΘΕΜΑ  Β 

 
Β1. Ένα όχημα κινείται ευθύγραμμα σε οριζόντιο δρόμο με ταχύτητα μέτρου 10 m/s. Στο όχημα 

ασκούνται δυνάμεις και το μέτρο της ταχύτητας του μεταβάλλεται. Το ολικό έργο των δυνάμεων 

που απαιτείται για να αυξηθεί το μέτρο της ταχύτητας του οχήματος από 10 m/s σε 20 m/s, είναι 

ίσο με W1, ενώ για να αυξηθεί το μέτρο της ταχύτητας του οχήματος από 20m/s σε 30m/s, είναι ίσο 

με W2.   

Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση. 

Για τα έργα W1 και W2, ισχύει: 

α) W1=W2 β) W1>W2  γ) W1<W2 

Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 8 

 
Β2. Δύο μικρές μεταλλικές σφαίρες (1) και (2) αφήνονται ελεύθερες να κινηθούν χωρίς αρχική 

ταχύτητα από διαφορετικά ύψη.  Η σφαίρα (1) αφήνεται από ύψος h1 και για να φτάσει στο έδαφος 

χρειάζεται διπλάσιο χρόνο από τη σφαίρα (2) που αφήνεται από ύψος h2. Δίνεται ότι η επιτάχυνση 

της βαρύτητας (g) είναι σταθερή και η επίδραση του αέρα θεωρείται αμελητέα.  

Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση. 

Ο λόγος των υψών 1

2

h
h

, από τα οποία αφέθηκαν να πέσουν οι σφαίρες είναι ίσος με: 

α) 4  β) 2  γ) 1
2

 

Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή  σας. 

Μονάδες 9 

 
 



 

ΘΕΜΑ  Δ

 
Ένα κιβώτιο μάζας m = 20 kg ηρεμεί πάνω σε λείο οριζόντιο δάπεδο, στην θέση xο=0 m του άξονα 

x’x. Την χρονική στιγμή to = 0 s αρχίζει να ασκείται στο κιβώτιο σταθερή οριζόντια δύναμη 1F  

μέτρου F1 = 20 Ν, η οποία έχει τη διεύθυνση του άξονα x’x και φορά τη θετική φορά του άξονα. 

Την  χρονική στιγμή t1 = 2 s, κατά την οποία το κιβώτιο βρίσκεται στη θέση x1, καταργείται η 

δύναμη 1F  και αρχίζει να ασκείται στο κιβώτιο μια σταθερή δύναμη μέτρου F2 = 40 Ν, ίδιας 

κατεύθυνσης με την 1F .         

Δ1) Να κατασκευάσετε σε βαθμολογημένους άξονες τη γραφική παράσταση του μέτρου της 

επιτάχυνσης του κιβωτίου συναρτήσει του χρόνου από  to = 0 s  έως t2 =4 s.      

Μονάδες 6 

Δ2) Να προσδιορίσετε την θέση x1, όπου καταργήθηκε η δύναμη 1F και άρχισε να ασκείται η 2F .   

Μονάδες 6 

Δ3) Να υπολογίσετε την κινητική ενέργεια του κιβωτίου την χρονική στιγμή t2  = 4 s.  

Μονάδες 7 

Δ4) Να υπολογίσετε την μέση ταχύτητα του κιβωτίου στο χρονικό διάστημα από to = 0 s έως t2 =4s.   

Μονάδες 6 

 

 



ΘΕΜΑ  Β 

 
Β1. Δύο κινητά Α και Β κινούνται ευθύγραμμα. Η τιμή της 

ταχύτητάς τους μεταβάλλεται με το χρόνο όπως φαίνεται στο 

διπλανό διάγραμμα. 

Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση                                                   
Για τα μέτρα ΔxΑ και ΔxΒ των μετατοπίσεων των δυο κινητών A 

και Β αντίστοιχα, για το χρονικό διάστημα από 0  t1 ισχύει: 

α) ΔxΑ  =  ΔxΒ  β) ΔxΑ  >  ΔxΒ  γ) ΔxΑ  <  ΔxΒ 

       Μονάδες 4 
Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας                                              

Μονάδες 8 

 
Β2. Μια μικρή σφαίρα μάζας m = 2 kg κινείται ευθύγραμμα με την επίδραση δυο μόνο 

δυνάμεων 1F  και 2F  σταθερής κατεύθυνσης. Οι δυνάμεις είναι συνεχώς κάθετες μεταξύ τους με 

μέτρα F1 = 3 Ν και F2 = 4 Ν.  

Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση                                                   
Η σφαίρα κινείται με επιτάχυνση που έχει μέτρο ίσο με: 

α) 3,5 m/s2   β) 2,5 m/s2   γ) 0,5 m/s2 

       Μονάδες 4 
Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας                                              

Μονάδες 9 

 

t1 t 
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ΘΕΜΑ  Δ 

Ο θάλαμος ενός ανελκυστήρα μάζας m = 200 kg ηρεμεί στην κορυφή του φρεατίου. Ξαφνικά τη 

χρονική στιγμή t = 0 s σπάει το συρματόσχοινο που συγκρατεί το θάλαμο. Ο θάλαμος εκτελεί για 1 

s ελεύθερη πτώση και στη συνέχεια ενεργοποιείται σύστημα ασφαλείας που έχει ως αποτέλεσμα να 

ασκείται στο θάλαμο κατακόρυφη προς τα πάνω σταθερή δύναμη, μέτρου 4000 Ν, οπότε ο 

θάλαμος επιβραδύνεται μέχρι που σταματά. Δίνεται η επιτάχυνση της βαρύτητας ίση με 10 2
mg=
s

 

και ότι  η αντίσταση του αέρα είναι αμελητέα..  

Να υπολογίσετε:  

Δ1) το μέτρο της ταχύτητας του θαλάμου τη χρονική στιγμή που ενεργοποιείται το σύστημα 

ασφαλείας.  

Μονάδες 5 

Δ2) το διάστημα που διάνυσε ο ανελκυστήρας εκτελώντας επιβραδυνόμενη κίνηση.  

Μονάδες 7 

Δ3) τον ολικό χρόνο κίνησης του ανελκυστήρα.  

Μονάδες 6 

Δ4) τη μέση ισχύς της δύναμης που ασκεί το σύστημα ασφαλείας στον ανελκυστήρα.   

Μονάδες 7 

 



ΘΕΜΑ Β 

 
 Β1. Στο διπλανό  διάγραμμα φαίνεται η  τιμή της ταχύτητας 

ενός μικρού σώματος που μετακινείται ευθύγραμμα  

      Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση                                                   

      α) το διάστημα που διανύει το σώμα συνεχώς αυξάνεται  

      β) το διάστημα που διανύει το σώμα συνεχώς μειώνεται  

      γ) η μετατόπιση του σώματος συνεχώς αυξάνεται  

Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας                                                

Μονάδες 8 

 
 
Β2. Τα κιβώτια Σ1 και Σ2, του διπλανού 

σχήματος, έχουν μάζες m1 και m2 

αντίστοιχα, με m2 = m1 και είναι δεμένα 

με αβαρές και μη εκτατό νήμα. Τα κιβώτια σύρονται πάνω σε λείο οριζόντιο δάπεδο με την 

επίδραση οριζόντιας σταθερής δύναμης F  και μετακινούνται ευθύγραμμα με σταθερή επιτάχυνση 

aa , ενώ το αβαρές και μη εκτατό νήμα που τα συνδέει παραμένει συνεχώς τεντωμένο.   

 Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση                                                   

       Αν T είναι το μέτρο της δύναμης που ασκεί το νήμα σε κάθε κιβώτιο, τότε το μέτρο της   

       δύναμης F  είναι: 

       α)   F = T                           β)   F = 2T                               γ)   F = 3T   

     Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας                                                

Μονάδες 9 

 

υ(m/s
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1 2
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1m  2m  



ΘΕΜΑ Δ 
 

Μεταλλικός κύβος μάζας  m κινείται ευθύγραμμα 

πάνω σε λείο οριζόντιο δάπεδο  έχοντας τη χρονική 

στιγμή t = 0 s ταχύτητα μέτρου m4  
s

. Στον κύβο 

ασκείται τη χρονική στιγμή t = 0 s δύναμη, ίδιας 

διεύθυνσης με τη ταχύτητα του.  Η τιμή της δύναμης  

σε συνάρτηση με το χρόνο, για το χρονικό διάστημα  

  φαίνεται στο  διπλανό διάγραμμα. Η αντίσταση του αέρα θεωρείτε αμελητέα. Την χρονική 

στιγμή t1 = 5 s ο κύβος έχει αποκτήσει ταχύτητα μέτρου  mυ = 14   
s

. 

Δ1) Να χαρακτηρίσετε τη κίνηση που εκτελεί το σώμα στο χρονικό διάστημα 0 → 5 s και να 

υπολογίσετε το μέτρο της επιτάχυνσης του.                                                                                          

Μονάδες 6 

Δ2)  Να υπολογίσετε τη μάζα του κύβου  

                                                                             Μονάδες 6 

Δ3)  Να παραστήσετε γραφικά το μέτρο της ταχύτητας του κύβου , σε συνάρτηση με το χρόνο σε 

σύστημα βαθμολογημένων αξόνων για το χρονικό διάστημα  

                                                 Μονάδες 7 

Δ4)   να υπολογίσετε το έργο της    στο χρονικό διάστημα  10  

                                             Μονάδες 6 

 

F(N) 

t (s) 5 10 15 

8 

  -4 

0 



 

ΘΕΜΑ  Β 

 
B1. Μία σιδερένια συμπαγής σφαίρα (Α) και ένα μπαλάκι του πινγκ-πονγκ (Β) αφήνονται την 

ίδια χρονική στιγμή από το μπαλκόνι του 1ου ορόφου ενός κτιρίου.  

Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση. 

Αν η αντίσταση του αέρα θεωρηθεί αμελητέα και η επιτάχυνση της βαρύτητας (g) σταθερή, τότε: 

α) η σφαίρα (Α) φτάνει στο έδαφος γρηγορότερα από το μπαλάκι, γιατί έχει μεγαλύτερη 

μάζα. 

β) το μπαλάκι (Β) φτάνει στο έδαφος γρηγορότερα, γιατί έχει μικρότερη μάζα και συνεπώς 

θα αποκτήσει μεγαλύτερη επιτάχυνση. 

γ) τα δύο σώματα φτάνουν ταυτόχρονα γιατί o λόγος W
m

, δηλαδή ο λόγος του βάρους τους 

W, προς τη μάζα τους m, είναι ίδιος και για τα δυο σώματα. 

Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας . 

Μονάδες 8 

 
Β2. Στο παρακάτω σχήμα φαίνεται η γραφική παράσταση ταχύτητας –  χρόνου για δύο οχήματα 

Α και Β, που κινούνται ευθύγραμμα. 

 
Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση                                               

Για τα μέτρα των επιταχύνσεων  των δύο οχημάτων ισχύει: 

α) Μεγαλύτερη επιτάχυνση έχει το όχημα (Α) 

β) Τα δύο οχήματα έχουν την ίδια επιτάχυνση 

γ) Μεγαλύτερη επιτάχυνση έχει το όχημα (Β) 

Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας . 

Μονάδες 9    

(A) 

t(s) 

5 

 υ(m/s) 

4 

(B) 

0 



 

ΘΕΜΑ Δ

 

Ένα μικρό σώμα μάζας 2 kg βρίσκεται αρχικά ακίνητο σε οριζόντιο δάπεδο. Ο συντελεστής τριβής 

ολίσθησης μεταξύ σώματος και δαπέδου είναι μ = 0,1. Τη χρονική στιγμή t = 0 s , στο σώμα 

ασκείται σταθερή οριζόντια δύναμη , με αποτέλεσμα το σώμα να αρχίσει να κινείται πάνω στο 

οριζόντιο δάπεδο.  Όταν η μετατόπιση του σώματος είναι 10 m  αυτό κινείται με ταχύτητα μέτρου  

mυ = 10  
s

.  Δίνεται η επιτάχυνση της βαρύτητας 2

mg = 10
s

 και ότι η επίδραση του αέρα θεωρείται 

αμελητέα. 

Να υπολογίσετε : 

Δ1)   το μέτρο της δύναμης της τριβής που θα εμφανιστεί μόλις το σώμα τεθεί σε κίνηση    

                                                                                                                                              Μονάδες 5 

Δ2)   το μέτρο της δύναμης    που ασκείται στο σώμα                           

                                                                                                                                              Μονάδες 7 

Δ3)   το έργο της δύναμης    από τη στιγμή που άρχισε να κινείται το σώμα μέχρι τη στιγμή που  

απέκτησε ταχύτητα  μέτρου ΄ mυ  = 5  
s

.  

