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1. ΚΙΝΗΣΕΙΣ 

1. ΘΕΜΑ Β (5323, 9074) 

Β1. Από ένα σημείο του εδάφους εκτοξεύουμε κατακόρυφα προς τα πάνω μια πέτρα. Η πέτρα κινείται 

κατακόρυφα, φτάνει σε ύψος 6 m από το έδαφος και στη συνέχεια πέφτει στο έδαφος ακριβώς στο 

σημείο εκτόξευσης. Ένας μαθητής ισχυρίζεται ότι, 

" η μετατόπιση της πέτρας από τη χρονική στιγμή της εκτόξευσης, μέχρι τη στιγμή που επανέρχεται στο 

ίδιο σημείο είναι ίση με 12 m". 

Να επιβεβαιώσετε ή να διαψεύσετε τον παραπάνω ισχυρισμό, δικαιολογώντας την απάντησή σας. 

Μονάδες 12 

2. ΘΕΜΑ Β (9167, 8996παρόμοια, 12788) 

Β1. Ένα αυτοκίνητο κινείται κατά μήκος ενός ευθύγραμμου οριζόντιου δρόμου, ο οποίος θεωρούμε 

ότι ταυτίζεται με τον οριζόντιο άξονα x'x. Το αυτοκίνητο ξεκινά από τη θέση xo= - 40m και κινούμενο 

ευθύγραμμα διέρχεται από τη θέση x1 = +180m και στο τέλος καταλήγει στη θέση x2= +40m. 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση.  

Η μετατόπιση του αυτοκινήτου στην κίνηση που περιγράφεται παραπάνω είναι ίση με: 

α) 360m   β) 80m  γ) - 80m             Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.                 Μονάδες 8 

3. ΘΕΜΑ Β(9617) 

Β1. Οι ευθύγραμμοι διάδρομοι κολύμβησης σε μια πισίνα ολυμπιακών διαστάσεων έχουν μήκος ίσο 

με 50 m. 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση  

Σε έναν αγώνα κολύμβησης των 200 m, η ολική μετατόπιση του κολυμβητή είναι ίση με: 

    α) 200 m   β) 500 m  γ) μηδέν        Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας      
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4. ΘΕΜΑ Β(3763, 5208, 10097παρόμοια, 11633) 

Β1. Αυτοκίνητο κινείται σε ευθύγραμμο δρόμο. Στη διπλανή εικόνα παριστάνεται η γραφική παρά-

σταση της τιμής της ταχύτητας του αυτοκινήτου σε 

συνάρτηση με το χρόνο.  

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.  

Η μετατόπιση του αυτοκινήτου κατά το χρονικό διά-

στημα από 0 - 30s είναι:  

α) +300m β) +450m  γ) –300m 

Μονάδες 4 

B) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. 

 

5. ΘΕΜΑ Β(10136) 

Β1. Το μέτρο της ταχύτητας αθλητή των 100m είναι ίσο με υΑ = 36km/h και το μέτρο της ταχύτητας 

ενός σαλιγκαριού είναι ίσο με υΣ = 1cm/s.  

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Το πηλίκο των μέτρων των ταχυτήτων του αθλητή και του σαλιγκαριού

Α

Σ

υ

υ
 , είναι ίσο με: 

α) 100 β) 1000 γ) 36           Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 8 

6. ΘΕΜΑ Β(4990, 9029, 12783 και 12786παρόμοιες) 

Β1. Ένα αυτοκίνητο κινείται κατά μήκος ενός ευθύγραμμου ο-

ριζόντιου δρόμου, ο οποίος θεωρούμε ότι ταυτίζεται με τον ορι-

ζόντιο άξονα x'x. Στο διπλανό διάγραμμα παριστάνεται 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) 140m β) 60m γ) - 40m            Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 8 
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7. ΘΕΜΑ Β(4995, 9052, 12779) 

Β1. Ένα όχημα κινείται ευθύγραμμα και η τιμή της τα-

χύτητάς του μεταβάλλεται με το χρόνο όπως φαίνεται 

στο παρακάτω διάγραμμα. 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση. 

Η συνολική μετατόπιση του οχήματος στο χρονικό διά-

στημα 0 →2t1 είναι ίση με:  

α)   υ1t1 β)   0 γ)  2υ1t1         Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας  Μονάδες 9  

 

8. ΘΕΜΑ Β(5046, 10816) 

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

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση  

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

λουθεί: 

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

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας 

9. ΘΕΜΑ Β(5329, 9090) 

Β1. Δύο αυτοκίνητα Α, Β κινούνται ευθύγραμμα και ομαλά σε ένα τμήμα της Εγνατίας οδού σε πα-

ράλληλες λωρίδες κυκλοφορίας. Το αυτοκίνητο Α το οποίο προπορεύεται κατά 90 m του αυτοκινήτου 

Β, κινείται με ταχύτητα μέτρου 72 km/h, ενώ το αυτοκίνητο Β που ακολουθεί κινείται με ταχύτητα 

20 m/s. Μετά από χρόνο ίσο με 10s: 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση.  

α) Το αυτοκίνητο Α θα προπορεύεται πάλι από το αυτοκίνητο Β.  

β) Το αυτοκίνητο Β προπορεύεται κατά 90 m από το αυτοκίνητο Α.  

γ) Το αυτοκίνητο Β βρίσκεται ακριβώς δίπλα με το αυτοκίνητο Α.       Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.          Μονάδες  
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10. ΘΕΜΑ Β(9116) 

Β2. Στο διπλανό διάγραμμα φαίνεται η τιμή της θέσης δυο σωμάτων (Α) και (Β), σε συνάρτηση με 

το χρόνο. Τα σώματα κινούνται σε παράλληλες τροχιές με την ίδια 

φορά και τη χρονική στιγμή t= 0 είναι το ένα δίπλα στο άλλο. 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση. 

α. Τα μέτρα των ταχυτήτων των δύο σωμάτων ικανοποιούν τη 

σχέση υA= 3υβ . 

β. Η μετατόπιση του σώματος (Β) στο χρονικό διάστημα 0→t1 είναι 

μεγαλύτερη από αυτήν του σώματος (Α) στο ίδιο χρονικό διάστημα. 

γ. Τη χρονική στιγμή t1 το σώμα (Α) προπορεύεται του (Β) κατά 3xο. Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. 

11. ΘΕΜΑ Β(9136, 10078, 10821παρόμοιο) 

Β1. Η θέση ενός σώματος, που κινείται ευθύγραμμα κατά μήκος ενός προσανατολισμένου άξονα x'x, δίνε-

ται σε κάθε χρονική στιγμή από την εξίσωση x= 5t ( χ σε m, t σε s) t > 0.  

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

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

νάρτηση με το χρόνο; 

 

α) β) γ) 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. 
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12. ΘΕΜΑ Β(9581) 

Β1. Ένα κινητό που κινείται ευθύγραμμα και ομαλά τη χρονική στιγμή t0=0 s βρίσκεται στη θέση  

x0 = 0 ενός οριζόντιου άξονα x'x. 

A) Να συμπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας: 

Χρονική στιγμή  Ταχύτητα Θέση 

t(s) υ (m/s) x(m) 

5   

10  20 

15   

Μονάδες 5 

Β) Να εξηγήσετε πως υπολογίσατε τις τιμές των μεγεθών με τις οποίες συμπληρώσατε τον πίνακα. 

Μονάδες 7 

13. ΘΕΜΑ Β(9654) 

Β1. Μαθητής της Α' Λυκείου παρατηρεί στο σχήμα τις γραφικές 

παραστάσεις θέσης - χρόνου δύο αυτοκινήτων (Α) και (Β) που 

κινούνται σε ευθύγραμμο τμήμα της Εθνικής Οδού. 

Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση  

Τη χρονική στιγμή t1.  

α) τα αυτοκίνητα έχουν την ίδια ταχύτητα  

β) τα αυτοκίνητα έχουν την ίδια επιτάχυνση  

γ) η ταχύτητα του Α είναι μεγαλύτερη από την ταχύτητα του Β Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 8 

14. ΘΕΜΑ Β(10085) 

Β1. Στο διπλανό διάγραμμα φαίνεται η το μέ-

τρο της ταχύτητας ενός αυτοκινήτου που με-

τακινείται ευθύγραμμα σε συνάρτηση με το 

χρόνο . 

Α) Να επιλέξτε τη σωστή πρόταση  

Η μέση ταχύτητα του αυτοκινήτου στο χρο-

νικό διάστημα 0 →3h είναι ίση με 

α. 15km/h β. 20km/h γ. 10 km/h 

 Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογής σας. Μονάδες 8 
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15. ΘΕΜΑ Β(10162) 

Β2. Η θέση ενός σώματος, που κινείται ευθύγραμμα κατά μήκος ενός προσανατολισμένου άξονα 

x'x, δίνεται σε κάθε χρονική στιγμή από την εξίσωση:  x = 10 + 5t ( x σε m , t σε s ).  

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

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

συνάρτηση με το χρόνο; 

Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.  

16. ΘΕΜΑ Β(10701) 

Β1. Δύο δρομείς Δ1 και Δ2 κινούνται ευθύγραμμα σε οριζόντιο 

δρόμο. 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 

17. ΘΕΜΑ Β(10935) 

Β1) Ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας βγαίνει από το υπόστεγο του, απο-

γειώνεται, περιπολεί, προσγειώνεται και ξαναμπαίνει στο υπόστεγο. Οι τεχνικοί λαμβάνουν τα δεδο-

μένα που κατέγραψαν οι αισθητήρες του και βλέπουν πως το διάστημα που διάνυσε ήταν 2,7·105 m 

και ο χρόνος που πέρασε από την έξοδο του έως τη είσοδο του στο υπόστεγο ήταν 3h 
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Α) Από τις παρακάτω τρεις επιλογές, να επιλέξετε αυτήν που θεωρείτε σωστή.  

α) η μέση ταχύτητα του αεροσκάφους ήταν 90km/h και η μετατόπιση του 270km. 

β) η μέση ταχύτητα του αεροσκάφους ήταν 0 και η μετατόπιση του 0.  

γ) η μέση ταχύτητα του αεροσκάφους ήταν 90km/h και η μετατόπιση του 0. 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. 

18. ΘΕΜΑ Β(4980, 9002) 

Β1. Δύο μαθητές, ο Αντώνης (Α) και ο Βασίλης (Β) συναγωνίζονται με τα ποδήλατά τους ποιος από 

τους δύο μπορεί να φτάσει πρώτος να κινείται με ταχύτητα ίση με 25km/h. Για τον λόγο αυτό σταμα-

τούν στο ίδιο σημείο ενός ευθύγραμμου οριζόντιου δρόμου και αρχίζουν τη χρονική στιγμή t = 0 να 

κινούνται παράλληλα. Στο διπλανό διάγραμμα φαίνεται η γρα-

φική 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 25km/h, 

είναι:  

α) ο Αντώνης   

β) ο Βασίλης  

γ) κανένας από τους δύο, αφού θα φτάσουν ταυτόχρονα να κινούνται με 25km/h          Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.               Μονάδες 8 

19. ΘΕΜΑ B(3772, 5229, 5325) 

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 τη 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. 
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20. ΘΕΜΑ Β(5512) 

Β2. Ένα αυτοκίνητο κινείται ευθύγραμμα σε οριζόντιο δρόμο έχοντας σταθερή ταχύτητα μέτρου υ0. 

Ο οδηγός του τη χρονική στιγμή t = 0 φρενάρει οπότε το αυτοκίνητο κινείται με σταθερή επιβρά-

δυνση. Το αυτοκίνητο σταματά τη χρονική στιγμή t1, έχοντας διανύσει διάστημα S1. Αν το αυτοκίνητο 

κινείται με ταχύτητα μέτρου 2·υ0 σταματά τη χρονική στιγμή t2 έχοντας διανύσει διάστημα S2. 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

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

ισχύει : 

α) S2 =2S1 β) t2 = 2t1 γ) t1 = 2t2 Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 9 

21. ΘΕΜΑ Β(4982,9005, 12785) 

Β1. Ένας σκιέρ κινείται ευθύγραμμα. Η γραφική παράσταση της θέ-

σης του σκιέρ σε συνάρτηση με το χρόνο είναι παραβολή και παριστά-

νεται 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. 

22. ΘΕΜΑ Β(4984, 9011, 12782) 

Β2. Δύο αυτοκίνητα (Α) και (Β) έχουν μαζί με τους οδηγούς του ίσες μάζες και κινούνται σε οριζόντιο 

ευθύγραμμο δρόμο. Οι οδηγοί των αυτοκινήτων κάποια στιγμή φρενάρουν και τα αυτοκίνητα επιβρα-

δύνονται 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 διανύ-

σει 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 
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23. ΘΕΜΑ Β(4986, 9020)  

Β1) Ένα αρχικά ακίνητο σώμα, αρχίζει τη χρονική στιγμή t = 0 να κινείται ευθύγραμμα με σταθερή 

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 στιγμή t2 = 2t1 το μέτρο της ταχύτητας του είναι ίσο με: 

α) 2υ1 β) 4υ1 γ) 
��
�

              Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

24. ΘΕΜΑ Β(4989, 10827) 

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. 

25. ΘΕΜΑ Β(5050) 

Βι. Δύο κινητά Α και Β κινούνται ευθύγραμμα. Η τιμή της ταχύτη-

τάς τους μεταβάλλεται με το χρόνο όπως φαίνεται στο διπλανό διά-

γραμμα. 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση  

Για τα μέτρα ΔΧΑ και ΔΧΒ των μετατοπίσεων των δυο κινητών A 

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

α) ΔΧΑ = ΔΧΒ β) ΔΧΑ > ΔΧΒ γ) ΔΧΑ < ΔΧΒ         Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας 
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26. ΘΕΜΑ Β(5052) 

Β1. Στο διπλανό διάγραμμα φαίνεται η τιμή της ταχύτητας ε-

νός μικρού σώματος που μετακινείται ευθύγραμμα. 

Α) Να επιλέξετε τη 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. 

27. ΘΕΜΑ Β(5060, 9160) 

Β2. Στο παρακάτω σχήμα φαίνεται η γραφική παράσταση ταχύτητας - χρόνου για δύο οχήματα Α και 

Β, που κινούνται ευθύγραμμα. 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση  

Για τα μέτρα των επιταχύνσεων των δύο οχημά-

των 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 . 

28. ΘΕΜΑ Β(5082) 

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 τη σωστή απάντηση 

Η μετατόπιση του οχήματος από τη χρονική στιγμή t = 0 

έως τη χρονική στιγμή t = 4s είναι ίση με: 

α) 36m β) 40m γ) 32m Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. 
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29. ΘΕΜΑ Β(5102) 

Β1. Στα διπλανά διαγράμματα παρι-

στάνεται η θέση ενός κινητού που 

κινείται ευθύγραμμα σε συνάρτηση 

του χρόνου.  

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απά-

ντηση. Από τα διαγράμματα αυτά ε-

κείνο που αντιστοιχεί σε ευθύ-

γραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κί-

νηση χωρίς αρχική ταχύτητα, είναι 

το διάγραμμα:                 Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή 

σας. 

 Μονάδες 8 

30. ΘΕΜΑ Β ( 5112) 

Β1. Ένα κινητό κινείται ευθύγραμμα και η τιμή της ταχύτητάς του μεταβάλλεται με το χρόνο όπως 

φαίνεται στο διπλανό διάγραμμα.       

Α) Να επιλέξετε τη 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 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας                 Μονάδες 8 

31. ΘΕΜΑ Β ( 5125) 

Β1. Μικρό σώμα κινείται ευθύγραμμα με σταθερή ταχύτητα μέτρου 10 m/s. Τη χρονική στιγμή t= 0 

αρχίζει να επιβραδύνεται με σταθερό ρυθμό ίσο με 2,5m/s2. 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.  

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

α) 40m β) 4m γ) 20m Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας  Μονάδες 8 
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32. ΘΕΜΑ Β (5137) 

Β1. Ένα κινητό κινείται ευθύγραμμα και η τιμή της ταχύτητάς του 

μεταβάλλεται με το χρόνο όπως φαίνεται στο διπλανό διάγραμμα. 

Α) Να επιλέξετε τη 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/s2και μετατοπίζεται κατά 50 m.  

β) επιτάχυνση ίση με - 4 m/s2και μετατοπίζεται κατά 100 m.  

γ) επιτάχυνση ίση με - 4 m/s2και μετατοπίζεται κατά 50 m.  

Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 8 

 

33. ΘΕΜΑ Β ( 5184, 10166) 

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

τάει το γκάζι οπότε το αυτοκίνητο κινείται με σταθερή επιτάχυνση και τη χρονική στιγμή t1 έχει δια-

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

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.  

Τα διαστήματα S1 και S2συνδέονται με τη σχέση  

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

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή  σας               Μονάδες 9 

34. ΘΕΜΑ Β(3770, 5253) 

Β1. Μία μπίλια κινείται πάνω στον άξονα x'x και τη στιγμή  

t= 0 βρίσκεται στη θέση x0 = 0. Η τιμή της ταχύτητας της μπί-

λιας σε συνάρτηση με το χρόνο παριστάνεται στο διπλανό διά-

γραμμα. 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση  

Η μπίλια τη χρονική στιγμή t= 30s βρίσκεται στη θέση 

α) 125m β) 100m γ) 75m          Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας                 Μονάδες 8 
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35. ΘΕΜΑ Β(5326, 9080) 

Β2. Δύο σώματα Σ1 και Σ2 κινούνται ευθύγραμμα σε οριζόντιο 

δρόμο. Στο διπλανό διάγραμμα φαίνεται πως μεταβάλλεται για 

κάθε η αλγεβρική τιμή της ταχύτητάς του σε συνάρτηση με το 

χρόνο. 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση.  

Τα μέτρα των επιταχύνσεων α1 και α2, με τις οποίες κινούνται τα 

σώματα Σ1 και Σ2 αντίστοιχα, ικανοποιούν τη σχέση: 

α) α1 = α2 β) α1 =2α2 γ) α2 =2α1 Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 9 

36. ΘΕΜΑ Β(5328, 9087, 12789) 

Β1. Ένα σώμα που αρχικά ηρεμεί σε οριζόντιο δάπεδο, αρχίζει από τη χρο-

νική στιγμή t= 0 να κινείται ευθύγραμμα. Στο διπλανό διάγραμμα φαίνεται η 

γραφική παράσταση του μέτρου της επιτάχυνσης του σε συνάρτηση με το 

χρόνο για τη χρονική διάρκεια 0 →t1. 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση.  

Η ταχύτητα του σώματος στην ίδια χρονική διάρκεια, μεταβάλλεται με το 

χρόνο όπως δείχνει το διάγραμμα:     

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.            Μονάδες 4+8 

37. ΘΕΜΑ Β (5332, 9096, 12795) 

Β1. Ένα αυτοκίνητο κινείται ευθύγραμμα σε οριζόντιο δρόμο και η τα-

χύτητά του μεταβάλλεται όπως φαίνεται στο διπλανό διάγραμμα ταχύ-

τητας - χρόνου. 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση.  

Η κίνηση του αυτοκινήτου είναι:  

α) επιταχυνόμενη  β) επιβραδυνόμενη  γ) ομαλή          Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 
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38.  ΘΕΜΑ Β(5334, 9101) 

Β1. Δύο μαθητές ο Αντώνης (Α) και ο Βασίλης (Β), αρχίζουν από το ίδιο 

σημείο ενός οριζόντιου δρόμου να κινούνται ευθύγραμμα και σε παράλ-

ληλες τροχιές. Στο διπλανό διάγραμμα φαίνεται πως μεταβάλλεται το μέ-

τρο της ταχύτητάς τους, σε συνάρτηση με το χρόνο. 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση.  

Τη χρονική στιγμή t1, ο Αντώνης:  

α) προπορεύεται του Βασίλη.  

β) καθυστερεί σε σχέση με τον Βασίλη.  

γ) βρίσκεται ακριβώς δίπλα στον Βασίλη. Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 8 

39. ΘΕΜΑ Β(5337, 9105) 

Β2. Δύο μαθητές, ο Αντώνης (Α) και ο Βασίλης (Β) ξεκινούν από 

το ίδιο σημείο ενός ευθύγραμμου οριζόντιου δρόμου και συνα-

γωνίζονται με τα ποδήλατα τους, να αναπτύξουν ταχύτητα ίση με 

30 km/h. Στο διπλανό διάγραμμα φαίνεται η γραφική παράσταση 

ταχύτητας - χρόνου για τους δύο μαθητές. 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση.  

Ο μαθητής που θα προπορεύεται, τη χρονική στιγμή που η τα-

χύτητα του θα είναι ίση με 30 km/h, είναι: 

α) ο Αντώνης  

β) ο Βασίλης 

γ) κανένας από τους δύο, αφού θα έχουν διανύσει το ίδιο διάστημα.            Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.               Μονάδες 9 

40. ΘΕΜΑ Β(5339, 9077, 11634) 

Β2) Ένα αυτοκίνητο κινείται ευθύγραμμα σε οριζόντιο δρόμο και επιβραδύνεται με σταθερή επιβρά-

δυνση. Αν τη χρονική στιγμή t = 0, το μέτρο της ταχύτητας του αυτοκινήτου είναι ίσο με υο, τότε για 

να σταματήσει το αυτοκίνητο να κινείται πρέπει να διανύσει διάστημα ίσο με s1. 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση.  

Αν τη χρονική στιγμή t = 0, το μέτρο της ταχύτητας του αυτοκινήτου είναι ίσο με 2υο, τότε το διά-

στημα που πρέπει να διανύσει για να σταματήσει είναι ίσο με:  

α) s1 β) 2s1 γ) 4s1               Μονάδες 4 



1ο ΓΕΛ  ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ                ΤΡΑΠΕΖΑ  ΘΕΜΑΤΩΝ 

 
17 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.                 Μονάδες 9 

41. ΘΕΜΑ Β(5515, 9574) 

Β1. Στη διπλανή εικόνα παριστάνεται το διάγραμμα ταχύτητας - χρόνου ενός κινητού, που εκτελεί  

ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση.   

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Από το διάγραμμα αυτό, γνωρίζοντας τη χρονική στιγμή t1, προσ-

διορίζουμε:  

α) μόνο την επιτάχυνση του κινητού.  

β) μόνο τη θέση μετατόπιση του κινητού τη χρονική στιγμή t1.  

γ) την επιτάχυνση όπως και τη θέση μετατόπιση του κινητού τη χρονική στιγμή t1. Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 8 

42. ΘΕΜΑ Β(4993, 9049, 11626) 

Β2. Στο διπλανό διάγραμμα παριστάνεται η ταχύτητα σε συνάρτηση 

με το χρόνο για δύο αυτοκίνητα Α και Β που κινούνται ευθύγραμμα, 

στον ίδιο οριζόντιο δρόμο. 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση.  

Τα διαστήματα SA και SB, που έχουν διανύσει τα αυτοκίνητα Α και 

Β αντίστοιχα, στη χρονική διάρκεια 0 →t1, ικανοποιούν τη σχέση: 

α) SA = SΒ β) SB = 2SA γ) SA = 2SB Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 9 

43. ΘΕΜΑ Β(9074, 9169) 

Β2. Δύο μαθητές, ο Αχιλλέας (Α) και η Βίκυ (Β), κινούνται ευ-

θύγραμμα σε οριζόντιο δρόμο. Στο διπλανό διάγραμμα φαίνεται 

πως μεταβάλλεται το μέτρο της ταχύτητάς τους, σε συνάρτηση 

με το χρόνο. 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση  

Τα διαστήματα SA και SB, που έχουν διανύσει ο Αχιλλέας και η 

Βίκυ αντίστοιχα, στη χρονική διάρκεια 0 →t1, ικανοποιούν τη σχέση: 

α) SA = SB β) SA = 3SB/2 γ) SA = 2SΒ             Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.              Μονάδες 9 
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44. ΘΕΜΑ Β(10845, 12799) 

Β1. Δυο αυτοκίνητα Α και Β κινούνται σε ευθύγραμμο δρόμο. 

Στη διπλανή εικόνα παριστάνονται τα διαγράμματα ταχύτητας - 

χρόνου για τα δυο αυτοκίνητα. 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Αν SA , SB τα διαστήματα που διανύουν τα κινητά στο χρονικό 

διάστημα από 0 →10 s ισχύει:  

α) SA > SB  β) SA <SB γ) SA =SΒ Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 8 

45. ΘΕΜΑ Β(9150, 9598) 

Β2. Στο παρακάτω σχήμα φαίνεται η γραφική παράσταση ταχύτητας - χρόνου για ένα αυτοκίνητο (Α) 

και μία μοτοσικλέτα (Μ) που κινούνται ευθύγραμμα.  

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.  

Στο χρονικό διάστημα 0→t1  

α) Το αυτοκίνητο διανύει μεγαλύτερο διάστημα από  τη μοτοσικλέτα.  

β) Η μοτοσικλέτα διανύει μεγαλύτερο διάστημα από το αυτοκίνητο.  

γ) Η μοτοσικλέτα και το αυτοκίνητο διανύουν ίσα διαστήματα.     Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.        Μονάδες 9  

46. ΘΕΜΑ Β(9153, 9604) 

B2. Μία μπίλια τη χρονική στιγμή t= 0, βρίσκεται αρχικά 

ακίνητη στην θέση x = 0 του οριζόντιου άξονα x'x. Η 

μπίλια τη χρονική στιγμή t= 0, αρχίζει να κινείται και η 

τιμή της ταχύτητας της σε συνάρτηση με το χρόνο παρι-

στάνεται στο διπλανό διάγραμμα. Με s και Δx συμβολί-

ζουμε αντίστοιχα το διάστημα που διανύει η μπίλια και 

τη μετατόπιση της στο χρονικό διάστημα  

0 →30s.  

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.  

Για τις τιμές των μεγεθών s και Δx ισχύει: 

α) s= Δx = 125 m    β) s= 30 m και Δx = 10 m   γ) s= 125 m και Δx = 75 m.   Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας    
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47. ΘΕΜΑ Β(9330, 12791) 

Β1. Στη διπλανή εικόνα παριστάνεται το διάγραμμα ταχύτητας-χρόνου σε μια ευθύγραμμη ομαλά 

μεταβαλλόμενη κίνηση. 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση:  

Από το παραπάνω διάγραμμα σε μπορεί να υπολογισθεί, 

α) μόνο η επιτάχυνση του κινητού,  

β) μόνο η μετατόπιση του κινητού για ορισμένο χρονικό διάστημα,  

γ) η επιτάχυνση και η μετατόπιση του κινη-

τού, Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. 

48. ΘΕΜΑ Β(9334, 12792) 

Β1. Αυτοκίνητο κινείται σε ευθύγραμμο δρόμο και στην εικόνα 

παριστάνεται η γραφική παράσταση της ταχύτητας του αυτοκι-

νήτου σε συνάρτηση με το χρόνο. 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση.  

Η μετατόπιση του αυτοκινήτου από 0-30s είναι: 

α) 300m β) 600m γ) 900m 

 Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 8 

49. ΘΕΜΑ Β(9572) 

Β1. Ένα όχημα είναι αρχικά ακίνητο και τη χρονική στιγμή t = 0, αρχίζει να κινείται εκτελώντας ευ-

θύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση. 

Α) Να συμπληρώσετε τα στοιχεία που λείπουν από τον παρακάτω πίνακα: 

Χρονική στιγμή  Ταχύτητα Διάστημα 

t (s) υ (m/s) s (m) 

0 0 0 

1 4  

2  8 

 16  

Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε τις τιμές των μεγεθών που συμπληρώσατε    Μονάδες 8  
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50. ΘΕΜΑ Β(9576) 

Β2. Ένα αυτοκίνητο μετακινείται ευθύγραμμα σε οριζόντιο 

δρόμο. Στο διπλανό διάγραμμα παριστάνεται γραφικά η τιμή 

της ταχύτητας σε συνάρτηση με το χρόνο.  

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση Από το διάγραμμα αυτό 

συμπεραίνουμε ότι :  

α) Το αυτοκίνητο κινείται με σταθερή επιτάχυνση μέτρου  

α = 2 m/s2 

β) H μετατόπιση του αυτοκίνητοι στο χρονικό διάστημα 0 → 40 s είναι ίση με 800 m  

γ) Η μέση ταχύτητα του αυτοκινήτου στο χρονικό διάστημα 0 → 40 s είναι ίση με 10 m/s 

 Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας Μονάδες 9 

51. ΘΕΜΑ Β(9607) 

Β2. Ένα κιβώτιο κινείται σε ευθύγραμμο δρόμο που ταυτίζεται με τον οριζόντιο άξονα x'x. Τη χρονική 

στιγμή t = 0 διέρχεται από τη θέση xο = 0 του άξονα κινούμενο προς τη θετική φορά. Η εξίσωση της 

θέσης του κιβωτίου σε συνάρτηση με το χρόνο είναι της μορφής, x = 5t + 8t2 για t > 0. 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση  

Για το κιβώτιο ισχύει ότι: 

α) τη χρονική στιγμή t = 0 διέρχεται από τη θέση xο = 0 με ταχύτητα υ = 5 m/s. 

β) η επιτάχυνση με την οποία κινείται έχει μέτρο ίσο με 5 m/s2 . 

γ) η ταχύτητα του αυξάνεται με σταθερό ρυθμό που έχει μέτρο ίσο με 8 m/s.  Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας Μονάδες 9 

52. ΘΕΜΑ Β(10084) 

Β1. Μαθητής της Α' Λυκείου παρατηρεί στο σχήμα τις γραφικές 

παραστάσεις ταχύτητας - χρόνου δύο αυτοκινήτων A και Β που 

κινούνται σε ευθύγραμμο τμήμα της Εθνικής Οδού. Ο μαθητής 

συμπεραίνει ότι τη χρονική στιγμή t = 15 s τα αυτοκίνητα έχουν 

ίσες ταχύτητες. 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.  

α) Το συμπέρασμα του μαθητή είναι σωστό.  

β) Το συμπέρασμα του μαθητή είναι λάθος.  

γ) Τα παραπάνω δεδομένα δεν επαρκούν για να καταλήξει ο μαθητής σε  συμπέρασμα. Μονάδες 4 
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Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.  Μονάδες 8 

53. ΘΕΜΑ Β(10094, 10113, 10818, 10842, 12781) 

B1. Ένα αυτοκίνητο και ένα ποδήλατο βρίσκονται σταματημένα μπροστά από ένα φωτεινό σημα-

τοδότη. Τη χρονική στιγμή t =0 ο φωτεινός σηματοδότης γίνεται πράσινος οπότε το αυτοκίνητο και 

το ποδήλατο ξεκινούν ταυτόχρονα κινούμενα ευθύγραμμα με σταθερή επιτάχυνση.  

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Τη χρονική στιγμή t1 το αυτοκίνητο απέχει από το σηματοδότη τετραπλάσια απόσταση από αυτή 

που απέχει το ποδήλατο. Συμπεραίνουμε ότι η επιτάχυνση του αυτοκινήτου συγκριτικά με εκείνη 

του ποδηλάτου έχει μέτρο:  

α) διπλάσιο β) τετραπλάσιο γ) οκταπλάσιο.     Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 8 

54. ΘΕΜΑ Β(10106, 10803) 

Β1. Ένα σώμα είναι ακίνητο στη θέση xο = 0 και τη χρονική στιγμή tο = 0 αρχίζει να κινείται ευ-

θύγραμμα με σταθερή επιτάχυνση a = 2m/s2 . 

Α) Να συμπληρώσετε τις τιμές των μεγεθών που λείπουν από τον παρακάτω πίνακα. 

Μονάδες 3 

B) Να σχεδιάσετε σε βαθμολογημένους άξονες τη γραφική παράσταση της τιμής της ταχύτητας του 

σώματος σε συνάρτηση με το χρόνο για το χρονικό διάστημα 0 → 8s. Να εξηγήσετε, ποιο από τα 

μεγέθη του παραπάνω πίνακα, ισούται με την κλίση της ευθείας της γραφικής παράστασης.  