                                                                                                                                              Μονάδες 7 

Δ4)   τη μέση ισχύ της δύναμης της τριβής  από τη στιγμή που άρχισε να κινείται το σώμα μέχρι τη 

στιγμή που  απέκτησε ταχύτητα  μέτρου ΄ mυ  = 5  
s

.                                                              

Μονάδες 6                   

   
 



ΘΕΜΑ  Β 

 
Β1. Δύο μεταλλικές σφαίρες Σ1 και Σ2,  ίσης μάζας,  βρίσκονται στο ίδιο ύψος πάνω από το έδαφος.  

Αφήνουμε τη σφαίρα Σ1 να πέσει ελεύθερα  ενώ ταυτόχρονα  δίνουμε κατακόρυφη αρχική  

ταχύτητα υ0 με φορά προς τα κάτω στη σφαίρα Σ2 .  

Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση                                                   

Αν η αντίσταση του αέρα είναι αμελητέα και η επιτάχυνση της βαρύτητας (g) σταθερή, τότε:  

α) τα έργα που παράγουν τα βάρη των δύο σφαιρών στις παραπάνω κινήσεις είναι ίσα.  

β) οι  δύο σφαίρες φτάνουν ταυτόχρονα στο έδαφος.  

γ) οι  δύο σφαίρες όταν φτάνουν  στο έδαφος έχουν ίσες κινητικές ενέργειες.  

Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας                                                

Μονάδες 8 

     

 
Β2  Σε ένα κιβώτιο  που αρχικά ηρεμεί 

πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο, αρχίζει τη 

χρονική στιγμή t = 0 να εφαρμόζεται μια 

οριζόντια δύναμη σταθερής κατεύθυνσης, 

το μέτρο της οποίας είναι σταθερό μέχρι 

τη στιγμή t1. Στη συνέχεια το μέτρο της 

δύναμης μειώνεται μέχρι που μηδενίζεται 

τη χρονική στιγμή t2, όπως φαίνεται στο 

διπλανό διάγραμμα. 

Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση                                                   

α) Μέχρι τη χρονική στιγμή t1 το κιβώτιο  εκτελεί 

ευθύγραμμη ομαλή κίνηση. 

β) Μέχρι την στιγμή t1 το σώμα εκτελεί ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση και στην συνέχεια 

επιβραδυνόμενη κίνηση. 

γ) Μετά από τον μηδενισμό της δύναμης το σώμα συνεχίζει να κινείται με σταθερή ταχύτητα. 

Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας                                                

Μονάδες 9 

   0 

F(N) 

t(s) t1 t2 



ΘΕΜΑ Δ 
 

Μικρό σώμα μάζας m = 10 kg βρίσκεται αρχικά ακίνητο σε οριζόντιο δάπεδο. Ο συντελεστής τρι-

βής ολίσθησης μεταξύ σώματος και δαπέδου 

είναι μ = 0,1. Τη χρονική στιγμή t = 0 s στο 

σώμα αρχίζει να ασκείται οριζόντια δύναμη 

F της οποίας η τιμή μεταβάλλεται με τον 

χρόνο με αποτέλεσμα η τιμή της ταχύτητας 

του σώματος να μεταβάλλεται με το χρόνο 

όπως φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα. 

Δίνεται η επιτάχυνση της βαρύτητας 2

mg = 10
s

 και ότι η επίδραση του αέρα θεωρείται αμελητέα. 

Δ1) Να υπολογίσετε την μετατόπιση του σώματος στη χρονική διάρκεια 0→30 sec          

Μονάδες 6 

Δ2) Να σχεδιάσετε σε βαθμολογημένους άξονες το διάγραμμα της τιμής της δύναμης F σε 

συνάρτηση με το χρόνο (F-t) στη χρονική διάρκεια 0→30 s.                  

Μονάδες 7 

Δ3) Να υπολογίσετε την ισχύ της δύναμης F τη χρονική στιγμή t1 = 15 s                        

Μονάδες 6 

Δ4) Να υπολογίσετε το έργο της συνισταμένης των δυνάμεων που ασκούνται στο σώμα στη 

χρονική διάρκεια 5→20 sec                     

Μονάδες 6 

 

20 

0 10 t (s)    

υ (m/s) 

20 30 



 

ΘΕΜΑ  Β 

 
Β1) Α) Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα με τις τιμές της κινητικής, δυναμικής και 

μηχανικής ενέργειας σώματος που εκτελεί ελεύθερη πτώση. Η επίδραση του αέρα θεωρείται 

αμελητέα.  
 

 

 

 

 

 

 

Μονάδες 7 

Β) Να αιτιολογήσετε τις τιμές που επιλέξατε                                                

Μονάδες 5 
Β2) Η Μαρία και η Αλίκη μαθήτριες της Α΄ Λυκείου, στέκονται ακίνητες στη μέση ενός 

παγοδρομίου, φορώντας τα παγοπέδιλα τους και κοιτάζοντας η μία την άλλη. Η Μαρία έχει 

μεγαλύτερη μάζα από την Αλίκη. Κάποια χρονική στιγμή σπρώχνει η μία την άλλη με αποτέλεσμα 

να αρχίσουν να κινούνται πάνω στον πάγο.  

Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση. 

Αν τα μέτρα των επιταχύνσεων που αποκτούν η Μαρία και η Αλίκη, αμέσως μετά την ώθηση που 

δίνει η μία στην άλλη, είναι αΜ και αΑ αντίστοιχα  τότε ισχύει:  
α)  αΜ = αΑ    β)  αΜ > αΑ    γ)  αΜ < αΑ 

Μονάδες 4 

 Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.  

Μονάδες 9 

 

Κινητική 

Ενέργεια (J) 
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0 80  

20   

 40  

80   



 

ΘΕΜΑ Δ

 
Ένα μικρό σώμα μάζας 2 Kg βρίσκεται αρχικά ακίνητο σε οριζόντιο δάπεδο, στη θέση x = 0 m του 

οριζόντιου προσανατολισμένου άξονα Οx. Τη χρονική στιγμή  t = 0 s ασκούμε στο σώμα  

οριζόντια δύναμη   η τιμή της οποίας μεταβάλλεται με τη θέση του σώματος σύμφωνα με τη 

σχέση F = 24 – 2x  (x  σε m , F σε N) και το σώμα αρχίζει να κινείται πάνω στο οριζόντιο δάπεδο. 

Η δύναμη F καταργείται αμέσως μετά το μηδενισμό της.   Ο συντελεστής τριβής ολίσθησης μεταξύ 

σώματος και δαπέδου είναι μ = 0,2.  Δίνεται η επιτάχυνση της βαρύτητας 2

mg = 10
s

 και ότι η 

επίδραση του αέρα θεωρείται αμελητέα. 

Δ1) Να κατασκευάσετε το διάγραμμα του μέτρου της δύναμης  σε συνάρτηση με τη θέση  x, μέχρι 

τη θέση που η    μηδενίζεται  και στη συνέχεια να υπολογίσετε το έργο της   για τη μετατόπιση 

του σώματος από τη θέση  x = 0 m μέχρι τη θέση μηδενισμού της.                                        

                                                                                                                                          Μονάδες 7 

Δ2) Να υπολογίσετε το έργο της τριβής από τη θέση x=0 μέχρι τη θέση που μηδενίζεται η δύναμη 

F. 

     Μονάδες 6   

Δ3)  Να υπολογίσετε την κινητική ενέργεια του σώματος στη θέση που μηδενίζεται η  . 

                                                                                                                                           Μονάδες 6     

 Δ4)  Σε κάποια θέση πριν το μηδενισμό της    το σώμα κινείται με ταχύτητα μέγιστου μέτρου, να 

προσδιορίσετε αυτή τη θέση καθώς και το μέτρο της ταχύτητας του σώματος σε αυτή.                                          

                                                                                                                                           Μονάδες 6     

 

 



 

ΘΕΜΑ  Β 

 
B1. Από ένα βράχο ύψους H από την επιφάνεια της θάλασσας εκτοξεύουμε μια πέτρα Α 

κατακόρυφα προς τα κάτω με ταχύτητα μέτρου υ και μια πέτρα Β ίσης μάζας με την Α, 

κατακόρυφα προς τα πάνω, με ταχύτητα ίδιου μέτρου με την πέτρα Α.  

Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση 

Aν η αντίσταση του αέρα θεωρηθεί αμελητέα, τότε για τις κινητικές ενέργειες ΚΑ και ΚΒ 

των πετρών ακριβώς πριν εισέλθουν στη θάλασσα ισχύει: 

α) ΚΑ > ΚΒ    β) ΚΑ < ΚΒ    γ) ΚΑ = ΚΒ 

 
Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας  

Μονάδες 8 

 

Β2. Κιβώτιο βρίσκεται ακίνητο σε λείο οριζόντιο επίπεδο. 

Τη χρονική στιγμή t = 0 s στο κιβώτιο ασκείται οριζόντια 

(συνισταμένη) δύναμη η τιμή της οποίας σε συνάρτηση με το 

χρόνο δίνεται από το διάγραμμα στη διπλανή εικόνα.  

Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση. 

Το κιβώτιο κινείται με: 

α) τη μέγιστη κατά μέτρο επιτάχυνση και τη μέγιστη κατά μέτρο ταχύτητα τη χρονική 

στιγμή t1      

β) τη μέγιστη κατά μέτρο επιτάχυνση και τη μέγιστη κατά μέτρο ταχύτητα τη χρονική 

στιγμή t2            

γ) τη μέγιστη κατά μέτρο επιτάχυνση τη χρονική στιγμή t1 και τη μέγιστη κατά μέτρο 

ταχύτητα τη χρονική στιγμή t2 

Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας                                                

Μονάδες 9 

 

    



 

ΘΕΜΑ  Δ

 

Μικρό σώμα μάζας m = 400 g βρίσκεται αρχικά ακίνητο σε οριζόντιο επίπεδο με το οποίο 

εμφανίζει συντελεστή τριβής ολίσθησης μ = 0,25. Τη χρονική στιγμή t = 0 ασκείται στο σώμα 

οριζόντια σταθερή δύναμη F  μέτρου ίσου με 5 Ν, μέχρι τη χρονική στιγμή t = 5 s, όπου 

καταργείται. Δίνεται ότι η επιτάχυνση της βαρύτητας είναι 10 2
mg
s

 και ότι η επίδραση του αέρα 

θεωρείται αμελητέα.   

       Για το χρονικό διάστημα που ασκείται η δύναμη: 

Δ1) να υπολογίσετε το μέτρο της επιτάχυνσης με την οποία κινείται το σώμα 

  Μονάδες 7 

Δ2) να σχεδιάσετε σε βαθμολογημένους άξονες το διάγραμμα  ταχύτητας - χρόνου (υ-t). 

       Μονάδες 5 

Δ3) να υπολογίσετε το έργο της δύναμης F  . 

    Μονάδες 6 

Δ4) να υπολογίσετε το μέσο ρυθμό με τον οποίο η προσφερόμενη στο σώμα ενέργεια μετατρέπεται 

σε θερμότητα      

Μονάδες 7 

 

 



ΘΕΜΑ  Β 

 
B1. Σώμα που κινείται έχει κινητική ενέργεια ίση με 1 J.  

 Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση   

Aν το μέτρο της ταχύτητας του σώματος διπλασιαστεί τότε η κινητική του ενέργεια θα αυξηθεί 

κατά: 

α)  3 J   β)  4 J    γ)  Δεν επαρκούν τα στοιχεία για να δοθεί απάντηση 

Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.  

Μονάδες 8 

 
 
Β2 Σε ένα κιβώτιο που αρχικά ήταν ακίνητο πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο, ασκείται 

οριζόντια δύναμη F . Το κιβώτιο κινείται πάνω στο οριζόντιο επίπεδο με ταχύτητα που αυξάνεται 

ανάλογα με το χρόνο. 

Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση. 

Η γραφική παράσταση της τιμής της δύναμης (F) που ασκείται στο κιβώτιο σε συνάρτηση με το 

χρόνο (t) παριστάνεται σωστά από το διάγραμμα:     

     Μονάδες 4  

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.      

Μονάδες 9 

0 t

F

0 t

F

0 t

F

(α) (β) (γ)



ΘΕΜΑ Δ 
 

Κύβος μάζας m είναι αρχικά ακίνητος  σε οριζόντιο δάπεδο. 

Στον κύβο ασκείται σταθερή δύναμη    οπότε αυτός αρχίζει 

να κινείται στο οριζόντιο δάπεδο. Κατά τη κίνηση του κύβου 

ασκείται σε αυτόν τριβή Τ =6Ν, η αντίσταση του αέρα 

θεωρείται αμελητέα. Μετά από μετατόπιση κατά x = 4 m στο οριζόντιο δάπεδο ο κύβος κινείται με 

ταχύτητα μέτρου  mυ = 4  
s

.  Το έργο της  στην παραπάνω μετατόπιση είναι WF = 32 J. Να 

υπολογίσετε:  
Δ1)  το έργο της τριβής στη παραπάνω μετατόπιση.                                                       

                                                                                                                                              Μονάδες 6                    

Δ2)  το μέτρο της  δύναμη   .                                                                                                  

                                                                                                                                              Μονάδες 6                    

Δ3)  τη μάζα του  κύβου.   

                                                                                                                                              Μονάδες 7          
Δ4) το μέτρο της οριζόντιας δύναμης που πρέπει να ασκηθεί στον κύβο  ώστε να αποκτήσει 

κινητική ενέργεια  Κ= 18 J  σε χρονικό διάστημα 2 s αν γνωρίζετε ότι αυτός βρίσκεται αρχικά 

ακίνητος σε λείο οριζόντιο δάπεδο.  

                                                                                                                                              Μονάδες 6                    

 
 
 

    



 

ΘΕΜΑ  Β 

 
B1. Στο διπλανό σχήμα φαίνεται η γραφική 

παράσταση της ταχύτητας ενός οχήματος που 

κινείται σε ευθύγραμμο δρόμο, σε συνάρτηση με το 

χρόνο. 

Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση 

Η μετατόπιση του οχήματος από τη χρονική 

στιγμή t = 0 s  έως τη χρονική στιγμή t = 4 s είναι ίση 

με:  

α) 36 m    β) 40 m    γ) 32 m 

Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 8 

 
B2. Δύο αυτοκίνητα Α1 και Α2 με μάζες m1 και m2 αντίστοιχα (με m1 > m2), κινούνται σε 

ευθύγραμμο τραχύ δρόμο έχοντας την ίδια κινητική ενέργεια. Κάποια χρονική στιγμή οι οδηγοί 

εφαρμόζουν τα φρένα οπότε μπλοκάρουν τους τροχούς. Τότε ασκείται (συνολική) δύναμη τριβής 

ίδιου μέτρου και στα δύο αυτοκίνητα με αποτέλεσμα να σταματήσουν.  

Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση 

Για τα διαστήματα s1 και s2 αντίστοιχα που διάνυσαν τα αυτοκίνητα Α1 και Α2 από τη 

στιγμή του φρεναρίσματος μέχρι να σταματήσουν ισχύει η σχέση: 

    α).s1 > s2                 β). s2 > s1                 γ) s1 = s2               . 

 
Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας 

Μονάδες 9 

 

 υ (m/s) 
10 
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Σ2 

ΘΕΜΑ  Δ

 

Tα σώματα του σχήματος Σ1 και Σ2 έχουν μάζες m1 = 4 Kg και m2  = 2 Kg 

αντίστοιχα  και συνδέονται με  αβαρές νήμα.  Στο Σ1 ασκείται σταθερή 

κατακόρυφη δύναμη με μέτρο  F = 90 Ν και το σύστημα το σωμάτων, την 

χρονική στιγμή t = 0,  αρχίζει να ανεβαίνει κατακόρυφα, με το νήμα 

τεντωμένο. Δίνεται ότι η επιτάχυνση της βαρύτητας ίση με 2

mg=10
s

 και η 

αντίσταση του αέρα είναι αμελητέα.. 

Δ1) Να σχεδιάσετε τις δυνάμεις που ασκούνται σε κάθε σώμα και να 

εφαρμόσετε για το καθένα το θεμελιώδη νόμο της Μηχανικής .   

Μονάδες 6                   

Δ2 ) Να υπολογίσετε την επιτάχυνση των σωμάτων                                                                                                 

                                                                                                                                             Μονάδες 6                     

Δ3)  Να υπολογίσετε το συνολικό έργο των βαρών των σωμάτων όταν αυτά έχουν ανυψωθεί κατά h 

= 10 m  πάνω από την αρχική τους θέση 

                                                                                                                                              Μονάδες 7                    

Δ4)  Να υπολογίσετε τη συνολική κινητική ενέργεια  των σωμάτων  όταν αυτά έχουν ανυψωθεί 

κατά   h =10 m  πάνω από την αρχική τους θέση 

Μονάδες 6                   

  

 



ΘΕΜΑ  Β 

 
Β1. Δύο κινητά Α και Β κινούνται κατά μήκος του προσανατολισμένου άξονα x΄x, προς τη 

θετική φορά του άξονα και τη χρονική στιγμή t = 0 βρίσκονται και τα δύο στη θέση xo = 0. Οι 

εξισώσεις κίνησης των κινητών Α και Β είναι της μορφής xΑ= 6t (S.I.) και xΒ= 2t2 (S.I.) αντίστοιχα, 

για 0t . 

Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση                                                   

Τα δύο κινητά θα βρεθούν στην ίδια θέση (εκτός της θέσης xo = 0), τη χρονική στιγμή: 

α) t1 = 2 s   β) t1 = 3 s   γ) t1 = 1,5 s 

  Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας                                                

Μονάδες 8 

 

Β2. Σφαίρα μικρών διαστάσεων βρίσκεται ακίνητη σε μικρό ύψος h πάνω από το έδαφος. Στο 

ύψος αυτό με επίπεδο αναφοράς για τη δυναμική ενέργεια το έδαφος, η σφαίρα έχει δυναμική 

ενέργεια ίση με 120 J. Η σφαίρα αφήνεται ελεύθερη, οπότε εκτελεί ελεύθερη πτώση με την 

επίδραση του αέρα να θεωρείται αμελητέα.  

Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση 

Όταν η σφαίρα βρεθεί σε απόσταση ίση με h/3, από το σημείο εκκίνησης, τότε η δυναμική 

της ενέργεια U και η κινητική της ενέργεια K θα είναι αντίστοιχα: 

α) U = 40 J, K = 80 J  β) U = 80 J, K = 40 J  γ) U = 90 J, K = 30 J  

Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας 

Μονάδες 9 



Σ1 

Σ2 

ΘΕΜΑ Δ 
 

Δυο σώματα Σ1 και Σ2 με μάζες m1 =3 Kg και  m2 = 2 Kg αντίστοιχα και  

είναι συγκολλημένα. Το συσσωμάτωμα αρχικά είναι ακίνητο πάνω στο 

οριζόντιο δάπεδο. Τη χρονική στιγμή  t = 0 s    ασκούμε μέσω νήματος μια 

κατακόρυφη σταθερή  δύναμη F  με μέτρο  60 Ν  στο σώμα  Σ1  και το 

συσσωμάτωμα αρχίζει να ανυψώνεται  κατακόρυφα . Μόλις το 

συσσωμάτωμα φτάσει σε ύψος h = 16 m από το έδαφος, το σώμα  Σ2  

αποκολλάται, ενώ η δύναμη συνεχίζει να ασκείται στο σώμα  Σ1. Δίνεται 

ότι η επιτάχυνση της βαρύτητας είναι g=10m/s2. Θεωρήστε την αντίσταση 

του αέρα αμελητέα.                                                                                

Να υπολογίσετε 

Δ1)   την επιτάχυνση με την οποία κινείται το συσσωμάτωμα των δύο σωμάτων πριν την 

αποκόλληση   

                                                                                                                                             Μονάδες 6                   

Δ2)   την  χρονική στιγμή που αποκολλάται το Σ2    

                                                                                                                                              Μονάδες 6                    

Δ3)  τη ταχύτητα των σωμάτων Σ1  και Σ2 τη στιγμή της αποκόλλησης    

                                                                                                                                              Μονάδες 6          
 Δ4)   τη βαρυτική δυναμική ενέργεια του  Σ1, με επίπεδο αναφοράς το έδαφος, 1s μετά την 

αποκόλληση του Σ2  

                                                                                                                                              Μονάδες 7                    

 

 



 

ΘΕΜΑ Β 
 
Β1. Ένας σκιέρ κινείται ευθύγραμμα σε οριζόντια 

πίστα. Στη διπλανή εικόνα παριστάνεται το διάγραμμα της 

θέσης του σκιέρ σε συνάρτηση με το χρόνο.  

Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση 

Από το διάγραμμα αυτό συμπεραίνεται ότι ο  σκιέρ 

εκτελεί:   

α) ομαλή κίνηση 

β) επιταχυνόμενη κίνηση 

γ) επιβραδυνόμενη κίνηση                   

Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας                                                

Μονάδες 8 

 
Β2. Ένα κιβώτιο βρίσκεται αρχικά ακίνητο σε λείο οριζόντιο δάπεδο στη θέση x = 0 m. Τη 

χρονική στιγμή t = 0 s ένας εργάτης σπρώχνει και κινεί το κιβώτιο ασκώντας σε αυτό σταθερή 

οριζόντια δύναμη.  

A) Αν με x συμβολίσουμε τη θέση και με Κ την κινητική ενέργεια του κιβωτίου σ’ αυτή τη 

θέση, να συμπληρώσετε τα κενά στον παρακάτω πίνακα:  

 

x K 

0  

 2x  

 3K 

4x  

Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την απάντηση σας.                                                

Μονάδες 9 

 



ΘΕΜΑ  Δ 
 

Αυτοκίνητο μάζας m = 103 kg κινείται 

πάνω σε ένα ευθύγραμμο οριζόντιο δρόμο, 

ο οποίος παριστάνεται στο σχήμα. Το αυτοκίνητο ξεκινά από την ηρεμία από το σημείο Α και 

κινείται προς το Δ. 

Η κίνηση του αυτοκινήτου από το Α ως το Β διαρκεί 10 s και η συνισταμένη των δυνάμεων που 

ασκούνται σ’ αυτό είναι οριζόντια σταθερού μέτρου 2 103 Ν. Στη συνέχεια το αυτοκίνητο κινείται 

από το Β ως το Γ με σταθερή την ταχύτητα που απέκτησε για 20 s. Τέλος από το Γ ως το Δ 

επιβραδύνεται ομαλά μέχρι που σταματά. Η συνισταμένη των δυνάμεων στην φάση της 

επιβράδυνσης από το Γ ως το Δ είναι αντίρροπη της κίνησης και έχει σταθερό μέτρο 2 103 Ν.  

Να υπολογισθούν: 

Δ1) Η επιτάχυνση του αυτοκινήτου κατά την κίνηση από το Α ως το Β  

Μονάδες 5 

Δ2) Η κινητική ενέργεια του αυτοκινήτου στη θέση Β καθώς και το έργο της συνισταμένης των 

δυνάμεων κατά την κίνηση από το Β ως το Γ.  

Μονάδες 6 

Δ3) Η απόσταση από το Γ ως το Δ. 

Μονάδες 6 

Δ4) Η μέση ταχύτητα του αυτοκινήτου για όλη την κίνηση από το Α ως το Δ  

Μονάδες 8 

 

 

Β A Γ Δ 



ΘΕΜΑ  Β 

 
B1. Στο κιβώτιο που φαίνεται στο διπλανό σχήμα ασκούνται 

δύο οριζόντιες δυνάμεις 1F  και 2F , με μέτρα F1 = 4 N και 

F2 = 3 N. Το κιβώτιο παραμένει συνεχώς ακίνητο στο οριζόντιο δάπεδο. 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση                       

Στο κιβώτιο, ασκείται από το δάπεδο στατική τριβή, η οποία έχει: 

α) φορά προς τα δεξιά και μέτρο ίσο με 1 Ν. 

β) φορά προς τα αριστερά και μέτρο ίσο με 1 Ν. 

γ) φορά προς τα αριστερά και μέτρο ίσο με 7 Ν. 

Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας                                                

Μονάδες 8 

 
 
Β2. Μικρό σώμα είναι αρχικά ακίνητο πάνω σε λείο 

οριζόντιο επίπεδο και στη θέση xο = 0 ενός οριζόντιου 

άξονα x΄x. Στο σώμα ασκείται οριζόντια δύναμη F  η 

τιμή της οποίας μεταβάλλεται με τη θέση x του 

σώματος, όπως φαίνεται στο διάγραμμα 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση  

H κινητική ενέργεια του σώματος 

α) από τη θέση xο = 0 m έως τη θέση xΑ παραμένει σταθερή  

β) από τη θέση xΑ έως τη θέση xΒ μειώνεται  

γ) από τη θέση xο = 0 m έως τη θέση xΒ αυξάνεται 
                                                 Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας                                                

Μονάδες 9 

F2 F1 

x xA xB 0 

F 



ΘΕΜΑ  Δ 
 

Ένα αυτοκίνητο μάζας 1000 Κg κινείται ευθύγραμμα με ταχύτητα  μέτρου Kmυ =72 
h

. Τη χρονική 

στιγμή t = 0 s ο οδηγός φρενάρει οπότε το αυτοκίνητο κινείται με σταθερή επιβράδυνση και 

ακινητοποιείται τη στιγμή  t1 = 4 s.  