Μονάδες 9 

Χρονική στιγμή Επιτάχυνση Ταχύτητα Θέση 

t (s) a (m/s2) υ (m/s) x (m) 

0  0 0 

2    

4 2   

6    

8    
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55. ΘΕΜΑ Β(10114) 

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

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

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

Το μέτρο της επιτάχυνσης του κινητού θα είναι ίσο με: 

α) 
���
��

 β) 
���
��

  γ) 
��
���

  Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 9 

56.  ΘΕΜΑ Β(10129) 

Β1. Τα διαγράμματα ταχύτητας - χρόνου για δυο κινητά (1) και (2) φαί-

νονται στο σχήμα. 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Αν S1 και S2 τα διαστήματα που διάνυσαν τα κινητά (1) και (2) αντί-

στοιχα το χρονικό διάστημα (0, t0), τότε: 

α) S1 = S2 β) S1 > S2 γ) S1 <S2 Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας Μονάδες 8 

57. ΘΕΜΑ Β(10702, 10967, 10969, 11580) 

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

ταχύτητάς τους μεταβάλλεται με το χρόνο, όπως φαίνεται 

στο διάγραμμα.  

Α) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση.  

α) Στο χρονικό διάστημα 0 →t1 τα δυο κινητά θα έχουν ί-

σες μετατοπίσεις.  

β) Τη χρονική στιγμή t1 τα δυο κινητά θα έχουν ίσες ταχύτητες και ίσες επιταχύνσεις. 

γ) Στο χρονικό διάστημα 0 →t1 η μετατόπιση του Β θα είναι διπλάσια από τη μετατόπιση του Α. 

Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 8 
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58. ΘΕΜΑ Β(10703) 

Β1. Ένα όχημα κινείται ευθύγραμμα. Η τιμή της 

τα) Στο χρονικό διάστημα t1 → t2 η επιτάχυνση 

του οχήματος έχει θετική τιμή. 

γ) Το μέτρο της επιτάχυνσης του οχήματος στο 

χρονικό διάστημα 0 → t1, είναι μικρότερο από το 

μέτρο της επιτάχυνσής του στο χρονικό διάστημα 

t2 → t3. 

Μονάδες 4χύτητάς του μεταβάλλεται με το 

χρόνο, όπως φαίνεται στο διάγραμμα. Για τις χρο-

νικές στιγμές ισχύει t2=2 t1 και t3= 2,5 t1. 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση. 

α) Στο χρονικό διάστημα 0 → t1 η επιτάχυνση του οχήματος είναι μεγαλύτερη κατά μέτρο, από το 

μέτρο της επιτάχυνσης του στο χρονικό διάστημα t2 →t3 

β) Στο χρονικό διάστημα t1 → t2 η επιτάχυνση του οχήματος έχει θετική τιμή. 

γ) Το μέτρο της επιτάχυνσης του οχήματος στο χρονικό διάστημα 0 → t1, είναι μικρότερο από το 

μέτρο της επιτάχυνσής του στο χρονικό διάστημα t2 → t3.   Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.                                   

59. ΘΕΜΑ Β(10794) 

Β2.  Ένα μικρό σώμα κινείται κατά μήκος του άξονα xx' με σταθερή επιτάχυνση. Τη χρονική στιγμή 

t = 0 το σώμα διέρχεται από το σημείο Ο (x = 0) του προσανατολισμένου άξονα xx'.  

Α) Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα.  

Για κάθε χρονική στιγμή δίδεται η αντίστοιχη θέση του σώματος. 

Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.  Μονάδες 9 

t (s) x (m) υ (m/s)  α (m/s2) 

0 0   

1 +4   

2 +12   
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60. ΘΕΜΑ Β(10811, 10211) 

B2. Ένα αυτοκίνητο κινείται σε ευθύγραμμο δρόμο με σταθερή ταχύτητα υο = 10m/s. Τη χρονική 

στιγμή tο = 0 που το αυτοκίνητο περνά από τη θέση xο = 0 ο οδηγός πατά περισσότερο το γκάζι με 

αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να επιταχύνεται με σταθερή επιτάχυνση a = 4m/s2 . 

Α) Να συμπληρώσετε τις τιμές των μεγεθών που λείπουν από τον παρακάτω πίνακα. 

Χρονική στιγμή Ταχύτητα 

t (s) υ (m/s) 

0  

2  

4  

6  

Μονάδες 4 

B) Να σχεδιάσετε σε βαθμολογημένους άξονες τη γραφική παράσταση της επιτάχυνσης του σώματος 

σε συνάρτηση με το χρόνο για το χρονικό διάστημα 0 → 6s. Μονάδες 4 

Γ) Να υπολογίσετε το εμβαδόν του σχήματος που περικλείεται μεταξύ του οριζόντιου άξονα t και της 

γραμμής που παριστάνει την επιτάχυνση για το χρονικό διάστημα από 0 → 6s, και να εξετάσετε την 

τιμή ποιου φυσικού μεγέθους εκφράζει το εμβαδό που υπολογίσατε. Μονάδες 5 

61. ΘΕΜΑ Β (10812) 

Β2. Η εξίσωση κίνησης ενός σώματος που κινείται σε ευθύγραμμα είναι: x = 10t - 2t2 (S.I.). 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.  

Η εξίσωση της ταχύτητας υ του σώματος (στο S.I.) είναι :  

α. υ = 10 - 4t    β. υ =10 + 4t   γ. υ = 2 -10t              Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.  Μονάδες 9 

62. ΘΕΜΑ Β(10815)  όμοιο με το 46 

Β2. Ένα αυτοκίνητο μετακινείται ευθύγραμμα σε ο-

ριζόντιο δρόμο. Στο διπλανό διάγραμμα παριστάνε-

ται γραφικά η τιμή της ταχύτητας του αυτοκινήτου 

σε συνάρτηση με το χρόνο. 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Από το διάγραμμα αυτό συμπεραίνουμε ότι:  

α) Το αυτοκίνητο κινείται με σταθερή ταχύτητα μέ-

τρου υ = 20m/s.  
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β) H μετατόπιση του αυτοκίνητου στο χρονικό διάστημα 0 → 40s είναι ίση με 800m.  

γ) Η μέση ταχύτητα του αυτοκινήτου στο χρονικό διάστημα 0 → 40s είναι ίση με 10m/s. 

Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. 

63. ΘΕΜΑ Β(10837, 10847, 12798) 

Β2. Στην παρακάτω εικόνα παριστάνεται το διάγραμμα της ταχύτητας ενός κινητού που κινείται ευ-

θύγραμμα σε συνάρτηση με το χρόνο. 

 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση. 

Από τα δεδομένα που μπορείτε να αντλήσετε από το διάγραμμα υπολογίζετε ότι το διάστημα που 

διάνυσε το κινητό σε χρόνο t1 είναι: 

α)  
�

�
����  β) 

�

�
����  γ) 

�

�
����  Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 8 

64. ΘΕΜΑ Β(10841)   

Β1. Αθλητής κινείται ευθύγραμμα διαρκώς προς την ίδια κατεύθυνση. Με τη βοήθεια ενός συστήματος 

χρονοφωτογράφησης μεγάλης ακριβείας καταγράφεται η ταχύτητα του αθλητή. Το σύστημα τίθεται 

σε λειτουργία τη χρονική στιγμή t = 0 και καταγράφει τη χρονική στιγμή t1=2s ταχύτητα μέτρου 

υ=4m/s και τη στιγμή t2 = 6s ταχύτητα μέτρου υ=12m/s 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: 

Αν η κίνηση είναι μια από τις παρακάτω τότε σύμφωνη με τα παραπάνω δεδομένα είναι η 

α) ευθύγραμμη ομαλή με ταχύτητα 2m/s  

β) ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη με επιτάχυνση 2m/s2 

γ) ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη με επιτάχυνση 1m/s2 Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας Μονάδες 8 
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65. ΘΕΜΑ Β(3768, 5188) 

Βι. Δύο κινητά Α και Β κινούνται κατά μήκος του θετικού ημιάξονα Οx και έχουν εξισώσεις κίνη-

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

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

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

α) t = 2s β) t = 1,5s γ) t = 3s Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 8 

66. ΘΕΜΑ Β(5090) 

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 t ≥  0. 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση  

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

α) t1= 2s β) t1 = 3s γ) t1 = 1,5s Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας Μονάδες 8 

67. ΘΕΜΑ Β(5091, 10814) 

Β1. Ένας σκιέρ κινείται ευθύγραμμα σε οριζόντια πίστα. Στη διπλανή εικόνα παριστάνεται το διά-

γραμμα της θέσης του σκιέρ σε συνάρτηση με το χρόνο.  

Α) Να επιλέξετε τη 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 

68. ΘΕΜΑ Β(5102) 

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

λαμβανόμενος επικίνδυνη κατάσταση μπροστά του, εφαρμόζει απότομα τα φρένα και μπλοκάροντας 

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

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 
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Αν το όχημα είχε αρχικά τη διπλάσια ταχύτητα και οι συνθήκες ήταν πανομοιότυπες, δηλαδή ο οδη-

γός 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) Δx Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 9 

69. ΘΕΜΑ Β ( 5182, 5401) 

Β1. Αυτοκίνητο είναι αρχικά ακίνητο. Τη χρονική στιγμή t= 0 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 τη 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 χρο-

νικό διάστημα t1 → t2 εκτελεί ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας Μονάδες 8 

70. ΘΕΜΑ Β(9107, 9175) 

Β2 Ένα αυτοκίνητο ξεκινά από την ηρεμία και κινείται ευθύγραμμα με σταθερή επιτάχυνση. Το αυ-

τοκίνητο στη χρονική διάρκεια του 1ου δευτερολέπτου της κίνησης του διανύει διάστημα ίσο με S1, 

ενώ στη διάρκεια του 2ου δευτερολέπτου διανύει διάστημα ίσο με S2. 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση. Για τα διαστήματα S1 και S2 ισχύει η σχέση: 

α) S1= 2S2 β) S2= 2S1 γ) S2 = 3S1 Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 9 

71. ΘΕΜΑ Β(9585) 

B2. Ένα κινητό εκτελεί ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση έχει αρχική ταχύτητα μέτρου υο και 

επιτάχυνση μέτρου a. 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση:  

Όταν το κινητό έχει αποκτήσει ταχύτητα μέτρου υ = 3υο έχει διανύσει διάστημα: 

α) 
2

02υ
s =

α
  β) 

2

04υ
s =

α
  γ) 

2

0υ
s =

2α
 Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 9 
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72. ΘΕΜΑ Β(9589, 6154) 

Β1. Ένα κινητό διέρχεται τη χρονική στιγμή t0 = 0 από τη θέση xο = 0 ενός προσανατολισμένου άξονα 

Οx, κινούμενο κατά μήκος του άξονα και προς τη θετική του φορά. Η εξίσωση της θέσης του σε 

συνάρτηση με το χρόνο είναι της μορφής, x = 5t + 2t2 (S.I) για t > 0. 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.  

Το μέτρο της ταχύτητας του κινητού τη χρονική στιγμή t = 5 s, είναι ίσο με:  

α) 5 m/s β) 25 m/s γ) 10 m/s Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας Μονάδες 8 

73. ΘΕΜΑ Β(9595) 

Β1. Ένα όχημα ξεκινά από την ηρεμία και κινείται ευθύ-

γραμμα σε οριζόντιο δρόμο. Στη διπλανή εικόνα παρι-

στάνεται το διάγραμμα της τιμής της επιτάχυνσης του 

οχήματος σε συνάρτηση με το χρόνο, από τη χρονική 

στιγμή t = 0 μέχρι τη στιγμή t1 = 6 s. 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση  

Τη χρονική στιγμή t1 = 6 s η τιμή της ταχύτητας του ο-

χήματος είναι ίση με:  

α)  + 4 m/s  β) + 12 m/s   γ) - 4 

m/s Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.  Μονάδες 8 

74. ΘΕΜΑ Β(9651, 10077, 10793) 

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

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

Α) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση  

Τη στιγμή που το περιπολικό φθάνει το αυτοκίνητο:  

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

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

γ) η ταχύτητα του αυτοκινήτου είναι τριπλάσια από τη ταχύτητα του περιπολικού           Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογής σας. Μονάδες 9 
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75. ΘΕΜΑ Β(10111, 10210, 10809) 

B2. Μαθητής της Α' Λυκείου παρατηρεί στο σχήμα τη γραφική παράσταση ταχύτητας - χρόνου ενός 

αυτοκινήτου, που κινείται σε ευθύγραμμο δρόμο. 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Ο μαθητής κάνει τον παρακάτω συλλογισμό, ερμηνεύο-

ντας τη μορφή του διαγράμματος: «Η επιταχυνόμενη κί-

νηση διαρκεί 5s (από 0 έως 5s), ενώ η επιβραδυνόμενη 

διαρκεί 10s (από 10s έως 20s). Αφού λοιπόν το χρονικό 

διάστημα που απαιτείται ώστε η ταχύτητα του να μηδενι-

στεί είναι μεγαλύτερο από το χρονικό διάστημα που απαιτείται για να αυξηθεί η ταχύτητά του σε 

20m/s, συμπεραίνω ότι η επιτάχυνση έχει μεγαλύτερο μέτρο από την επιβράδυνση». 

α) Ο παραπάνω συλλογισμός είναι σωστός.  

β) Ο παραπάνω συλλογισμός είναι λάθος.  

γ) Δεν έχω τα δεδομένα για να συμπεράνω. Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 9 

76. ΘΕΜΑ Β(10700, 12787) 

Β1. Στο διπλανό διάγραμμα παριστάνεται ποιοτικά η τιμή της 

ταχύτητας δυο σωμάτων Α και Β που κινούνται ευθύγραμμα, 

σε συνάρτηση με το χρόνο. Τα σώματα Α και Β κινούνται σε 

παράλληλες τροχιές και τη χρονική στιγμή t = 0 βρίσκονται το 

ένα δίπλα στο άλλο. 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση.  

α) Το σώμα Α είναι ακίνητο ενώ το σώμα Β εκτελεί ευθύ-

γραμμη ομαλή κίνηση . 

β) Τη χρονική στιγμή t1 τα δύο σώματα συναντώνται . 

γ) Η μετατόπιση του σώματος Α στο χρονικό διάστημα 0 → t1, είναι διπλάσια από τη μετατόπιση του 

σώματος Β στο ίδιο χρονικό διάστημα . Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. Μονάδες 8 

77. ΘΕΜΑ Β(10820) 

Β1. Μοτοσικλετιστής βρίσκεται ακίνητος σε ένα σημείο Α. Τη χρονική στιγμή t = 0 ξεκινά και κι-

νείται ευθύγραμμα με σταθερή επιτάχυνση.  

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 
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Αν ο μοτοσικλετιστής βρίσκεται τη χρονική στιγμή t1 σε απόσταση 10 m από το σημείο Α, τότε τη 

χρονική στιγμή 2t1 θα βρίσκεται σε απόσταση από το Α ίση με: 

α) 20m β) 40m γ) 80m  Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 8 

78. ΘΕΜΑ Β(10846, 12794) 

Β1. Στην παρακάτω εικόνα παριστάνεται το διάγραμμα της τιμής της επιτάχυνσης σε συνάρτηση με το 

χρόνο ενός οχήματος το οποίο ξεκινά από την ηρεμία και κι-

νείται ευθύγραμμα για χρονικό διάστημα 6s. 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Το ολικό διάστημα που διανύει το κινητό είναι: 

α) 4m β) 12m γ) 36m Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 8 

79. ΘΕΜΑ Β(9096) 

(βλέπε Ερώτηση 37) 

80. ΘΕΜΑ Β (9467, 11585, 11640) 

Β2. Ένα αυτοκίνητο κινείται ευθύγραμμα με σταθερή ταχύτητα μέτρου υ1 Αν ο οδηγός φρενάρει οι 

τροχοί του αυτοκινήτου ολισθαίνουν και το αυτοκίνητο σταματά αφού διανύσει διάστημα S1. Αν το 

ίδιο αυτοκίνητο κινείται με ταχύτητα μέτρου υ2 =2υ1 σταματά αφού διανύσει διάστημα S2. Η επίδραση 

του αέρα θεωρείται αμελητέα. 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση:  

Μεταξύ των διαστημάτων ισχύει: 

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

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 9 

81. ΘΕΜΑ Β (5044) 

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 . 
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Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση 

Αν 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 

82. ΘΕΜΑ Β(5213, 10807) 

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

μενης 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 τη 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 
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83. ΘΕΜΑ Β(5263, 10792) 

Β1. Στα διπλανά σχήματα φαίνεται η κί-

νηση δύο σφαιρών στο εργαστηριακό τρα-

πέζι. Η απόσταση μεταξύ δύο διαδοχικών 

θέσεων κάθε σφαίρας αντιστοιχεί σε χρο-

νικό διάστημα 1s. Τα μήκη είναι μετρη-

μένα σε cm. Η ταχύτητα του κινητού Α εί-

ναι υ1. Το κινητό Β ξεκίνησε από την ηρε-

μία και η μέση ταχύτητά του για όλη τη 

διαδρομή είναι υ2. 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση 

Για τις ταχύτητες των σωμάτων ισχύει: 

α) υ1 = υ2  β) υ1 > υ2  γ) υ1 < υ2  

Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας 

84. ΘΕΜΑ Β(9089, 9172) 

Β1. Κατά την εκτέλεση μιας εργαστηριακής άσκησης για τη μελέτη της ευθύγραμμης κίνησης, φω-

τογραφήσαμε μια σφαίρα σε διάφορες θέσεις κατά τη διάρκεια της κίνησής της και πήραμε την πα-

ρακάτω εικόνα. Στην εικόνα αυτή φαίνεται η θέση της σφαίρας τη χρονική στιγμή t= 0, καθώς και 

οι διαδοχικές της θέσεις σε ίσα χρονικά διαστήματα, όπου το καθένα είναι ίσο με 0,1 s. 

 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση.  

Παρατηρώντας την παραπάνω εικόνα, η μέση ταχύτητα της σφαίρας από τη χρονική στιγμή t= 

0 μέχρι τη στιγμή t1= 0,5 s υπολογίζεται ίση με:  

α) 30 cm/s  β) 25 cm/s  γ) 18 cm/s           Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 
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85. ΘΕΜΑ Β(10839) 

Β2. Στο εργαστήριο του σχολείου σας μελετήσατε πειραματικά την ευθύγραμμη κίνηση ενός αμαξι-

δίου πάνω σε μια επιφάνεια με τη βοήθεια ενός ηλεκτρικού χρονομετρητή. Η χαρτοταινία που πήρατε 

από το πείραμα παριστάνεται στο παρακάτω σχήμα 

 

Επεξεργαστήκατε τη παραπάνω χαρτοταινία γνωρίζοντας το γεγονός ότι η απόσταση μεταξύ 

των διαδοχικών κουκίδων αντιστοιχεί σε χρονικό διάστημα 0,1 s. Με βάση τα αποτελέσματα της ε-

πεξεργασίας κατασκευάσατε τη γραφική παράσταση της ταχύτητας του αμαξιδίου σε συνάρτηση με 

το χρόνο θεωρώντας ότι η πρώτη κουκίδα αντιστοιχεί στη χρονική στιγμή t= 0 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: Ένας συμμαθητής σας μπέρδεψε τη γραφική παράσταση 

που προέκυψε από την επεξεργασία του δικού σας πειράματος με τις αντίστοιχες γραφικές παραστά-

σεις που προέκυψαν από την επεξεργασία των δεδομένων από άλλα δυο αντίστοιχα πειράματα. Από 

τις παρακάτω γραφικές παραστάσεις στο δικό σας πείραμα αντιστοιχεί: 

Α Β Γ 

 

      α) η  Α    β) η Β     γ) η Γ             Μονάδες 5 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας                Μονάδες 8 

86. ΘΕΜΑ Β(10840) 

Β2. Στο εργαστήριο του σχολείου σας μελετήσατε πειραματικά 

την ευθύγραμμη κίνηση ενός αμαξιδίου πάνω σε μια επιφάνεια 

με τη βοήθεια ενός ηλεκτρικού χρονομετρητή. Κατά την επε-

ξεργασία της χαρτοταινίας που πήρατε από το πείραμα χρησι-

μοποιήσατε το γεγονός ότι η απόσταση μεταξύ των διαδοχικών 

κουκίδων αντιστοιχεί σε χρονικό διάστημα 0,1s. Με βάση τα 

αποτελέσματα της επεξεργασίας κατασκευάσατε τη γραφική 
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παράσταση της ταχύτητας του αμαξιδίου σε συνάρτηση με το χρόνο, όπως παριστάνεται στο διπλανό 

σχήμα και θεωρώντας ότι η πρώτη κουκίδα αντιστοιχεί στη χρονική στιγμή t = 0. 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση:  

Ένας συμμαθητές σας μπέρδεψε τη χαρτοταινία του δικού σας πειράματος με τις χαρτοταινίες από 

άλλα 2 αντίστοιχα πειράματα. 

 

Η χαρτοταινία που αντιστοιχεί στο δικό σας πείραμα, είναι: 

 α) η Α β) η Γ γ) η Β               Μονάδες 5 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας 

87. ΘΕΜΑ Β(10930, 12801) 

B2. Σε ένα αυτοκίνητο, λόγο κακής εφαρμογής ενός εξαρτήματος, κάθε δυο δευτερόλεπτα στάζει από 

τη μηχανή του μια σταγόνα λάδι. Βρίσκεστε στο άκρο ενός δρόμου και το προαναφερθέν αυτοκίνητο 

περνά διπλά σας διαγράφοντας ευθεία τροχιά. Αφού το αυτοκίνητο απομακρυνθεί, και ενώ δεν δια-

σχίζει το δρόμο κάποιο άλλο αυτοκίνητο, παρατηρείτε στο οδόστρωμα τις κηλίδες λαδιού να έχουν 

την παρακάτω εικόνα. 

Με μια μετροταινία που διαθέτετε μετράτε την απόσταση μεταξύ δυο διαδοχικών κηλίδων και τη 

βρίσκετε σε όλες τις περιπτώσεις ίση με 30 m. 

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

Το αυτοκίνητο εκτελεί: 

α) ευθύγραμμη ομαλή κίνηση με ταχύτητα μέτρου υ  = 30 m/s  

β) ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση με αρχική ταχύτητα υ  = 15 m/s  

γ) ευθύγραμμη ομαλή κίνηση με ταχύτητα μέτρου υ  = 15 m/s        Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. 
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2. ΔΥΝΑΜΙΚΗ 

88. ΘΕΜΑ B(3772, 5229) 

Βι. 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 δυνά-

μεις 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 

89. ΘΕΜΑ Β ( 5146, 10810) 

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

τακόρυφη 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 α-

σκείται το από το πάτωμα στο σώμα. Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας. Μονάδες 8 

90. ΘΕΜΑ Β(10700, 12787) 

Β2. Στο διπλανό σχήμα φαίνονται οι κάθετες συνιστώσες F
�x και F
�y της δύ-

ναμης F
�.  

Α) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση. 

Αν το μέτρο της συνιστώσας F
�x και το μέτρο της δύναμης F
� συνδέονται με 

τη σχέση Fx = 0,8F, τότε το μέτρο της συνιστώσας F
�y και το μέτρο της δύ-

ναμης F
� θα συνδέονται με τη σχέση :  

α) Fy = 0,8F  β) Fy = 0,6F  γ )  Fy = 0,5F Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογής σας. Μονάδες 9 

91. ΘΕΜΑ Β(3761, 5226) 

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

ρυφη σταθερή δύναμη μέτρου �� , οπότε το σώμα κινείται κατακόρυφα προς τα πάνω 

με σταθερή επιτάχυνση μέτρου α = 2g, όπου g η επιτάχυνση της βαρύτητας. 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση 

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

F(Ν) N 

0 
 

2 
 

6 
 

10 
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α) F β) 3F γ)   
F

3
  Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.  Μονάδες 9 

92. ΘΕΜΑ Β(3774, 10825) 

Β2. Μία μεταλλική σφαίρα κινείται κατακόρυφα προς τα πάνω και κα-

τακόρυφα προς τα κάτω με σταθερή επιτάχυνση, το μέτρο της οποίας 

είναι ίσο με a και στις δύο περιπτώσεις, όπως φαίνεται στην εικόνα. 

Στην εικόνα παριστάνονται επίσης και οι δυνάμεις που ασκούνται στη 

σφαίρα σε κάθε περίπτωση. 

Α) Να επιλέξετε τη 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 

93. ΘΕΜΑ Β(4173, 9623) 

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

δραση 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 επιτά-

χυνση 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 

94. ΘΕΜΑ Β(10081) 

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

δύναμης �� με επιτάχυνση μέτρου 10 m/s2  

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Αν διπλασιαστεί το μέτρο της δύναμης που ασκείται στο σώμα, τότε το σώμα θα αποκτήσει επιτά-

χυνση που θα έχει μέτρο: 

α) 20 m/s2 β) 40 m/s2 γ) 10 m/s2 Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 8 
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95. ΘΕΜΑ Β(4186, 5203) 

Β2. Γερανός ασκεί σε κιβώτιο κατακόρυφη δύναμη �

� με την επίδραση της οποίας το κιβώτιο κατεβαί-

νει κατακόρυφα με επιτάχυνση μέτρου 


�
, όπου g η επιτάχυνση της βαρύτητας. 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

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

� και το μέτρο Β του βά-

ρους του κιβωτίου ισχύει . 

α) 

B
F =

2   β) F = 2 Β γ) F = Β Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 9 

96. ΘΕΜΑ Β(4983, 9011) 

Β1) Σε ένα σώμα μάζας m ασκείται σταθερή (συνισταμένη) δύναμη μέτρου �

� , 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 μέτρου: 

α) 2α β) 3α γ) 
2

α
  Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.  Μονάδες 8 

97. ΘΕΜΑ Β(4996, 9052) 

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 μέ-

τρα και αρχίζουν να κινούνται ευθύγραμμα. Στο διπλανό διά-

γραμμα ταχύτητας - χρόνου, φαίνεται πως μεταβάλλεται το μέ-

τρο της ταχύτητας 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 
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98. ΘΕΜΑ Β(5046, 10816) 

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

γραμμο, 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 τη 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 

99. ΘΕΜΑ Β(5050) 

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

�1 

και �

�2 σταθερής κατεύθυνσης. Οι δυνάμεις είναι συνεχώς κάθετες μεταξύ τους με μέτρα  

F1 = 3Ν και F2 = 4Ν. 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση  

Η σφαίρα κινείται με επιτάχυνση που έχει μέτρο ίσο με: 

α) 3,5m/s2 β) 2,5m/s2 γ) 0,5m/s2 Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 9 

100. ΘΕΜΑ Β(5052) 

Β2. Τα κιβώτια Σ1 και Σ2, του διπλανού 

σχήματος, έχουν μάζες m1 και m2 αντί-

στοιχα, με m2 = m1 και είναι δεμένα με α-

βαρές και μη εκτατό νήμα. Τα κιβώτια σύ-

ρονται πάνω σε λείο οριζόντιο δάπεδο με την επίδραση οριζόντιας σταθερής δύναμης �� και μετακι-

νούνται ευθύγραμμα με σταθερή επιτάχυνση α , ενώ το αβαρές και μη εκτατό νήμα που τα συνδέει 

παραμένει συνεχώς τεντωμένο. 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση 

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

� 

είναι: 

α) F = T β) F = 2T γ) F = 3T Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 9 
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101. ΘΕΜΑ Β (5065, 9148) 

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 μέ-

χρι 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 τη 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 επιβραδυνό-

μενη 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 

102. ΘΕΜΑ Β(5072, 10126, 10851) 

Β2. Κιβώτιο βρίσκεται ακίνητο σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Τη χρονική στιγμή t = 0 στο κιβώτιο α-

σκείται οριζόντια (συνισταμένη) δύναμη η τιμή της οποίας σε 

συνάρτηση με το χρόνο δίνεται από το διάγραμμα στη δι-

πλανή εικόνα. 

Α) Να επιλέξετε τη 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 

103. ΘΕΜΑ Β (5076, 10824) 

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

ναμη �

� . Το κιβώτιο κινείται πάνω στο οριζόντιο επίπεδο με ταχύτητα που αυξάνεται ανάλογα με το 

χρόνο. 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.  
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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 

104. ΘΕΜΑ Β(5099, 5405) 

B1. Στο κιβώτιο που φαίνεται στο διπλανό σχήμα ασκούνται δύο οριζόντιες δυνάμεις �

�1 και �

�2, με 

μέτρα F1 = 4 Ν και F2 = 3 N. Το κιβώτιο παραμένει συνε-

χώς 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 

105. ΘΕΜΑ Β(5180, 5404) 

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

γ) Η ολική μετατόπιση του αυτοκινήτου είναι μηδέν. Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 8 

106. ΘΕΜΑ Β ( 5182, 5401) 

Β2. Σε ένα κιβώτιο μάζας mπου βρίσκεται ακίνητο πάνω σε λείο οριζόντιο δάπεδο ασκείται οριζόντια 

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

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση 
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Αν μαζί με την ��1 ασκούμε στο κιβώτιο και δεύτερη οριζόντια δύναμη ��2 με μέτρο F2=
��
�

 και αντίθε-

της κατεύθυνσης από την ��1, τότε η επιτάχυνση με την οποία θα κινείται το κιβώτιο θα έχει μέτρο 

ίσο με : 

α) 
α

2
 β)  

2α

3
 γ) 

α

3
   Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 9 

107. ΘΕΜΑ Β(5200, 10800) 

Β2. Γερανός ασκεί σε κιβώτιο κατακόρυφη δύναμη ��1 με την επίδραση της οποίας το κιβώτιο ανε-

βαίνει κατακόρυφα με επιτάχυνση μέτρου g/2, όπου g η επιτάχυνση της βαρύτητας. Όταν ο γερανός 

κατεβάζει το ίδιο κιβώτιο ασκώντας σε αυτό κατακόρυφη δύναμη ��2 το κιβώτιο κατεβαίνει με επιτά-

χυνση μέτρου g/2. 

Α) Να επιλέξετε τη 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= 2F2 Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 9 

108. ΘΕΜΑ Β (5213, 10807) 

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

κατακόρυφη επιτάχυνση με φορά προς τα πάνω μέτρου g/3, 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 τη σωστή απάντηση:  

Για τα μέτρα των δυο δυνάμεων ισχύει: 

(α)  

B
F =

3  (β)  

4B
F =

3  (γ)  

2B
F =

3  Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 8 

109. ΘΕΜΑ Β(5216, 10802) 

Β1. Σε κύβο Α μάζας m ασκείται συνισταμένη δύναμη μέτρου �� 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 τη σωστή απάντηση  

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

νηθεί το σώμα Γ ισούται με:  
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α) 4 m/s2 β) 2 m/s2 γ) 8 m/s2 Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 8 

110. ΘΕΜΑ Β(5221, 10080, 10806) 

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 

111. ΘΕΜΑ Β(5259, 10102) 

Β1. Σε κύβο μάζας 2kg που βρίσκεται σε λείο οριζόντιο δάπεδο ασκούνται δύο οριζόντιες δυνάμεις 

μέτρου F1= 4 Ν και F2= 3 Ν κάθετες μεταξύ τους όπως δείχνεται στο διπλανό σχήμα . 

Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση  

Η επιτάχυνση με την οποία θα κινηθεί ο κύβος έχει μέτρο ίσο με:  

α) 2,5 m/s2 β) 1,5 m/s2 γ) 2 

m/s2 Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή 

σας. Μονάδες 8 

112. ΘΕΜΑ Β(5263, 10792) 

Β2. Σε δύο σώματα Σ1 και Σ2 ίσων μαζών με τιμή m= 10kg ασκούνται κατακόρυφες δυνάμεις ��1 και 

��2 αντίστοιχα. Οι δυνάμεις έχουν κατεύθυνση αντίθετη από τα βάρη των σωμάτων. Το σώμα Σ1 επι-

ταχύνεται προς τα πάνω με επιτάχυνση 2 m/s2. Το σώμα Σ2 επιβραδύνεται προς τα κάτω με επιβρά-

δυνση 2 m/s2. 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση  

Για τις τιμές των δυο δυνάμεων ισχύει: 

α) F1=F2 β) F1>F2 γ) F1<F2 Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 9 
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113. ΘΕΜΑ Β(5276, 10808) 

Β1. Στο διπλανό σχήμα έχουν σχεδιασθεί τα διαγράμματα Α και 

Β της τιμής της ταχύτητας δυο σωμάτων, σε συνάρτηση με το 

χρόνο. Τα σώματα κινούνται σε παράλληλες ευθύγραμμες τρο-

χιές  

Α) Να επιλέξτε τη σωστή απάντηση  

α) Τα μέτρα των επιταχύνσεων των δύο σωμάτων ικανοποιούν 

τη σχέση αΒ = 2αΑ. 