Να υπολογίσετε 

Δ1)  την επιβράδυνση του αυτοκινήτου 

                                                                                                                                              Μονάδες 6   

Δ2)  την κινητική ενέργεια του αυτοκινήτου την στιγμή t = 2 s                  

                                                                                                                                             Μονάδες 6                     

Δ3)  τη δύναμη που επιβραδύνει το αυτοκίνητο 

                                                                                                                                              Μονάδες 6                    

Δ4) Αν S είναι το διάστημα που διανύει το αυτοκίνητο  μέχρι να σταματήσει όταν έχει αρχική 

ταχύτητα Kmυ =72 
h

και S΄ το διάστημα που διανύει το αυτοκίνητο  μέχρι να σταματήσει αν είχε 

αρχική ταχύτητα ΄ Kmυ  =36 
h

να αποδείξετε ότι S = 4 S΄ Να θεωρήσετε ότι η δύναμη που επιβρα-

δύνει το αυτοκίνητο είναι ίδια και στις δυο περιπτώσεις.                                                    

                                                                                                                                              Μονάδες 7 

 



 

ΘΕΜΑ  Β 

 
Β1.     Στα παρακάτω διαγράμματα παριστάνεται η θέση ενός κινητού που κινείται ευθύγραμμα σε 

συνάρτηση του χρόνου.  

Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση. 

Από τα διαγράμματα αυτά εκείνο που αντιστοιχεί σε ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση 

χωρίς αρχική ταχύτητα, είναι το διάγραμμα: 

 

 
(α) 

 
 

 

 

Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 8 

Β2. Ένα όχημα κινείται σε ευθύγραμμο οριζόντιο δρόμο με ταχύτητα μέτρου υ. Ο οδηγός του 

αντιλαμβανόμενος επικίνδυνη κατάσταση μπροστά του, εφαρμόζει απότομα τα φρένα και 

μπλοκάροντας τους τροχούς καταφέρνει να σταματήσει το όχημα αφού μετατοπιστεί κατά Δx.  

Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση. 

 x    

  t (β) 

 x    

  t (γ) 

 

 



 

Αν το όχημα είχε αρχικά τη διπλάσια ταχύτητα και οι συνθήκες ήταν πανομοιότυπες, 

δηλαδή ο οδηγός ασκώντας τα φρένα προκαλεί δύναμη τριβής ακριβώς ίδιου μέτρου με αυτήν στην 

προηγούμενη περίπτωση, τότε το όχημα  θα σταματούσε αφού μετατοπιστεί κατά: 

α) 2Δx     β) 4Δx     γ) 2 Δx 

Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. 

 Μονάδες 9 



 

ΘΕΜΑ  Δ

 

Ένα σιδερένιο κιβώτιο μάζας m = 100 kg βρίσκεται ακίνητο στο έδαφος. Με τη βοήθεια γερανού 

ασκείται στο κιβώτιο κατακόρυφη δύναμη F προς τα πάνω η τιμή της οποίας μεταβάλλεται με το 

ύψος y απο το έδαφος σύμφωνα με τη σχέση F = 3000 – 100 y (SI). Η δύναμη F σταματάει να 

ασκείται αμέσως μετά το μηδενισμό της. Δίνεται η επιτάχυνση της βαρύτητας 2

mg = 10
s

 και ότι η 

επίδραση του αέρα θεωρείται αμελητέα 

Να υπολογίσετε: 

Δ1) Σε ποιο ύψος από το έδαφος η συνισταμένη των δυνάμεων που ασκούνται στο σώμα 

μηδενίζεται 

Μονάδες 6 

Δ2) Το έργο της δύναμης F απο τη στιγμή που άρχισε να ανυψώνεται το κιβώτιο μέχρι τη στιγμή 

που μηδενίζεται η δύναμη F 

Μονάδες 7 

Δ3) Να χαρακτηρίσετε το είδος της κίνησης που θα εκτελέσει το κιβώτιο αμέσως μετά το 

μηδενισμό της δύναμης F 

Μονάδες 5 

Δ4) Το μέτρο της ταχύτητας του κιβωτίου στη θέση που μηδενίζεται η δύναμη F 

Μονάδες 7 

 



 

ΘΕΜΑ Β 
 
Β1. Ένα κινητό κινείται ευθύγραμμα και η 

τιμή της ταχύτητάς του μεταβάλλεται με το 

χρόνο όπως φαίνεται στο διπλανό διάγραμμα. 

Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση 

Για το είδος της κίνησης του κινητού ισχύει: 

α) Σε όλο το χρονικό διάστημα 0 → t2 το κινητό εκτελεί ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη 

κίνηση 

β) Στο χρονικό διάστημα από t1 →  t2 το κινητό εκτελεί ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση 

γ) Στο  χρονικό διάστημα από t1→t2 το κινητό εκτελεί ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση 

Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας     

Μονάδες 8 

 
Β2. Σφαίρα μικρών διαστάσεων βρίσκεται ακίνητη σε μικρό ύψος h πάνω από το έδαφος. Στο 

ύψος αυτό με επίπεδο αναφοράς για τη δυναμική ενέργεια το έδαφος, η σφαίρα έχει δυναμική 

ενέργεια ίση με 120 J. Η σφαίρα αφήνεται ελεύθερη, οπότε εκτελεί ελεύθερη πτώση με την 

επίδραση του αέρα να θεωρείται αμελητέα.  

Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση 

Όταν η σφαίρα βρεθεί σε απόσταση ίση με h/3, από το σημείο εκκίνησης, τότε η δυναμική 

της ενέργεια U και η κινητική της ενέργεια K θα είναι αντίστοιχα: 

α) U = 40 J, K = 80 J  β) U = 80 J, K = 40 J  γ) U = 90 J, K = 30 J  

Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας 

Μονάδες 9 

t1 t2 t(s) 0 

m( )
s

 



 

ΘΕΜΑ Δ 
 
Μικρός μεταλλικός κύβος,  αφήνεται τη χρονική στιγμή t = 0 s, από ύψος h = 30 m πάνω από το 

έδαφος   ενώ ταυτόχρονα αρχίζει να ασκείται στον κύβο  σταθερή κατακόρυφη δύναμη F με μέτρο 

20 N.  Ο κύβος φθάνει στο έδαφος τη χρονική στιγμή  t1 = 2 s .Η επιτάχυνση της βαρύτητας στη 

διάρκεια της κίνησης είναι σταθερή, με τιμή g = 10 m/s2 . Θεωρήστε ως επίπεδο αναφοράς για τη 

δυναμική ενέργεια το έδαφος, καθώς και την αντίσταση του αέρα αμελητέα 

Να υπολογίσετε 
Δ1)   την επιτάχυνση του κύβου  

                                                                                                                                              Μονάδες 6 

Δ2) τη μάζα του κύβου                                                                        

                                                                                                                                              Μονάδες 6      

Δ3 ) την κινητική ενέργεια του κύβου όταν φθάνει στο έδαφος    

                                                                                                                                              Μονάδες 6 

Δ4) το λόγο της  κινητικής ενέργειας  Κ  προς τη βαρυτική δυναμική ενέργεια  U του κύβου τη 

στιγμή που αυτός  απέχει 18 m από το έδαφος              

                                                                                                                                              Μονάδες 7      



K F 

ΘΕΜΑ  Β 

 
Β1. Στο διπλανό σχήμα φαίνονται δύο 

αμαξάκια Α και Β με μάζες m και 2m αντίστοιχα.  

 Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση                                                   

Αν τα αμαξάκια κινούνται σε αντίθετες 

κατευθύνσεις, όπως φαίνεται στο σχήμα και το A 

έχει ταχύτητα διπλάσιου μέτρου από του B τότε:   

α) το αμαξάκι Α έχει διπλάσια κινητική ενέργεια από το αμαξάκι Β. 

β) το αμαξάκι Β έχει διπλάσια κινητική ενέργεια από το αμαξάκι Α . 

γ) τα δυο αμαξάκια έχουν ίσες κινητικές ενέργειες. 

 Μονάδες 4 

Β)  Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας  

Μονάδες 8 

 

Β2.  Ο κύβος Κ βρίσκεται πάνω σε μια 

σανίδα, η οποία κινείται οριζόντια με 

επιτάχυνση ίση με α, με την επίδραση 

οριζόντιας δύναμης μέτρου F, όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα. Ο κύβος Κ  κινείται μαζί με την 

σανίδα χωρίς να ολισθαίνει πάνω σε αυτήν. 

Α) Να αντιγράψετε το σχήμα στη κόλλα του γραπτού σας και να σχεδιάσετε τις δυνάμεις 

που ασκούνται στον κύβο. 

Μονάδες 4 

          Β) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση                                                   

Ποια συνιστώσα δύναμης από αυτές που ασκούνται στον κύβο, τον αναγκάζει να κινείται  μαζί  με 

τη σανίδα. 

α) Η δύναμη F                           β) Το βάρος του           γ) Η στατική τριβή 

Μονάδες 4 

Γ) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας                                                

Μονάδες 5 

A 

υ 2υ 

B 

m 2m 



ΘΕΜΑ  Δ 
 

Ένας γερανός ανεβάζει ένα κιβώτιο μάζας 100  kg με 

σταθερή ταχύτητα σε ύψος h = 45 m από το έδαφος σε 

χρονικό διάστημα 1min. Θεωρήστε την αντίσταση του 

αέρα αμελητέα και την επιτάχυνση της βαρύτητας ίση 

με 2

mg=10 
s

2.  

Να υπολογίσετε: 

Δ1) το μέτρο της ανυψωτικής δύναμης που δέχεται το 

κιβώτιο από το γερανό 

Μονάδες 6 

Δ2) την ενέργεια προσφέρει ο γερανός στο κιβώτιο για να το ανεβάσει σε ύψος h; 

Μονάδες 7 

Δ3) την ισχύ που ανέπτυξε ο γερανός. 

Μονάδες 7 

Δ4) Αν τη στιγμή που το κιβώτιο έχει ανυψωθεί σε h = 45m και έχει σταματήσει, κοπεί το 

συρματόσχοινο σε πόσο χρόνο θα φτάσει στο έδαφος 

Μονάδες 5 



 

ΘΕΜΑ Β 

 
Β1. Μικρό σώμα κινείται ευθύγραμμα με σταθερή ταχύτητα μέτρου 10 m/s. Τη χρονική στιγμή  

t = 0 s αρχίζει να επιβραδύνεται με σταθερό ρυθμό ίσο με 2,5 m/s2.  

Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση. 

Η μετατόπιση του σώματος από τη χρονική στιγμή t = 0 s μέχρι να σταματήσει, θα είναι ίση με: 

α) 40 m   β) 4 m    γ) 20 m 

Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας                                                

Μονάδες 8 

Β2. Σφαίρα μικρών διαστάσεων βρίσκεται ακίνητη σε μικρό ύψος h πάνω από το έδαφος. Στο 

ύψος αυτό με επίπεδο αναφοράς για τη δυναμική ενέργεια το έδαφος, η σφαίρα έχει δυναμική 

ενέργεια ίση με 120 J. Η σφαίρα αφήνεται ελεύθερη, οπότε εκτελεί ελεύθερη πτώση με την 

επίδραση του αέρα να θεωρείται αμελητέα.  

Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση 

Όταν η σφαίρα βρεθεί σε απόσταση ίση με h/3, από το σημείο εκκίνησης, τότε η δυναμική 

της ενέργεια U και η κινητική της ενέργεια K θα είναι αντίστοιχα: 

α) U = 40 J, K = 80 J  β) U = 80 J, K = 40 J  γ) U = 90 J, K = 30 J  

Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας 

Μονάδες 9 



 

ΘΕΜΑ  Δ 
 

Ένα τρακτέρ σέρνει μέσω αλυσίδας ένα κουτί με εργαλεία μάζας m = 100 Kg με σταθερή ταχύτητα 

μέτρου υ = 5 m/s πάνω σε ευθύγραμμο οριζόντιο δρόμο. Η δύναμη F  που ασκείται στο κουτί από 

την αλυσίδα είναι οριζόντια. Ξαφνικά σπάει η αλυσίδα οπότε το κουτί ολισθαίνει λίγο ακόμα 

επιβραδυνόμενο μέχρι που σταματά. Δίνεται ο συντελεστής τριβής ολίσθησης μεταξύ του κουτιού 

και του δρόμου μ=0,4 , η επιτάχυνση της βαρύτητας ίση με 2

mg=10
s

 και ότι  η αντίσταση του αέρα 

είναι αμελητέα.. 

Να υπολογισθούν: 

Δ1) Η τριβή που ασκείται στο κουτί.  

Μονάδες 6 

Δ2) Ο ρυθμός με τον οποίο προσφέρεται ενέργεια στο κουτί μέσω του έργου της δύναμης F  (ισχύς) 

κατά τη διάρκεια της κίνησης με σταθερή ταχύτητα. 

Μονάδες 6 

Δ3) Το έργο της τριβής από τη θέση που σπάει η αλυσίδα ως την θέση που σταμάτησε το κουτί.  

Μονάδες 6 

Δ4) Ο μέσος ρυθμός απώλειας ενέργειας του κουτιού λόγω τριβής (μέση ισχύς) από τη στιγμή που 

σπάει η αλυσίδα ως την στιγμή που σταμάτησε.  