β) Αν τα δύο σώματα έχουν ίσες μάζες τότε η συνισταμένη των 

δυνάμεων που ασκούνται στο σώμα Α είναι ίση με τη συνισταμένη των δυνάμεων που ασκούνται στο 

σώμα Β. 

γ) Αν SA το διάστημα που διανύει το σώμα Α στο χρονικό διάστημα 0—>t1 και SB το διάστημα που 

διανύει το σώμα Β στο ίδιο χρονικό διάστημα θα ισχύει SA=4 SB Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 8 

114. ΘΕΜΑ Β(10699) 

Β2. Στο διπλανό διάγραμμα απεικονίζονται ποιοτικά οι τιμές των ταχυτήτων, δυο σωμάτων Α και Β 

που μετακινούνται ευθύγραμμα, σε συνάρτηση με το χρόνο Τότε: 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση  

α) Αν η συνισταμένη δύναμη που ασκείται στο σώμα Α είναι ίση με τη 

συνισταμένη δύναμη που ασκείται στο σώμα Β, τότε η μάζα του σώμα-

τος Α είναι μεγαλύτερη από την μάζα του Β. 

β) Αν τα δύο σώματα έχουν ίσες μάζες τότε η συνισταμένη των δυνά-

μεων που ασκούνται στο σώμα Α είναι μεγαλύτερη, από τη συνιστα-

μένη των δυνάμεων που ασκούνται στο σώμα Β. 

γ) Αν η συνισταμένη δύναμη που ασκείται σε κάθε σώμα έχει το ίδιο μέτρο, τότε μάζα του σώματος 

Α θα είναι ίση με τη μάζα του σώματος Β. Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. Μονάδες 9 



1ο ΓΕΛ  ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ                ΤΡΑΠΕΖΑ  ΘΕΜΑΤΩΝ 

 
44 

115. ΘΕΜΑ Β(5329, 9084) 

Β2) Ένα σώμα κινείται σε οριζόντιο δάπεδο. Στο σώμα ασκούνται 

δυνάμεις των οποίων η συνισταμένη είναι οριζόντια και η αλγεβρική 

της τιμή μεταβάλλεται όπως φαίνεται στο διπλανό διάγραμμα Τρεις 

μαθητές παρατηρώντας αυτό το διάγραμμα, υποστηρίζουν: 

Μαθητής Α: Το σώμα στο χρονικό διάστημα 0 → t1 κινείται με στα-

θερή ταχύτητα και τη χρονική στιγμή t1 αρχίζει να επιβραδύνεται. 

Μαθητής Β: Το σώμα στο χρονικό διάστημα 0 → t1 κινείται με στα-

θερή επιτάχυνση και τη χρονική στιγμή t1 αρχίζει να επιβραδύνεται. 

Μαθητής Γ: Η ταχύτητα του σώματος στο χρονικό διάστημα 0 → t1 αυξάνεται με σταθερό ρυθμό και 

στο t1 → t2 ο ρυθμός με τον οποίο αυξάνεται η ταχύτητα, μειώνεται. 

Α) Από τους παραπάνω μαθητές αυτός που εκφράζει σωστή άποψη είναι:  

α) ο μαθητής Α β) ο μαθητής Β γ) ο μαθητής Γ Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 9 

116. ΘΕΜΑ Β(5330, 9093, 12796) 

Β1) Ένα σώμα μάζας m κινείται σε οριζόντιο δάπεδο με σταθερή ταχύτητα μέτρου υ0. Τη χρονική 

στιγμή t= 0 ασκείται στο σώμα σταθερή συνισταμένη δύναμη μέτρου F, αντίρροπη της ταχύτητας του, 

μέχρι να σταματήσει. 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση. 

Από τα παρακάτω διαγράμματα αυτό που δείχνει σωστά πως μεταβάλλεται η αλγεβρική τιμή της τα-

χύτητας του σώματος σε συνάρτηση με το χρόνο, είναι: 

 

α) το Α β) το Β γ) το Γ Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 8 
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117. ΘΕΜΑ Β(5333, 9102) 

Β2. Δύο σώματα Σ1 και Σ2, με μάζες m1 και m2 αντίστοιχα, είναι ακίνητα σε λείο οριζόντιο δάπεδο. 

Τη χρονική στιγμή t = 0, τα σώματα Α και Β δέχονται οριζόντιες 

δυνάμεις οι οποίες έχουν ίσα μέτρα και αρχίζουν να κινούνται ευ-

θύγραμμα. Στο διπλανό διάγραμμα ταχύτητας - χρόνου, φαίνεται 

πως μεταβάλλεται το μέτρο της ταχύτητας των σωμάτων σε συ-

νάρτηση με το χρόνο. 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση.  

Για τις μάζες των σωμάτων ισχύει η σχέση: 

α) m1 = m2 β) m1 > 2m2 γ) m1=m2/2 Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 9 

118. ΘΕΜΑ Β(10813, 10817) 

Β1. Δύο κιβώτια 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 αΑ και αΒ των επιταχύνσεων των κιβωτίων Α 

και Β αντίστοιχα, ισχύει:  

α) αΑ = αΒ β) αΑ > αΒ γ) αΑ < αΒ Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 8 

119. ΘΕΜΑ Β(5510, 10843) 

Β1. Δύο αυτοκίνητα με μάζες mA = 4000kg και mB = 1000kg είναι αρχικά ακίνητα σε οριζόντιο 

δρόμο. Τα αυτοκίνητα αρχίζουν να κινούνται στο δρόμο με σταθερή επιτάχυνση. Η συνισταμένη δύ-

ναμη που ασκείται στα δυο αυτοκίνητα έχει το ίδιο μέτρο  

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Όταν τα αυτοκίνητα έχουν διανύσει απόσταση x κινούνται με ταχύτητες μέτρου υΑ και υΒ αντίστοιχα 

για τα οποία ισχύει: 

α) υΑ =υΒ β) 2υΑ =υΒ γ) υA =2υΒ Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 8 
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120. ΘΕΜΑ Β (5515, 9574) 

Β2. Κιβώτιο βρίσκεται ακίνητο σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Τη χρονική στιγμή t = 0 ασκείται στο κι-

βώτιο οριζόντια δύναμη η τιμή της οποίας μεταβάλλεται σε συνάρ-

τηση με το χρόνο, όπως φαίνεται στο διάγραμμα που παριστάνεται 

στη διπλανή εικόνα. 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Το κιβώτιο αποκτά τη μέγιστη κατά μέτρο ταχύτητα:  

α) τη χρονική στιγμή 10s  

β) τη χρονική στιγμή 15s  

γ) τη χρονική στιγμή 30s Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 9 

121. ΘΕΜΑ Β(9077, 9169) 

Β1) Μια οριζόντια δύναμη μέτρου �� ασκείται σε ένα σώμα μάζας m1 και το σώμα κινείται σε λείο 

οριζόντιο δάπεδο με επιτάχυνση ίση με α. Αν η ίδια οριζόντια δύναμη ασκηθεί σε δεύτερο σώμα μάζας 

m2, τότε αυτό κινείται σε λείο οριζόντιο δάπεδο με επιτάχυνση ίση με α/2. 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση: Για τις μάζες των σωμάτων ισχύει η σχέση: 

α) m1 = m2 β) m1  = 2m2 γ) m1 =m2/2 Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 8 

122. ΘΕΜΑ Β(9096, 9173) 

Β2 Δύο σώματα Σ1 και Σ2, με μάζες m1 και m2 (m2= 2m1) αντίστοιχα, είναι ακίνητα σε λείο οριζόντιο 

δάπεδο. Τη χρονική στιγμή t = 0, ασκείται σε κάθε σώμα οριζόντια 

σταθερή δύναμη, στο Σ1 μέτρου F1 και αντίστοιχα στο Σ2 μέτρου F2. 

Στο διπλανό διάγραμμα ταχύτητας - χρόνου, φαίνεται πως μεταβάλ-

λεται το η αλγεβρική τιμή της ταχύτητας των σωμάτων σε συνάρ-

τηση με το χρόνο. 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση.  

Για τα μέτρα των δυνάμεων ισχύει η σχέση: 

α) F1=F2 β) F1= 2F2 γ) F1= F2/2 Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 9 
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123. ΘΕΜΑ Β(9136, 10162, 10821) 

Β2. Ένα κιβώτιο είναι αρχικά ακίνητο σε λείο οριζόντιο δάπεδο. Στο κιβώτιο ασκούνται δυο σταθερές 

οριζόντιες αντίρροπες δυνάμεις ��1 και ��2 με αποτέλεσμα το 

κιβώτιο να κινείται με επιτάχυνση α ομόρροπη της ��1.  

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Αν καταργηθεί η ��2 η επιτάχυνση με την οποία κινείται το κιβώτιο έχει διπλάσιο μέτρο χωρίς να αλ-

λάξει φορά. Τότε τα μέτρα των δυνάμεων ��1και ��2 συνδέονται με τη σχέση :  

α) F1=2F2 β) F2=2F1 γ) F1=3F2 Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 9 

124. ΘΕΜΑ Β(9444, 9617, 11637, 14728) 

Β2. Κιβώτιο κινείται ευθύγραμμα σε οριζόντιο δάπεδο και η 

τιμή της ταχύτητας του μεταβάλλεται σύμφωνα με τη σχέση 

υ = 5t (S.I.). Στη διπλανή εικόνα παριστάνονται τρία δια-

γράμματα, τα Α, Β και Γ, που το καθένα μπορεί παριστάνει 

την τιμή της συνισταμένης δύναμης που δέχεται το κιβώτιο 

σε συνάρτηση με το χρόνο. 

Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.  

Το διάγραμμα που παριστάνει σωστά την τιμή της συνισταμένης των δυνάμεων που ασκούνται στο 

κιβώτιο είναι: 

α) το Α β) το Γ γ) το Β Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 9 

125. ΘΕΜΑ Β(10078) 

Β2. Ένα κιβώτιο είναι αρχικά ακίνητο σε λείο οριζόντιο δάπεδο . Στο κιβώτιο ασκούνται δυο στα-

θερές αντίρροπες δυνάμεις ��1 και F
�2 με μέτρα F1 =2 F2 . 

Το κιβώτιο αποκτά επιτάχυνση α ομόρροπη της F1 .  

Α) Να επιλέξτε τη σωστή πρόταση 

Αν καταργηθεί η F
�2 , η επιτάχυνση με την οποία θα κι-

νηθεί το κιβώτιο θα ισούται με:  

α) 2 α

� β) α

� γ) 
�

�

�
 Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. Μονάδες 9 
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126. ΘΕΜΑ Β(9153, 9604) 

Β1. Το μέτρο της επιτάχυνσης της βαρύτητας στην επιφάνεια της Γης είναι 6,25 φορές μεγαλύτερο 

από το μέτρο της επιτάχυνσης της βαρύτητας στην επιφάνεια της Σελήνης. Το βάρος ενός μεταλλικού 

κύβου, όπως μετράται με το ίδιο δυναμόμετρο, στη Γη είναι ΒΓ και στην επιφάνεια της Σελήνης είναι 

ΒΣ. Αν στον ίδιο κύβο, ασκηθεί οριζόντια δύναμη μέτρου F που αρχικά ηρεμεί πάνω σε λείο οριζόντιο 

δάπεδο στην επιφάνεια της Γης αυτός θα κινηθεί με επιτάχυνση μέτρου αΓ. Αν ασκηθεί οριζόντια 

δύναμη ίδιου μέτρου F στον ίδιο κύβο που αρχικά ηρεμεί πάνω σε λείο οριζόντιο δάπεδο στην επιφά-

νεια της Σελήνης αυτός θα αποκτήσει επιτάχυνση μέτρου αΣ. Η επίδραση του αέρα, όπου υπάρχει 

θεωρείται αμελητέα. 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Για τα μέτρα των βαρών και των επιταχύνσεων που αποκτά ο κύβος ισχύουν οι σχέσεις:  

α) ΒΓ = 6,25·ΒΣ και αΓ = 6,25·αΣ 

β) ΒΓ = 6,25·ΒΣ και αΓ = αΣ 

γ) ΒΓ =ΒΣ και αΓ = 6,25·αΣ Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 8 

127. ΘΕΜΑ Β(9158) 

Β1.H επιτάχυνση της βαρύτητας στην επιφάνεια της Γης είναι g = 9,8m/s2 ενώ στην επιφάνεια του Δία 

gΔ = 25,9m/s2. Οι παρακάτω δύο στήλες αναφέρονται στην ελκτική βαρυτική δύναμη που ασκεί ο 

πλανήτη Δίας σε έναν αστροναύτη, καθώς και στη μάζα του αστροναύτη, όταν βρίσκεται στην επιφά-

νειά του. 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 8 

 Ελκτική δύναμη που ασκεί ο πλανήτης Δίας στον Α-

στροναύτη 

Μάζα του αστροναύτη στον Πλανήτη 

Δία 

α) Μεγαλύτερη, σε σχέση με την ελκτική δύναμη που α-

σκείται στον αστροναύτη από τη Γη όταν βρίσκεται 

στην επιφάνειά της 

Ίδια με αυτήν στη Γη 

β) Μεγαλύτερη, σε σχέση με την ελκτική δύναμη που α-

σκείται στον αστροναύτη από τη Γη όταν βρίσκεται 

στην επιφάνειά της 

Μεγαλύτερη από τη μάζα του στη Γη 

γ) Ίση με την ελκτική δύναμη που ασκείται στον α-

στροναύτη από τη Γη όταν βρίσκεται στην επιφά-

νειά της 

Μεγαλύτερη από τη μάζα του στη Γη 
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128. ΘΕΜΑ Β(9330, 9659, 10108, 10798, 10824, 10850, 10865, 11632΄, 12791) 

Β2. Κιβώτιο βρίσκεται ακίνητο σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Τη χρο-

νική στιγμή t = 0 στο κιβώτιο ασκείται οριζόντια δύναμη η τιμή 

της οποίας σε συνάρτηση με το χρόνο δίνεται από το διάγραμμα 

που παριστάνεται στη διπλανή εικόνα, οπότε το κιβώτιο αρχίζει 

να κινείται κατά τη θετική φορά του άξονα x. 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Τη χρονική στιγμή t = 3s,  

α) το κιβώτιο εξακολουθεί να κινείται κατά τη θετική φορά του άξονα x 

β) Ηρεμεί 

γ) το κιβώτιο κινείται κατά την αρνητική φορά του άξονα x. Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.  

129. ΘΕΜΑ Β(9436) 

Β2. Κιβώτιο βρίσκεται ακίνητο σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Τη 

χρονική στιγμή t= 0 στο κιβώτιο ασκείται οριζόντια δύναμη η 

τιμή της οποίας σε συνάρτηση με το χρόνο δίνεται από το διά-

γραμμα που παριστάνεται στη διπλανή εικόνα. 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Το κιβώτιο κινείται με τη μέγιστη ταχύτητα τη χρονική στιγμή, 

α) 10 s β) 15 s γ) 20 

s Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 9 

130. ΘΕΜΑ Β(9444, 11637) 

(βλέπε ερώτηση 124) 

131. ΘΕΜΑ Β (9447, 11582, 11638) 

Β1. Σε μια σφαίρα μάζας m ασκούνται μόνο δυο δυνάμεις με κάθετες διευθύνσεις με ίσα μέτρα F η 

κάθε μια. 

[11638: Μια σφαίρα μάζας m είναι αρχικά ακίνητη πάνω σε λείο οριζόντιο δάπεδο. Στη σφαίρα α-

σκούνται ταυτόχρονα δυο οριζόντιες δυνάμεις (παράλληλες προς το οριζόντιο δάπεδο), κάθετες με-

ταξύ τους, με ίσα μέτρα F η κάθε μια. Η σφαίρα αρχίζει να μετακινείται πάνω στο οριζόντιο δάπεδο.] 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση:  

Τότε η σφαίρα κινείται με επιτάχυνση μέτρου, 
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α. 

F

m  β. 

2 F

m  γ. 

2F

m  Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 8 

132. ΘΕΜΑ Β(9451, 11639) 

Β1. Σε μια σφαίρα μάζας m ασκούνται μόνο το βάρος της και μια οριζόντια δύναμη με μέτρο ίσο με 

το μέτρο του βάρους της. 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση:  

Αν g είναι η επιτάχυνση της βαρύτητας τότε η σφαίρα κινείται με επιτάχυνση μέτρου: 

α) g β) 2g γ) √�g Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 8 

133. ΘΕΜΑ Β(9467, 11585, 11640) 

Β1. Αερόστατο μάζας m = 100kg αιωρείται ακίνητο σε σταθερό ύψος από το έδαφος στο οποίο η 

επιτάχυνση της βαρύτητας έχει τιμή 9,5m/s2 . Θεωρείστε το αερόστατο ως υλικό σημείο. 

Α) Να σχεδιάσετε τις δυνάμεις που ασκούνται στο αερόστατο. Μονάδες 4 

Β) Να προσδιορίσετε τα μέτρα τους. Μονάδες 8 

134. ΘΕΜΑ Β(9627, 10082, 10799, 12793) 

Β1. Ένας μικρός κύβος βρίσκεται ακίνητος πάνω σε λείο οριζόντιο δάπεδο. Την στιγμή t = 0 αρχίζει 

να ασκείται στον κύβο οριζόντια δύναμη �� σταθερής κατεύθυνσης 

της οποίας το μέτρο μεταβάλλεται με το χρόνο όπως παριστάνεται 

στο διάγραμμα.  

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση:  

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

α) σταθερό μέτρο και μεταβαλλόμενη κατεύθυνση.  

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

γ) μέτρο που μειώνεται με το χρόνο και σταθερή κατεύθυνση. Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 8 

135. ΘΕΜΑ Β(9633) 

Β1. Σε μικρό σώμα που κινείται ευθύγραμμα σε λείο οριζόντιο επίπεδο με ταχύτητα 4 m/s2 ασκείται 

σταθερή οριζόντια δύναμη �� αντίρροπη της ταχύτητας, με αποτέλεσμα το σώμα να σταματά σε χρο-

νικό διάστημα Δt1 = 4S. Άλλη σταθερή οριζόντια δύναμη ��2, διπλάσιου μέτρου της πρώτης, ασκείται 
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στο ίδιο σώμα όταν κινείται με ταχύτητα 8 m/s οπότε η ταχύτητά του μηδενίζεται σε χρονικό διάστημα 

Δt2. 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση  

Για το χρονικό διάστημα Δt2 ισχύει:  

α) Δt2 = 2S β) Δt2 = 4S  γ) Δt2 = 8S Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 8 

136. ΘΕΜΑ Β(9638) 

Β1. Ένας μικρός μεταλλικός κύβος βρίσκεται αρχικά 

ακίνητος σε λείο οριζόντιο δάπεδο. Στον κύβο ασκεί-

ται την χρονική στιγμή t= 0 οριζόντια δύναμη της ο-

ποίας η τιμή σε συνάρτηση με το χρόνο παριστάνεται 

στο διπλανό διάγραμμα. Αν t2=2t1 και t3=3tΙ  τότε 

Α) Να επιλέξετε τη λάθος πρόταση  

α) στο χρονικό διάστημα 0 →t1 o κύβος κινείται ευ-

θύγραμμα ομαλά επιταχυνόμενα.  

β) στο χρονικό διάστημα από t1 → t2 είναι ακίνητος.  

γ) στο χρονικό διάστημα t2 → t3 ο κύβος επιβραδύνεται. Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. Μονάδες 8 

137. ΘΕΜΑ Β(9644, 10804) 

Β2. Δύο σώματα Σ1 και Σ2 με ίσες μάζες (m1 = m2), βρί-

σκονται πάνω σε λείο οριζόντιο δάπεδο δεμένα στα άκρα 

αβαρούς και μη εκτατού νήματος. Στο σώμα Σ2 ασκείται 

σταθερή οριζόντια δύναμη μέτρου ��, όπως φαίνεται στο 

σχήμα και το σύστημα των δυο σωμάτων κινείται ευθύ-

γραμμα με σταθερή επιτάχυνση μέτρου α ενώ το νήμα παραμένει συνεχώς τεντωμένο και οριζόντιο. 

Α) Να επιλέξτε τη σωστή απάντηση  

Το μέτρο της δύναμης που ασκεί το νήμα σε κάθε σώμα ισούται με: 

α) F β) F/2 γ) 3F Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 9 
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138. ΘΕΜΑ Β(9651, 10077, 10793) 

Β1. Δύο μικροί κύβοι Σ1 και Σ2 με μάζες m1 και m2 με m2 = 2·m1 είναι αρχικά ακίνητοι πάνω σε λείο 

οριζόντιο δάπεδο και απέχουν απόσταση d. Τη 

χρονική στιγμή t = 0 ασκούμε ταυτόχρονα δυο 

οριζόντιες σταθερές δυνάμεις ��1 στο κύβο Σ1 και 

F
�2 στο κύβο Σ2 με αποτέλεσμα αυτοί να κινηθούν 

πάνω στην ίδια ευθεία σε αντίθετες κατευθύνσεις. 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση 

Αν οι κύβοι συναντώνται στο μέσο της μεταξύ τους απόστασης για τα μέτρα των δυνάμεων ��1 και ��2 

θα ισχύει 

α) F1 =2F2 β) F1 = F2 γ) F2 =2F1 Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογής σας. Μονάδες 8 

139. ΘΕΜΑ Β(9656, 10801, 10848) 

Β2. Σφαίρα η οποία κινείται κατακόρυφα με την επίδραση μόνο του βάρους της και βρίσκεται τη 

χρονική στιγμή t = 0 στο σημείο Ο. 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση:  

Αν τη χρονική στιγμή t =2s η σφαίρα βρίσκεται 10m κάτω από το Ο και η επιτάχυνση της βαρύτη-

τας είναι g = 10m/s2 τότε η σφαίρα τη χρονική στιγμή t = 0 

α) κινούταν προς τα πάνω. 

β) κινούταν προς τα κάτω.  

γ) αφέθηκε ελεύθερη χωρίς αρχική ταχύτητα. Μονάδες 4 

B) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 9 

140. ΘΕΜΑ Β(10083) 

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

ναμη F
� κατά τη διεύθυνση της κίνησής του για χρονικό διάστημα 6 s. Οπότε αυξάνεται το μέτρο της 

ταχύτητας του κύβου κατά 6 m/s. 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Αν στον ίδιο κύβο ασκείται μια σταθερή οριζόντια δύναμη ��1 κατά τη διεύθυνση της κίνησής του με 

μέτρο διπλάσιο της F
�, τότε το χρονικό διάστημα που απαιτείται για να αυξηθεί το μέτρο της ταχύτη-

τας του κύβου κατά 6 m/s. 

α) 12 s β) 3 s γ) 6 s Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 8 
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141. ΘΕΜΑ Β(9638, 10083, 11629) 

Β2. Ένα αυτοκίνητο κινείται ευθύγραμμα σε οριζόντιο δρόμο έχοντας σταθερή ταχύτητα μέτρου υ0. 

Ο οδηγός του τη χρονική στιγμή t = 0 φρενάρει οπότε το αυτοκίνητο κινείται με σταθερή επιβρά-

δυνση. Το αυτοκίνητο σταματά τη χρονική στιγμή t1 Αν το αυτοκίνητο κινείται με ταχύτητα μέτρου 

2·υ0 σταματά τη χρονική στιγμή t2 

Α) Να επιλέξτε τη σωστή απάντηση.:  

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

ισχύει : 

α. t2 =t1 β. t2 = 2t1 γ. t1= 2t2 Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογής σας Μονάδες 9 

142. ΘΕΜΑ Β(10108, 10125) 

Β1. Ένα σώμα κινείται πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο με σταθερή ταχύτητα. Κάποια στιγμή στο 

σώμα ασκείται οριζόντια δύναμη �� αντίρροπη της ταχύτητας και το σώμα αρχίζει να επιβραδύνεται 

ομαλά. 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.  

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

χρόνο ( t ) παριστάνεται σωστά από το διάγραμμα: 

 

α) Ι β) ΙΙ γ) ΙΙΙ Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 8 

143. ΘΕΜΑ Β(10111, 10809) 

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

Α είναι ακίνητο ενώ το Β κινείται με σταθερή ταχύτητα μέτρου υ0. Κάποια στιγμή ασκούμε την ίδια 

οριζόντια δύναμη �

� και στα δυο σώματα για το ίδιο χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα αυτά να απο-

κτήσουν ταχύτητες ίδιου μέτρου. Η δύναμη �

� που ασκείται στο σώμα Β έχει την ίδια κατεύθυνση 

με την ταχύτητα υ0.  

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 
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Αν mA και mB οι μάζες των σωμάτων Α και Β αντίστοιχα, ισχύει:  

α) mA < mB β) mA > mB γ) mA = mB Μονάδες 4  

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 8  

144. ΘΕΜΑ Β(10113, 10134, 10818, 10842, 10846, 12781, 12794) 

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

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

Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση 

Η τιμή της συνισταμένης των δυνάμεων που ασκούνται στο κιβώτιο 

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

 Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 8 

145. ΘΕΜΑ Β(10130) 

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

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

νική στιγμή t1 αφήνει το γκάζι και συνεχίζει την κίνησή του ομαλά επιβραδυνόμενο μέχρι να σταμα-

τήσει τη στιγμή t2 

Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση 

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

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

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

ταχύτητας του. Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. Μονάδες 8 

146. ΘΕΜΑ Β(10136) 

Β2. Δύο σώματα με μάζες m1 και m2 για τις οποίες ισχύει m1 > m2 βρίσκονται πάνω σε λείο οριζόντιο 

δάπεδο και ε ί-

ναι σε επαφή μεταξύ τους. Μπορούμε να μετακινήσουμε τα σώματα, εφαρμόσουμε οριζόντια δύναμη 

ίσου μέτρου F, είτε στο σώμα m1 με φορά προς τα δεξιά, όπως φαίνεται στο σχήμα (α), είτε στο σώμα 

m2 με φορά προς τα αριστερά όπως φαίνεται στο σχήμα (β). 
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Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.  

Το μέτρο της επιτάχυνσης που αποκτούν τα δύο σώματα:  

α) είναι ίδιο και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις 

β) είναι μεγαλύτερο στην περίπτωση που η δύναμη ασκείται στο m1 προς τα δεξιά (σχήμα α).  

γ) είναι μεγαλύτερο στην περίπτωση που η δύναμη ασκείται στο m2 προς τα αριστερά (σχήμα β). 

Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 8 

147. ΘΕΜΑ Β(10210) 

Β1. Δύο μικρά σώματα Α, Β με ίση μάζα, βρίσκονται πάνω σε λείο οριζόντιο δάπεδο. Το σώμα Α είναι 

ακίνητο, ενώ το σώμα Β κινείται ευθύγραμμα με σταθερή ταχύτητα μέτρου υΒ. Τη χρονική στιγμή t = 

0 ασκούμε σε καθένα από τα σώματα Α και Β οριζόντιες δυνάμεις με μέτρα FA και FB αντίστοιχα, οι 

οποίες ενεργούν για το ίδιο χρονικό διάστημα 0 → t1, και έχουν κατεύθυνση ίδια με την κατεύθυνση 

της ταχύτητας του σώματος Β. Τη χρονική στιγμή t1 τα σώματα κινούνται με ταχύτητες ίσου μέτρου. 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση:  

Για τα μέτρα FA και FB των δυνάμεων ισχύει: 

α) FA = FB β) FA < FB γ) FA > FB Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 8 

148. ΘΕΜΑ Β(10704, 11578, 12780) 

Β1. Σιδερένιο κιβώτιο βάρους �
� βρίσκεται αρχικά ακίνητο πάνω στο έδαφος. Με τη βοήθεια γερανού 

ασκείται στο κιβώτιο σταθερή κατακόρυφη δύναμη F
�

 με μέτρο 
3

2

B
F = . Το κιβώτιο ανέρχεται κα-

τακόρυφα με σταθερή επιτάχυνση. Η αντίσταση του αέρα να θεωρηθεί αμελητέα. Η επιτάχυνση της 

βαρύτητας g είναι σταθερή.  

Α) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση. 

Το κιβώτιο ανέρχεται με σταθερή επιτάχυνση που έχει μέτρο,  

α) 0,5 g  β) 2,5 g  γ) 1,5 g  Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 8 
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149. ΘΕΜΑ Β(10084, 10795, 10844) 

B2. Ένα κιβώτιο είναι αρχικά ακίνητο πάνω σε λείο οριζόντιο 

επίπεδο. Την χρονική στιγμή t = 0 ασκείται στο κιβώτιο οριζό-

ντια δύναμη �

� . Στο διπλανό διάγραμμα παριστάνεται η τιμή 

της δύναμης �

� σε συνάρτηση με το χρόνο. 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.  

α) Μέχρι την χρονική στιγμή t1 το κιβώτιο εκτελεί ευθύ-

γραμμη ομαλή κίνηση και μετά ομαλά επιβραδυνόμενη κί-

νηση. 

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

μετά ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση.  

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

ταχύτητας την στιγμή t1. Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 9 

150. ΘΕΜΑ Β(10796) 

Β1. Ένα παιγνίδι - αυτοκινητάκι μάζας 1kg είναι ακίνητο στη θέση x = 0. Τη χρονική στιγμή  

t = 0 ξεκινά να κινείται ευθύγραμμα. Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι τιμές της θέσης του αυτο-

κινήτου σε συνάρτηση με τον χρόνο. 

 

t (s) x (m) 

0 0 

1 1 

2 4 

3 9 

Μία από τις παρακάτω απαντήσεις είναι η σωστή με βάση τις παραπάνω τιμές  

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.  

α) το αυτοκίνητο κινείται με σταθερή επιτάχυνση μέτρου 4m/s . 

β) το αυτοκίνητο τη χρονική στιγμή t = 2s έχει ταχύτητα μέτρου υ = 4m/s.  

γ) στο αυτοκίνητο ασκείται σταθερή συνισταμένη δύναμη μέτρου 1Ν. Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 8 



1ο ΓΕΛ  ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ                ΤΡΑΠΕΖΑ  ΘΕΜΑΤΩΝ 

 
57 

151. ΘΕΜΑ B(10805) 

(παρόμοια με ερώτηση 144) 

152. ΘΕΜΑ Β(10822) 

Β1. Ένα αυτοκίνητο μάζας 1000kg εκτελεί ευθύγραμμη κίνηση. Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι 

τιμές του διαστήματος που διανύει σε συνάρτηση με τον χρόνο 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση:  

Με βάση τις παραπάνω τιμές συμπεραίνουμε ότι  

α) το αυτοκίνητο κινείται με σταθερή επιτάχυνση μέτρου 4m/s2 

β) το αυτοκίνητο τη χρονική στιγμή t = 2s έχει ταχύτητα μέτρου υ = 4m/s  

γ) στο αυτοκίνητο ασκείται σταθερή συνισταμένη δύναμη μέτρου 1000Ν Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 8 

153. ΘΕΜΑ Β(10845, 12799) 

Β2. Κιβώτιο μάζας m βρίσκεται σε οριζόντιο δάπεδο. Με 

τη βοήθεια δυο σχοινιών ασκούνται στο κιβώτιο δυο δυ-

νάμεις, όπως δείχνονται στη διπλανή εικόνα, με μέτρα  

F1 = 5F και F2 = F. 

Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.  