Μονάδες 7 

 

 
 



 

ΘΕΜΑ  Β 

 
Β1.  Ένα κινητό κινείται ευθύγραμμα και η τιμή της ταχύτητάς 

του μεταβάλλεται με το χρόνο όπως φαίνεται στο διπλανό 

διάγραμμα. 

Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση. 

Κατά την κίνηση του κινητού, από τη χρονική στιγμή t = 0, μέχρι 

να σταματήσει, το κινητό κινείται με: 

α) επιτάχυνση ίση με  4 m/s2 και μετατοπίζεται κατά 50 m. 

β) επιτάχυνση ίση με – 4 m/s2 και μετατοπίζεται κατά 100 m. 

γ) επιτάχυνση ίση με – 4 m/s2 και μετατοπίζεται κατά 50 m. 

Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.                 

Μονάδες 8 

 
Β2. Σφαίρα μικρών διαστάσεων βρίσκεται ακίνητη σε μικρό ύψος h πάνω από το έδαφος. Στο 

ύψος αυτό με επίπεδο αναφοράς για τη δυναμική ενέργεια το έδαφος, η σφαίρα έχει δυναμική 

ενέργεια ίση με 120 J. Η σφαίρα αφήνεται ελεύθερη, οπότε εκτελεί ελεύθερη πτώση με την 

επίδραση του αέρα να θεωρείται αμελητέα.  

Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση 

Όταν η σφαίρα βρεθεί σε απόσταση ίση με h/3, από το σημείο εκκίνησης, τότε η δυναμική 

της ενέργεια U και η κινητική της ενέργεια K θα είναι αντίστοιχα: 

α) U = 40 J, K = 80 J  β) U = 80 J, K = 40 J  γ) U = 90 J, K = 30 J  

Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας 

Μονάδες 9 
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ΘΕΜΑ Δ

 

Ένα μικρό σώμα μάζας 2 kg βρίσκεται αρχικά ακίνητο πάνω σε οριζόντιο δάπεδο. Τη χρονική 

στιγμή t = 0 ασκείται στο σώμα σταθερή οριζόντια δύναμη .  Η δύναμη ασκείται στο σώμα μέχρι 

τη χρονική στιγμή t1 = 4 s οπότε εκείνη τη στιγμή έχει αποκτήσει ταχύτητα μέτρου υ1 = 20 m/s .Τη 

χρονική στιγμή t1 η δύναμη καταργείται  και το σώμα επιβραδύνεται ομαλά μέχρι τη χρονική στιγμή 

t2 = 12 s  που η ταχύτητά του μηδενίζεται. Δίνεται η επιτάχυνση της βαρύτητας g = 10 m/s2.    

Να υπολογίσετε: 

Δ1) την επιβράδυνση που προκαλεί η τριβή στο χρονικό διάστημα  t1→ t2. 

                                                                                                                                      Μονάδες 5 

Δ2) το συντελεστή τριβής ολίσθησης μεταξύ σώματος και δαπέδου.    

                                                                                                                                      Μονάδες 6  

Δ3) το μέτρο της δύναμης  .                                                                                   

                                                                                                                                       Μονάδες 7 

Δ4) το έργο της τριβής από τη χρονική στιγμή t = 0, μέχρι τη χρονική στιγμή που σταματά το 

σώμα.  

                                                                                                                                       Μονάδες 7 



ΘΕΜΑ  Β 

 
B1. Στο κιβώτιο που φαίνεται στο διπλανό σχήμα ασκούνται 

δύο οριζόντιες δυνάμεις 1F  και 2F , με μέτρα F1 = 4 N και 

F2 = 3 N. Το κιβώτιο παραμένει συνεχώς ακίνητο στο οριζόντιο δάπεδο. 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση                       

Στο κιβώτιο, ασκείται από το δάπεδο στατική τριβή, η οποία έχει: 

α) φορά προς τα δεξιά και μέτρο ίσο με 1 Ν. 

β) φορά προς τα αριστερά και μέτρο ίσο με 1 Ν. 

γ) φορά προς τα αριστερά και μέτρο ίσο με 7 Ν. 

Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας                                                

Μονάδες 8 

 
 
Β2. Μικρό σώμα είναι αρχικά ακίνητο πάνω σε λείο 

οριζόντιο επίπεδο και στη θέση xο = 0 ενός οριζόντιου 

άξονα x΄x. Στο σώμα ασκείται οριζόντια δύναμη F  η 

τιμή της οποίας μεταβάλλεται με τη θέση x του 

σώματος, όπως φαίνεται στο διάγραμμα 

 
Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση  

H κινητική ενέργεια του σώματος 

α) από τη θέση xο = 0 m έως τη θέση xΑ παραμένει σταθερή  

β) από τη θέση xΑ έως τη θέση xΒ μειώνεται  

γ) από τη θέση xο = 0 m έως τη θέση xΒ αυξάνεται 
                                                 Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας                                                

Μονάδες 9 
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ΘΕΜΑ Δ 
 

Μικρό βαγονάκι μάζας 10 Kg κινείται σε ευθύγραμμες λείες οριζόντιες τροχιές με ταχύτητα μέτρου 

υο= 10 m/s. Τη χρονική στιγμή t = 0 s στο βαγονάκι ασκείται σταθερή δύναμη ίδιας διεύθυνσης με 

αυτήν της υο, με αποτέλεσμα τη χρονική στιγμή t1 = 4 s να κινείται με την αρχική φορά αλλά με 

ταχύτητα μέτρου  υ1  = 2 m/s. 

Κάποια χρονική στιγμή μετά την t1 η ταχύτητα του μηδενίζεται και στη συνέχεια το βαγονάκι 

κινείται σε αντίθετη σε σχέση με την αρχική του κατεύθυνση.  

Να υπολογίσετε:    
Δ1) Τη τιμή της επιτάχυνσης με την οποία κινείται το βαγονάκι .                      

Μονάδες 6  
Δ2) Το μέτρο της  δύναμης   που ασκήθηκε στο βαγονάκι . 

Μονάδες 6  
Δ3) Το έργο της δύναμης από τη χρονική στιγμή t = 0 s μέχρι τη χρονική στιγμή που η ταχύτητα 

του μηδενίζεται στιγμιαία.   

Μονάδες 6  
Δ4) Να παραστήσετε γραφικά το μέτρο της ταχύτητας του, σε συνάρτηση με το χρόνο σε σύστημα 

βαθμολογημένων αξόνων για το χρονικό διάστημα   0 s → 10 s  

Μονάδες 7  
 
 



 

ΘΕΜΑ  Β 

 
Β1. Σώμα βάρους 10 Ν διατηρείται ακίνητο στο πάτωμα. Στο σώμα ασκείται 

κατακόρυφη δύναμη μέτρου F  (μετρημένη σε Ν) με φορά προς τα πάνω. Το μέτρο 

της δύναμης διαρκώς αυξάνεται.  
Α) Συμπληρώστε στον πίνακα το μέτρο της κάθετης δύναμης επαφής Ν, που 

ασκείται το από το πάτωμα στο σώμα  

Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας.  

Μονάδες 8 

 
Β2. Σώμα μάζας 1 Kg πέφτει από ύψος h = 5 m πάνω απο το έδαφος. Το σώμα φτάνει στο έδαφος 

με ταχύτητα μέτρου 5 m/sec.Δίνεται η επιτάχυνση της βαρύτητας g = 10 m/s2 

Α) Ισχύει η διατήρηση της μηχανικής ενέργειας για την πτώση αυτή. 

Μονάδες 4 
Β) Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας 

Μονάδες 9 
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ΘΕΜΑ  Δ 

 
Ο θάλαμος ενός ανελκυστήρας μαζί με τους επιβάτες έχει 

μάζα m = 400 kg και αρχίζει την στιγμή to = 0 s να κατεβαίνει 

από τον 4ο όροφο ενός κτιρίου στο ισόγειο. Στον 

ανελκυστήρα εκτός από το βάρος του ασκείται μέσω ενός 

συρματόσχοινου και μια κατακόρυφη προς τα πάνω δύναμη 

F . Στο σχήμα παριστάνεται το μέτρο της ταχύτητας του ανελκυστήρα με το χρόνο κατά την 

κάθοδό του. Δίνεται η επιτάχυνση της βαρύτητας ίση με 2

mg=10
s

 και ότι  η αντίσταση του αέρα 

είναι αμελητέα.. 

Δ1) Να χαρακτηρίσετε τις κινήσεις που εκτελεί ο θάλαμος και να υπολογίσετε την τιμή της  

επιτάχυνσή του σε κάθε μια από αυτές.  

Μονάδες 5 

Δ2) Να υπολογίσετε το μήκος της διαδρομής του θαλάμου από τον 4ο όροφο στο ισόγειο. 

Μονάδες 7 

Δ3) Να υπολογίσετε το μέτρο της δύναμης F τις χρονικές στιγμές 3 s, 5 s και 9 s.  

Μονάδες 6 

Δ4) Να υπολογίσετε το έργο της δύναμης F  σε όλη την διαδρομή της καθόδου.  

Μονάδες 7 
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ΘΕΜΑ Β 

  
Β1.   Καθώς ο Μάριος περπατούσε από το σχολείο προς το σπίτι του, είδε έναν ελαιοχρωματιστή  

να στέκεται σε μια ψηλή σκαλωσιά και να βάφει  ένα τοίχο. Κατά λάθος, ο ελαιοχρωματιστής  

έσπρωξε τον κουβά με την μπογιά  (μάζας 10 Κg) και τη βούρτσα (μάζας 0,5 Κg). Τα δύο 

αντικείμενα έπεσαν στο έδαφος ταυτόχρονα. Η αντίσταση του αέρα είναι αμελητέα.                                             

          Α)  Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση                                                                                  

          α)  Η δύναμη της βαρύτητας που ασκείται στον κουβά με την μπογιά έχει μεγαλύτερο μέτρο 

από τη δύναμη της βαρύτητας που ασκείται στη βούρτσα. 

          β)  Αφού τα δύο αντικείμενα κινούνται με την ίδια επιτάχυνση, το μέτρο της δύναμης της 

βαρύτητας που ασκείται στο κάθε ένα θα πρέπει να είναι το ίδιο. 

          γ)  Η δύναμη της βαρύτητας που ασκείται στη βούρτσα έχει μεγαλύτερο μέτρο ώστε να 

κινείται με τον ίδιο τρόπο όπως ο κουβάς. 

                                                                                                                                         Μονάδες  4 

         Β)  Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας                                                                       

                                                                                                                                         Μονάδες 8   

 

 
Β2.    Ένας γερανός  ισχύος P = 2 KW ανυψώνει έναν κιβώτιο  μάζας m  με σταθερή ταχύτητα. Το 

κιβώτιο ανυψώνεται σε ύψος H σε χρόνο t .                                                                                          

           Α)  Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση                                                                                 

           Η  ισχύς ενός άλλου γερανού  που ανυψώσει ένα άλλο κιβώτιο  διπλάσιας μάζας με σταθερή 

ταχύτητα στον ίδιο χρόνο και στο ίδιο ύψος H ισούται με   

  

         α)    1 KW                            β)   2 KW                            γ)    4 KW  

Μονάδες 4   

         Β)  Να δικαιολογήσετε την επιλογής σας  

Μονάδες 9  

  



ΘΕΜΑ  Δ 
 

Σε ένα κιβώτιο μάζας 1 kg που κινείται 

ευθύγραμμα σε οριζόντιο δρόμο, 

ασκείται σταθερή οριζόντια δύναμη FF , 

όπως φαίνεται στο σχήμα. Το κιβώτιο κινείται με σταθερή ταχύτητα μέτρου 10 m/s. Ο συντελεστής 

τριβής ολίσθησης μεταξύ του κιβωτίου και του δρόμου είναι μ = 0,2.  

Τη χρονική στιγμή t = 0 s ένας μαθητής ξεκινά να παρατηρεί την κίνηση του κιβωτίου. Να 

υπολογίσετε: 

Δ1) το μέτρο της δύναμης FF  

Μονάδες 6 

Δ2) το έργο της δύναμης FF , από τη χρονική στιγμή t = 0, μέχρι τη στιγμή που το χρονόμετρο του 

μαθητή δείχνει t1 = 5 s. 

 Μονάδες 6 

Τη χρονική στιγμή t1, καταργείται η δύναμη FF . Να υπολογίσετε : 

Δ3) το συνολικό διάστημα που διήνυσε το κιβώτιο από τη χρονική στιγμή t = 0, μέχρι τη στιγμή 

που σταμάτησε να κινείται.    

      Μονάδες 7 

Δ4) το έργο της τριβής, από την χρονική στιγμή t1 μέχρι τη χρονική στιγμή που το κιβώτιο 

σταμάτησε να κινείται.     

     Μονάδες 6 

Θεωρήστε την επιτάχυνση της βαρύτητας ίση με g = 10m/s2 και ότι η αντίσταση του αέρα είναι 

αμελητέα.. 