Αν το κιβώτιο κινείται ευθύγραμμα και ομαλά και g η επιτάχυνση της βαρύτητας τότε ο συντελε-

στής τριβής ολίσθησης μ μεταξύ κιβωτίου και δαπέδου είναι: 

α) 
��

�
   β)  

��

�
 γ) 

��

�
  Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 9 

t (s) S (m) 

0 0 

1 1 

2 4 

3 9 
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154. ΘΕΜΑ Β(10852) 

Β2. Αλεξιπτωτιστής εγκαταλείπει το αεροπλάνο που τον με-

ταφέρει χωρίς αρχική ταχύτητα και ανοίγει το αλεξίπτωτο 

του. Ο αλεξιπτωτιστής κινείται κατακόρυφα και προσεδαφί-

ζεται στην επιφάνεια της γης τη χρονική στιγμή t1. Δίνεται ότι 

η επιτάχυνση της βαρύτητας g είναι σταθερή και η αντίσταση 

του αέρα είναι ανάλογη της ταχύτητας του αλεξιπτωτιστή. 

Στη διπλανή εικόνα παριστάνονται τρία διαγράμματα ταχύτητας-χρόνου τα Α, Β και Γ 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Το διάγραμμα ταχύτητας-χρόνου, που περιγράφει τη κίνηση του αλεξιπτωτιστή είναι: 

α) το Α  β) το Β  γ) το Γ Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 9 

155. ΘΕΜΑ Β(5068, 11627) 

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 τη 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 

156. ΘΕΜΑ Β(5289, 5406) 

Β1. Ένα μικρό σώμα κρέμεται μέσω σχοινιού που θεωρείται αβαρές από το ταβάνι (σχήμα 1).Ένας 

μαθητής σχεδιάζει σωστά τις δυνάμεις που ασκούνται στο 

σκοινί (σχήμα 2) και κάνει τον εξής συλλογισμό: «Σύμ-

φωνα με τον 3ο Νόμο του Νεύτωνα. οι δυνάμεις Α και Α' 

είναι αντίθετες». 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση  

α) ο συλλογισμός του μαθητή είναι σωστός. 

β) ο συλλογισμός του μαθητή είναι λάθος. 

γ) δεν έχει επαρκή στοιχεία για να σχεδιάσει τις δυνάμεις. Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 8 
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157. ΘΕΜΑ Β(9471) 

Β1. Ένας μετεωρίτης πέφτει κατακόρυφα προς τη γη. 

Α) Όταν ο μετεωρίτης βρίσκεται σε ένα σημείο εκτός της ατμόσφαιρας να σχεδιάσετε τις δυνάμεις 

αλληλεπίδρασης Γης - μετεωρίτη και να συγκρίνετε τα μέτρα τους. Μονάδες 6 

Β) Ένας μαθητής ισχυρίζεται ότι και η γη κινείται προς το μετεωρίτη με αντίθετη επιτάχυνση από 

αυτήν του μετεωρίτη. Να σχολιάσετε αιτιολογημένα την άποψη του. Μονάδες 6 

158. ΘΕΜΑ Β(9514) 

Β1. Σε ένα παιχνίδι διελκυστίνδας δυο μαθητές Α και Β κρατούν τα άκρα ενός οριζόντιο σκοινιού που 

είναι αρχικά ακίνητο. Κάποια στιγμή ο Α τραβώντας το σκοινί μετατοπίζει τον Β προς το μέρος του 

ενώ αυτός παραμένει ακίνητος, οπότε κερδίζει το παιχνίδι. Ο Α πιστεύει ότι κέρδισε γιατί άσκησε 

μέσω του σκοινιού μια δύναμη μεγαλύτερου μέτρου συγκριτικά με αυτή που του άσκησε ο Β. 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: Αυτό που πιστεύει ο Α είναι : 

α) Σωστό β) Λάθος γ) Δεν έχω όλα τα δεδομένα για να συμπεράνω 

Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 8 

159. ΘΕΜΑ Β(10841) 

Β2. Σε ένα παιχνίδι διελκυστίνδας ένας γίγαντας και ένα παιδί κρατούν ένα οριζόντιο αβαρές σκοινί 

και είναι αρχικά ακίνητοι. Κάποια στιγμή ο γίγαντας ασκεί μια δύναμη στο σκοινί και το παιδί μετα-

τοπίζεται προς το μέρος του, ενώ ο γίγαντας παραμένει ακίνητος. 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: Το παιδί μετατοπίζεται γιατί: 

α) ο γίγαντας ασκεί στο παιδί δύναμη μεγαλύτερου μέτρου από αυτή που ασκεί το παιδί. 

β) το παιδί ασκεί στο γίγαντα δύναμη μικρότερου μέτρου από αυτή που ασκεί ο γίγαντας. 

γ) η δύναμη τριβής που ασκείται στο γίγαντα έχει μεγαλύτερο μέτρο από το μέτρο της δύναμης τριβής 

που ασκείται στο παιδί. Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 9 

159B    ΘΕΜΑ Β (……, 12798) 

Β1. Πίθηκος με μάζα 40kg κρέμεται από το κλαδί ενός δένδρου 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: Αν η επιτάχυνση τα βαρύτητας είναι g = 10m/s2 τότε η δύ-

ναμη που ασκεί ο πίθηκος στο κλαδί έχει μέτρο: 

α) 0 β) 400Ν γ) 800Ν Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 8 
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160. ΘΕΜΑ Β(10795, 10844) 

Β1. Ο Μάριος που έχει μάζα 20kg με τη μαμά του που έχει μάζα 60kg κάνουν πατινάζ στον πάγο. 

Κάποια στιγμή, από απροσεξία, συγκρούονται με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθούν και οι δυο. 

Α) Να επιλέξτε τη σωστή απάντηση.  

Κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης: 

α) Οι δυνάμεις που ασκούνται ανάμεσα στον Μάριο και τη μαμά του έχουν ίσα μέτρα αλλά προκα-

λούν επιβραδύνσεις με διαφορετικό μέτρο στον Μάριο και τη μαμά του.  

β) Οι δυνάμεις που ασκούνται μεταξύ του Μάριου και της μαμάς του έχουν ίσα μέτρα και προκα-

λούν ίσες επιβραδύνσεις στον Μάριο και τη μαμά του.  

γ) Η μαμά ασκεί μεγαλύτερη δύναμη στον Μάριο. Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 8 

161. ΘΕΜΑ Β(10797, 10823) 

Β2. O χονδρός (Α) και ο λιγνός (Β) έχουν μάζες mA και mB 

με σχέση mA=2mB. Οι δυο τους στέκονται με πατίνια σε 

λείο οριζόντιο δάπεδο κρατώντας το τεντωμένο σκοινί, ό-

πως φαίνεται στο διπλανό σχήμα. Η μάζα των πατινιών θε-

ωρείται αμελητέα. 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Τραβώντας το σκοινί αρχίζουν να κινούνται με επιταχύνσεις μέτρων αΑ και αΒ που έχουν σχέση: 

α) αΑ = αΒ = 0  β) αΑ = 2·αΒ  γ) αΒ = 2·αΑ Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 9 

162. ΘΕΜΑ Β(10848, 11635) 

Β1. Ένα φορτηγό και ένα επιβατικό Ι.Χ. αυτοκίνητο συγκρούονται μετωπικά. 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: 

Το μέτρο της δύναμης που ασκείται στο Ι.Χ. αυτοκίνητο είναι συγκριτικά με αυτό της δύναμης που 

ασκείται στο φορτηγό: 

α) μεγαλύτερο β) μικρότερο γ) το ίδιο Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 8 

163. ΘΕΜΑ Β(3774, 10825) 

Βι. Δύο πέτρες Α και Β αφήνονται αντίστοιχα από τα ύψη hA, hB πάνω από το έδαφος να εκτελέσουν 

ελεύθερη πτώση. 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 
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Αν για τους χρόνους πτώσης μέχρι το έδαφος ισχύει η σχέση tA = 2tB, τότε τα ύψη hA και hB ικανο-

ποιούν τη σχέση:  

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

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 8 

164. ΘΕΜΑ Β(5047) 

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

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

ζεται 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 τη σωστή απάντηση.  

Ο λόγος των υψών 
��
��

, 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 

165. ΘΕΜΑ Β(5060, 9160) 

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 τη 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 απο-

κτήσει μεγαλύτερη επιτάχυνση. 

γ) τα δύο σώματα φτάνουν ταυτόχρονα γιατί o λόγος 
�

�
, 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 

166. ΘΕΜΑ Β ( 5173, 10791) 

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 10kg) και τη βούρτσα (μάζας 0,5kg). Τα δύο αντικείμενα έπεσαν 

στο έδαφος ταυτόχρονα. Η αντίσταση του αέρα είναι αμελητέα.  

Α) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση 
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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 

167. ΘΕΜΑ Β(5259, 10102) 

B2. Δύο σφαίρες Α και Β με ίσες μάζες αφήνονται να εκτελέσουν ελεύθερη 

πτώση από ύψος h/2 και h, αντίστοιχα. 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.  

Εάν tA και tB είναι οι χρόνοι που χρειάζονται οι σφαίρες Α και Β αντίστοιχα, 

για να φτάσουν στο έδαφος, τότε ισχύει η σχέση: 

(α) tB= tΑ (β) tB= 2tA (γ) tB=√2 tA         Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.            Μονάδες 9 

168. ΘΕΜΑ Β(5289, 5406) 

Β2. Σε μια στιγμή απροσεξίας ξεφεύγει το σφυρί από τα χέρια κάποιου εργάτη που δουλεύει στην 

ταράτσα ενός πολυώροφου κτηρίου. Ένα δευτερόλεπτο αργότερα το σφυρί βρίσκεται έναν όροφο πιο 

κάτω από την ταράτσα του κτηρίου. 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση  

Αν θεωρήσετε την επίδραση του αέρα αμελητέα, την επιτάχυνση της βαρύτητας σταθερή και την υ-

ψομετρική διαφορά των διαδοχικών ορόφων ίδια τότε έπειτα από ένα ακόμη δευτερόλεπτο το σφυρί 

θα βρίσκεται σε σχέση με την ταράτσα: 

α. Δύο ορόφους πιο κάτω. β. Τρεις ορόφους πιο κάτω. γ. Τέσσερις ορόφους πιο κάτω 

Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 9 
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169. ΘΕΜΑ Β(5323, 10828) 

Β2) Οι σφαίρες Α και Β του διπλανού σχήματος με μάζες mA=m και mB= 2m, αφήνονται να πέσουν 

ελεύθερα από ύψος 2h και h αντίστοιχα και φτάνουν στο έδαφος με ταχύτητες 

μέτρου υΑ και υΒ. 

Η αντίσταση του αέρα θεωρείται αμελητέα και η επιτάχυνση της βαρύτητας εί-

ναι σταθερή. 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση.  

Τα μέτρα υΑ και υΒ των ταχυτήτων ικανοποιούν τη σχέση: 

α) υΒ = υΑ √2 β) υΑ = υΒ γ) υΑ = υΒ √2 

Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.  Μονάδες 9 

170. ΘΕΜΑ Β(5336, 9105, 11630) 

Β1 Οι σφαίρες Α και Β του διπλανού σχήματος με μάζες mA = 2m και  

mB = m, αφήνονται ταυτόχρονα να πέσουν χωρίς αρχική ταχύτητα από ύψος 

h και φτάνουν στο έδαφος με ταχύτητες μέτρου υΑ και υΒ. Η αντίσταση του 

αέρα θεωρείται αμελητέα. 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση.  

Για τις ταχύτητες υΑ και υΒ των σφαιρών ισχύει η σχέση:  

α) υΑ>υΒ β) υ Α = υΒ γ) υΑ <υΒ 

Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 8 

171. ΘΕΜΑ Β(5340, 9116) 

B1.     Α) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση.  

Σε μια περιοχή κοντά στο Βόρειο Πόλο (π.χ. στο Ροβανιέμι της Φιλανδίας) και σε μια περιοχή κοντά 

στον Ισημερινό (π.χ. στην Κένυα), μια ποσότητα χρυσού έχει:  

α) την ίδια μάζα και διαφορετικό βάρος.  

β) την ίδια μάζα και το ίδιο βάρος.  

γ) το ίδιο βάρος και διαφορετική μάζα. Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 8 
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172. ΘΕΜΑ Β(9150, 9598) 

Β1. Το μέτρο της επιτάχυνσης της βαρύτητας στην επιφάνεια της Σελήνης, η οποία δεν έχει ατμό-

σφαιρα, είναι έξι φορές μικρότερο από αυτό στην επιφάνεια της Γης (gΣ=gΓ/6). 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Αν η αντίσταση του αέρα στη Γη θεωρηθεί αμελητέα, τότε ο χρόνος πτώσης μίας μεταλλικής σφαί-

ρας, που αφήνεται από ύψος 2,5 m, πάνω από την επιφάνεια της Γης και της Σελήνης αντίστοιχα, θα 

είναι:  

α) μεγαλύτερος στη Γη  β) ίδιος στη Γη και στη Σελήνη  γ) μεγαλύτερος στη Σελήνη. 

Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 8 

173. ΘΕΜΑ Β(9516, 10853, 11586) 

Βι. Ένας αστροναύτης του μέλλοντος προσεδαφίζεται σε ένα πλανήτη. Προκειμένου να μετρήσει την 

επιτάχυνση της βαρύτητας αφήνει από κάποιο ύψος μια μικρή μεταλλική σφαίρα η οποία φτάνει στο 

έδαφος μετά από χρονικό διάστημα 2s. Ο αστροναύτης είχε επαναλάβει το ίδιο ακριβώς πείραμα στη 

γη και είχε μετρήσει χρονικό διάστημα 1s. 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: 

Αν ο αστροναύτης γνωρίζει ότι η επιτάχυνση της βαρύτητας στη γη είναι g = 10m/s2 και αμελώντας 

γενικά την επίδραση του αέρα συμπεραίνει ότι η επιτάχυνση της βαρύτητας στον πλανήτη είναι: 

α) 2,5m/s2 β) 5m/s2 γ) 20m/s2 Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 8 

174. ΘΕΜΑ Β(9572) 

Β2. Δύο σώματα αφήνονται να πέσουν διαδοχικά από την ταράτσα μιας πολυκατοικίας με χρονική 

διαφορά ίση με 1s το ένα μετά το άλλο.  

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

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

η διαφορά των ταχυτήτων των δύο σωμάτων για όσο χρόνο τα σώματα βρίσκονται σε πτώση: 

α) συνεχώς αυξάνεται β) συνεχώς μειώνεται γ) παραμένει σταθερή 

Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 9 
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175. ΘΕΜΑ Β(9576, 10815) 

Βι. Δύο μεταλλικές σφαίρες Σ1 και Σ2, με μάζες m1 και m2 αντίστοιχα, με m2 > m1 αφήνονται να 

εκτελέσουν ελεύθερη πτώση από το ίδιο ύψος πάνω από την επιφάνεια της Γης. 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.  

α) Το βάρος της Σ2 είναι μεγαλύτερο από αυτό της Σ1 και συνεπώς η Σ2 κινείται με επιτάχυνση με-

γαλύτερη από αυτήν της Σ1 .  

β) Οι δύο σφαίρες κινούνται με ίσες επιταχύνσεις και φτάνουν ταυτόχρονα στο έδαφος έχοντας ίσες 

ταχύτητες. 

γ) Η βαρύτερη σφαίρα φτάνει πρώτη στο έδαφος και με ταχύτητα μεγαλύτερη από την ελαφρύτερη 

Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 8 

 

176. ΘΕΜΑ Β(9614) 

Β1. Ένας αστροναύτης επιχειρεί να μετρήσει την επιτάχυνση της βαρύτητας κοντά στην επιφάνεια 

ενός πλανήτη που δεν έχει ατμόσφαιρα. Για το σκοπό αυτό αφήνει να πέσει μια μικρή σφαίρα από 

ύψος 2 m οπότε διαπιστώνει ότι η σφαίρα φτάνει στην επιφάνεια μετά από χρόνο 1s. 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση  

Ο αστροναύτης συμπεραίνει ότι το μέτρο της επιτάχυνσης της βαρύτητας είναι ίσο με:  

α) 10 m/s2 β) 6 m/s2 γ) 4 m/s2 Μονάδες 4 

B) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 8 

177. ΘΕΜΑ Β(10079) 

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

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

στιγμή t1, ενώ η δεύτερη τη χρονική στιγμή t2, έχοντας αντίστοιχα ταχύτητες μέτρων υ1 και υ2 . Η επιτά-

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

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

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

α) υ1 = υ2 β) υ1 = 2· υ2 γ) υ2 = 2· υ1 Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 9 
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178. ΘΕΜΑ Β(10106, 10803) 

B2. Μία σφαίρα όταν αφήνεται από μικρό ύψος h πάνω από την επιφάνεια της Γης φτάνει στο έδα-

φος σε χρόνο tΓ. Η ίδια σφαίρα όταν αφήνεται 

από το ίδιο ύψος h πάνω από την επιφάνεια ενός 

πλανήτη Α φτάνει στην επιφάνεια του πλανήτη 

σε χρόνο tA = 3tΓ. Η αντίσταση του αέρα στην ε-

πιφάνεια της Γης είναι αμελητέα, ενώ ο πλανή-

της Α δεν έχει ατμόσφαιρα.  

Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση. 

Αν gΓ και gA είναι οι επιταχύνσεις της βαρύτητας 

στη Γη και στον πλανήτη Α αντίστοιχα, τότε ισχύει: 

α) Γ
A

g
g =

9
 β) Γ

A

g
g =

3
 γ) Ag

g =
9

Γ  Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 9 

 

179. ΘΕΜΑ Β(10932) 

Β1) Στο εργαστήριο φυσικών επιστημών του σχολείου σας μελετάτε πειραματικά την ελεύθερη πτώση 

ενός σώματος. Από τις πειραματικές μετρήσεις που λάβατε, προέκυψε η διπλανή γραφική παράσταση, 

η οποία παριστάνει τη θέση του σώματος σε συνάρτηση με το τετράγωνο του χρόνου πτώσης. 

Α) Για την κλίση k  της ευθείας του παραπάνω διαγράμματος, ποια από τις ακόλουθες σχέσεις ισχύει; 

α) k  =  α  , όπου α  η επιτάχυνση του σώματος. 

β) k = 
�

�
 , όπου α  η επιτάχυνση του σώματος. 

γ) k  =  υ  ,  όπου υ  η τελική ταχύτητα του σώματος. Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 8 

180. ΘΕΜΑ Β ( 5119, 10819) 

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 φαί-

νεται 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 α-

σκούνται στον κύβο. Μονάδες 4 

Β) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση  
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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 

181. ΘΕΜΑ Β(5180, 5404) 

Β2. Ένα κιβώτιο μάζας 2kg ολισθαίνει σε οριζόντιο 

δάπεδο με την επίδραση οριζόντιας δύναμης ��. Το 

κιβώτιο ολισθαίνει με επιτάχυνση μέτρου  

α = 1m/s2. Διπλασιάζουμε το μέτρο της δύναμης �

� 

οπότε το κιβώτιο ολισθαίνει με επιτάχυνση μέτρου 

ίσου με 3 m/s2. Η αντίσταση του αέρα θεωρείται αμελητέα.  

Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση. Το μέτρο της δύναμης �

� ισούται με 

α) 8N β) 4N γ) 6Ν Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 9 

182. ΘΕΜΑ Β (5190, 9133, 10130, 10160, 11631) 

Β2. Ένα σώμα είναι ακίνητο πάνω σε οριζόντιο επίπεδο. Στο σώμα τη χρονική στιγμή t0= 0 αρχίζει να 

ασκείται οριζόντια δύναμη ��, της οποίας το μέτρο σε συ-

νάρτηση με το χρόνο φαίνεται στο διάγραμμα. Το σώμα στη 

χρονική διάρκεια από 0 →10s παραμένει ακίνητο ενώ τη 

χρονική στιγμή t= 10s αρχίζει να κινείται.  

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση 

Η δύναμη τριβής που ασκείται στο σώμα τη χρονική στιγμή  

t = 10s έχει μέτρο 80Ν. 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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183. ΘΕΜΑ Β(5330, 9095) 

Β2) Ένα σώμα μάζας m είναι αρχικά ακίνητο σε οριζόντιο δάπεδο. Στο σώμα ασκείται σταθερή ορι-

ζόντια δύναμη μέτρου �� και το σώμα αρχίζει να κινείται στο οριζόντιο δάπεδο με επιτάχυνση ίση με 

α. Αν στο ίδιο σώμα ασκηθεί δύναμη μέτρου 2F, τότε κινείται με επιτάχυνση μέτρου 3α. 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση.  

Αυτό που αναφέρεται στην παραπάνω διατύπωση: 

α) είναι σωστό μόνο αν η τριβή ολίσθησης έχει μέτρο ίσο με F/2. 

β) είναι σωστό μόνο αν το δάπεδο είναι λείο, οπότε η τριβή ολίσθησης είναι ίση με μηδέν. 

γ) δεν είναι σωστό αφού το σώμα δε μπορεί να αποκτήσει επιτάχυνση μεγαλύτερη του 2α. 

Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 9 

184. ΘΕΜΑ Β(5338, 9110) 

Β1) Ένας εργάτης ασκεί σε ένα σώμα οριζόντια σταθερή δύναμη �� με φορά προς τα δεξιά και το σώμα 

κινείται ευθύγραμμα με σταθερή επιτάχυνση πάνω σε οριζόντιο δάπεδο, προς την κατεύθυνση της 

δύναμης. 

Σε καθένα από τα παρακάτω τρία σχήματα τα βέλη αντιστοιχούν στα διανύσματα των δυνάμεων (ή 

συνιστωσών δυνάμεων), που ασκούνται στο σώμα, κατά τη διάρκεια της κίνησής του. 

 

Να επιλέξετε ποιο σχήμα αντιστοιχεί στην κίνηση που εκτελεί το σώμα και να εξηγήσετε καθένα από 

τα βέλη που είναι σχεδιασμένα σε ποια δύναμη (ή συνιστώσα δύναμης) αντιστοιχεί. 

Μονάδες 12 

185. ΘΕΜΑ Β(5339, 10854, 11634) 

Β1) Στη διπλανή εικόνα φαίνεται ένας μαθητής που ασκεί δύναμη μέτρου F σε ένα αυτοκίνητο και 

προσπαθεί να το μετακινήσει, όμως αυτό όπως και ο μαθητής, πα-

ραμένει ακίνητο.  

Να σχεδιάσετε τις δυνάμεις που ασκούνται στο μαθητή και να 

διακρίνεται ποιες από τις δυνάμεις που σχεδιάσατε είναι δυνάμεις 
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από επαφή και ποιες είναι δυνάμεις από απόσταση. Μονάδες 12 

186. ΘΕΜΑ Β(5510) 

Β2. Παιδικό αμαξάκι έχει μάζα m = 1kg και κινείται σε οριζόντιο δάπεδο. Στο αμαξάκι ασκείται τη 

χρονική στιγμή t = 0 οριζόντια δύναμη μέ-

τρου F = 8N. Η γραφική παράσταση της τα-

χύτητάς του σε συνάρτηση με τον χρόνο δί-

νεται στο διπλανό σχήμα. 

Δυο μαθητές Α και Β συζητούν για τον 

τρόπο με τον οποίο μπορούν να υπολογί-

σουν την επιτάχυνση του. 

Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση. 

Ο Α σκέφτεται να υπολογίσει την επιτάχυνση από τη γραφική παράσταση ενώ ο Β από το λόγο F/m. 

Το σωστό τρόπο υπολογισμού της επιτάχυνσης έχει σκεφθεί:  

α) ο μαθητής Α β) ο μαθητής Β γ) και οι δυο Μονάδες 4 

B) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 9 

187. ΘΕΜΑΒ (……) 

188. ΘΕΜΑ Β(9334, 12792) 

Β2. Ψαράς τραβά μια βάρκα προς τη ξηρά με τη βοήθεια ενός σκοινιού, ασκώντας σε αυτή οριζόντια 

δύναμη  � μέτρου 100Ν, οπότε η βάρκα πλησιάζει προς την ακτή με σταθερή ταχύτητα κινούμενη κατά 

τη διεύθυνση του σκοινιού. Θεωρούμε ότι το σκοινί δεν έχει μάζα και παραμένει οριζόντιο όσο η 

βάρκα κινείται. Η επίδραση του αέρα στη κίνηση της βάρκας δεν λαμβάνεται υπόψη. 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Η βάρκα ασκεί δύναμη στη θάλασσα της οποίας η οριζόντια συνιστώσα,  

α) είναι ομόρροπη με την  � και έχει μέτρο 100Ν  

β) είναι αντίρροπη με την  � και έχει μέτρο 100Ν  

γ) Η βάρκα δεν ασκεί δύναμη στη θάλασσα. Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 9 

189. ΘΕΜΑ Β(9455, 11583) 

Β1. Ένα κιβώτιο ηρεμεί σε οριζόντιο δάπεδο. Ένας άνθρωπος σπρώχνει το κιβώτιο ασκώντας σε αυτό 

οριζόντια δύναμη F
� αυξανόμενου μέτρου. Η επίδραση του αέρα αμελείται. 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση:  
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Προκειμένου να αρχίσει το κιβώτιο να κινείται θα πρέπει το μέτρο της δύναμης F
� να γίνει ίσο με το 

μέτρο, 

α) του βάρους του κιβωτίου β) της στατικής τριβής γ) της οριακής τριβής 

 Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 8 

190. ΘΕΜΑ Β(9463, 11584) 

Β1. Σε ξύλινο παραλληλεπίπεδο ασκείται οριζόντια δύναμη μέτρου F και κινείται σε οριζόντιο τραπέζι 

με σταθερή ταχύτητα. Η έδρα του παραλληλεπίπεδου που βρίσκεται σε επαφή με το τραπέζι έχει εμ-

βαδόν Ε1. Το ίδιο παραλληλεπίπεδο τοποθετείται ώστε να έχει σε επαφή με το τραπέζι μια έδρα εμ-

βαδού Ε1/2. 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση:  

Προκειμένου το παραλληλεπίπεδο να κινείται πάλι με σταθερή ταχύτητα απαιτείται η άσκηση οριζό-

ντιας δύναμης μέτρου, 

α) F/2 β) F γ) 2F Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 8 

191. ΘΕΜΑ Β(9475) 

Β1. Εργάτης σπρώχνει το κιβώτιο μάζας m σε οριζόντιο δάπεδο ασκώντας σε αυτό οριζόντια δύναμη 

σταθερού μέτρου F. Η επίδραση του αέρα αμελείται. 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: 

Το κιβώτιο θα κινείται με επιτάχυνση μέτρου: 

α) οπωσδήποτε μεγαλύτερου από 
�

�
  

β) οπωσδήποτε μικρότερου από 
�

�
  

γ) εξαρτάται από το είδος των επιφανειών επαφής κιβωτίου και δαπέδου. Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 8 

192. ΘΕΜΑ Β(9515) 

Β2. Ένας άνθρωπος σπρώχνει σε οριζόντιο επίπεδο κιβώ-

τιο ασκώντας σε αυτό οριζόντια δύναμη με αυξανόμενο 

μέτρο F
�. Τότε το κιβώτιο κινείται με επιτάχυνση μέτρου 

α. Η επίδραση του αέρα αμελείται. 

Α) Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα: 

Μονάδες 4 

F (σε Ν) a (m/s2) 

5 2 

10  

15 6 

20  
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Β) Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.  Μονάδες 9 

193. ΘΕΜΑ Β(9607) 

Β1. Ένα σώμα κινείται πάνω σε οριζόντια επιφάνεια που δεν είναι λεία. 

Α) Να επιλέξτε τη σωστή απάντηση  

Εάν το σώμα το μετακινεί ένας άνθρωπος ασκώντας σε 

αυτό οριζόντια δύναμη �� , όπως φαίνεται στο σχήμα τότε : 

α) η ταχύτητα του σώματος είναι σταθερή όταν η δύναμη F
� είναι σταθερή και μεγαλύτερη της τριβής 

ολίσθησης. 

β) η ταχύτητα του σώματος είναι σταθερή όταν η συνισταμένη της δύναμης F
� και της τριβής ολίσθησης 

είναι μηδενική. 

γ) η επιτάχυνση του σώματος είναι σταθερή όταν η συνισταμένη της δύναμης F
� και της τριβής ολί-

σθησης είναι μηδενική. Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 8 

194. ΘΕΜΑ Β(10085) 

Β2. Στο σχήμα φαίνονται δύο κιβώτια , το Α 

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

κινούνται ευθύγραμμα ομαλά , με ταχύτητες 

ίδιου μέτρου , πάνω σε οριζόντιο δάπεδο με 

την επίδραση των δυνάμεων ��A και ��B αντίστοιχα .  

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

Α) Να επιλέξτε τη σωστή πρόταση 

Για τα μέτρα των δυνάμεων FA και FB θα ισχύει  

α. FB = 2FA β. FA = 2FB γ. FA = FB Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 9 

195. ΘΕΜΑ Β(10712, 11579, 11581) 

Β1. Ένα ξύλινο κιβώτιο μάζας m = 500g βρίσκεται αρχικά ακίνητο σε οριζόντιο δάπεδο. Στο σώμα 

ασκούνται συγχρόνως οι σταθερές οριζόντιες δυνάμεις με 

μέτρα F1 = 10 N και F2 = 6 N όπως φαίνεται στο σχήμα. 

Με την επίδραση των δυνάμεων ��1 και ��2 το σώμα κινείται 

ευθύγραμμα με σταθερή επιτάχυνση. Η τριβή ολίσθησης που ασκείται στο κιβώτιο από το δάπεδο 

είναι σταθερή με μέτρο T = 2 N. 
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Α) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση. 

Το κιβώτιο κινείται με επιτάχυνση που έχει μέτρο, 

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

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 8 

196. ΘΕΜΑ Β(10713, 12797) 

Β1. Εργάτης ασκεί σε σιδερένιο κιβώτιο βάρους �

� οριζόντια δύναμη �

� μέτρου ίσο με το 1/5 του βά-

ρους δηλαδή F=B/5, οπότε το κιβώτιο κινείται με σταθερή ταχύτητα .  

Α) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση. 

Ο συντελεστής τριβής ολίσθησης μεταξύ κιβωτίου και διαδρόμου είναι:  

α)  0,5 β)  0,2 γ)  0,4 Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 8 

197. ΘΕΜΑ Β(10826) 

Β2. Κιβώτιο βάρους Β βρίσκεται ακίνητο σε οριζόντιο δάπεδο. Ένας άνθρωπος δένει το κιβώτιο με 

αβαρές σκοινί και το σύρει πάνω στο δάπεδο. Όταν το σκοινί είναι οριζόντιο και μέσω αυτού ο άν-

θρωπος ασκεί στο κιβώτιο δύναμη μέτρου F = B το κιβώτιο κινείται με σταθερή ταχύτητα. Η επί-

δραση του αέρα αμελείται. 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση:  

Το δάπεδο ασκεί στο κιβώτιο δύναμη με μέτρο, 

α) Β β) √2 Β γ)  2Β Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 9 

198. ΘΕΜΑ Β(10838) 

Β1. Ένα ξύλινο παραλληλεπίπεδο Π1 κινείται με σταθερή ταχύτητα σε οριζόντιο τραπέζι με την επί-

δραση μιας οριζόντιας δύναμης μέτρου F. Πάνω σε αυτό κολλάμε ένα δεύτερο όμοιο παραλληλεπί-

πεδο. Η επίδραση του αέρα αμελείται. 

Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση:  

Προκειμένου το σύστημα των δυο παραλληλεπιπέδων να κινηθεί όπως το Π1 απαιτείται η επίδραση 

οριζόντιας δύναμης με μέτρο 

α) 
F

2
 β) F γ)  2F Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 8 
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199. ΘΕΜΑ Β(10839, 11641) 

Β1. Δυο εργάτες Α και Β σπρώχνουν στο ίδιο οριζόντιο επίπεδο δυο όμοια κιβώτια Α' και Β' ασκώντας 

σε αυτά οριζόντιες δυνάμεις με μέτρα FA και FB αντίστοιχα. Το κιβώτιο Α' είναι άδειο και έχει μάζα 

m ενώ το Β' είναι γεμάτο και έχει μάζα 2.m. Η επίδραση του αέρα θεωρείται αμελητέα. 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση:  

Αν τα κιβώτια κινούνται με σταθερή ταχύτητα τότε ισχύει:  

α) FΑ = 2FΒ β) FΑ = FΒ γ)  FΒ = 2FΑ Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 8 

200. ΘΕΜΑ Β(5517, 9573) 

Β2. Θέλετε να μειώσετε τη δύναμη της τριβής μεταξύ ενός «συγκρουόμενου αυτοκινήτου» του Λούνα 

Παρκ, το οποίο συνηθίζετε να οδηγείτε μαζί με ένα φίλο σας, και της οριζόντιας πίστας του Λούνα 

Παρκ. 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.  

Για να πετύχετε κάτι τέτοιο θα πρέπει:  

α) Να οδηγείτε το αυτοκίνητο με μεγαλύτερη ταχύτητα. 

β) Να επιλέξετε το αυτοκίνητο που έχει τη μικρότερη βάση (επιφάνεια επαφής).  

γ) Να μην πάρετε μαζί σας το φίλο σας και να οδηγήσετε μόνος σας το αυτοκίνητο. Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 9 

3 ΕΡΓΟ – ΕΝΕΡΓΕΙΑ  

201. ΘΕΜΑ Β(3763, 5208) 

Βι. 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 αμε-

λητέα τότε το έργο του βάρους της σφαίρας κατά τη συνολική κίνηση της είναι ίσο με: 

α)  mgh β) 0 γ) 2mgh Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 8 
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202. ΘΕΜΑ Β(4173, 9623, 10081) 

B2. Σε μικρό σώμα ασκείται δύναμη σταθερής κατεύ-

θυνσης της οποίας η τιμή μεταβάλλεται με την μετατό-

πιση όπως φαίνεται στο διάγραμμα. 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.  

Το έργο της δύναμης �� για τη μετατόπιση του σώμα-

τος από τη θέση x = 0 στη θέση x =  m θα είναι: 

α) 40J β) 20J γ) 80J 

Μονάδες 4  

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 9 

203. ΘΕΜΑ Β(4986) 

Β2) Ένας μικρός γερανός (Κλαρκ) ανυψώνει ένα κιβώτιο μάζας m από το έδαφος και το τοποθετεί στην 

καρότσα ενός φορτηγού που βρίσκεται σε ύψος 1,2m πάνω από το έδαφος (διαδρομή 1). Στη συνέχεια 

ένας εργάτης σπρώχνει το κιβώτιο και το μετακινεί οριζόντια πάνω στην καρότσα κατά 4m και το μετα-

φέρει 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 

204. ΘΕΜΑ Β(5043, 12784) 

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 
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205. ΘΕΜΑ Β(5044) 

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

κίας. Κάποια στιγμή ο ανελκυστήρας ανεβαίνει από το ισόγειο στον 1ο όροφο με αποτέλεσμα να με-

τατοπιστεί κατακόρυφα κατά 3m και στην συνέχεια επιστρέφει πάλι στο ισόγειο. 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση  

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

α) 150J β) 300J γ) 0 Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 9 

206. ΘΕΜΑ Β(5221, 10806) 

Β2. Ένα κιβώτιο μάζας 2kg είναι αρχικά ακίνητο πάνω σε λείο 

οριζόντιο δάπεδο. Στο κιβώτιο ασκείται οριζόντια δύναμη ��. Το 

μέτρο της επιτάχυνσης του κιβωτίου σε συνάρτηση με την μετα-

τόπιση 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 x= 4m είναι ίσο με 16J.  Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 9 

207. ΘΕΜΑ Β(5326, 9084) 

Β1) Η καθηγήτρια της Φυσικής βαδίζει προς την αίθουσα διδασκαλίας κρατώντας την τσάντα της η 

οποία έχει μάζα 1,2kg. Η καθηγήτρια για να πάει από το γραφείο των καθηγητών στην αίθουσα διδα-

σκαλίας, περπατάει με σταθερή ταχύτητα το διάδρομο του σχολείου, μήκους 10m και η τσάντα της 

βρίσκεται πάντα σε ύψος 50cm από το έδαφος. 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση.  

Αν η επιτάχυνση της βαρύτητας είναι g= 10m/s2, τότε το έργο βάρους της τσάντας είναι ίσο με:  

α) 120J β) 6J γ) μηδέν Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 8 
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208. ΘΕΜΑ Β(5337, 9107, 11628) 

Β1) Σε ένα σώμα που ηρεμεί σε οριζόντιο δάπεδο ασκείται ορι-

ζόντια δύναμη �� , η αλγεβρική τιμή της οποίας σε συνάρτηση με 

τη θέση x του σώματος μεταβάλλεται όπως φαίνεται στο διπλανό 

διάγραμμα 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση.  

Το έργο της δύναμης από τη θέση xο = 0, μέχρι τη θέση x1 = 3x, 

είναι ίσο με:  

α) 3Fox β) 2Fox  γ) Fox Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.  Μονάδες 8 

209. ΘΕΜΑ Β(5517) 

Β1. Κιβώτιο μάζας 500kg βρίσκεται σε κατάστρωμα καραβιού. Γερανός μεταφέρει το κιβώτιο κατα-

κόρυφα κατά 10m κάτω από την αρχική του θέση και το τοποθετεί σε βαγόνι (διαδρομή Ι). Στη συνέ-

χεια το βαγόνι κινείται σε ευθύγραμμες οριζόντιες ράγες και μεταφέρει το κιβώτιο σε απόσταση 100m 

από τη θέση που το τοποθέτησε ο γερανός (διαδρομή ΙΙ).  

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Αν W1, και W2 είναι το έργο που παράγεται από το βάρος του κιβωτίου κατά τις διαδρομές (Ι) και 

(ΙΙ) αντίστοιχα, τότε ισχύει : 

α) W1 = W2 β) W1 > W2 γ) W1 < W2 Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 8 

210. ΘΕΜΑ Β(9148, 5065) 

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 

υο με φορά προς τα κάτω στη σφαίρα Σ2 .  

Α) Να επιλέξετε τη 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 
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211. ΘΕΜΑ Β(9514) 

Β2. Εργάτης σπρώχνει ένα μικρό σώμα που 

κινείται σε κεκλιμένο επίπεδο γωνίας κλίσης 

θ=60ο (ημ60ο = 
√�

�
 , συν60ο = 

!

�
 ). Ο εργάτης 

ασκεί στο κιβώτιο οριζόντια δύναμη σταθε-

ρού μέτρου �� όπως φαίνεται στο σχήμα και 

το κιβώτιο μετατοπίζεται κατά διάστημα x. 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση:  

Η ενέργεια που μεταφέρεται από τον εργάτη στο κιβώτιο είναι ίση με 

α)  
�

�
�" β) F x γ) ~

√�

�
F x Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 9 

212. ΘΕΜΑ Β(9515) 

Β1. Ένα κιβώτιο βρίσκεται αρχικά ακίνητο σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Το κιβώτιο αρχίζει να κινείται 

τη χρονική στιγμή t = 0 με την επίδραση σταθερής οριζόντιας δύναμης. Η επίδραση του αέρα θεω-

ρείται αμελητέα. 

Α) Να κατασκευάσετε ποιοτικά τη γραφική παράσταση του έργου της δύναμης σε συνάρτηση με το 

χρόνο κίνησης του κιβωτίου. Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την κατασκευή σας. Μονάδες 8 

213. ΘΕΜΑ Β(9579, 10094) 

Β1. Ένα σώμα κινείται ευθύγραμμα σε οριζόντιο δρόμο. Στο σώμα ασκούνται τρεις δυνάμεις F
�1, F
�2 

και F
�3 που έχουν την ίδια κατεύθυνση με τη μετατόπιση του σώματος. Στα παρακάτω διαγράμματα 

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

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Αν W1, W2 και W3 είναι τα έργα που παράγουν οι δυνάμεις F
�1, F
�2 και F
�3 αντίστοιχα κατά τη μετατόπιση 

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

αυτές ισχύει: 
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α) W1 = W2 και W2 > W3 β) W1 > W2 και W2 = W3 γ) W1 < W2 και W2 > W3 

Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 8 

214. ΘΕΜΑ Β(9627, 10799, 12793) 

Β2. Θέλουμε να διερευνήσουμε πότε μια δύναμη παράγει μεγαλύτερο έργο σε ένα χρονικό διάστημα 

Δt . Όταν ασκείται μόνη της σε ένα σώμα ή όταν ασκείται ταυτόχρονα με μια άλλη δύναμη; Για το 

λόγο αυτό, θα διερευνήσουμε δύο περιπτώσεις άσκησης δυνάμεων σε ένα κιβώτιο που είναι ακίνητο 

σε λείο οριζόντιο δάπεδο. 

Περίπτωση Ι: Τη χρονική στιγμή to = 0 αρχίζει να ασκείται σταθερή οριζόντια δύναμη ��1.  

Περίπτωση ΙΙ: Τη χρονική στιγμή to = 0 αρχίζει να ασκείται η δύναμη ��1 (που ασκείται και στην περί-

πτωση Ι) ταυτόχρονα με μια άλλη σταθερή οριζόντια δύναμη ��2 όπως στο παρακάτω σχήμα. 

 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση 

Ονομάζουμε WF1(I) το έργο που παράγει η ��1 σε χρονικό διάστημα Δt στην περίπτωση Ι και WF1(II)  το 

έργο που παράγει η ��1 ίδιο χρονικό διάστημα Δt στην περίπτωση ΙΙ. Θα ισχύει: 

(α) WF1(I) < WF1(II) (β) WF1(I) > WF1(II) (γ) WF1(I) = WF1(II) Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 9 

215. ΘΕΜΑ Β(9633, 9654) 

B2. Οι γραφικές παραστάσεις των τιμών δύο οριζόντιων δυνάμεων σε συ-

νάρτηση με τη θέση φαίνονται στο σχήμα. Οι δυνάμεις ασκούνται σε δύο 

μικρά σώματα που κινούνται σε οριζόντιο δάπεδο. 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση  

Αν τα σώματα μετατοπίζονται κατά το ίδιο διάστημα μέσω ποιας δύναμης 

μεταφέρεται περισσότερη ενέργεια στο αντίστοιχο σώμα; 

α) της δύναμης (1)  

β) της δύναμης (2)  

γ) Και στις δυο περιπτώσεις η μεταφερόμενη ενέργεια είναι η ίδια. Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 9 
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216. ΘΕΜΑ B(10079) 

B1.  Κιβώτιο βρίσκεται ακίνητο σε λείο οριζόντιο επίπεδο 

στη θέση x=0 του προσανατολισμένου άξονα xx. Τη χρο-

νική στιγμή t = 0 στο κιβώτιο ασκείται οριζόντια δύναμη 

η τιμή της οποίας σε συνάρτηση με τη θέση δίνεται από 

το διάγραμμα που παριστάνεται στη διπλανή εικόνα, ο-

πότε το κιβώτιο αρχίζει να κινείται κατά τη θετική φορά 

του άξονα xx .  

Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση. 

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

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

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

Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 8 

217. ΘΕΜΑ Β (10704, 11578, 12780) 

Β2. Δύο μικρές όμοιες σιδερένιες σφαίρες Α και Γ που έχουν ίσες μάζες βρίσκονται σε ύψος hA και 

hΓ αντίστοιχα από το έδαφος. Οι σφαίρες αφήνονται να πέσουν ελεύθερα. Οι αντιστάσεις του αέρα 

να θεωρηθούν αμελητέες. Αν WA και WΓ είναι τα έργα των βαρών τους αντίστοιχα, από το σημείο 

που ξεκίνησαν να κινούνται και μέχρι να φτάσουν στο έδαφος, ισχύει:  

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση 

α) A Γ

Γ A

W h
=

W h
  β) A

Γ

W h
=

W h
Α

Γ

 γ) 
2

A

2
Γ

W h
=

W h
Α

Γ

 Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 9 

218. ΘΕΜΑ Β(10211, 10811) 

Β1. Δυο μικρές σφαίρες Σ1 και Σ2 μαζών m1 και m2 αντίστοιχα με  

m2 = 2m1, αφήνονται ταυτόχρονα να πέσουν από δυο σημεία που βρίσκο-

νται σε ύψη h1 και h2 αντίστοιχα με h1= 2h2. Η αντίσταση του αέρα θεω-

ρείται αμελητέα και η επιτάχυνση της βαρύτητας έχει σταθερή τιμή ίση με 

g. 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Αν W1 και W2 είναι τα έργα των βαρών των δύο σφαιρών Σ1 και Σ2 από το 

σημείο που αφέθηκαν και μέχρι να φτάσουν στο έδαφος, τότε ισχύει: 
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α) W1 = 2 W2 β) W1 = W2 γ) W2 = 2W1 Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 8 

219. ΘΕΜΑ Β(10865) 

Β1. Μαθητής σπρώχνει θρανίο που βρίσκεται σε οριζόντιο δάπεδο αίθουσας, ασκώντας σε αυτό ορι-

ζόντια δύναμη με την επίδραση της οποίας το θρανίο κινείται με σταθερή ταχύτητα. Η αντίσταση του 

αέρα παραλείπεται. 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: 

Αν συμβολίσουμε με WF το έργο της δύναμης που ασκεί ο μαθητής, WB το έργο της δύναμης του 

βάρους του θρανίου, WN το έργο της κάθετης αντίδρασης που ασκείται από το δάπεδο στο θρανίο και 

WT το έργο της τριβής ολίσθησης τότε: 

α) WF= WB= WN= WT=0  β) WB= WN= WT=0 ΚΑΙ WF ≠ 0  γ)  WB= WN =0 ΚΑΙ WF= - WT 

Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 8 

220. ΘΕΜΑ Β(10930) 

Β1) Σε μία σφαίρα που κινείται κατά μήκος του άξονα x'x ασκείται δύναμη �� το μέτρο της οποίας 

δίνεται σε συνάρτηση με τη θέση της σφαίρας από τη σχέση: F = 30 - 2x (S.I.). 

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

To έργο της δύναμης για τη μετακίνηση της σφαίρας από τη θέση x = 0 μέχρι τη θέση x = 5m είναι 

ίσο με: 

α) WF =125J β) WF=100J γ) WF=50J Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 8 
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221. ΘΕΜΑ Β(3761, 5226) 

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 τη 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 

222. ΘΕΜΑ Β(4980, 8996) 

Β2 Δύο σώματα Σ1 και Σ2 έχουν ίσες μάζες και κινούνται στον ίδιο οριζόντιο δρόμο σε αντίθετες 

κατευθύνσεις με ταχύτητες η και υ2 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 
#�
#�

 των κινητικών ενεργειών των σωμά-

των Σ1 και Σ2, είναι ίσος με: 

α) 4 β) - 4 γ) 2 Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 9 

223. ΘΕΜΑ Β(4984,9015, 12782) (παρόμοιο με το 21) 

Β1) Ένας σκιέρ κινείται ευθύγραμμα. Η γραφική παράσταση της θέσης του 

σκιέρ σε συνάρτηση με το χρόνο είναι παραβολή και παριστάνεται στο δι-

πλανό διάγραμμα. 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση.  

Από το διάγραμμα αυτό συμπεραίνουμε ότι η κινητική ενέργεια του σκιέρ: 

α) αυξάνεται. β) μειώνεται γ) δε μεταβάλλε-

ται Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 9 
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224. ΘΕΜΑ Β(4995, 9029, 12786) 

Β2 Σε μια μπάλα που αρχικά ηρεμεί σε λείο οριζόντιο δάπεδο 

ασκείται οριζόντια δύναμη F
� και αρχίζει να κινείται ευθύγραμμα. 

Στο διπλανό διάγραμμα, φαίνεται πώς μεταβάλλεται η αλγεβρική 

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  

 

225. ΘΕΜΑ Β(4998, 10828) 

Β1) Στο διπλανό διάγραμμα φαίνεται πως μεταβάλλεται η ταχύτητα 

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 κινη-

τικές ενέργειες ΚΑ και ΚΒ των δρομέων Α και Β αντίστοιχα, επα-

ληθεύουν τη σχέση:  

α) ΚΑ > ΚΒ β) ΚΑ = ΚΒ γ) ΚΑ < ΚΒ Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.  Μονάδες 8 

226. ΘΕΜΑ Β(4998, 9089, 9093, 12796) 

Β2) Σε ένα κιβώτιο που αρχικά ηρεμεί σε λείο οριζόντιο δάπεδο ένας μαθητής ασκεί οριζόντια δύ-

ναμη F
� , η αλγεβρική τιμή οποίας 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 0 →t1, παραμένει σταθερή 

στη χρονική διάρκεια t1 → t2 και μειώνεται στη χρονική διάρ-

κεια t2 → t3. 

β) αυξάνεται μόνο στη χρονική διάρκεια 0 →t1 

γ) αυξάνεται σε όλη τη χρονική διάρκεια από 0 → t3. Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 9 
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227. ΘΕΜΑ Β(5065, 9148) 

Βι. 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 τη 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 

228. ΘΕΜΑ Β(5076, 9158) 

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

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση  

Αν 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 

229. ΘΕΜΑ Β ( 5119, 10819) 

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, ό-

πως φαίνεται στο σχήμα και το Aέχει 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 
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230. ΘΕΜΑ Β(5325, 9080) 

Β1) Δύο μαθητές ο Αντώνης (Α) και ο Βασίλης (Β), οι οποίοι έχουν ίσες μάζες, κινούνται ευθύγραμμα σε 

οριζόντιο δρόμο. Στο διπλανό διάγραμμα φαίνεται πως μεταβάλλεται το μέ-

τρο της ταχύτητάς τους, σε συνάρτηση με το χρόνο. 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση.  

Τη χρονική στιγμή t1, η κινητική ενέργεια του Αντώνη είναι:  

α) μεγαλύτερη από αυτήν του Βασίλη.  

β) μικρότερη από αυτήν του Βασίλη.  

γ) ίση με αυτήν του Βασίλη. Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 8 

231. ΘΕΜΑ Β (5332, 9101, 11638, 12795) 

Β2) Ένα αυτοκίνητο που κινείται ευθύγραμμα και ομαλά σε οριζόντιο δρόμο έχει κινητική ενέργεια 

ίση με Κ. 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση.  

Αν το αυτοκίνητο διπλασιάσει την ταχύτητα του, τότε η κινητική του ενέργεια αυξάνεται κατά:  

α) 2Κ β) 3Κ γ) 4Κ Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 9 

232. ΘΕΜΑ Β(9095, 9173) 

Β1) Ένας μαθητής φορώντας τα παγοπέδιλα του κινείται ευθύγραμμα 

σε οριζόντια πίστα παγοδρομίου. Στο διπλανό διάγραμμα φαίνεται 

πως μεταβάλλεται η θέση του μαθητή σε συνάρτηση με το χρόνο. 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση.  

Αν η κινητική ενέργεια του μαθητή τις χρονικές στιγμές t1 και t2, είναι 

Κ1 και Κ2 αντίστοιχα, τότε ισχύει:  

α) Κ1> Κ2 β) Κ1 = Κ2 γ) Κ1< Κ2 Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 8 
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233. ΘΕΜΑ Β(9447) 

Β2. Ένα κιβώτιο είναι αρχικά ακίνητο σε λείο οριζόντιο επί-

πεδο. Στο κιβώτιο ασκείται οριζόντια δύναμη που η τιμή της 

μεταβάλλεται με το χρόνο όπως φαίνεται στο διάγραμμα της 

διπλανής εικόνας. Η επίδραση του αέρα θεωρείται αμελητέα.  

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: 

Η κινητική ενέργεια του κιβωτίου γίνεται μέγιστη τη χρονική 

στιγμή,  

 α)  t1 β)  t3 γ)  t2 Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 9 

234. ΘΕΜΑ Β(5512, 11629) 

Β1. Ένας μικρός μεταλλικός κύβος βρίσκεται αρχικά ακίνητος 

σε λείο οριζόντιο δάπεδο. Στον κύβο ασκείται την χρονική 

στιγμή t = 0 οριζόντια δύναμη της οποίας η τιμή σε συνάρτηση 

με το χρόνο παριστάνεται στο διπλανό διάγραμμα .  

Α) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση.  
 

Αν t2=2t1 και t3=3t1  τότε:  

α) Στο χρονικό διάστημα 0 → t1 o κύβος κινείται ευθύγραμμα 

και ομαλά.  

β) Τη χρονική στιγμή t3 η ταχύτητα του κύβου μηδενίζεται.  

γ) Στο χρονικό διάστημα 0 → t1 η κινητική ενέργεια του κύβου αυξάνεται ενώ στο χρονικό διάστημα  

t2 → t3 η κινητική ενέργεια του κύβου μειώνεται. Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 8 

235. ΘΕΜΑ Β(3768, 5099, 5140, 5188, 5405) 

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 τη σωστή απάντηση.  

H κινητική ενέργεια του σώματος 

α) από τη θέση xΟ = 0 έως τη θέση xΑ παραμένει στα-

θερή.  

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

γ) από τη θέση x0 = 0 έως τη θέση xΒ αυξάνεται. Μονάδες 4 
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Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 9 

236. ΘΕΜΑ Β(4990, 9023, 12783) 

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 

237. ΘΕΜΑ Β(4993, 9049, 11626) 

Β1) Ένας αλεξιπτωτιστής που έχει μαζί με τον εξοπλισμό του συνολική μάζα Μ, πέφτει από αερο-

πλάνο που πετάει σε ύψος Η. Αφού ανοίξει το αλεξίπτωτο, κινούμενος για κάποιο χρονικό διάστημα 

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 

238. ΘΕΜΑ Β(5047) 

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

σκούνται 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 10m/s σε 20m/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 τη 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 
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239. ΘΕΜΑ Β(5082, 9020) 

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

γραμμο τραχύ δρόμο έχοντας την ίδια κινητική ενέργεια. Κάποια χρονική στιγμή οι οδηγοί εφαρμό-

ζουν τα φρένα οπότε μπλοκάρουν τους τροχούς. Τότε ασκείται (συνολική) δύναμη τριβής ίδιου μέ-

τρου και στα δύο αυτοκίνητα με αποτέλεσμα να σταματήσουν.  

Α) Να επιλέξετε τη 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 

240. ΘΕΜΑ Β(5091, 10122, 10814, 10850) 

Β2. Ένα κιβώτιο βρίσκεται αρχικά ακίνητο σε λείο οριζόντιο δά-

πεδο στη θέση x = 0. Τη χρονική στιγμή t = 0 ένας εργάτης σπρώ-

χνει και κινεί το κιβώτιο ασκώντας σε αυτό σταθερή οριζόντια δύ-

ναμη. 

A) Αν με x συμβολίσουμε τη θέση και με Κ την κινητική ενέργεια 

του κιβωτίου σ' αυτή τη θέση, να συμπληρώσετε τα κενά στον δι-

πλανό πίνακα:      Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την απάντηση σας.  Μονάδες 9 

241. ΘΕΜΑ Β(10820) 

Β2. Κιβώτιο βρίσκεται αρχικά ακίνητο σε λείο οριζόντιο δάπεδο στη θέση xο = 0, ενός οριζόντιου 

άξονα x'x. Τη χρονική στιγμή t = 0 ένας εργάτης σπρώχνει και αρχίζει να κινεί το κιβώτιο ασκώντας 

σε αυτό σταθερή οριζόντια δύναμη μέτρου F
�. 

Α) Αν με x συμβολίσουμε τη θέση του κιβωτίου και με Κ την κινητική ενέργεια του κιβωτίου στη 

θέση αυτή, να αποδείξετε τη σχέση της κινητικής ενέργειας σε συνάρτηση με τη θέση του κιβωτίου. 

Μονάδες 7 

Β) Να σχεδιάσετε ποιοτικά τη γραφική παράσταση της κινητικής ενέργειας Κ, σε συνάρτηση με τη 

θέση x.  Μονάδες 6 

x K 

0  

2x  

 3K 

4x  
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242. ΘΕΜΑ Β (5200, 10800) 

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

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση  

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

ναι 

(α) 9·Καρχ (β) 3·Καρχ (γ) 15·Καρχ Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 8 

243. ΘΕΜΑ Β(5216, 10802) 

Β2. Ένα σώμα βρίσκεται αρχικά ακίνητο στη θέση xο = 0 πάνω σε λείο οριζόντιο δάπεδο. Στο σώμα 

ασκείται οριζόντια δύναμη σταθερής διεύθυνσης με αποτέλε-

σμα αυτό να αρχίσει να κινείται ευθύγραμμα πάνω στο δά-

πεδο. 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 τη σωστή απάντηση  

Με τη βοήθεια του διαγράμματος συμπεραίνουμε ότι: 

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

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

γ). Στη θέση x = 8m το σώμα έχει κινητική ενέργεια ίση με 65J Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 9 

244. ΘΕΜΑ Β(5276, 10808) 

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

ασκείται σταθερή οριζόντια δύναμη μέτρου F
� . Όταν το σώμα έχει μετατοπιστεί κατά x1 έχει κινητική 

ενέργεια Κ και ταχύτητα μέτρου υ1 

Α) Να επιλέξτε τη σωστή πρόταση 

Όταν το κιβώτιο έχει μετατοπιστεί συνολικά κατά x2= 4x1 θα έχει αποκτήσει  

α) ταχύτητα μέτρου υ2 = 4·υ1 

β) ταχύτητα μέτρου υ2 = 2·υ1 

γ) κινητική ενέργεια Κ2 = 2·Κ1 Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 9 
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245. ΘΕΜΑ Β(5334, 9099) 

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.  

Για να έχει το σώμα στο τέλος της ίδιας μετατόπισης ταχύτητα μέτρου 2υ, πρέπει το μέτρο της συνι-

σταμένης δύναμης να είναι ίσο με: 

α) 2F β) 4F γ) F Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 9 

246. ΘΕΜΑ Β(5336, 9110) 

Β2) Ένα αυτοκίνητο που κινείται ευθύγραμμα και ομαλά σε οριζόντιο δρόμο έχει κινητική ενέργεια 

ίση με Κ. Τη χρονική στιγμή t = 0 ο οδηγός ασκώντας δύναμη στα φρένα, επιβραδύνει το αυτοκίνητο 

το οποίο σταματά να κινείται τη χρονική στιγμή t1 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση.  

Αν το αυτοκίνητο κινείται αρχικά με κινητική ενέργεια ίση με 4Κ, και ο οδηγός φρενάρει ασκώντας 

την ίδια δύναμη στα φρένα, τότε το αυτοκίνητο σταματά τη χρονική στιγμή:: 

α) 2t1 β) 4t1 γ) t1/2 Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 9 

247. ΘΕΜΑ Β(5338) 

Β2) Δύο σώματα Α και B διέρχονται τη χρονική στιγμή t = 0 από 

το ίδιο σημείο ενός ευθύγραμμου δρόμου κινούμενα προς την 

ίδια κατεύθυνση με ταχύτητες υΑ και υΒ αντίστοιχα και ισχύει, 

υΑ = 2υΒ. Στο διπλανό διάγραμμα παριστάνεται η αλγεβρική τιμή 

της ταχύτητας σε συνάρτηση με το χρόνο για τα σώματα Α και 

Β. 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση.  

Αν WA και WB, οι αλγεβρικές τιμές του ολικού έργου των δυνάμεων που ασκούνται στα σώματα Α 

και Β αντίστοιχα, στη χρονική διάρκεια 0 →t1, τότε ισχύει:  

α) WΑ > WB β) WΑ = WB γ) WΑ < WB Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 9 
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248. ΘΕΜΑ Β(5340, 10854) 

Β2) Ένα αυτοκίνητο που κινείται ευθύγραμμα και ομαλά σε οριζόντιο δρόμο έχει κινητική ενέργεια 

ίση με Κ. Κάποια χρονική στιγμή ο οδηγός ασκώντας δύναμη στα φρένα, επιβραδύνει το αυτοκίνητο 

οπότε μέχρι να σταματήσει διανύει διάστημα ίσο με s. 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση.  

Αν το αυτοκίνητο κινείται αρχικά με διπλάσια κινητική ενέργεια και ο οδηγός φρενάρει ασκώντας την 

ίδια δύναμη στα φρένα, τότε για να σταματήσει πρέπει να διανύσει διάστημα ίσο με:: 

α) 2s β) 3s γ) s/2 Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 9 

249. ΘΕΜΑ Β(5514, 10138) 

Β1. Από την ταράτσα μιας πολυκατοικίας αφήνονται να πέσουν μία ξύλινη σφαίρα Α μάζας m και μία 

σιδερένια σφαίρα Β τριπλάσιας μάζας. Οι δύο σφαίρες εκτελούν ελεύθερη πτώση και συνεπώς η επί-

δραση του αέρα θεωρείται αμελητέα. 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Αν ΚΑ είναι η κινητική ενέργεια που αντιστοιχεί στη σφαίρα Α και ΚΒ η κινητική ενέργεια που αντι-

στοιχεί στη σφαίρα Β, ελάχιστα πριν οι σφαίρες ακουμπήσουν στο έδαφος, τότε ισχύει:  

α) ΚΑ = ΚΒ  β) ΚΑ = 3ΚΒ  γ) ΚΒ = 3ΚΑ Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 8 

250. ΘΕΜΑ Β(5514, 9595, 10138) 

Β2. Δυο κιβώτια Α και Β με ίσες μάζες βρίσκο-

νται δίπλα - δίπλα και ακίνητα σε λείο οριζόντιο 

επίπεδο. Τη χρονική στιγμή t = 0 ασκούνται στα 

κιβώτια Α και Β σταθερές οριζόντιες δυνάμεις F
�A 

και ��B, με μέτρα FA = F και FB=F/2 αντίστοιχα, 

όπως φαίνεται στο σχήμα. Τα δυο κιβώτια αρχί-

ζουν να κινούνται ευθύγραμμα στο οριζόντιο επίπεδο και η επίδραση του αέρα είναι αμελητέα. 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Αν μετά από ίσες μετατοπίσεις από το σημείο εκκίνησης τους, τα κιβώτια Α και Β έχουν ταχύτητες με 

μέτρα υΑ και υΒ αντίστοιχα, τότε ισχύει: 

α) υΑ = υΒ β) υΑ = υΒ√� γ) υΒ = υΑ√� Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 8 
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251. ΘΕΜΑ Β(9087, 9172) 

Β2) Οι σφαίρες Α και Β του διπλανού σχήματος με μάζες mA= m και mB=2m, αφήνονται να πέσουν 

ελεύθερα από ύψος 2h και h αντίστοιχα και φτάνουν στο έδαφος με ταχύτη-

τες μέτρου υΑ και υΒ. 

Η αντίσταση του αέρα θεωρείται αμελητέα. 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση.  

Τη χρονική στιγμή που οι σφαίρες Α, Β φτάνουν στο έδαφος έχουν κινητι-

κές ενέργειες ΚΑ και ΚΒ αντίστοιχα και ισχύει: 

α) ΚΑ = ΚΒ β) ΚΑ = 2KΒ γ) ΚΑ =KΒ√� Μονάδες 

4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 9 

252. ΘΕΜΑ Β(9167, 12788) 

Β2) Ένα σώμα είναι αρχικά ακίνητο πάνω σε οριζόντιο δάπεδο 

και βρίσκεται στη θέση x= 0 ενός οριζόντιου άξονα x'x. Στο 

σώμα ασκούνται δυνάμεις, των οποίων η συνισταμένη είναι 

οριζόντια, οπότε το σώμα αρχίζει να κινείται κατά μήκος του 

άξονα x'x. Στο διπλανό διάγραμμα παριστάνεται η αλγεβρική 

τιμή της συνισταμένης δύναμης σε συνάρτηση με τη θέση x 

του σώματος. 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση.  

H κινητική ενέργεια του σώματος στη θέση x3= 3x1: 

α) έχει τη μέγιστη τιμή της κατά τη μετατόπιση του σώματος από τη θέση x= 0 μέχρι τη θέση  

x3= 3x1. 

β) είναι ίση με μηδέν. 

γ) είναι μεγαλύτερη από την κινητική ενέργεια που έχει στη θέση x1. Μονάδες 5 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 8 

253. ΘΕΜΑ Β(9444, 11637, 14728) 

Β1. Εργάτης σπρώχνει κιβώτιο μάζας m πάνω σε οριζόντιο δρόμο ασκώντας σε αυτό οριζόντια δύ-

ναμη. Το κιβώτιο κινείται με σταθερή ταχύτητα και διανύει διάστημα S. Ο συντελεστής τριβής μεταξύ 

του δρόμου και του κιβωτίου είναι μ. H επιτάχυνση της βαρύτητας είναι g και η αντίσταση του αέρα 

θεωρείται αμελητέα. 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.  
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Η ενέργεια που μεταφέρεται από τον εργάτη στο κιβώτιο είναι ίση με:  

α)  0 β)  mgS γ)  μmgS Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 8 

254. ΘΕΜΑ Β(9451, 10838, 11639) 

Β2. Ένα κιβώτιο είναι αρχικά ακίνητο σε λείο οριζό-

ντιο επίπεδο. Στο κιβώτιο ασκείται οριζόντια δύναμη 

που η τιμή της μεταβάλλεται με τη θέση του κιβωτίου 

όπως φαίνεται στο διάγραμμα της διπλανής εικόνας. 