υ 

F  



ΘΕΜΑ  Β 

  
Β1.  Ένα αυτοκίνητο  κινείται ευθύγραμμα και 

στο διπλανό διάγραμμα παριστάνεται η τιμή της 

ταχύτητας  του σε συνάρτηση με το χρόνου.  

Α)  Να επιλέξτε τη σωστή πρόταση                  

 α) Στο χρονικό διάστημα (1→ 2s) η κίνηση 

είναι ευθύγραμμη ομαλή. 

β) Η ολική μετατόπιση του αυτοκινήτου  είναι μηδέν. 

γ) Στο χρονικό διάστημα (2→ 3s) η συνισταμένη δύναμη που ασκείται στο αυτοκίνητη είναι μηδέν  

Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας                                                

Μονάδες 8 

                                                                                                                                            

 
Β2. Ένα  κιβώτιο μάζας 2 kg ολισθαίνει  σε 

οριζόντιο δάπεδο με την επίδραση οριζόντιας 

δύναμης . Τo κιβώτιο ολισθαίνει με επιτάχυνση 

μέτρου α = 1 m/s2. Διπλασιάζουμε το μέτρο της δύναμης  οπότε το κιβώτιο ολισθαίνει με 

επιτάχυνση μέτρου ίσου με 3 m/s2. Η αντίσταση του αέρα θεωρείτε αμελητέα. 

Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση. 

Το μέτρο της δύναμης  ισούται με 

 

 α)  8 N                                       β)   4 N                                   γ)  6 Ν   

Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 9 

 



ΘΕΜΑ  Δ 
 

Μικρό σώμα μάζας m = 400 g βρίσκεται αρχικά ακίνητο σε οριζόντιο επίπεδο με το οποίο 

εμφανίζει συντελεστή τριβής ολίσθησης μ = 0,25. Τη χρονική στιγμή t = 0 ασκείται στο σώμα 

οριζόντια σταθερή δύναμη F  μέτρου ίσου με 5 Ν, μέχρι τη χρονική στιγμή t = 5 s, όπου 

καταργείται. Δίνεται ότι η επιτάχυνση της βαρύτητας είναι 10 2

mg
s

 και ότι η επίδραση του αέρα 

θεωρείται αμελητέα.   

       Για το χρονικό διάστημα που ασκείται η δύναμη: 

Δ1) να υπολογίσετε το μέτρο της επιτάχυνσης με την οποία κινείται το σώμα 

  Μονάδες 7 

Δ2) να σχεδιάσετε σε βαθμολογημένους άξονες το διάγραμμα  ταχύτητας - χρόνου (υ-t). 

       Μονάδες 5 

Δ3) να υπολογίσετε το έργο της δύναμης F  . 

    Μονάδες 6 

Δ4) να υπολογίσετε το μέσο ρυθμό με τον οποίο η προσφερόμενη στο σώμα ενέργεια μετατρέπεται 

σε θερμότητα      

Μονάδες 7 

 

 



ΘΕΜΑ Β 

 
 Β1.  Αυτοκίνητο είναι αρχικά ακίνητο. Τη χρονική στιγμή t = 0 s ο οδηγός του αυτοκινήτου, πατάει 

το γκάζι οπότε το αυτοκίνητο αρχίζει να κινείται με σταθερή επιτάχυνση α . Τη χρονική στιγμή t1, 

το μέτρο της επιτάχυνσης αρχίζει να ελαττώνεται μέχρι τη χρονική στιγμή t2 οπότε και μηδενίζεται                  

Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση                                                   

          α) Το μέτρο της ταχύτητας του κινητού την χρονική στιγμή t2 είναι μεγαλύτερο από το μέτρο 

της ταχύτητάς του τη χρονική στιγμή t1. 

          β) Το μέτρο της ταχύτητας του κινητού την χρονική στιγμή t2 είναι ίσο με μηδέν. 

          γ) Στο χρονικό διάστημα 0 → t1 το αυτοκίνητο εκτελεί ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση ενώ στο 

χρονικό διάστημα t1 → t2  εκτελεί ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση  

                                                                                                                                       Μονάδες 4 

          Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας                                             

                                                                                                                                       Μονάδες 8   

                                                                                                                                             

 
Β2.  Σε ένα κιβώτιο  μάζας m που βρίσκεται ακίνητο πάνω σε  λείο οριζόντιο δάπεδο   ασκείται  

οριζόντια σταθερή δύναμη 1F   και το σώμα κινείται με επιτάχυνση μέτρου α.   

Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση                                                   

 Αν μαζί με την 1F  ασκούμε στο κιβώτιο και δεύτερη οριζόντια δύναμη 2F  με μέτρο 1
2

FF
3

 και 

αντίθετης κατεύθυνσης από την 1F , τότε η επιτάχυνση με την οποία θα κινείται το κιβώτιο θα έχει 

μέτρο ίσο με: 

 α) 
2
α                                    β) 2

3
α                                            γ) 

3
α   

                                                                                                                                      Μονάδες 4   

         Β)  Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας                                                                      

                                                                                                                                              Μονάδες 9         

      

                                                                                                                                         

 



ΘΕΜΑ  Δ 
Αυτοκινούμενο βαγόνι μεταφοράς 

προσωπικού της εταιρείας τρένων μάζας m = 

5000 kg είναι ακίνητο στη θέση xο= 0 μιας 

ευθύγραμμης οριζόντιας σιδηροτροχιάς, η 

οποία ταυτίζεται με τον οριζόντιο άξονα x΄x. 

Τη χρονική στιγμή tο = 0 s το βαγόνι αρχίζει 

να κινείται. Η συνισταμένη των δυνάμεων 

ΣF  που ασκούνται στο βαγόνι είναι 

παράλληλη στη σιδηροτροχιά και η τιμή της μεταβάλλεται σε συνάρτηση με τη θέση x του 

βαγονιού για τα πρώτα 70 m, όπως φαίνεται στο διάγραμμα. 

Να υπολογίσετε: 

Δ1) την επιτάχυνση του βαγονιού στη θέση x1 = 50 m.  

Μονάδες 6 
Δ2) το έργο της συνισταμένης των δυνάμεων κατά την μετατόπιση του βαγονιού από την θέση xο= 

0 m  έως την θέση x1 = 20 m.  

Μονάδες 6 
Δ3) το μέτρο της ταχύτητας του βαγονιού στη θέση x2 = 70 m.  

Μονάδες 8 
Δ4) τη μέση ταχύτητα του βαγονιού κατά την μετατόπισή του από την θέση x1 = 20 m  έως την 

θέση x2 = 70 m.  

 

Μονάδες 5 

ΣF(103N) 

x(m) 20 

15 

10 

70 
0 



ΘΕΜΑ Β 
 

Β1.  Μικρή σφαίρα  μάζας m = 2 Κg  αφήνεται από ύψος  h = 180 m πάνω από την επιφάνεια του 

εδάφους να πέσει ελεύθερα.  

Θεωρείστε ότι η επιτάχυνση της βαρύτητας  είναι σταθερή κα ίση με 2

mg =10
s

και ότι η επίδραση 

του αέρα είναι αμελητέα και ως επίπεδο μηδενικής δυναμικής ενέργειας θεωρούμε το έδαφος.  

Να  συμπληρώσετε τα κενά του παρακάτω πίνακα και να δικαιολογήσετε τις τιμές που 

συμπληρώσατε. 
                                                                                                                                                      

Ύψος   
h (m) 

Κινητική 

ενέργεια  
 K (J) 

Δυναμική 

ενέργεια  
 U (J) 

Ταχύτητα 
υ (m/s) 

180 0  0 

80    

0  0  

 
                                                                                                                                          Μονάδες 12 

         
Β2.   Ένα αυτοκίνητο είναι αρχικά ακίνητο.  Ο οδηγός του  αυτοκινήτου  τη χρονική στιγμή t0 = 0 s, 

πατάει το γκάζι  οπότε το αυτοκίνητο κινείται με σταθερή επιτάχυνση και τη χρονική στιγμή  t1  έχει 

διανύσει  διάστημα S1. Τη χρονική στιγμή  t2 = 2·t1  έχει διανύσει  διάστημα S2.  

       Α)  Να επιλέξετε την σωστή απάντηση. 

           Τα διαστήματα  S1 και  S2  συνδέονται με τη σχέση   

        α)   S2 =  S1                                              β)  S2 = 2·S1                               γ)   S2 = 4·S1     

                                                                                                                                       Μονάδες 4 

        Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. 

 

                                                                                                                                       Μονάδες 9   

 



ΘΕΜΑ  Δ 
 

Μικρό σώμα μάζας m = 1 kg βρίσκεται αρχικά 

ακίνητο σε οριζόντιο επίπεδο. Τη χρονική στιγμή t = 

0 s  στο σώμα ασκείται οριζόντια δύναμη F  με 

αποτέλεσμα το σώμα να αρχίσει να κινείται και η 

τιμή της ταχύτητάς του μεταβάλλεται με το χρόνο 

όπως φαίνεται στο διπλανό διάγραμμα. Ο 

συντελεστής τριβής ολίσθησης μεταξύ του σώματος και του επιπέδου είναι μ = 0,1. Δίνεται ότι η 

επιτάχυνση της βαρύτητας είναι g = 10 m/s2.  

Για το χρονικό διάστημα από 0 s  30 s:  

Δ1) να χαρακτηρίσετε μία προς μία τις επιμέρους κινήσεις που εκτελεί το σώμα.   

   Μονάδες 3 

Δ2) να προσδιορίσετε την τιμή της επιτάχυνσης του σώματος στις κινήσεις όπου η ταχύτητα του 

μεταβάλλεται και να σχεδιάσετε σε  σύστημα βαθμολογημένων αξόνων το διάγραμμα της 

επιτάχυνσης σε συνάρτηση με το χρόνο.  

 Μονάδες 9 

Δ3) να σχεδιάσετε σε βαθμολογημένους άξονες το διάγραμμα  της αλγεβρικής τιμής της δύναμης 

F  σε συνάρτηση με το χρόνο.  

       Μονάδες 7 

Δ4) να  υπολογίσετε το έργο της τριβής ολίσθησης. 

Μονάδες 6 

 

 

100 20 30 (s)t

m( )
s

υ

40



ΘΕΜΑ Β 

 
Β1. Δύο κινητά Α και Β κινούνται κατά μήκος του θετικού ημιάξονα Οx και έχουν εξισώσεις 

κίνησης xΑ = 6 t (SI) και xΒ = 2 t2 (SI) αντίστοιχα.  

Α)  Να επιλέξετε την σωστή απάντηση:                                               

Τα κινητά θα έχουν ίσες κατά μέτρο ταχύτητες, τη χρονική στιγμή:       

 α) t  = 2 s  β) t = 1,5 s  γ) t = 3 s 

Μονάδες  4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας                                                

Μονάδες  8   

 
 
Β2. Μικρό σώμα είναι αρχικά ακίνητο πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Στο σώμα ασκείται 

οριζόντια δύναμη F της οποίας η τιμή μεταβάλλεται με τη θέση όπως φαίνεται στο παρακάτω 

διάγραμμα: 

Α)  Να επιλέξετε την σωστή απάντηση:                                               
    

H κινητική ενέργεια του σώματος  

α) από τη θέση x0 = 0 m έως τη θέση xΑ παραμένει σταθερή. 

β) από τη θέση xΑ έως τη θέση xΒ μειώνεται. 

γ) από τη θέση x0 = 0 m έως τη θέση xΒ αυξάνεται. 

           Μονάδες  4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας                                                        

Μονάδες  9   

0 x

 F

Ax Bx



ΘΕΜΑ  Δ 
 

Τη χρονική στιγμή t = 0 ένας μαθητής ξεκινά να παρατηρεί την κίνηση ενός σώματος μάζας m = 10 

kg που εκτελεί ευθύγραμμη ομαλή κίνηση σε οριζόντιο δρόμο με σταθερή ταχύτητα μέτρου υ1 = 20 

m/s. To σώμα διανύει διάστημα s1 = 100 m κινούμενο με σταθερή ταχύτητα και στη συνέχεια 

αποκτά σταθερή επιβράδυνση μέχρι να σταματήσει. Αν γνωρίζετε ότι η χρονική διάρκεια της 

επιβραδυνόμενης κίνησης είναι Δt = 5 s τότε: 

Δ1) να υπολογίσετε το μέτρο της επιβράδυνσης του σώματος, 

Μονάδες 5 

Δ2) να κατασκευάσετε τη γραφική παράσταση του μέτρου της ταχύτητας του σώματος σε 

συνάρτηση με το χρόνο σε βαθμολογημένους άξονες, 

Μονάδες 7 

Δ3) να υπολογίσετε τη μέση ταχύτητα του σώματος για τη συνολική χρονική διάρκεια που ο 

μαθητής παρατήρησε την κίνηση του, 

Μονάδες 7 

Δ4) να υπολογίσετε τον συντελεστή τριβής ολίσθησης μεταξύ του σώματος και του δρόμου στον 

οποίο κινείται, αν γνωρίζετε ότι η τριβή ολίσθησης είναι η μοναδική δύναμη που επιβραδύνει το 

σώμα. 