Η επίδραση του αέρα θεωρείται αμελητέα. 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση:  

Η κινητική ενέργεια του κιβωτίου γίνεται μέγιστη 

στη θέση,  

α) 1m β) 2m γ) 3m Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 9 

255. ΘΕΜΑ Β(9579, 10122, 10126) 

B2. Αυτοκίνητο κινείται σε ευθύγραμμο δρόμο. Σε δυο χρονικές στιγμές t1 και t2 το αυτοκίνητο έχει 

ταχύτητα με μέτρο υ1 και υ2 και κινητική ενέργεια Κ1 και Κ2 αντίστοιχα.  

Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.  

Αν για τα μέτρα των ταχυτήτων ισχύει, υ2 = 2υ1 τότε:  

α) Κ2 = 2Κ1 β) Κ1 = 4Κ2 γ) Κ2 = 4Κ1 Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 9 

256. ΘΕΜΑ Β(10699) 

Β1. Ένα αυτοκίνητο (Α) έχει τετραπλάσια μάζα από μία μοτοσικλέτα (Μ). Τα δύο οχήματα κινού-

νται σε ευθύγραμμο δρόμο και έχουν την ίδια κινητική ενέργεια.  

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Αν υΑ και υΜ είναι τα μέτρα των ταχυτήτων του αυτοκινήτου και της μοτοσικλέτας αντίστοιχα, τότε 

ο λόγος τους 
$%
$&

, ισούται με: 

α)   
�

�
 β)   

�

�
 γ) 2 Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας . Μονάδες 8 
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257. ΘΕΜΑ Β(10826) 

Β1. Ένα κιβώτιο είναι αρχικά ακίνητο σε λείο οριζό-

ντιο επίπεδο. Στο κιβώτιο ασκείται οριζόντια δύναμη 

που η τιμή της μεταβάλλεται με τη θέση του κιβωτίου 

όπως φαίνεται στο διάγραμμα της διπλανής εικόνας. 

Η επίδραση του αέρα θεωρείται αμελητέα. 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση:  

Στη θέση x = 3m το κιβώτιο έχει κινητική ενέργεια,  

α) 20J   β) 30J   γ) 40J 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. 

258. ΘΕΜΑ Β(9471) 

Β2. Ένα φορτηγό και ένα ΙΧ αυτοκίνητο κινούνται ευθύγραμμα σε οριζόντιο δρόμο με την ίδια στα-

θερή ταχύτητα το ένα δίπλα στο άλλο. Οι δυο οδηγοί βλέπουν το κίτρινο χρώμα ενός φωτεινού σημα-

τοδότη και φρενάρουν ταυτόχρονα οπότε οι τροχοί των οχημάτων αρχίζουν να ολισθαίνουν στο έδα-

φος. Ο συντελεστής τριβής ολίσθησης μεταξύ του εδάφους και των ελαστικών του αυτοκινήτου έχει 

την ίδια τιμή και για τα δυο οχήματα. Η αντίσταση του αέρα θεωρείται αμελητέα. 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: Το ΙΧ αυτοκίνητο θα σταματήσει, 

α) μπροστά από το φορτηγό  β) πίσω από το φορτηγό  γ) δίπλα στο φορτηγό Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 9 

259. ΘΕΜΑ Β(9581, 10097, 10125, 11633) 

Β2. Μία μεταλλική σφαίρα εκτελεί ελεύθερη πτώση με την επίδραση μόνο του βάρους της. 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, έχει ταχύτητα διπλάσιου μέτρου, δηλαδή ίσου με 2υ. 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Το έργο του βάρους της σφαίρας κατά τη μετατόπιση της από τη θέση Α στην θέση Β είναι ίσο με :  

α) 3Κ β) 2Κ γ) 4Κ Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 9 
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260. ΘΕΜΑ B(9614) 

Β2. Κιβώτιο βρίσκεται ακίνητο σε λείο οριζόντιο επί-

πεδο. Τη χρονική στιγμή t = 0 στο κιβώτιο, που βρίσκε-

ται στη θέση x = 0, ασκείται οριζόντια δύναμη η τιμή της 

οποίας σε συνάρτηση με τη θέση δίνεται από το διά-

γραμμα που παριστάνεται στη διπλανή εικόνα, οπότε το 

κιβώτιο αρχίζει να κινείται κατά τη θετική φορά του ά-

ξονα x. 

Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση 

Όταν το κιβώτιο βρίσκεται στη θέση x = 3m:  

α) εξακολουθεί να κινείται κατά τη θετική φορά του άξονα x.  

β) ηρεμεί. 

γ) κινείται κατά την αρνητική φορά του άξονα x. Μονάδες 4 

B) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 9 

261. ΘΕΜΑ Β(9644, 10804) 

Β1. Ένα σώμα μάζας 2kg βρίσκεται στο έδαφος (θέση Α) με μηδενική δυναμική ενέργεια. Κάποια 

χρονική στιγμή ασκείται στο σώμα σταθερή κατακόρυφη δύναμη F
� μέτρου 30Ν με 

αποτέλεσμα μετά από λίγο να βρίσκεται στη θέση Γ σε ύψος h = 5m πάνω από το 

έδαφος. Η αντίσταση του αέρα είναι αμελητέα 

Δίνεται η επιτάχυνση της βαρύτητας g = 10m/s2  

Α) Να επιλέξτε τη σωστή απάντηση 

α) Η βαρυτική δυναμική ενέργεια του σώματος στη θέση Γ είναι ίση με 50J.  

β) Η κινητική ενέργεια του σώματος στη θέση Γ είναι ίση με 150J.  

γ) Η μεταβολή της κινητικής ενέργειας του σώματος από τη θέση Α μέχρι τη 

θέση Γ είναι ίση με 50J. Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 8 

262. ΘΕΜΑ Β(10082) 

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

σταθερή οριζόντια δύναμη μέτρου F. Όταν το κιβώτιο έχει μετατοπιστεί κατά x έχει αποκτήσει κινητική 

ενέργεια K1 και κινείται με ταχύτητα μέτρου υ1 .  

Α) Να επιλέξτε τη σωστή πρόταση  

Όταν το κιβώτιο έχει μετατοπιστεί κατά x2 = 4x1 

α) το κιβώτιο θα έχει αποκτήσει ταχύτητα μέτρου υ2 = 4υ1  
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β) το κιβώτιο θα έχει αποκτήσει κινητική ενέργεια K2 = 4Kl  

γ) το κιβώτιο θα έχει αποκτήσει κινητική ενέργεια K2 = 2 K1 Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 9 

263. ΘΕΜΑ Β(10205) 

Β1. Δύο σώματα με διαφορετικές μάζες έχουν την ίδια κινητική ενέργεια και κινούνται πάνω σε λείο 

οριζόντιο δάπεδο προς την ίδια κατεύθυνση. 

Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.  

Αν ασκηθεί σε καθένα σώμα δύναμη ίδιου μέτρου και κατεύθυνσης αντίθετης με την ταχύτητα των 

σωμάτων τότε οι αποστάσεις που θα διανύσουν τα σώματα μέχρι να σταματήσουν:  

α) θα είναι ίσες  β) θα είναι άνισες γ) δεν έχω όλα τα δεδομένα για να συμπεράνω 

 Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 8 

264. ΘΕΜΑ Β(10703, 10713, 12797) 

Β2. Μικρό σώμα είναι αρχικά ακίνητο πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Με την επίδραση σταθερής 

οριζόντιας δύναμης F
� μετατοπίζεται κατά x πάνω στον οριζόντιο προσανατολισμένο άξονα Ox, ο-

πότε αποκτά κινητική ενέργεια K. Αν η μετατόπιση του σώματος με την επίδραση της ίδιας δύναμης 

ήταν 2x, τότε η κινητική ενέργεια του σώματος θα ήταν ίση με:  

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.  

α) 2Κ  β) 
#

�
 γ) 4Κ Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 9 

265. ΘΕΜΑ Β(10794) 

Β1. Εργάτης δένει με αβαρές σκοινί ένα κιβώτιο και το σύρει σε οριζόντιο δάπεδο, όπως παριστάνεται 

στην εικόνα. Το κιβώτιο κινείται με σταθερή ταχύτητα. Η επίδραση 

του αέρα θεωρείται αμελητέα. 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.  

Αν συμβολίσουμε με WF το έργο της δύναμης που ασκεί ο εργάτης 

στο κιβώτιο, και WT το έργο της δύναμης της τριβής ολίσθησης τότε 

για κάθε μετατόπιση του κιβωτίου θα ισχύει:  

α) WF > WT β) WT = -WF γ) WF < WT Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 8 
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266. ΘΕΜΑ Β(10840) 

Β1. Εργάτης δένει με αβαρές σκοινί ένα κιβώτιο αρχικά ακίνητο και 

το σύρει σε λείο οριζόντιο δάπεδο, όπως παριστάνεται στη διπλανή 

εικόνα. Δίνεται ότι θ = 60ο (ημ60ο = 
√�

�
 , συν60ο = 

!

�
).  Η επίδραση 

του αέρα παραλείπεται.  

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση:  

Όταν το κιβώτιο μετατοπίζεται κατά διάστημα x έχει κινητική ενέργεια 

α )   Fx β) 
�

�
F·x γ) 

√�

�
F·x Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 8 

267. ΘΕΜΑ Β(10134, 10796, 10822) 

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

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

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. Αν h1= 2h2, τότε: 

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

ρας Σ2.  

β) Οι δύο σφαίρες φτάνουν ταυτόχρονα στο έδαφος. 

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

Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 9 

268. ΘΕΜΑ Β(10797) 

Β1. Ένας αλεξιπτωτιστής πέφτει από το αεροπλάνο ακίνητο αερόστατο χωρίς αρχική ταχύτητα και 

αφού ανοίξει το αλεξίπτωτο κινούμενος για κάποιο χρονικό διάστημα με σταθερή ταχύτητα προσγειώ-

νεται στο έδαφος 

Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση. 

Αν συμβολίσουμε με WB το έργο του βάρους του αλεξιπτωτιστή κατά τη διάρκεια της πτώσης του και 

Κ τη κινητική ενέργεια του αλεξιπτωτιστή κατά τη προσγείωση του θα ισχύει: 

α) WB > Κ  β) WB = Κ  γ )  WB < Κ Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 8 
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269. ΘΕΜΑ Β(10852) 

Β1. Δυο κιβώτια Α και Β βρίσκονται δίπλα-δίπλα ακίνητα σε λείο 

οριζόντιο επίπεδο. Τη χρονική στιγμή t = 0 ασκούνται στα κιβώτια 

δυο σταθερές δυνάμεις ��A και ��B ίσου μέτρου αντίστοιχα όπως φαί-

νεται στη διπλανή εικόνα. Τα δυο κιβώτια αρχίζουν να κινούνται ευ-

θύγραμμα στο επίπεδο. Δίδεται ότι θ=600 (ημ60ο =
√3

2
  , συν60ο =

1

2
  ) 

και ότι η επίδραση το αέρα είναι αμελητέα. 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.  

Αν μετά από ίσες μετατοπίσεις, από το σημείο εκκίνησης τους τα κιβώτια έχουν κινητικές ενέργειες 

ΚΑ και ΚΒ αντίστοιχα τότε ισχύει: 

α) KA = 
)*

�
  β) ΚΑ = ΚΒ   γ) ΚΑ = 2ΚΒ  Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 8 

270. ΘΕΜΑ Β(10935) 

B2. Σε κιβώτιο που αρχικά ηρεμεί σε λείο οριζόντιο δάπεδο ασκεί-

ται οριζόντια δύναμη �� και αυτό αρχίζει να κινείται ευθύγραμμα 

κατά μήκος του άξονα x'x. Στη διπλανή εικόνα φαίνεται το διά-

γραμμα του μέτρου της δύναμης �� σε συνάρτηση με τη θέση του 

σώματος. Γνωρίζετε ακόμη πως κατά τη διάρκεια του πρώτου δευ-

τερολέπτου της κίνησης του το κιβώτιο μετατοπίστηκε δύο μέτρα. 

Α) Από τις παρακάτω τρεις επιλογές, να επιλέξετε αυτήν που θε-

ωρείτε σωστή.  

α) Το κιβώτιο έχει μάζα 16kg και τη στιγμή που έχει μετατοπιστεί 3m η κινητική ενέργεια του είναι 

ίση με 96J. 

β) Το κιβώτιο έχει μάζα 16kg και τη στιγμή που έχει μετατοπιστεί 3m η κινητική ενέργεια του είναι 

ίση με 160J. 

γ) Το κιβώτιο έχει μάζα 32kg και τη στιγμή που έχει μετατοπιστεί 3m η κινητική ενέργεια του είναι 

ίση με 160J. Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 9 
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271. ΘΕΜΑ B(3770, 5253) 

Β2. Μία μεταλλική σφαίρα εκτελεί ελεύθερη πτώση. Σε σημείο Α της τροχιάς της έχει ταχύτητα μέ-

τρου 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 τη 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 

272. ΘΕΜΑ Β(4186, 5203) 

Βι. 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 δίνο-

νται 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  

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

273. ΘΕΜΑ Β(4982, 9002) 

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) υο√� Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 9 
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274. ΘΕΜΑ Β(5328, 9090) 

Β2) Από ένα σημείο του εδάφους εκτοξεύουμε μια 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.  

Αν η πέτρα εκτοξευτεί με διπλάσια αρχική ταχύτητα, τότε θα φτάσει σε μέγιστο ύψος πάνω από το 

έδαφος ίσο με: 

α)  2h β)  4h γ)  h √� Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 9 

 

275. ΘΕΜΑ Β(4983, 9005, 12785) 

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 διπλανή εικόνα φαίνεται η μπάλα σε 

τρεις διαφορετικές θέσεις, η αρχική της θέση Α, μια ενδιάμεση θέση Γ όπου 

h = Η/2 και η τελική θέση Δ στο έδαφος ελάχιστα πριν αναπηδήσει η μπάλα. 

Θεωρούμε ως επίπεδο αναφοράς 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 

276. ΘΕΜΑ Β(4989, 9023) 

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 αναφοράς για τη δυναμική ενέργεια το 

έδαφος και την αντίσταση του αέρα αμελητέα. 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση.  

Η μηχανική ενέργεια της μπάλας:  

α) είναι μηδέν στη θέση Α και μέγιστη στη θέση Δ.  



1ο ΓΕΛ  ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ                ΤΡΑΠΕΖΑ  ΘΕΜΑΤΩΝ 

 
100 

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 

277. ΘΕΜΑ Β(4996, 10827) 

Β1) Αφήνουμε μια μπάλα του μπάσκετ ελεύθερη από ύψος h να πέσει στο έδαφος. Η κινητική ενέρ-

γεια της μπάλας τη στιγμή που φτάνει στο έδαφος είναι ίση με Κ. Η αντίσταση του αέρα θεωρείται 

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) K√2 Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.  Μονάδες 8 

278. ΘΕΜΑ Β(5043, 12784) 

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

σμα η ταχύτητα της ακριβώς πριν ακουμπήσει στο έδαφος να έχει μέτρο ίσο με υ Θεωρήστε την επί-

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

Α) Να επιλέξετε τη 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 

279. ΘΕΜΑ Β(5068, 11627) 

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. 
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Μονάδες 7 

Β) Να αιτιολογήσετε τις τιμές που επιλέξατε Μονάδες 5 

280. ΘΕΜΑ Β(5072, 9436παρόμοια) 

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

ρυφα 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 τη σωστή απάντηση 

Αν 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 

281. ΘΕΜΑ Β(5090, 5112, 5125, 5137, 6154, 9589, 10129, 10813, 10817) 

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 120J. 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 = 40J, K = 80J β) U = 80J, K = 40J γ) U = 90J, K = 30J 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας 

282. ΘΕΜΑ Β (5146, 10810 παρόμοια) 

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

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

Α) Ισχύει η διατήρηση της μηχανικής ενέργειας για την πτώση αυτή;. Μονάδες 4 

Κινητική Ενέργεια 

(J) 

Δυναμική Ενέργεια 

(J) 

Μηχανική Ενέργεια 

(J) 

0 80  

20   

 40  

80   
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Β) Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. Μονάδες 9 

283. ΘΕΜΑ Β ( 5184, 10166) 

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

να πέσει ελεύθερα. Θεωρείστε ότι η επιτάχυνση της βαρύτητας είναι σταθερή κα ίση με  

g =10m/s2 και ότι η επίδραση του αέρα είναι αμελητέα και ως επίπεδο μηδενικής δυναμικής ενέργειας 

θεωρούμε το έδαφος.  

Να συμπληρώσετε τα κενά του παραπάνω πίνακα και να δικαιολογήσετε τις τιμές που συμπληρώσατε.

 Μονάδες 12 

284. ΘΕΜΑ Β ( 5190, 9133, 10160, 11631) 

Β1. 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. 

Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.  

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

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

 (α) Ι (β) ΙΙ (γ) ΙΙΙ Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 8 

Ύψος h 

(m) 

Κινητική ενέργεια K 

(J) 

Δυναμική ενέργεια 

U (J) 

Ταχύτητα υ 

(m/s) 

180 0 
 

0 

80 
   

0 
 

0 
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285. ΘΕΜΑ Β(9102, 9175) 

Β1) Ένα σώμα μάζας m αφήνεται ελεύθερο να πέσει από μικρό ύψος 

h πάνω από το έδαφος. Η αντίσταση του αέρα θεωρείται αμελητέα 

και ως επίπεδο αναφοράς για τη δυναμική ενέργεια θεωρούμε το 

έδαφος. 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση.  

Στο διπλανό διάγραμμα παριστάνεται σε συνάρτηση του ύψους y 

από το έδαφος:  

α) η μηχανική ενέργεια του σώματος.  

β) η κινητική ενέργεια του σώματος.  

γ) η δυναμική ενέργεια του σώματος. Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 8 

286. ΘΕΜΑ Β(9475, 9516, 10853, 11586) 

Β2. Ένας αθλητής πετάει μια μπάλα κατακόρυφα προς τα πάνω που φτάνει σε μέγιστο ύψος (από το 

χέρι του) H. Η επίδραση του αέρα θεωρείται αμελητέα. 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση:  

Το ύψος στο οποίο η κινητική ενέργεια της μπάλας είναι η μισή της αρχικής της είναι ίσο με 

α) Η/4 β) Η/2 γ) Η Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 9 

287. ΘΕΜΑ Β(9585, 10812) 

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

τας (g) είναι σταθερή και ως επίπεδο αναφοράς για τη βαρυτική δυναμική ενέργεια θεωρείται το έδα-

φος. 

Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση. 

Η γραφική παράσταση της βαρυτικής δυναμικής ενέργειας (U) της σφαίρας σε συνάρτηση με το ύψος 

(y) από το σημείο εκτόξευσης έχει τη μορφή του διαγράμματος: 
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Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. 

288. ΘΕΜΑ Β(10114) 

Βι. Μικρή σφαίρα εκτοξεύεται από το έδαφος κατακόρυφα προς τα πάνω. Η επιτάχυνση της βαρύ-

τητας (g) είναι σταθερή και ως επίπεδο αναφοράς για τη βαρυτική δυναμική ενέργεια θεωρείται το 

έδαφος. Η αντίσταση του αέρα είναι αμελητέα.  

Α) Να επιλέξετε την σωστή πρόταση. 

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

το σημείο εκτόξευσης έχει τη μορφή του διαγράμματος: 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. 

289. ΘΕΜΑ Β(10205) 

Β2. Από το έδαφος και από την θέση yo=0 του κατακόρυφου άξονα y εκτοξεύουμε κατακόρυφα προς 

τα πάνω μια μπίλια με ταχύτητα μέτρου υ και κινητική ενέργεια Κ. Σε κάποιο ύψος y1 η μπίλια έχει 

ταχύτητα μέτρου υ/2. Η αντίσταση του αέρα να θεωρηθεί αμελητέα η επιτάχυνση της βαρύτητας 

σταθερή.  

Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση. 

Η μεταβολή της δυναμικής ενέργειας του σώματος από τη θέση yo έως τη θέση y1 είναι:  

α) 5K/4  β) -5K/4 γ) 3K/4 Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 9 
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290. ΘΕΜΑ Β(10701, 10968) 

Β2. Μικρή σφαίρα βρίσκεται πάνω στο έδαφος. Η σφαίρα εκτοξεύεται κατακόρυφα προς τα πάνω με 

κινητική ενέργεια Κ, οπότε φτάνει σε ύψος H πάνω από το έδαφος. Η αντίσταση του αέρα να θεωρηθεί 

αμελητέα. Η επιτάχυνση της βαρύτητας g είναι σταθερή.  

Α) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση. 

Αν η ίδια σφαίρα εκτοξευόταν από το έδαφος κατακόρυφα προς τα πάνω έχοντας διπλάσια κινητική 

ενέργεια 2K, τότε το μέγιστο ύψος στο οποίο θα έφτανε θα ήταν,  

α) H β) H/2 γ) 2H Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 9 

291.  ΘΕΜΑ Β(10702, 10967, 10969) 

Β2. Μικρή σιδερένια σφαίρα μάζας m βρίσκεται αρχικά στο έδαφος. Η σφαίρα εκτοξεύεται κατακό-

ρυφα προς τα πάνω με αρχική ταχύτητα μέτρου υ0. Η αντίσταση του αέρα να θεωρηθεί αμελητέα. 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση. 

Η κινητική ενέργεια που θα έχει η σφαίρα φτάνοντας ξανά στο έδαφος θα είναι:  

α) ίση με την ποσότητα 
!

�
+,-

� 

β) μικρότερη από την ποσότητα 
!

�
+,-

� 

γ) μεγαλύτερη από την ποσότητα 
!

�
+,-

� Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 9 

292. ΘΕΜΑ Β(10828, 5323) 

Β2) Δυο σφαίρες Α και Β με μάζες mA = m και mB = 2m, αφήνονται να πέσουν 

ελεύθερα από ύψος 2h και h αντίστοιχα και φτάνουν στο έδαφος με ταχύτητες 

μέτρου υΑ και υΒ. Η αντίσταση του αέρα θεωρείται αμελητέα και η επιτάχυνση 

της βαρύτητας είναι σταθερή. 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση.  

Τα μέτρα υΑ και υΒ των ταχυτήτων ικανοποιούν τη σχέση: 

α) υB = υΑ√2 β) υΑ = υΒ γ) υA = υB √2 Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 9 

293. ΘΕΜΑ Β(10851, 11636) 

Β1. Από ένα σημείο Ο που βρίσκεται σε ύψος h  πάνω από το έδαφος ρίχνονται κατακόρυφα δύο 

σφαίρες Α και Β με ταχύτητες ίδιου μέτρου. Η σφαίρα Α ρίχνεται προς τα πάνω και η σφαίρα Β προς 

το έδαφος. Θεωρούμε την επιτάχυνση της βαρύτητας σταθερή και την αντίσταση του αέρα αμελητέα. 
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Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Αν οι σφαίρες φτάνουν στο έδαφος με ταχύτητες υΑ και υΒ αντίστοιχα ισχύει: 

α) υΑ > υΒ  β) υΑ = υΒ  γ) υΑ < υΒ  Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 8 

294. ΘΕΜΑ Β(10932) 

B2. Μπίλια βρίσκεται σε ύψος h  = 9m πάνω από το έδαφος και αφήνεται να πέσει ελεύθερα. Η 

αντίσταση του αέρα θεωρείται αμελητέα και η βαρυτική δυναμική ενέργεια της μπίλιας είναι μηδέν 

στο έδαφος. 

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

Η κινητική ενέργεια της μπίλιας είναι διπλάσια από τη βαρυτική δυναμική της ενέργεια σε ύψος:  

α) h1 = 2,25m β) h1 = 4,5m γ) h1 = 3m Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 9 

295. ΘΕΜΑ Β (5173, 10791) 

Β2. Ένας γερανός ισχύος P= 2kW ανυψώνει έναν κι-

βώτιο μάζας mμε σταθερή ταχύτητα. Το κιβώτιο ανυ-

ψώνεται 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 ί-

διο χρόνο και στο ίδιο ύψος H ισούται με 

α) 1kW β) 2kW γ) 

4kW Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογής σας. Μονάδες 9 

296. ΘΕΜΑ Β(5333, 9099) 

Β1) Ένα σώμα κινείται σε οριζόντιο δάπεδο με σταθερή ταχύτητα μέτρου 4 m/s με την επίδραση 

οριζόντιας σταθερής δύναμης μέτρου ίσου με 40 N. 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση.  

Ο ρυθμός με τον οποίο η προσφερόμενη στο σώμα ενέργεια μετατρέπεται σε θερμότητα έχει μέτρο 

ίσο με: 

α) 160 J/s β) 40 J/s γ) 10 J/s Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.  Μονάδες 8 
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297. ΘΕΜΑ Β(9455, 11583) 

Β2. Ένας άνθρωπος σπρώχνει σε οριζόντιο δάπεδο ένα κιβώτιο το οποίο κινείται με σταθερή ταχύ-

τητα. 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση:  

Ο ρυθμός με τον οποίο μεταφέρεται ενέργεια από τον άνθρωπο στο κιβώτιο με την πάροδο του χρό-

νου, 

α) μειώνεται β) παραμένει σταθερός γ) αυξάνεται Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 9 

298. ΘΕΜΑ Β(9463, 11584) 

Β2. Ένας αλεξιπτωτιστής μάζας m πέφτει κατακόρυφα προς το έδαφος έχοντας, λόγω της αντίστασης 

του αέρα, σταθερή ταχύτητα μέτρου υ. Η επιτάχυνση της βαρύτητας κατά την κίνηση του αλεξιπτω-

τιστή θεωρείται σταθερή και ίση με g. Όλα τα μεγέθη εκφράζονται σε μονάδες του SI. 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση:  

Η ενέργεια που μεταφέρεται από τον αλεξιπτωτιστή στον αέρα σε κάθε δευτερόλεπτο, εκφρασμένη 

σε J είναι ίση με 

α) mgυ β) mgυ2 γ) 
!

�
mg,� [γ) ½ m υ2 (11584)] Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.  Μονάδες 9 

299. ΘΕΜΑ Β(10712) 

Β2. Δυο ξύλινα κιβώτια Α και Γ βρίσκονται ακίνητα στο έδαφος. Με τη βοήθεια γερανού τα δυο κι-

βώτια μεταφέρονται από το έδαφος στην ταράτσα ενός κτιρίου, στο ίδιο χρονικό διάστημα. Η μάζα 

του κιβωτίου Α είναι μεγαλύτερη από τη μάζα του κιβωτίου Γ. Η αντίσταση του αέρα να θεωρηθεί 

αμελητέα. Η επιτάχυνση της βαρύτητας g είναι σταθερή.  

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Η μέση ισχύς που απέδωσε ο γερανός για τη μεταφορά του κιβωτίου Α είναι,  

α) μεγαλύτερη από τη μέση ισχύ για τη μεταφορά του κιβωτίου Γ.  

β) ίση με τη μέση ισχύ για τη μεταφορά του κιβωτίου Γ.  

γ) μικρότερη από τη μέση ισχύ για τη μεταφορά του κιβωτίου Γ. Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 9 
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300. ΘΕΜΑ Β(9659, 10798) 

B1. Τη χρονική στιγμή t = 0 δυο αλεξιπτωτιστές ίδιας μάζας εγκαταλείπουν το αεροπλάνο στο οποίο 

επέβαιναν και αρχικά εκτελούν ελεύθερη πτώση. Οι δυο αλεξιπτωτιστές ανοίγουν τα αλεξίπτωτά τους 

τις χρονικές στιγμές t1 και t2=2t1 αντίστοιχα οπότε αρχίζουν να κινούνται με σταθερή ταχύτητα με την 

οποία και προσγειώνονται. 

Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.  

Αν P1 και P2 είναι οι ρυθμοί παραγωγής έργου από τα βάρη των αλεξιπτωτιστών κατά τη κίνησή τους 

με σταθερή ταχύτητα τότε ισχύει: 

α) P1= P2 β) P2 = 2P1 γ) P2 = 4P1 Μονάδες 4 

B) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 8 

301. ΘΕΜΑ B(10805) 

Β1. Μια μηχανή Α παράγει έργο 4000J σε χρονικό διάστημα ίσο με 10s. Μια δεύτερη μηχανή Β πα-

ράγει έργο 1600J σε χρονικό διάστημα ίσο με 4 s. 

Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.  

Αν ΡΑ η ισχύς της μηχανής Α και ΡΒ η ισχύς της μηχανής Β, τότε ισχύει: 

α) ΡΑ = ΡΒ β) ΡΑ > ΡΒ γ) ΡΒ > ΡΑ Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 8 



1ο ΓΕΛ  ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ                ΤΡΑΠΕΖΑ  ΘΕΜΑΤΩΝ 

 
109 

2014 – 2015   

302. ΘΕΜΑ Β (11552)  A 

Β1. Ένα αυτοκίνητο διανύει μία διαδρομή 15km σε χρόνο 15min. 

Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση: Η μέση ταχύτητά του είναι 

α) 

km
15

h   β) 

km
15

min  γ) 

km
60

h  Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. Μονάδες 8 

303. ΘΕΜΑ Β (11558)  Α 

Β2. Αθλητής αγωνίζεται στο άθλημα ελεύθερης κολύμβησης, σε πισίνα μήκους 50m. Τη χρονική 

στιγμή t1  = 20s μετά την εκκίνηση βρίσκεται στη θέση x1  =  40m και απομακρύνεται από την αφετη-

ρία, ενώ την χρονική στιγμή t2  =  40s βρίσκεται στη θέση x2 = 20m πλησιάζοντας την αφετηρία. 

Α) Να επιλέξετε την σωστή πρόταση. 

Η μέση ταχύτητα με την οποία κινήθηκε ο αθλητής κατά το χρονικό διάστημα από την χρονική στιγμή 

t1  = 20s έως την χρονική στιγμή t2  =  40s είναι: 

α) 2m/s β) 1m/s γ) -2m/s Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. Μονάδες 9 

304. ΘΕΜΑ Β (11552)  A 

Β2. Στο παρακάτω διάγραμμα παριστάνονται οι γραφικές παραστάσεις θέσης - χρόνου που περιγρά-

φουν την κίνηση δύο αυτοκινήτων Α και Β αντίστοιχα. 

Α) Να επιλέξετε την σωστή πρόταση 

α) Το Α κινείται με σταθερή ταχύτητα, μεγαλύτερη του Β.  

β) Το Β κινείται με σταθερή ταχύτητα, μεγαλύτερη του Α.  

γ) Και τα δύο οχήματα επιταχύνονται, με σταθερές τιμές επιτά-

χυνσης. Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. Μονάδες 9 

305. ΘΕΜΑ Β (11569)  A 

Β1. Σώμα εκτελεί ευθύγραμμη κίνηση κατά μήκος ενός άξονα x΄x και το 

διάγραμμα της θέσης του (x) με το χρόνο φαίνεται στο διπλανό διά-

γραμμα. 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση  

Η επιτάχυνση του κινητού έχει μέτρο: 

α) 0 β) 2m/s2  γ) 4m/s2   Μονάδες 4 
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Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.  Μονάδες 8 

306. ΘΕΜΑ Β (11635)  Α 

Β2. Η Ευγενία και ο Μιχάλης μένουν στην ίδια πολυκατοικία και πηγαίνουν στο ίδιο σχολείο. Το 

σχολείο τους απέχει 600m σε ευθεία γραμμή από την πολυκατοι-

κία που μένουν. Η Ευγενία πηγαίνει στο σχολείο με τα πόδια ενώ 

ο Μιχάλης με το ποδήλατό του. Στο κοινό διάγραμμα θέσης χρό-

νου που ακολουθεί, παριστάνεται η θέση των δυο παιδιών σε συ-

νάρτηση με το χρόνο. (Θεωρείστε ότι κατά τη διάρκεια της κίνησής τους, η ταχύτητα της Ευγενίας και 

του Μιχάλη διατηρείται σταθερή). 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: 

Αν υΜ είναι το μέτρο της ταχύτητας του Μιχάλη και υΕ το μέτρο της ταχύτητας της Ευγενίας θα ισχύει: 

α) 2υ υΜ Ε=   β) 4υ υΜ Ε=  γ) 2υ υΕ Μ=  Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 9 

 

307. ΘΕΜΑ Β (11546)  A 

Β1. Η ταχύτητα ενός κινητού που κινείται ευθύγραμμα δίνεται από τη σχέση:  

υ = 10 + 2t (υ σε m/s, t σε s) 

Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση. 