Μονάδες 6 

Δίνεται η επιτάχυνση της βαρύτητας ίση με g = 10 m/s2  

 



 

(N)F

1050

80

40
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ΘΕΜΑ Β 

 
B1.  Μικρή σφαίρα αφήνεται να πέσει από μικρό ύψος h πάνω από το έδαφος, εκτελώντας ελεύθερη 

πτώση. Θεωρείστε ότι η επιτάχυνση της βαρύτητας g  είναι σταθερή και ότι η επίδραση του αέρα 

είναι αμελητέα..  

  

         (Ι)     (ΙΙ)     (ΙΙΙ) 

 

 

                                                                                         

 

                                                                                                                                     

 Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση. 

Οι γραφικές παραστάσεις της κινητικής (K) και της δυναμικής ενέργειας (U) της σφαίρας σε 

συνάρτηση με το ύψος (y) από το έδαφος παριστάνονται στο σχήμα: 

          Μονάδες 4 

(α) Ι    (β) ΙΙ    (γ) ΙΙΙ     

 Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 8   

 
 

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

σώμα τη χρονική στιγμή t0 = 0 αρχίζει να ασκείται οριζόντια 

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

φαίνεται στο διάγραμμα. Το σώμα στη χρονική διάρκεια απο 

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

αρχίζει να κινείται.  

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση 

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

χαρακτηρισμός για αυτή  είναι: 

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

     Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας    

Μονάδες 9 
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ΘΕΜΑ  Δ 

 
Μεταλλικός κύβος έλκεται με τη βοήθεια ενός ηλεκτροκινητήρα, πάνω σε ένα οριζόντιο διάδρομο. 

Στον κύβο ασκείται σταθερή οριζόντια δύναμη F  και κινείται ευθύγραμμα με σταθερή 

επιτάχυνση. Με τη βοήθεια συστήματος φωτοπυλών παίρνουμε την πληροφορία ότι το μέτρο της 

ταχύτητας  του κύβου τη χρονική στιγμή to = 0 s είναι ίσο με 2 m/s και τη χρονική στιγμή  t1 = 2 s 

είναι ίσο με 12 m/s. Η μέση ισχύς του ηλεκτροκινητήρα (ο μέσος ρυθμός προσφερόμενης ενέργειας 

στον κύβο μέσω του έργου της δύναμης F ), στο παραπάνω χρονικό διάστημα των 2 s είναι Ρμ = 98 

W. Επίσης, έχει μετρηθεί πειραματικά ο συντελεστής τριβής ολίσθησης μεταξύ του κύβου και του 

διαδρόμου και βρέθηκε μ = 0,2.  Δίνεται η επιτάχυνση της βαρύτητας  g = 10 m/s2 και ότι η 

επίδραση του αέρα θεωρείται αμελητέα. 

Να υπολογίσετε:  
Δ1)  το μέτρο της επιτάχυνσης με την οποία κινείται ο κύβος,  

Μονάδες 5 

Δ2) την ενέργεια που μεταφέρθηκε στον κύβο μέσω του έργου της δύναμης F στο χρονικό 

διάστημα των 2 s, 

Μονάδες 6 

Δ3)  το μέτρο της δύναμης F .  

Μονάδες 7 

Δ4)  τη μάζα του κύβου.  

Μονάδες 7 

 

 



Β ΘΕΜΑ 
 

Β1. Η κινητική ενέργεια μιας μπάλας αυξάνεται από Καρχ σε Κτελ=4 Κ αρχ σε χρονικό διάστημα Δt.  

Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση                                                   

Στο χρονικό διάστημα Δt το έργο W της συνισταμένης των δυνάμεων που ασκούνται στη μπάλα 

είναι  

               (α) 9 Κ αρχ                           (β) 3 Κ αρχ                                       (γ) 15 Κ αρχ 

Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας                                                

Μονάδες 8 

 
 

Β2. Γερανός ασκεί σε κιβώτιο κατακόρυφη δύναμη 1F  με την επίδραση της οποίας το κιβώτιο 

ανεβαίνει κατακόρυφα με επιτάχυνση μέτρου g
2

, όπου g η επιτάχυνση της βαρύτητας. Όταν ο 

γερανός κατεβάζει το ίδιο κιβώτιο  ασκώντας σε αυτό κατακόρυφη δύναμη 2F  το κιβώτιο 

κατεβαίνει με επιτάχυνση μέτρου g
2

. 

Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση                                                                      

Αν στο κιβώτιο σε κάθε περίπτωση ασκούνται δύο δυνάμεις, η δύναμη του βάρους και αυτή από το 

γερανό, τότε για τα μέτρα τους θα ισχύει:  

 α) F1 =  F2  β) F1= 3 F2   γ) F1 = 2 F2                        

Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας                                                

Μονάδες 9 

 



ΘΕΜΑ  Δ 
 

Στο διάγραμμα του σχήματος φαίνεται 

η γραφική παράσταση της τιμής της 

ταχύτητας σε συνάρτηση με το χρόνο 

για ένα σώμα που κινείται σε 

ευθύγραμμο δρόμο.  

Δ1) Να υπολογίσετε τις επιταχύνσεις α1 

και α2  με τις οποίες κινείται το σώμα 

κατά τα χρονικά διαστήματα 0 s – 4 s 

και 8 s – 10 s αντίστοιχα. 

Μονάδες 5 

Δ2) Να κατασκευάσετε σε βαθμολογημένους άξονες τη γραφική παράσταση της τιμής της 

επιτάχυνσης με την οποία κινείται το σώμα  σε συνάρτηση με το χρόνο, από τη χρονική στιγμή t = 

0 s έως και την χρονική στιγμή t = 10 s. 

Μονάδες 6 

Δ3) Να υπολογίσετε τη μέση ταχύτητα του σώματος κατά το χρονικό διάστημα  0 s – 10 s 

Μονάδες 7 

Δ4) Αν Κ1 και Κ2 είναι οι τιμές της κινητικής ενέργειας του σώματος τις χρονικές στιγμές t1 = 2 s 

και t2 = 9 s αντίστοιχα, να υπολογίσετε το λόγο 1

2

K
K

 

Μονάδες 7 
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ΘΕΜΑ Β 

 
Β1. Μία μπάλα κινείται υπό την επίδραση μόνο του βάρους της και διέρχεται διαδοχικά από τα 

σημεία Α, Β, Γ.  

Α) Αφού μεταφέρετε τον παρακάτω πίνακα στην κόλλα σας  να τον συμπληρώσετε. Στον 

πίνακα δίνονται κάποιες από τις τιμές της κινητικής, της δυναμικής και της μηχανικής ενέργειας 

της μπάλας στα σημεία  Α, Β, Γ.  

 

Σημείο Κινητική ενέργεια (J) Δυναμική ενέργεια (J) Μηχανική ενέργεια (J) 

Α  80 100 

Β 40   

Γ  10  

 Μονάδες 4 

Β) Να εξηγήσετε πως υπολογίσατε κάθε τιμή ενέργειας με την οποία συμπληρώσατε τον 

πίνακα.  

Μονάδες 8 

 

 

Β2. Γερανός ασκεί σε κιβώτιο κατακόρυφη δύναμη F  με την επίδραση της οποίας το κιβώτιο 

κατεβαίνει κατακόρυφα με επιτάχυνση μέτρου g
2

, όπου g η επιτάχυνση της βαρύτητας.  

Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση:                                                   

 Αν η αντίσταση του αέρα είναι αμελητέα, τότε για το μέτρο F της δύναμης F  και το μέτρο 

Β του βάρους του κιβωτίου ισχύει  .  

α) ΒF = 
2

                       β) F = 2 Β                       γ) F = Β                          

Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας                                                

Μονάδες 9 

 



ΘΕΜΑ  Δ 
 

Στο διπλανό διάγραμμα  φαίνεται η 

γραφική παράσταση της τιμής της 

ταχύτητας σε συνάρτηση με το χρόνο 

για ένα σώμα μάζας m = 2 kg που 

κινείται σε οριζόντιο ευθύγραμμο 

δρόμο.  

Δ1) Αντλώντας πληροφορίες από το 

διάγραμμα να υπολογίσετε την τιμή της 

επιτάχυνσης με την οποία κινείται το 

σώμα στα χρονικά διαστήματα, 0 s  10 s, 10 s  20 s και  20 s  30 s. 

Μονάδες 6 

Δ2) Να κατασκευάσετε τη γραφική παράσταση της αλγεβρικής τιμής της επιτάχυνσης του σώματος 

σε συνάρτηση με το χρόνο σε βαθμολογημένους άξονες για τo χρονικό διάστημα από  0 s  30 s. 

Μονάδες 6 

Δ3) Να υπολογίσετε τη μέση ταχύτητα του σώματος για τo χρονικό διάστημα από  0 s  30 s. 

Μονάδες 6 

Δ4) Να υπολογίσετε το έργο της συνισταμένης δύναμης για τo χρονικό διάστημα από  10 s  30 s.  

Μονάδες 7 
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ΘΕΜΑ  Β 

 
Β1.   Μια σφαίρα μάζας m βάλλεται από την επιφάνεια του εδάφους κατακόρυφα προς τα πάνω. Η 

σφαίρα φτάνει στο μέγιστο ύψος  h και επιστρέφει στο έδαφος.  

Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση: 

Αν γνωρίζετε ότι η επιτάχυνση της βαρύτητας είναι σταθερή και η επίδραση του αέρα θεωρείται 

αμελητέα τότε το έργο του βάρους της σφαίρας κατά τη συνολική κίνησή της  είναι ίσο με: 

α) m g h                  β) 0                     γ)  2 m g h 

Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας                                                

Μονάδες 8         

 

 
Β2. 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 διάστημα 

από 0 s - 30 s είναι: 

α) +300 m                β) +600 m        γ) –300 m               

Μονάδες 4 

B) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας 

Μονάδες 9 

 



ΘΕΜΑ  Δ 
 

Σε ένα κιβώτιο μάζας m = 10 kg, το οποίο αρχικά ηρεμεί πάνω σε οριζόντιο δάπεδο, αρχίζει τη 

χρονική στιγμή to = 0 s να ασκείται σταθερή οριζόντια δύναμη F μέτρου 60 N. Η δύναμη παύει να 

ασκείται τη χρονική στιγμή t1 = 5 s, κατά την οποία η ταχύτητα του κιβωτίου είναι υ1 = 20 m/s. Στη 

συνέχεια το κιβώτιο ολισθαίνει στο δάπεδο μέχρι που σταματά. Δίνεται ότι η επιτάχυνση της 

βαρύτητας είναι g = 10 m/s2 και ότι η αντίσταση του αέρα θεωρείται αμελητέα. 

Να υπολογίσετε: 

Δ1) την  επιτάχυνση του κιβωτίου στο χρονικό διάστημα από to = 0 s έως t1 = 5 s. 

Μονάδες 4 

Δ2) τo συντελεστή τριβής ολίσθησης μεταξύ του κιβωτίου και του δαπέδου. 

Μονάδες 7 

Δ3) το έργο της δύναμης F  στο χρονικό διάστημα από to = 0 έως t1 = 5 s. 

Μονάδες 7 

Δ4) το συνολικό διάστημα που διάνυσε το κιβώτιο πάνω στο δάπεδο.  

Μονάδες 7 

.  

 



Β ΘΕΜΑ 
 

Β1. Γερανός ασκεί σταθερή κατακόρυφη δύναμη μέτρου F σε ένα κιβώτιο βάρους Β το οποίο 

αποκτά κατακόρυφη επιτάχυνση με φορά προς τα πάνω μέτρου 
3
g , όπου g η επιτάχυνση της 

βαρύτητας. Στο κιβώτιο σε ασκούνται μόνο δύο δυνάμεις, η δύναμη του βάρους και αυτή από το 

γερανό.  

Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση: 

Για τα μέτρα των δυο δυνάμεων ισχύει:  

 (α) BF
3
1   (β) BF

3
4    (γ) BF

3
2  

Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας                                                

Μονάδες 8 

 

 

Β2. Τρείς μαθητές εργαζόμενοι ομαδικά σε ένα πείραμα μελέτης της ευθύγραμμης ομαλά 

επιταχυνόμενης κίνησης ενός αμαξιδίου κατέληξαν σε 5 πειραματικές τιμές ταχύτητας τις οποίες 

τοποθέτησαν σε βαθμολογημένους άξονες ταχύτητας - χρόνου. Ο καθένας όμως χάραξε την ευθεία 

σε δικό του διάγραμμα. Τα διαγράμματα των μαθητών φαίνονται στα παρακάτω σχήματα.   

 

Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση:  

Η ευθεία έχει χαραχθεί καλύτερα στο διάγραμμα                                                   

 α) Ι  β) ΙΙ  γ) ΙΙΙ   

  Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας και στη συνέχεια από αυτό το διάγραμμα να 

υπολογίσετε την επιτάχυνση του αμαξιδίου. 

Μονάδες 9 

0

υ(m/s) 

t(s) 1 

15 

5 

1

3 2 4 

(I) 

0

υ(m/s) 

t(s) 1 

15 

5 

1

3 2 4 

(II) 

0

υ(m/s) 

t(s) 1 

15 

5 

1

3 2 4 

(III) 



ΘΕΜΑ  Δ 
 

Ένα κιβώτιο μάζας 20Kg είναι αρχικά ακίνητο  σε οριζόντιο δάπεδο. Τη χρονική στιγμή t = 0 s με 

τη βοήθεια ενός σχοινιού ασκούμε στο κιβώτιο σταθερή οριζόντια δύναμη F με μέτρο 50N. Τη 

χρονική στιγμή t = 2 s το κιβώτιο έχει μετατοπιστεί  κατά Δx = 4 m πάνω στο οριζόντιο δάπεδο.  

Να υπολογίσετε:   

Δ1) Την επιτάχυνση με την οποία κινείται το κιβώτιο.                      

Μονάδες 6  

Δ2) Το συντελεστή τριβής μεταξύ κιβωτίου και δαπέδου.                      

                                                                                                                                              Μονάδες 7 
Δ3) Το έργο της δύναμης τριβής από τη χρονική στιγμή t = 0 s μέχρι τη χρονική στιγμή που το 

κιβώτιο κινείται με ταχύτητα μέτρου  2m/s.   

Μονάδες 7  
 Δ4) Να παραστήσετε γραφικά το μέτρο της ταχύτητας του κιβωτίου σε συνάρτηση με το χρόνο σε 

σύστημα βαθμολογημένων αξόνων για το χρονικό διάστημα    0 s →2 s                                                                     

Μονάδες 5  
 



F(N) 

X(m)  0 5 8 

10 

ΘΕΜΑ Β 

 
Β1.  Σε κύβο Α μάζας m ασκείται συνισταμένη δύναμη μέτρου F  με αποτέλεσμα ο κύβος Α να 

κινείται με επιτάχυνση μέτρου α = 4 m/s2. Αν στο κύβο Α συγκολλήσουμε έναν άλλο κύβο Β μάζας  

3m  τότε προκύπτει σώμα Γ.  

Α)  Να επιλέξετε την σωστή απάντηση                                                   

Αν στο σώμα Γ  ασκήσουμε  συνισταμένη δύναμη μέτρου 2F  τότε η επιτάχυνση με την οποία  θα 

κινηθεί το σώμα Γ ισούται με: 

  α)  4 m/s2                  β) 2 m/s2              γ) 8 m/s2     

 Mονάδες 4 

Β)   Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας                                                

Mονάδες 8   
 
 
                                                                                                                                         
Β2. Ένα σώμα βρίσκεται αρχικά ακίνητο στη θέση xο = 0 m  

πάνω σε λείο οριζόντιο δάπεδο. Στο σώμα ασκείται  

οριζόντια δύναμη σταθερής διεύθυνσης με αποτέλεσμα 

αυτό να αρχίσει να κινείται ευθύγραμμα πάνω στο δάπεδο.  

Η επίδραση του αέρα θεωρείται αμελητέα. Στο διπλανό 

διάγραμμα παριστάνεται η τιμή της  δύναμης  που ασκείται 

στο σώμα, σε συνάρτηση με τη θέση x του σώματος.  

Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση                                                   

Με τη βοήθεια του διαγράμματος συμπεραίνουμε ότι: 

α)  Από x = 5 m έως  x = 8 m η κινητική ενέργεια  του σώματος ελαττώνεται  

β)  Από x = 0 m έως x = 5 m   το σώμα κινείται με σταθερή ταχύτητα  

γ).  Στη θέση x = 8 m το σώμα έχει κινητική ενέργεια ίση με 65 J  

Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας                                               

 Μονάδες 9 

 



ΘΕΜΑ  Δ 
 

Ο θάλαμος ενός ανελκυστήρα μάζας m = 200 kg ηρεμεί στην κορυφή του φρεατίου. Ξαφνικά τη 

χρονική στιγμή t = 0 s σπάει το συρματόσχοινο που συγκρατεί το θάλαμο. Ο θάλαμος εκτελεί για 1 

s ελεύθερη πτώση και στη συνέχεια ενεργοποιείται σύστημα ασφαλείας που έχει ως αποτέλεσμα να 

ασκείται στο θάλαμο κατακόρυφη προς τα πάνω σταθερή δύναμη, μέτρου 4000 Ν, οπότε ο 

θάλαμος επιβραδύνεται μέχρι που σταματά. Δίνεται η επιτάχυνση της βαρύτητας ίση με 10 2

mg=
s

 

και ότι  η αντίσταση του αέρα είναι αμελητέα..  

Να υπολογίσετε:  

Δ1) το μέτρο της ταχύτητας του θαλάμου τη χρονική στιγμή που ενεργοποιείται το σύστημα 

ασφαλείας.  

Μονάδες 5 

Δ2) το διάστημα που διάνυσε ο ανελκυστήρας εκτελώντας επιβραδυνόμενη κίνηση.  

Μονάδες 7 

Δ3) τον ολικό χρόνο κίνησης του ανελκυστήρα.  

Μονάδες 6 

Δ4) τη μέση ισχύς της δύναμης που ασκεί το σύστημα ασφαλείας στον ανελκυστήρα.   

Μονάδες 7 



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 επιβραδύνεται μέχρι να σταματήσει.       

        Α)  Να επιλέξτε τη σωστή πρόταση  

        Κατά την διάρκεια της επιβραδυνόμενης κίνησης  

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

        β) η συνισταμένη των δυνάμεων που ασκούνται στο αυτοκίνητο έχει την ίδια φορά με τη 

μεταβολή της ταχύτητας. 

 γ)  η συνισταμένη των δυνάμεων που ασκούνται στο αυτοκίνητο έχει την ίδια φορά με τη 

ταχύτητα του αυτοκινήτου. 

Μονάδες 4   

        Β)  Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας  

Μονάδες 8   

                                                                                                                                            

 
Β2.  Ένα κιβώτιο μάζας 2 Kg είναι αρχικά ακίνητο πάνω 

σε λείο οριζόντιο δάπεδο. Στο κιβώτιο ασκείται 

οριζόντια δύναμη F . Το μέτρο της επιτάχυνσης του 

κιβωτίου σε συνάρτηση με την μετατόπιση φαίνεται στο 

διπλανό διάγραμμα .  

        Α)  Να επιλέξτε τη σωστή πρόταση                                                                                    

        α)  η δύναμη που ασκείται στο κιβώτιο έχει μέτρο F 

= 2N.                                                                                              

        β)  η κίνηση του κιβωτίου είναι ευθύγραμμη ομαλή. 

        γ)  το έργο της δύναμης F όταν το κιβώτιο έχει μετατοπιστεί κατά χ= 4 m είναι ίσο με 16J . 

Μονάδες 4 

       Β)  Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας                                                                            

Μονάδες 9         
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ΘΕΜΑ  Δ 
 

Ένα τρακτέρ σέρνει μέσω αλυσίδας ένα κουτί με εργαλεία μάζας m = 100 Kg με σταθερή ταχύτητα 

μέτρου υ = 5 m/s πάνω σε ευθύγραμμο οριζόντιο δρόμο. Η δύναμη F  που ασκείται στο κουτί από 

την αλυσίδα είναι οριζόντια. Ξαφνικά σπάει η αλυσίδα οπότε το κουτί ολισθαίνει λίγο ακόμα 

επιβραδυνόμενο μέχρι που σταματά. Δίνεται ο συντελεστής τριβής ολίσθησης μεταξύ του κουτιού 

και του δρόμου μ=0,4 , η επιτάχυνση της βαρύτητας ίση με 2

mg=10
s

 και ότι  η αντίσταση του αέρα 

είναι αμελητέα.. 

Να υπολογισθούν: 

Δ1) Η τριβή που ασκείται στο κουτί.  

Μονάδες 5 

Δ2) Ο ρυθμός με τον οποίο προσφέρεται ενέργεια στο κουτί μέσω του έργου της δύναμης F  (ισχύς) 

κατά τη διάρκεια της κίνησης με σταθερή ταχύτητα. 

Μονάδες 7 

Δ3) Το έργο της τριβής από τη θέση που σπάει η αλυσίδα ως την θέση που σταμάτησε το κουτί.  

Μονάδες 6 

Δ4) Ο μέσος ρυθμός απώλειας ενέργειας του κουτιού λόγω τριβής (μέση ισχύς) από τη στιγμή που 

σπάει η αλυσίδα ως την στιγμή που σταμάτησε.  

Μονάδες 7 



ΘΕΜΑ  Β 

 
Β1.  Μικρή σφαίρα αφήνεται να πέσει από αρχικό μικρό ύψος H, πάνω από το έδαφος και 

εκτελώντας ελεύθερη πτώση πέφτει στο έδαφος.  
Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση. 

Η γραφική παράσταση της κινητικής ενέργειας (K) της σφαίρας σε συνάρτηση με το ύψος (y) από 

το έδαφος, παριστάνεται σωστά από το διάγραμμα: 

    α) Ι    β) ΙΙ    γ) ΙΙΙ     

     Μονάδες 4 
Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας                                                

Μονάδες 8 

 
 

Β2.   Σε ένα σώμα μάζας m που αρχικά ηρεμεί σε οριζόντιο επίπεδο ασκούμε 

κατακόρυφη σταθερή δύναμη μέτρου F, οπότε το σώμα κινείται κατακόρυφα 

προς τα πάνω με σταθερή επιτάχυνση μέτρου α = 2g, όπου g η επιτάχυνση της 

βαρύτητας.  

Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση                                                   

Αν η επίδραση του αέρα είναι αμελητέα τότε το βάρος  Β του σώματος θα έχει μέτρο:   

α) F                                β) F
3

                            γ) 3F                          

Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 9 
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ΘΕΜΑ  Δ 

 
Ομάδα μαθητών πραγματοποιεί στο εργαστήριο του σχολείου μια σειρά  από  πειραματικές 

δραστηριότητες προκειμένου να μελετήσουν τη κίνηση με τριβή και την ισχύ ενός κινητήρα.  

Για να πραγματοποιήσουν το πείραμα  χρησιμοποιούν 1) ένα μεταλλικό κύβο, 2) ένα δυναμόμετρο, 

3) ένα κινητήρα, 4) μετροταινία και χρονόμετρο, 5) ζυγό ισορροπίας και πραγματοποιούν τις 

παρακάτω τρεις δραστηριότητες. 

(Δραστηριότητα Α) Αρχικά χρησιμοποιώντας το ζυγό προσδιορίζουν τη μάζα του κύβου, m = 2 kg.  

(Δραστηριότητα Β) Με τη βοήθεια ενός κινητήρα (μοτέρ), ο οποίος ασκεί μέσω ενός 

δυναμόμετρου οριζόντια δύναμη F  στον κύβο πετυχαίνουν ο κύβος να κινείται αργά με σταθερή 

ταχύτητα πάνω στο δάπεδο της τάξης. Κατά την κίνηση με σταθερή ταχύτητα η ένδειξη του 

δυναμόμετρου είναι F = 4 N και οι μαθητές διαπιστώνουν με τη βοήθεια της μετροταινίας και του 

χρονομέτρου ότι ο κύβος διανύει διάστημα ίσο με 1 m σε χρονική διάρκεια ίση με 4 s.  

(Δραστηριότητα Γ) Ένας μαθητής εκτοξεύει από σημείο Α του δαπέδου τον κύβο με οριζόντια 

ταχύτητα ώστε αυτός να ολισθήσει ευθύγραμμα πάνω στο δάπεδο. Οι μαθητές μετρούν το 

διάστημα που διανύει ο κύβος από το σημείο Α μέχρι που σταματά και το βρίσκουν ίσο με 9 m.   

Δίνεται η επιτάχυνση της βαρύτητας g = 10 m/s2 και ότι η επίδραση του αέρα είναι αμελητέα.. 

Να υπολογίσετε: 

 Δ1) την τριβή ολίσθησης, καθώς και το συντελεστή τριβής ολίσθησης μεταξύ κύβου και δαπέδου.  

Μονάδες 6 

Δ2) το ρυθμό με τον οποίο ο κινητήρας προσφέρει ενέργεια στον κύβο, κατά την κίνηση με 

σταθερή ταχύτητα (δραστηριότητα  Β).  

Μονάδες 6 

Δ3) το μέτρο της ταχύτητας με την οποία εκτοξεύει ο μαθητής τον κύβο κατά τη δραστηριότητα  Γ.   

Μονάδες 7 

Δ4) το μέσο ρυθμό με τον οποίο η κινητική ενέργεια του κύβου μετατρέπεται σε θερμότητα κατά 

τη δραστηριότητα  Γ.  

Μονάδες 6 