Η μετατόπιση του κινητού στο χρονικό διάστημα από 0 έως 5s είναι ίση με:  

α) Δx = 100m β) Δx = 50m γ) Δx = 75m Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 8 

308. ΘΕΜΑ Β (11566)  Α 

Β2. Στον πίνακα φαίνονται οι τιμές της θέσης x ενός αυτοκινήτου και οι αντίστοιχες χρονικές στιγμές 

καθώς αυτό κινείται σε ευθύγραμμο δρόμο. 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση  

Η ταχύτητα του αυτοκινήτου  

α) αυξάνεται με σταθερό ρυθμό  β) μειώνεται με σταθερό ρυθμό  γ) παραμένει σταθερή 

 Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 9 

t (s) 0 1 2 3 4 5 

x (m) 0 1 4 9 16 25 
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309. ΘΕΜΑ Β (11545)  Α 

Β1. Στον πίνακα φαίνονται οι τιμές της θέσης x ενός αυτοκινήτου και οι αντίστοιχες χρονικές στιγμές 

καθώς αυτό κινείται σε ευθύγραμμο δρόμο. 

A) Να επιλέξετε την σωστή πρόταση  

Η επιτάχυνση του αυτοκινήτου: 

α) αυξάνεται, β) μειώνεται γ) παραμένει σταθερή Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 8 

310. ΘΕΜΑ Β (11570)  A 

Β1. Ένα όχημα βρίσκεται στη θέση x = 0 και τη χρονική στιγμή t = 0 αρχίζει να κινείται ευθύγραμμα 

με σταθερή επιτάχυνση. 

Α) Να συμπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας. 

Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε τις επιλογές σας.   Μονάδες 8 

311. ΘΕΜΑ Β (11544, 11556)  Α 

Β1. Ένα αυτοκίνητο κινείται ευθύγραμμα σε οριζόντιο δρόμο μέσα στην πόλη. Η γραφική παράσταση 

της ταχύτητάς του σε συνάρτηση με το χρόνο, που 

βλέπετε στη διπλανή εικόνα, αναφέρεται στην κί-

νηση του αυτοκινήτου μεταξύ δυο διαδοχικών ση-

ματοδοτών της τροχαίας (φαναριών). 

A) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση  

Από τη μελέτη του παραπάνω διαγράμματος μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η απόσταση των 

φαναριών είναι: 

α) 60m β) 1200m γ) 900m Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 8 

t (s) 0 1 2 3 4 5 

x (m) 0 1 4 9 16 25 

t (s) 0 1   

υ (m/s) 0 4 16  

x (m) 0   18 
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312. ΘΕΜΑ Β (11628, 11630)  Α 

Β2. Δύο μαθητές, ο Αντώνης (Α) και ο Βασίλης (Β) ξεκινούν από το ίδιο 

σημείο ενός ευθύγραμμου οριζόντιου δρόμου και συναγωνίζονται με τα πο-

δήλατα τους, να αναπτύξουν ταχύτητα ίση με 30km/h. Στο διπλανό διά-

γραμμα φαίνεται η γραφική παράσταση ταχύτητας - χρόνου για τους δύο 

μαθητές. 

α) Ποιος από τους δύο μαθητές αποκτά πρώτος ταχύτητα ίση με 30km/h 

και σε ποια χρονική στιγμή; Μονάδες 3 

β) Την χρονική στιγμή t  =  t 2  ποιος από τους δύο μαθητές προπορεύεται;  Μονάδες 3 

γ) Να αιτιολογήσετε τις επιλογές σας. Μονάδες 7 

313. ΘΕΜΑ Β (11568, 11569)  A 

Β2. Στη διπλανή εικόνα φαίνεται η τιμή της ταχύτητας, σε συνάρτηση με το χρόνο, ενός μικρού κύ-

βου, που μετατοπίζεται ευθύγραμμα πάνω σε λείο οριζόντιο δάπεδο, 

υπό την επίδραση σταθερής οριζόντιας δύναμης F
�

.  Η αντίσταση 

του αέρα είναι αμελητέα. Τη χρονική στιγμή t1 ο κύβος έχει κινητική 

ενέργεια Κ1 ενώ τη χρονική στιγμή t2 έχει κινητική ενέργεια Κ2.  

Α) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση  

Αν t2 = 2t1, οι κινητικές ενέργειες Κ2 και Κ 1  θα συνδέονται με τη 

σχέση: 

α) Κ2 = 2Κ1 β) Κ2 = 4Κ1 γ) Κ2 = Κ1  Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. Μονάδες 9 

314. ΘΕΜΑ Β (11549)  Α 

Β1. Δύο μηχανοκίνητα παιδικά αυτοκινητάκια κινούνται με σταθερή ταχύτητα στο οριζόντιο πάτωμα. 

Οι διαδοχικές θέσεις των αυτοκινήτων σε κάθε δευτερόλεπτο της κίνησης φαίνονται στο παρακάτω 

σχήμα. 

Α) Να επιλέξετε την σωστή πρόταση 

α) Το αμαξάκι Α έχει μεγαλύτερη ταχύτητα. 

β) Το αμαξάκι Β έχει μεγαλύτερη ταχύτητα. 

γ) Τα δύο αμαξάκια έχουν ίσες ταχύτητες. Μονάδες 4 
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Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 8 

315. ΘΕΜΑ Β (11547)  Α 

Β2. Στο παρακάτω σχήμα παριστάνονται τα στιγμιότυπα της κίνησης ενός αυτοκινήτου που κινείται 

ευθύγραμμα. Τα στιγμιότυπα έχουν ληφθεί σε ίσα χρονικά διαστήματα. 

Α) Από τα παρακάτω διαγράμματα να επιλέξετε αυτό που παριστάνει τη θέση του αυτοκινήτου σε 

συνάρτηση με το χρόνο. (Σημ. Ποιοτικό διάγραμμα) 

α)  β) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 9 

316. ΘΕΜΑ Β (11548)  Α 

Β2. Δύο μικρές μεταλλικές μπίλιες κινούνται στο οριζόντιο πάτωμα. Οι διαδοχικές θέσεις σε κάθε 

δευτερόλεπτο  της κίνησης τους, για την ίδια χρονική διάρκεια, φαίνονται στο παρακάτω σχήμα. 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση. 

α) Η μπίλια Α εκτελεί επιταχυνόμενη κίνηση. 

β) Η μπίλια Β εκτελεί επιταχυνόμενη κίνηση. 



1ο ΓΕΛ  ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ                ΤΡΑΠΕΖΑ  ΘΕΜΑΤΩΝ 

 
114 

γ) Επιταχύνονται και οι δύο, η Α με μεγαλύτερη επιτάχυνση. Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 9 

317. ΘΕΜΑ Β (12773)  Α 

Β2. Δύο μικρές μεταλλικές μπίλιες αρχικά είναι ακίνητες. Τη χρονική στιγμή t0 = 0 αρχίζουν να κινού-

νται με σταθερή επιτάχυνση στο οριζόντιο πάτωμα. Οι διαδοχικές θέσεις σε κάθε δευτερόλεπτο της 

κίνησης τους φαίνονται στο παρακάτω σχήμα. 

 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση.  

α) Η μπίλια Α έχει μεγαλύτερη επιτάχυνση 

β) Η μπίλια Β έχει μεγαλύτερη επιτάχυνση. 

γ) Δεν έχουμε επαρκή στοιχεία για να συγκρίνουμε τις επιταχύνσεις. Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 9 

318. ΘΕΜΑ Β (11553)  Α 

Β1. Στο εργαστήριο Φυσικής του σχολείου σας μια ομάδα μαθητών μελέτησε πειραματικά την ευθύ-

γραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση ενός αμαξιδίου. Για τη μελέτη χρησιμοποίησε ένα ηλεκτρικό 

χρονομετρητή και μια χαρτοταινία. Μετά την ολοκλήρωση της πειραματικής διαδικασίας οι μαθητές 

σημείωσαν πάνω στη χαρτοταινία την πρώτη ευδιάκριτη κουκίδα (0η κουκίδα) στη συνέχεια απαρίθ-

μησαν τις επόμενες δέκα κουκίδες και σημείωσαν τη δέκατη κουκίδα (10η κουκίδα). Με αυτό τον 

τρόπο χώρισαν όλες τις κουκίδες σε ομάδες των δέκα. Ακολούθως έκοψαν με το ψαλίδι τη χαρτοταινία 

ακριβώς επάνω στις σημειωμένες κουκίδες. Έτσι προέκυψαν λουρίδες με δέκα κουκίδες η καθεμιά. 

Α) Να επιλέξετε την σωστή πρόταση  

Στην διπλανή εικόνα δείχνεται μια λουρίδα από αυτές που κατασκεύασαν 

οι μαθητές. 

Αν η κουκίδα Α είναι η 20η κουκίδα τότε η κουκίδα Β θα είναι: 

α) η 30η κουκίδα β) η 10η κουκίδα      γ) δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα για να συμπεράνω. 

Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.    Μονάδες 8 
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319. ΘΕΜΑ Β (11550)  Α 

Β2. Η ταχύτητα ενός σώματος που κινείται σε λείο οριζόντιο επίπεδο μεταβάλλεται όπως φαίνεται στο 

παρακάτω διάγραμμα. 

Α) Να επιλέξετε την σωστή πρόταση. 

α)Το σώμα εκτελεί ευθύγραμμη ομαλή κίνηση από 0 - 4s 

και από 4s - 6s ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη 

β) Το συνολικό διάστημα που διανύει το σώμα από τη χρο-

νική στιγμή t0 = 0 έως τη χρονική στιγμή t = 6s είναι 60m 

γ) Η αλγεβρική τιμή της επιτάχυνσης με την οποία κινείται 

το σώμα από 0 - 4s είναι αι = +5m/s2 και από 4s - 6s είναι 

α2 = - 7m/s2. Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 9 

320. ΘΕΜΑ Β (12772)  Α 

Β1. Σώμα Σ βρίσκεται ακίνητο στη θέση x 0 = 0. Τη χρονική στιγμή t0 = 0 το Σ αποκτά σταθερή επιτά-

χυνση μέτρου α .  

Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση 

Αν x είναι τη θέση του σώματος Σ και υ  η ταχύτητά του μια χρονική στιγμή t, τότε ισχύει: 

α) 
2

2
x

a

υ
=   β) 

2
x

a

υ
=  γ) 

2

2
x

a

υ
=  Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 8 

 

321. ΘΕΜΑ B(11543, 11555)   A 

Β1. Στην εικόνα δίνεται το διάγραμμα της αλγεβρικής τιμής της επιτάχυνσης σε συνάρτηση με το 

χρόνο, ενός οχήματος που ξεκινά από την ηρεμία και κινείται ευθύγραμμα για χρόνο 6s. 

Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση  

Τρεις μαθητές Α, Β και Γ διαφωνούν για την τιμή της ταχύ-

τητας που έχει το κινητό τη χρονική στιγμή t = 6s. 

α) Ο μαθητής Α ισχυρίζεται ότι είναι -2m/s  

β) Ο μαθητής Β ισχυρίζεται ότι είναι 4m/s  

γ) Ο μαθητής Γ ισχυρίζεται ότι είναι -12m/s Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 8 
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322. ΘΕΜΑ Β (11576)  Α 

Β2 Στο εργαστήριο φυσικής μελετώντας την κίνηση που κάνει ένα αμαξίδιο κατασκευά-

ζουμε τον διπλανό πίνακα με τιμές για την θέση του x και τις αντίστοιχες ενδείξεις του 

χρονομέτρου. 

Α) Να κατασκευάσετε σε βαθμολογημένους άξονες το διάγραμμα θέσης - χρόνου για τη 

κίνηση του αμαξιδίου. Μονάδες 

6 

Β) Τι είδους κίνηση εκτελεί το αμαξίδιο; Εξηγήστε. Μονάδες 7 

323. ΘΕΜΑ Β (11560)  Α 

Β1. Στο εργαστήριο φυσικών επιστημών του σχολείου σας μελετάτε πειραματικά την ελεύθερη πτώση 

ενός σώματος. Αφήνετε το σώμα ελεύθερο από ορισμένο ύψος. (Θεωρείτε τη χρονική στιγμή  

t0 = 0 τη στιγμή που αφήνεται το σώμα και x0 = 0 τη θέση του σώματος τη χρονική στιγμή t0). Στη 

συνέχεια, με κατάλληλη διάταξη, καταγράφετε τη θέση του σώματος για διάφορες χρονικές στιγμές. 

Από τα αποτελέσματα των μετρή-

σεων κατασκευάζετε ένα πίνακα τι-

μών και τοποθετείτε τα αντίστοιχα 

πειραματικά σημεία σε ένα διά-

γραμμα με άξονες τη θέση x και το 

t2. Με τη βοήθεια αυτών των ση-

μείων χαράσσετε την ευθεία που πε-

ριγράφει τα πειραματικά δεδομένα, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. 

Α) Να επιλέξετε την σωστή πρόταση. 

Η κλίση k της ευθείας του παραπάνω διαγράμματος παριστάνει: 

α) την επιτάχυνση α με την οποία κινείται το σώμα: k = α 

β) το μισό της επιτάχυνσης α με την οποία κινείται το σώμα: k =
2

α
  

γ) την τελική ταχύτητα υ με την οποία κινείται το σώμα: k = υ Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. Μονάδες 8 

x (m) t (s) 

0 0 

10 1 

20 2 

40 4 
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324. ΘΕΜΑ Β (11574)  A 

Β1. Σε ένα εργαστήριο Φυσικών Επιστημών πραγματοποιείται το πείραμα για την μελέτη της κίνησης 

ενός αμαξιδίου, με την βοήθεια του ηλεκτρικού χρονομετρητή. Μετά 

από κατάλληλη μελέτη της χαρτοταινίας με τις κουκίδες, οι μαθητές κα-

τασκευάζουν το διπλανό διάγραμμα ταχύτητας - χρόνου. 

A) Να επιλέξετε την σωστή πρόταση  

α) Η επιτάχυνση του αμαξιδίου είναι 0,5m/s και το ακριβές μήκος της 

χαρτοταινίας, από την πρώτη (στα 0s) έως την τελευταία κουκίδα (στα 

2,0s), είναι 100cm. 

β) Η επιτάχυνση του αμαξιδίου είναι 0,5m/s και το ακριβές μήκος της χαρτοταινίας, από την 

πρώτη (στα 0s) έως την τελευταία κουκίδα (στα 2,0s), είναι 120cm. 

γ) Η επιτάχυνση του αμαξιδίου είναι 2m/s και το ακριβές μήκος της χαρτοταινίας ,από την πρώτη 

(στα 0s) έως την τελευταία κουκίδα (στα 2,0s), είναι 100cm. Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 8 

325. ΘΕΜΑ Β (11551)  Β 

Β2 Ένα σώμα κινείται σε ευθύγραμμο δρόμο με σταθερή ταχύτητα από 0 – t1 και στη συνέχεια επιτα-

χύνεται με σταθερό ρυθμό από t1 – t2. 

Α) Να επιλέξετε την σωστή πρόταση . 

H γραφική παράσταση του μέτρου της συνισταμένης δύναμης ΣF, που ασκείται στο σώμα σε συνάρ-

τηση με τον χρόνο, παριστάνεται στο σχήμα. 

Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. Μονάδες 9 
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326. ΘΕΜΑ Β (12772)  Β 

Β2. 

Α) Στον διπλανό πίνακα στη δεύτερη στήλη να συμπλη-

ρώσετε το είδος της κίνησης που εκτελεί το σώμα που 

παριστάνεται στη πρώτη στήλη και στην αντίστοιχη 

γραμμή. Μονάδες 6 

Β) Να δικαιολογήσετε τις επιλογές σας. Μονάδες 7 

 

327. ΘΕΜΑ Β (11561)  Β 

Β1. Σώμα Α μάζας m και σώμα Β μάζας 2m βρίσκονται ακίνητα σε λείο οριζόντιο δάπεδο. Τη χρονική 

στιγμή t0 = 0 στο σώμα Α ασκείται σταθερή οριζόντια δύναμη μέτρου F οπότε αρχίζει να κινείται με 

επιτάχυνση μέτρου α1 και στο σώμα Β ασκείται σταθερή οριζόντια δύναμη μέτρου 2F οπότε αρχίζει 

να κινείται με επιτάχυνση μέτρου α2. 

Α) Να επιλέξετε την σωστή πρόταση. 

Για τις επιταχύνσεις με τις οποίες κινούνται τα δυο σώματα ισχύει: 

α) α1 = α2. β) α2 = 4α1 γ) 1
2 4

α
α =   Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. Μονάδες 8 

328. ΘΕΜΑ Β (11568)  Β 

Β1. Σώμα Σ1 μάζας m  είναι αρχικά ακίνητο πάνω σε λεία οριζόντια επιφάνεια. Στο σώμα ασκείται 

σταθερή οριζόντια δύναμη 3F και αποκτά επιτάχυνση μέτρου a1 . Εάν αντικαταστήσουμε το σώμα 

Σ1 με ένα σώμα Σ2 τριπλάσιας μάζας 3m και του ασκήσουμε σταθερή οριζόντια δύναμη F  τότε θα 

αποκτήσει επιτάχυνση α2. 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση  

Η σχέση που συνδέει τις δύο επιταχύνσεις είναι:  

α) α1 = 3 α2 β) α1 = α2  γ) α1 = 9 α2. Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.  Μονάδες 8 

329. ΘΕΜΑ Β (12775)  Β 

Β1. Καροτσάκι μάζας m1 = m κουβαλάει ένα κιβώτιο μάζας 2

1

2
m m= . Στο καροτσάκι με το κιβώτιο 

ασκείται δύναμη F
�

 οπότε αποκτά επιτάχυνση α1. 

Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση. 
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Αν προσθέσουμε στο καροτσάκι δεύτερο όμοιο κιβώτιο ίδιας μάζας m2 και εξακολουθούμε να α-

σκούμε την ίδια δύναμη F
�

, αυτό αποκτά επιτάχυνση 

α) α2 = 2 α1 β) α2 = 4/3 α1 γ) α2 = 3/4 α1 Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. Μονάδες 8 

 

330. ΘΕΜΑ Β (11561)  Β 

Β2. Σώμα με μάζα m = 4kg κινείται σε ευθύγραμμο δρόμο. Η εξίσωση που περιγράφει τη θέση του 

σώματος δίδεται από τη σχέση: x = 2·t2 (S.I.) 

Α) Να επιλέξετε την σωστή πρόταση. 

H συνισταμένη των δυνάμεων που ασκούνται στο σώμα έχει μέτρο  

α) 8 Ν β) 4 Ν γ) 16 Ν Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. Μονάδες 9 

331. ΘΕΜΑ Β (11567)  Β 

Β2. Σώμα κινείται ευθύγραμμα με ταχύτητα μέτρου υ. Τη χρονική στιγμή t0 = 0 το σώμα βρίσκεται 

στη θέση x = 0 και δέχεται σταθερή συνισταμένη δύναμη αντίρροπη της ταχύτητας του και αποκτά 

επιτάχυνση μέτρου a . Τη χρονική στιγμή t η ταχύτητα του σώματος μηδενίζεται  

Α) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση 

Το σώμα τη χρονική στιγμή t θα βρίσκεται στη θέση 

α) 
2

x
a

υ
=   β) 

22
x

a

υ
=  γ) 

2

2
x

a

υ
=  Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. Μονάδες 9 

332. ΘΕΜΑ Β (11559)  Β 

Β1. Ένας άνθρωπος, ο οποίος στέκεται σε επίπεδη επιφάνεια, κρατά ακίνητη μια σφαίρα μάζας  

m = 10kg και Τη χρονική στιγμή t0 = 0 ο άνθρωπος ασκεί δύναμη F
�

 στη σφαίρα προκειμένου να την 

εκτοξεύσει κατακόρυφα προς τα πάνω. Με τη επίδραση της δύναμης η σφαίρα αποκτά επιτάχυνση 

μέτρου α = 5m/s2. Δίνεται το μέτρο της επιτάχυνσης της βαρύτητας g = 10m/s2 και ότι η επίδραση του 

αέρα είναι αμελητέα. 

Α) Να επιλέξετε την σωστή πρόταση. 

Το μέτρο της δύναμης που άσκησε ο άνθρωπος για να εκτοξεύσει τη σφαίρα είναι ίσο με  

α) 50Ν β) 150Ν γ) 100Ν Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. Μονάδες 8 
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333. ΘΕΜΑ Β (11557)  B 

Β2. Σε σώμα μάζας m = 2kg είναι αρχικά ακίνητο. Τη χρονική στιγμή tαρχ= 0 αρχίζει να ασκείται στο 

σώμα συνισταμένη δύναμη ΣF. Στο παρακάτω σχήμα δίδε-

ται η γραφική παράσταση της αλγεβρικής τιμής της συνι-

σταμένης δύναμης (ΣF) σε συνάρτηση με το χρόνο. 

Α) Να χαρακτηρίσετε την πρόταση που ακολουθεί με το 

γράμμα Σ αν είναι σωστή και με το Λ αν είναι λανθασμένη. 

Τη χρονική στιγμή t = 10s το σώμα κινείται με ταχύτητα 

της οποίας η αλγεβρική τιμή είναι υ = 50m/s.  Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. Μονάδες 9 

334. ΘΕΜΑ Β (11551)  Β 

Β1. Ένα σώμα κινείται σε λείο οριζόντιο επίπεδο υπό την επίδραση οριζόντιας συνισταμένης δύναμης 

όπως φαίνεται στο σχήμα. 

Α) Να επιλέξετε την σωστή πρόταση  

Αν η δύναμη που επιταχύνει το σώμα δεν είναι σταθερή αλλά ελαττώνεται τότε 

κινητική ενέργεια του σώματος 

α) αυξάνεται β) ελαττώνεται γ) μένει σταθερή Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. Μονάδες 8 

335. ΘΕΜΑ Β (11546)  B 

B2. Ένα ακίνητο σώμα, υπό την επίδραση μιας σταθερής δύναμης μέτρου F, αποκτά επιτάχυνση μέ-

τρου α. 

Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση. 

Αν το σώμα δεχθεί την επίδραση δύο δυνάμεων κάθετων μεταξύ τους με μέτρα 3F και 4F αντίστοιχα, 

τότε θα αποκτήσει επιτάχυνση μέτρου:  

α) 3 α. β) 5 α. γ) 7 α. Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 9 

336. ΘΕΜΑ Β (11567)  Β 

Β1. Σώμα κινείται πάνω σε λεία οριζόντια επιφάνεια και τη χρονική στιγμή t0 = 0 η ταχύτητά του έχει 

μέτρο υ με κατεύθυνση προς τα δεξιά. Από τη χρονική στιγμή t0 =0 μέχρι την χρονική στιγμή t ασκείται 

στο σώμα μια σταθερή δύναμη και η ταχύτητα του σώματος αρχίζει να μεταβάλλεται με σταθερό 

ρυθμό. Το σώμα αποκτά τελικά ταχύτητα ιδίου μέτρου υ με κατεύθυνση προς τα αριστερά. 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση H εφαρμοζόμενη δύναμη:  
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α) έχει και κατεύθυνση προς τα δεξιά.  

β) έχει κατεύθυνση προς τα αριστερά. 

γ) έχει κατεύθυνση αρχικά προς τα αριστερά και στη συνέχεια προς τα δεξιά. Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 8 

337. ΘΕΜΑ Β (11565)  B 

Β1. Μια μαθήτρια οδηγεί ένα ποδήλατο με σταθερή ταχύτητα, κάποια στιγμή σταματά να περιστρέφει 

το πεντάλ και η ταχύτητα του ποδηλάτου μειώνεται στο μισό της αρχικής τιμής σε χρονικό διάστημα 

Δt. 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση. 

Αν η αρχική του ταχύτητα ήταν διπλάσια και σταματούσε να κάνει πεντάλ η ταχύτητα θα μειώνονταν 

στο μισό της αρχικής τιμής σε χρονικό διάστημα: 

α) Δt β) 2Δt γ) 
2

t∆
   

Να δεχτείτε ότι η συνισταμένη των δυνάμεων που επιβραδύνουν το ποδήλατο είναι ίδια και στις δυο 

περιπτώσεις. Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 8 

338. ΘΕΜΑ Β (11565)  B 

Β2. Ακίνητο σημειακό αντικείμενο μάζας m δέχεται τη χρονική στιγμή t = 0 δυνάμεις σταθερής συνι-

σταμένης ΣF και τη χρονική στιγμή που έχει μετατοπιστεί κατά Δx έχει ταχύτητα u. 

Α) Να επιβεβαιώσετε ή να διαψεύσετε τον ισχυρισμό: 

Αν το ίδιο σημειακό αντικείμενο δεχόταν συνισταμένη δύναμη 2 ΣF , θα αποκτούσε ταχύτητα 2 υ τη 

χρονική στιγμή που θα είχε μετατοπιστεί κατά 2 Δx. Μονάδες 3 

Β) Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. Μονάδες 10 

339. ΘΕΜΑ Β (11553)  Β 

Β2. Ένα σώμα κινείται ευθύγραμμα σε λείο οριζό-

ντιο επίπεδο. Στο παρακάτω διάγραμμα παριστάνε-

ται η γραφική παράσταση της αλγεβρικής τιμής της 

ταχύτητάς του σώματος σε συνάρτηση με το χρόνο. 

Α) Να επιλέξετε την σωστή πρόταση 

α) Στο χρονικό διάστημα 0 έως 5s η συνισταμένη 

των δυνάμεων που ασκούνται στο σώμα έχει την ίδια 

φορά με την κίνηση. 

υ(m/s) 

t(s) 5 10 
0 

10 
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β) Στο χρονικό διάστημα 0 έως 10s η συνισταμένη των δυνάμεων που ασκούνται στο σώμα έχει στα-

θερή κατεύθυνση. 

γ) Η συνισταμένη των δυνάμεων που ασκούνται στο σώμα από τη χρονική στιγμή t0 = 0 έως τη 

στιγμή t1 = 5s, έχει ίδιο μέτρο με τη συνισταμένη των δυνάμεων που ασκούνται στο σώμα από τη 

χρονική στιγμή t1 = 5s έως τη στιγμή t2 = 10s. Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. Μονάδες 9 

340. ΘΕΜΑ Β (11573)  B 

Β1. Ένα αυτοκίνητο κινείται σε ευθύγραμμο οριζόντιο δρόμο μέσα στην πόλη. Στη παρακάτω σχήμα 

παριστάνεται η γραφική παράσταση της αλγεβρικής 

τιμής της ταχύτητάς του αυτοκινήτου σε συνάρτηση 

με το χρόνο που καθώς αυτό κινείται μεταξύ δυο δια-

δοχικών σηματοδοτών της τροχαίας ( φαναριών). 

Α) Να επιλέξετε την σωστή πρόταση. 

Από τη μελέτη του παραπάνω διαγράμματος συμπεραίνουμε ότι το μέτρο της συνισταμένης των δυ-

νάμεων που ασκούνται στο αυτοκίνητο είναι μέγιστο στο χρονικό διάστημα:  

α) 0 έως 10s β) 10s έως 40s  γ) 40s έως 60s Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. Μονάδες 8 

341. ΘΕΜΑ Β (11636)  Β 

Β2. Κιβώτιο βρίσκεται ακίνητο σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Τη χρονική στιγμή t = 0 ασκείται στο κι-

βώτιο οριζόντια δύναμη η τιμή της οποίας σε συνάρτηση με το 

χρόνο δίνεται από το διάγραμμα που παριστάνεται στη διπλανή 

εικόνα. 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

α) Το κιβώτιο κινείται με τη μέγιστη επιτάχυνση και τη μέγιστη ταχύτητα, τη χρονική στιγμή t1. 

β) Το κιβώτιο κινείται με τη μέγιστη επιτάχυνση και τη μέγιστη ταχύτητα, τη χρονική στιγμή t2. 

γ) τη χρονική στιγμή t1 κινείται με τη μέγιστη επιτάχυνση και τη χρονική στιγμή t2 κινείται με τη 

μέγιστη ταχύτητα. Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 9 
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342. ΘΕΜΑ Β (11576)  Β 

Β1. Ένας μαθητής, έχοντας μαζί του το σχολικό του σακίδιο, εισέρχεται σε ανελκυστήρα (ασανσέρ) 

του οποίου όλο το δάπεδο είναι ζυγαριά, η μέτρηση της οποίας φαίνεται σε ψηφιακή οθόνη. Ο μα-

θητής κρατά στα χέρια του το σακίδιο και καταγράφει την ένδειξη της ζυγαριάς ενώ ο ανελκυστήρας 

παραμένει ακίνητος. 

Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση Με τον ανελκυστήρα ακίνητο, ο μαθητής αφήνει το σακίδιο 

στο δάπεδο οπότε παρατηρεί ότι η ένδειξη της ζυγαριάς σε σχέση με την αρχική τιμή είναι: 

α) μεγαλύτερη  β) μικρότερη γ) ίση Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες8 

343. ΘΕΜΑ Β (11544, 11556)  B 

Β2. Στην εικόνα βλέπουμε δυο σώματα Σ1 και Σ2 με ίσες μάζες ( m1 = m2 = m ) τα οποία συνδέονται 

με ένα αβαρές τεντωμένο σχοινί. Στο σώμα Σ2 ασκείται μια οριζόντια δύναμη F
�

 σταθερού μέτρου 

οπότε το σύστημα αρχίζει να κινείται. με σταθερή επιτάχυνση α
�

 προς τα δεξιά. 

Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση  

Αν το οριζόντιο επίπεδο είναι λείο και η επίδραση του αέρα θεωρείται αμελητέα τότε η τάση Τ του 

τεντωμένου σχοινιού συγκρινόμενη με την F έχει τιμή: 

α) F β)  
1

2
F γ) 2F Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 9 

344. ΘΕΜΑ Β (11563)  Β 

Β2 Δύο σώματα Α και Β βρίσκονται πάνω σε λείο οριζόντιο δάπεδο και συνδέονται με αβαρές μη 

εκτατό νήμα. Η μάζα του Α είναι μεγαλύτερη από τη μάζα του Β. Στο σώμα Β ασκείται σταθερή 

οριζόντια δύναμη F με την επίδραση της οποίας 

το σύστημα των δυο σωμάτων κινείται προς τα 

δεξιά με επιτάχυνση α1 (βλέπε το διπλανό 

σχήμα) και το νήμα ασκεί δύναμη μέτρου Τ1. Η 

επίδραση του αέρα είναι αμελητέα. 

Α) Να επιλέξετε την σωστή πρόταση. 
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Αν η οριζόντια δύναμη F ασκηθεί στο σώμα Α τότε το σύστημα των δυο σωμάτων κινείται προς τα 

αριστερά με επιτάχυνση α2 (βλέπε το παραπάνω σχήμα) και το νήμα ασκεί δύναμη μέτρου Τ2 τότε: 

α) α2 > α1 και Τ1 = Τ2  β) α2 = α1 και Τ1 = Τ2  γ) α2 = α1 και Τ1 > Τ2 Μονάδες 6 

Β) Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. Μονάδες 7 

345. ΘΕΜΑ B(11542, 11554)   B 

Β1. Η συνολική μάζα του ανελκυστήρα μαζί με τον άνθρωπο στη διπλανή 

εικόνα είναι m = 400kg. Ο ανελκυστήρας λειτουργεί σε ένα τόπο όπου η επι-

τάχυνση της βαρύτητας είναι g = 10m/s2 . 

Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση  

H τάση του νήματος Τ που κινεί τον ανελκυστήρα όταν αυτός κατεβαίνει με 

σταθερή ταχύτητα είναι: 

α) 2000Ν β) 4000Ν γ) 600Ν Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 8 

346. ΘΕΜΑ Β (11543, 11555)  Γ 

Β2. Ένα σώμα, τη χρονική στιγμή t =0 αφήνεται να πέσει ελεύθερα από μία 

γέφυρα σε μία βαθιά χαράδρα. 

Α) Να συμπληρώσετε τον πίνακα τιμών, όπου t η χρονική στιγμή, υ η ταχύτητα 

και s το διάστημα που διανύει το σώμα. Δίνεται ότι g = 10m/s2. Μονάδες 3 

Β) Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. Μονάδες 10 

 

347. ΘΕΜΑ Β (11548, 11641)  Γ 

Μία μικρή μεταλλική σφαίρα αφήνεται από ύψος h , να πέσει ελεύθερα και φτάνει στο έδαφος με 

ταχύτητα μέτρου υ. Η αντίσταση του αέρα είναι αμελητέα και η επιτάχυνση της βαρύτητας έχει στα-

θερή τιμή. 

Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση. 

Για να φτάσει στο έδαφος με ταχύτητα μέτρου 2υ πρέπει να αφεθεί από ύψος 

α) 2h  β) 4h  γ) 2 ⋅ h Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 9 

348. ΘΕΜΑ Β (12773)  Γ 

Β1. Το βιβλίο της Φυσικής βρίσκεται πάνω το γραφείο, ακίνητο. 

Α) Να επιλέξετε την σωστή πρόταση 

t(s) υ(m/s) s(m) 

0 0 0 

1   

  20 

 40  
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α) Στο βιβλίο δεν ασκείται καμία δύναμη. 

β) Το βάρος του βιβλίου ασκείται στο γραφείο. 

γ) Το βιβλίο ασκεί στο γραφείο μια δύναμη ίση με το βάρος του. Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 8 

349. ΘΕΜΑ Β (11548)  Γ 

Β1. Ένας ποδοσφαιριστής εκτελεί κτύπημα πέναλτι. Η μπάλα πετυχαίνει το δοκάρι. 

Α) Να επιλέξετε την σωστή πρόταση. 

α) Η δύναμη που ασκεί η μπάλα στο δοκάρι, είναι μεγαλύτερη από αυτήν που ασκεί το δοκάρι στην 

μπάλα. 

β) Η δύναμη που ασκεί η μπάλα στο δοκάρι, είναι ίση κατά μέτρο με αυτήν που ασκεί το δοκάρι στην 

μπάλα. 

γ) Η δύναμη που ασκεί η μπάλα στο δοκάρι, μικρότερη από αυτήν που ασκεί το δοκάρι στην μπάλα.

 Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 8 

350. ΘΕΜΑ Β (11545)  Γ 

Β2 Ένας μαθητής εισέρχεται σε ανελκυστήρα (ασανσέρ) του οποίου το δάπεδο είναι ζυγαριά, η μέ-

τρηση της οποίας φαίνεται σε ψηφιακή οθόνη. Ο μαθητής καταγράφει την ένδειξη της ζυγαριάς ενώ ο 

ανελκυστήρας παραμένει ακίνητος. 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση 

Αν ο ανελκυστήρας ανεβαίνει με σταθερή επιτάχυνση α ο μαθητής παρατηρεί ότι η ένδειξη της ζυγα-

ριάς σε σχέση με την αρχική είναι: 

α) μεγαλύτερη, β) μικρότερη γ) ίση Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 9 

351. ΘΕΜΑ Β (11549)  Δ 

Β2. Σπρώχνουμε ένα μικρό κιβώτιο πάνω στο οριζόντιο πάτωμα ασκώντας του μία σταθερή οριζόντια 

δύναμη, έτσι ώστε να κινείται με σταθερή ταχύτητα. 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση. 

α) Η δύναμη που ασκούμε πρέπει να είναι μεγαλύτερη (κατά μέτρο) από την δύναμη της τριβής. 

β) Δεν υπάρχει τριβή ανάμεσα στο πάτωμα και το κιβώτιο (το πάτωμα είναι λείο). 

γ) Η συνισταμένη δύναμη που ασκείται στο κιβώτιο είναι μηδέν. Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 9 
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352. ΘΕΜΑ Β (11566)  Δ 

Β1. Αντικείμενο έχει μάζα m = 5kg και κινείται σε λείο οριζόντιο επίπεδο με σταθερή ταχύτητα μέτρου 

υ = 5m/s . 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση. 

Το μέτρο της οριζόντιας δύναμης F
�

 που είναι αναγκαία ώστε να διατηρεί το αντικείμενο την κατά-

σταση της κίνησής του είναι: 

α). 10Ν β). 5Ν γ) 0 Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 8 

353. ΘΕΜΑ Β (12777)  Δ 

B1. Κιβώτιο που βρίσκεται πάνω σε μη λείο οριζόντιο δάπεδο, κινείται ευθύγραμμα με ταχύτητα η 

αλγεβρική τιμή της οποίας μεταβάλλεται όπως περιγράφεται από 

το διάγραμμα υ-t. 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση. 

α) Στη χρονική διάρκεια 0 →  t1, η συνισταμένη των δυνάμεων που 

ασκούνται στο κιβώτιο έχει σταθερό μέτρο και κατεύθυνση της κί-

νησης. 

β) Στη χρονική διάρκεια t1 
→  t2, στο κιβώτιο δεν ασκείται καμία δύναμη. 

γ) Στη χρονική διάρκεια t2  
→  t3 , στο κιβώτιο δεν ασκείται καμία δύναμη και σταματά τη στιγμή t3. 

 Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. Μονάδες 8 

354. ΘΕΜΑ Β (11575, 12776)  Δ 

Β2 Σώμα Α βρίσκεται σε οριζόντιο δρόμο και αρχικά ηρεμεί. Κάποια χρονική στιγμή αρχίζει να α-

σκείται στο σώμα σταθερή οριζόντια δύναμη, μέτρου F1, παράλληλη στο δρόμο και το σώμα κινείται 

με επιτάχυνση μέτρου α1. Αν στο ίδιο σώμα αντί της προηγούμενης δύναμης μέτρου F1 ασκηθεί δύ-

ναμη μέτρου F2=2F1 και ίδιας κατεύθυνσης με την προηγούμενη το σώμα κινείται με επιτάχυνση 

μέτρου α2=5·α1. Οι μαθητές μίας τάξης, καλούνται να υπολογίσουν από τα παραπάνω δεδομένα, το 

μέτρο Τ της τριβής ολίσθησης. 

Ο μαθητής Χ βρήκε πως 12

3

F
Τ =  ο Ψ βρήκε πως 13

4

F
Τ = και ο Ζ βρήκε 14

5

F
Τ =  

Α) Τη σωστή απάντηση έδωσε ο μαθητής  

α) Χ β) Ψ γ) Ζ Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 9 



1ο ΓΕΛ  ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ                ΤΡΑΠΕΖΑ  ΘΕΜΑΤΩΝ 

 
127 

355. ΘΕΜΑ Β (11562)  Δ 

Β1. Το σώμα μάζας m1 βάλλεται με οριζόντια ταχύτητα υ1 όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα πάνω 

σε οριζόντιο επίπεδο με το οποίο παρουσιάζει συντελεστή τριβής ολίσθησης μ1. Το σώμα μάζας 

1
2 3

m
m =  βάλλεται επίσης με οριζόντια ταχύτητα υ2 = 3υ1 πάνω σε ορι-

ζόντιο επίπεδο με το οποίο παρουσιάζει συντελεστή τριβής ολίσθησης 

μ2  

Α) Να επιλέξετε την σωστή πρόταση. 

Ποια από τις παρακάτω σχέσεις συνδέει τα μέτρα των τριβών ολίσθησης 

που ασκούνται στα δυο σώματα; 

α) Τ1 = Τ2 β) 1

2

2

3

Τ
=

Τ
  γ) 1

2

1,5
Τ

=
Τ

 Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. Μονάδες 8 

356. ΘΕΜΑ Β (12789)  Δ 

Β2. Από ένα σημείο ενός οριζοντίου δαπέδου εκτοξεύουμε έναν μικρό μεταλλικό κύβο οριζόντια με 

αρχική ταχύτητα μέτρου υο. Ο κύβος ολισθαίνει πάνω στο δάπεδο και σταματά σε απόσταση S . Η 

αντίσταση του αέρα θεωρείται αμελητέα. 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Αν ο κύβος εκτοξευτεί με τριπλάσια αρχική ταχύτητα, πάνω στο ίδιο δάπεδο τότε θα σταματήσει σε 

απόσταση 

α) 3S β) 6S γ) 9S Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 9 

 

357. ΘΕΜΑ Β (12778)  Δ 

Β1. Ένας μαθητής ασκεί σταθερή οριζόντια δύναμη F
�

 σε ένα τραπέζι και αυτό κινείται σε οριζόντιο 

πάτωμα με σταθερή οριζόντια ταχύτητα μέτρου υ. Ένας συμμαθητής σας υποστηρίζει, ότι η μοναδική 

οριζόντια δύναμη που ασκείται στο τραπέζι είναι η F
�

 και εκεί οφείλεται η σταθερή του ταχύτητα και 

αν μειωθεί το μέτρο τη δύναμης F
�

 θα μειωθεί και το μέτρο της ταχύτητας αλλά το κιβώτιο θα εξακο-

λουθήσει να κινείται ομαλά. 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση 

Η άποψη του συμμαθητή σας είναι 

α) Σωστή. β) Λανθασμένη. γ) Εν μέρει σωστή και εν μέρει λανθασμένη. 
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 Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 8 

 

358. ΘΕΜΑ Β (11559)  Δ 

Β2 Ξύλινο κιβώτιο μάζας m βρίσκεται ακίνητο πάνω σε επίπεδο οριζόντιο δάπεδο με το οποίο έχει 

συντελεστή τριβής ολίσθησης μ. Τη χρονική στιγμή t0 = 0 o άνθρωπος που παριστάνεται στο διπλανό 

σχήμα σπρώχνει το ξύλινο κιβώτιο. ασκώντας σε αυτό σταθερή ορι-

ζόντια δύναμη F
�

 για την τιμή της οποίας ισχύει η σχέση  

F > mμg. Η επιτάχυνση της βαρύτητας είναι g και η επίδραση του 

αέρα είναι αμελητέα. 

Α) Να επιλέξετε την σωστή πρόταση. 

Όταν το κιβώτιο θα έχει μετατοπιστεί κατά x τότε θα κινείται με ταχύτητα της οποίας το μέτρο θα 

δίδεται από τη σχέση 

α) 
F 2xm

υ =
m F

  β) 
F + μg

υ = 2x
m

⋅  γ) 
F

υ = 2x
m

gµ ⋅ − 
 

 Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. Μονάδες 9 

 

359. ΘΕΜΑ Β (11550)  Δ 

Β1. Σώμα μάζας m κινείται με σταθερή ταχύτητα σε οριζόντιο δάπεδο με την επίδραση σταθερής δύ-

ναμης F
�

. Τη χρονική στιγμή t τοποθετούμε πάνω στο σώμα ένα δεύτερο ίδιας μάζας, χωρίς να μετα-

βάλλουμε τη δύναμη που ασκείται στο σώμα. 

Α) Να επιλέξετε την σωστή πρόταση. 

α) Η τριβή ολίσθησης του σώματος με το οριζόντιο επίπεδο θα παραμείνει ίδια. 

β) Το σώμα με μάζα 2m θα επιβραδύνεται. 

γ) Ο συντελεστής τριβής του σώματος με το οριζόντιο δάπεδο αυξάνεται. Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. Μονάδες 8 

360. ΘΕΜΑ Β (11577)  Δ 

Β2 Σώμα μάζας m εκτελεί επιβραδυνόμενη κίνηση σε οριζόντιο έδαφος, με το οποίο παρουσιάζει συ-

ντελεστή τριβής μ. Αν η μοναδική οριζόντια δύναμη που ασκείται στο σώμα είναι η τριβή τότε η 

συνισταμένη δύναμη που ασκείται στο σώμα από το έδαφος έχει μέτρο: 

Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση 
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α) m g⋅   β) 
2

m g 1 µ⋅ ⋅ +
 γ) m g + μ m g⋅ ⋅ ⋅   Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 9 

 

361. ΘΕΜΑ Β (11571)  Δ 

Β2. Σώμα μάζας m κινείται σε οριζόντιο έδαφος, με το οποίο παρουσιάζει συντελεστή τριβής μ. Στο 

σώμα δεν ασκείται οριζόντια δύναμη παρά μόνο αυτή που ασκείται από το έδαφος. 

Α) Να επιλέξετε την σωστή πρόταση. 

Το μέτρο της συνισταμένης δύναμης που ασκεί το έδαφος στο σώμα δίδεται από τη σχέση: 

α) μ m g⋅ ⋅   β) 
2

m g 1 µ⋅ ⋅ +
 γ) ( )2

μ 1+ m g⋅ ⋅   Μονάδες 6 

Β) Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. Μονάδες 7 

362. ΘΕΜΑ Β (11574)  E 

Β2. Σώμα Σ κινείται σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Στην διπλανή εικόνα βλέπετε την γραφική παράσταση 

της τιμής της μοναδικής οριζόντιας δύναμης που ασκείται 

στο σώμα σε συνάρτηση με την θέση x του σώματος. Το 

σώμα στη θέση x = 0 είχε κινητική ενέργεια Κ0 = 50J. 

Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση  

Η κινητική ενέργεια του σώματος τη στιγμή που περνάει 

από τη θέση x = 30m ισούται με: 

α) 100J β) 150J γ) 200J Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογής σας. Μονάδες 9 

363. ΘΕΜΑ Β (11547)  Ε 

Β1. Ένας άνθρωπος σπρώχνει με σταθερή οριζόντια δύναμη και μετακινεί ένα κιβώτιο που βρίσκεται 

σε οριζόντιο δάπεδο και ήταν αρχικά ακίνητο. 

Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση 

α) Το έργο της δύναμης που ασκεί ο άνθρωπος είναι θετικό ενώ το έργο του βάρους είναι μηδέν 

β) Το έργο της δύναμης που ασκεί ο άνθρωπος είναι θετικό ενώ το έργο της τριβής είναι μηδέν  

γ) Το έργο της δύναμης που ασκεί ο άνθρωπος καθώς και το έργο της τριβής είναι θετικά. 

Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.    Μονάδες 8 
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364. ΘΕΜΑ Β (12775)  Ε 

Β2. Δύο σώματα Σ1 και Σ2 με μάζες m1, m2 αντίστοιχα, είναι ακίνητα σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Α-

σκούμε στα σώματα την ίδια σταθερή οριζόντια δύναμη F
�

 Οι μάζες των δυο σωμάτων συνδέονται με 

τη σχέση: m2 = 4 m1  

Α) Να επιλέξετε την σωστή πρόταση 

Αν και τα δυο σώματα μετατοπιστούν κατά Δχ τότε θα κινούνται με ταχύτητες υ1 υ2 για τις οποίες 

ισχύει: 

α) 1

2

1

2

υ
υ

=   β) 1

2

2
υ
υ

=  γ) 1

2

1
υ
υ

=  Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 9 

 

365. ΘΕΜΑ Β (11570)  E 

Β2. Δύο σώματα Α και Β έχουν μάζες m και 2m αντίστοιχα. Τα σώματα κινούνται ευθύγραμμα σε 

οριζόντιο δρόμο. Κάποια χρονική στιγμή t0 το σώμα Α έχει ταχύτητα μέτρου υ και το σώμα Β έχει  

ταχύτητα μέτρου 
2

υ
. 

Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση. 

Αν η κινητική ενέργεια του σώματος Α τη χρονική στιγμή t0 είναι ΚΑ, η κινητική ενέργεια ΚΒ του 

σώματος Β την ίδια χρονική στιγμή θα ισχύει:  

α) ΚB = ΚA β) ΚB = 2ΚA γ) ΚB = 0,5ΚA Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 9 

366. ΘΕΜΑ Β (12774)  E 

Β1. Τη χρονική στιγμή t0=0, σώμα μάζας m1 είναι ακίνητο σε λείο οριζόντιο επίπεδο, ενώ ταυτόχρονα 

σώμα μάζας m2 κινείται πάνω στο ίδιο επίπεδο με ταχύτητα μέτρου υ0. Τη στιγμή t0 ασκούμε στο κάθε 

σώμα την ίδια σταθερή οριζόντια δύναμη F
�

 που έχει ίδια κατεύθυνση με την 
0
υ
�

 και τη χρονική στιγμή 

t1 τα δύο σώματα έχουν αποκτήσει την ίδια ταχύτητα. 

Α) Να επιλέξετε την σωστή πρόταση 

Για να συμβεί αυτό θα πρέπει: 

α) m1 = m2 β) m1 > m2 γ) m1 < m2 Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 8 
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367. ΘΕΜΑ Β (12774)  E 

Β2. Δύο σώματα Σ1 και Σ2 με μάζες m1, m2 αντίστοιχα, με m1 <m2, κινούνται σε λείο οριζόντιο επίπεδο 

προς την ίδια κατεύθυνση με ίδια κινητική ενέργεια. Τη χρονική στιγμή t 0  =  0  ασκείται στα δυο 

σώματα η ίδια σταθερή οριζόντια δύναμη F
�

 η οποία τα επιβραδύνει μέχρι να σταματήσουν. 

Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση 

Αν Δx 1  και Δx 2  οι μετατοπίσεις των σωμάτων Σ1 και Σ2 αντίστοιχα από τη χρονική στιγμή t 0  μέχρι 

τη στιγμή που σταμάτησαν, τότε θα ισχύει: 

α) Δx 1  = Δx 2  β) Δx 1  < Δx 2 ,  γ) Δx 1  > Δx 2  Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.  Μονάδες 9 

 

368. ΘΕΜΑ Β (11558)  Ζ 

Β1. Σώμα κινείται με σταθερή ταχύτητα μέτρου υ0. Στο σώμα ασκείται δύναμη F στην διεύθυνση της 

κίνησης του, με φορά ίδια με της υ0 .  Το μέτρο της δύναμης σε συνάρ-

τηση με τη θέση του σώματος μεταβάλλεται όπως φαίνεται στο διπλανό 

διάγραμμα. 

Α) Να επιλέξετε την σωστή πρόταση. 

Το μέτρο της ταχύτητας του σώματος 

α) μειώνεται. β) μένει σταθερό. γ) αυξάνεται. Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. Μονάδες 8 

369. ΘΕΜΑ B(11542, 11554)   Ζ 

B2. Ένα σώμα μάζας m ηρεμεί πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Ασκούμε σε αυτό μια οριζόντια δύ-

ναμη που η τιμή της μεταβάλλεται με τη μετατόπιση όπως φαίνεται στην δι-

πλανή γραφική παράσταση. 

Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση H ταχύτητα που αποκτά το σώμα όταν 

μετατοπίζεται από τη θέση x=0 έως τη θέση x = x2 είναι:   

α) 

1 2
F x

m

⋅

  β) 

1 2
2 F x

m

⋅ ⋅

 γ) 0  Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 9 

370. ΘΕΜΑ Β (11580)  H 

Β2. Μικρή σιδερένια σφαίρα μάζας m βρίσκεται αρχικά στο έδαφος. Η σφαίρα εκτοξεύεται κατακό-

ρυφα προς τα πάνω με αρχική ταχύτητα μέτρου υ0. Η αντίσταση του αέρα να θεωρηθεί αμελητέα. 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση  
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Η κινητική ενέργεια που θα έχει η σφαίρα επιστρέφοντας στο έδαφος θα είναι:  

α) ίση με την ποσότητα 
2

0

1
mυ

2
.  

β) μικρότερη από την ποσότητα 
2

0

1
mυ

2
. 

γ) μεγαλύτερη από την ποσότητα 
2

0

1
mυ

2
. Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 9 

371. ΘΕΜΑ Β (11582, 12779)  H 

Β2. Μικρή σφαίρα είναι ακίνητη πάνω στο έδαφος. Η σφαίρα εκτοξεύεται κατακόρυφα προς τα πάνω 

με κινητική ενέργεια Κ, οπότε φτάνει σε ύψος H πάνω από το έδαφος. Η αντίσταση του αέρα να θεω-

ρηθεί αμελητέα. Η επιτάχυνση της βαρύτητας g είναι σταθερή και το έδαφος θεωρείται ως επίπεδο 

μηδενικής δυναμικής ενέργειας.  

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση  

Αν η ίδια σφαίρα εκτοξευθεί από το έδαφος κατακόρυφα προς τα πάνω με διπλάσια κινητική ενέργεια 

2K, τότε το μέγιστο ύψος στο οποίο θα φτάσει η σφαίρα είναι  

α) H β) H/2  γ) 2H  Μονάδες 4  

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 9 

372. ΘΕΜΑ Β (12778)  Η 

Β2. Ένα σώμα κινείται κατακόρυφα προς τα πάνω. Η μόνη δύναμη που ασκείται στο σώμα κατά τη 

διάρκεια της ανόδου του είναι το βάρος του. Σε κάποιο ύψος H από το έδαφος έχει κινητική ενέργεια 

K = 400J ενώ η δυναμική του ενέργεια στο ίδιο ύψος είναι U = 400J. Λίγο αργότερα το σώμα έχει 

ανέβει σε μεγαλύτερο ύψος H' και έχει δυναμική ενέργεια U' = 600J. Η αντίσταση του αέρα είναι 

αμελητέα και ως επίπεδο αναφοράς για τη δυναμική ενέργεια να πάρετε το έδαφος  

Α) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση  

Το έργο του βάρους του σώματος κατά την μετακίνηση του από το ύψος H στο ύψος H' είναι ίσο με 

α) -1000J . β) -200J γ) -800J Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. Μονάδες 9 

 

373. ΘΕΜΑ Β (11632)  H 

B2. Από ύψος h πάνω από την επιφάνεια της Γης τη χρονική στιγμή t0 = 0 αφήνεται να πέσει ελεύθερα 

μια μικρή σφαίρα Σ1. Τη χρονική στιγμή t1 = 1s αφήνεται από το ίδιο ύψος δεύτερη όμοια σφαίρα Σ2 

ίδιας μάζας. Η αντίσταση του αέρα είναι αμελητέα και η επιτάχυνση της βαρύτητας έχει σταθερή τιμή 
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g = 10m/s2. Τη χρονική στιγμή t2 = 2s η σφαίρα Σ1 έχει αποκτήσει ταχύτητα μέτρου υ1 και κινητική 

ενέργεια Κ1 ενώ η σφαίρα Σ2 ταχύτητα μέτρου υ2 και κινητική ενέργεια Κ2. 

Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση 

ο λόγος των κινητικών ενεργειών 1

2

K

K
 των δυο σφαιρών τη χρονική στιγμή t2 = 2s θα είναι ίσος με 

α) 2 β) 1 γ) 4 Μονάδες 4 

B) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 9 

 

374. ΘΕΜΑ Β (11560)  H 

Β2. Μια πέτρα μάζας m = 2kg αφήνεται να πέσει από ύψος 50m. Δίνεται το μέτρο της επιτάχυνσης 

της βαρύτητας g = 10m/s2 και ότι η επίδραση του αέρα είναι αμελητέα. Τρεις συμμαθητές διαφωνούν 

για την ενέργεια που έχει η πέτρα σε ύψος σε ύψος 30m από την επιφάνεια της Γης. Ο Κώστας ισχυ-

ρίζεται ότι η πέτρα έχει κινητική ενέργεια 600J, η Ελένη ισχυρίζεται ότι η πέτρα έχει δυναμική ενέρ-

γεια 1000J και ο Σάββας ότι η πέτρα έχει κινητική ενέργεια 400J. 

Ως επίπεδο μηδενικής δυναμικής ενέργειας θεωρείται η επιφάνεια της Γης.  

Α) Να επιλέξετε την σωστή πρόταση. 

Σωστός είναι ο ισχυρισμός: 

α) του Κώστα β) της Ελένης γ) του Σάββα Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. Μονάδες 9 

375. ΘΕΜΑ Β (12777)  H 

Β2. Μια μπάλα μάζας m = 500g αφήνεται να πέσει από ύψος h = 4m. Η μπάλα κινείται με μόνη την 

επίδραση του βάρους της, που το θεωρούμε σταθερό. Δίνεται το μέτρο της επιτάχυνσης της βαρύτητας 

g = 10m/s2 και ότι η επίδραση του αέρα είναι αμελητέα. 

Α) Στον παρακάτω πίνακα δίνονται οι τιμές του ύψους από το έδαφος στο οποίο θα βρεθεί η σφαίρα 

κατά την πτώση της. Να συμπληρώσετε στον πίνακα τις τιμές της ταχύτητας, της δυναμικής ενέργειας, 

της κινητικής ενέργειας και της μηχανικής ενέργειας στις αντίστοιχες θέσεις. 

 Μονάδες 6 

Β) Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. Μονάδες 7 

  

h (m) υ (m/s) U (J) K (J) ΕΜΗΧ (J) 

4     

1     

0     
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376. ΘΕΜΑ Β (11563)  Η 

Β1. Σώμα μάζας m αφήνεται να πέσει από ύψος h. Το σώμα εκτελεί ελεύθερη πτώση. Σε κάποιο σημείο 

της τροχιάς του έχει μηχανική ενέργεια E. 

Α) Να επιλέξετε την σωστή πρόταση. 

Αν η επιτάχυνση της βαρύτητας είναι g, το ύψος από το οποίο το αφήσαμε είναι: 

α) 
h

mg

Ε
=

  β) h = mgE γ) 

mg
h

E
=

  Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. Μονάδες 8 

377. ΘΕΜΑ Β (11575, 12776)  H 

Β1. Εκτοξεύουμε κατακόρυφα προς τα κάτω σώμα Α από ύψος H από την επιφάνεια της Γης με τα-

χύτητα μέτρου υο. 

A) Να επιλέξετε την σωστή πρόταση.  

Το διάγραμμα που απεικονίζει τη γραφική παράσταση της δυναμικής ενέργειας σε συνάρτηση με το 

ύψος του σώματος από την επιφάνεια της Γης (U - h), της κινητικής ενέργειας του σώματος σε συ-

νάρτηση με το ύψος του σώματος από την επιφάνεια της Γης (K - h) και Μηχανικής ενέργειας του 

σώματος σε συνάρτηση με το ύψος του σώματος από την επιφάνεια της Γης (E - h) στο ίδιο σύστημα 

αξόνων είναι το 

 

 

 

Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.   Μονάδες 8 

378. ΘΕΜΑ Β (11562)  Η 

Β2. Σώμα Σ βρίσκεται ακίνητο σε ύψος h από το έδαφος (Θέση Α), όπως φαίνεται στο 

διπλανό σχήμα και έχει δυναμική ενέργεια UA = 200 J ως προς το έδαφος. Αφήνουμε 

το σώμα να πέσει εκτελώντας ελεύθερη πτώση. 

Α) Να επιλέξετε την σωστή πρόταση. 

Όταν το σώμα θα βρίσκεται σε ύψος 
2

h
 από το έδαφος (Θέση Γ) η κινητική του ενέρ-

γεια θα είναι : 

α) ΚΓ=50J β) ΚΓ = 100J γ) KΓ=25J Μονάδες 4 
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Β) Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. Μονάδες 9 

379. ΘΕΜΑ Β (11573)  H 

Β2. Τα σώματα Σ1 με μάζα m1 και Σ2 με μάζα m2 βρίσκονται ακίνητα σε σημείο Α το οποίο απέχει από 

έδαφος ύψος h. Τη χρονική στιγμή t0 = 0 τα σώ-

ματα αφήνονται και κινούνται κατά μήκος των 

διαδρομών 1 και 2, αντίστοιχα, όπως φαίνεται 

στο σχήμα. Ως επίπεδο μηδενικής δυναμικής ε-

νέργειας θεωρείται το έδαφος. 

Α) Να επιλέξετε την σωστή πρόταση. 

Αν γνωρίζετε ότι η μάζα του Σ1 είναι μεγαλύτερη από τη μάζα του Σ2 δηλ. m1 > m2 και το Σ1 φτάνει 

στο έδαφος κινούμενο με ταχύτητα μέτρου υ1 ενώ το Σ2 φτάνει με ταχύτητα υ2, τότε ισχύει 

α) υ1 < υ2 β) υ1 > υ2 γ) υ1 = υ2 Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. Μονάδες 9 

 

380. ΘΕΜΑ Β (11557)  H 

Β1. Αλεξιπτωτιστής πέφτει από αεροπλάνο τη χρονική στιγμή t0. Μετά από χρονικό διάστημα Δt αφό-

του εγκατέλειψε το αεροπλάνο αρχίζει να κινείται με σταθερή ταχύτητα μέχρι να προσγειωθεί στο 

έδαφος. 

Α) Να επιλέξετε την σωστή πρόταση. 

Κατά τη διάρκεια της κίνησης με σταθερή ταχύτητα η μηχανική ενέργεια του αλεξιπτωτιστή: α) αυ-

ξάνεται β) παραμένει σταθερή γ) μειώνεται Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. Μονάδες 8 

381. ΘΕΜΑ Β (11577)  H 

Β1. Αλεξιπτωτιστής πέφτει από αεροπλάνο. Μετά από κάποια χρονική στιγμή t1 και με ανοιχτό το 

αλεξίπτωτό του κινείται με σταθερή ταχύτητα. 

Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση  

Από τη χρονική στιγμή t1 η μηχανική του ενέργεια 

α) αυξάνεται β) παραμένει σταθερή γ) μειώνεται Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 8 
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382. ΘΕΜΑ Β (11571)  Η 

Β1. Οι μαθητές της A' τάξης του σχολείου μας πραγματοποίησαν ημερήσια εκδρομή στο χιονοδρομικό 

κέντρο του Παρνασσού για να κάνουν σκι στη πίστα (ΑΒΓΕ) που παριστάνεται στην παρακάτω ει-

κόνα. Μαθητής ξεκινά από το σημείο Α, χωρίς αρχική ταχύτητα, περνά από το σημείο Β της πίστας, 

ανεβαίνει μέχρι το σημείο Γ απ’ το οποίο 

απογειώνεται και προσγειώνεται στο ση-

μείο Ε στη βάση της πίστας. Στην εικόνα 

παριστάνεται η διαδρομή του μαθητή 

καθώς και τα ύψη ως προς το οριζόντιο 

επίπεδο το οποίο διέρχεται από το ση-

μείο Ε, των σημείων A, Β και Δ της τρο-

χιάς του μαθητή. Δίνεται ότι η επιφάνεια της πίστας είναι λεία και η επίδραση του αέρα είναι αμελητέα. 
 

Α) Να επιλέξετε την σωστή πρόταση. 

Aν ΚΒ και ΚΔ είναι οι κινητικές ενέργειες του μαθητή στα σημεία Β και Δ αντίστοιχα τότε: 

α) 

1

2
K∆ Β= Κ

  β) 

4

7
K∆ Β= Κ

 γ) 
2K∆ Β= ⋅Κ

 Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. Μονάδες 8 

383. ΘΕΜΑ Β (11572)  Η 

Β1. Σώμα Σ, μάζας m = 1kg, βρίσκεται αρχικά στο σημείο Α και κινείται κατά μήκος μιας σιδηροτρο-

χιάς ΑΓΔ που παριστάνεται στο παρακάτω σχήμα. 

Τη χρονική στιγμή που το σώμα φτάνει στο σημείο 

Δ έχει κινητική ενέργεια μηδέν. Δίνεται ότι η επιφά-

νεια της σιδηροτροχιάς είναι λεία και η επίδραση 

του αέρα είναι αμελητέα. 

Α) Να επιλέξετε την σωστή πρόταση. 

Αν στο σημείο Γ η κινητική ενέργεια του σώματος Σ έχει τιμή ίση με το 40% της κινητικής του ενέρ-

γειας που έχει αυτό στο σημείο Α, τότε το ύψος στο οποίο βρίσκεται το σημείο Γ είναι 

α) h1 = 0,4m β) h1 = 1,2m  γ) h1 = 1,8m Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. Μονάδες 8 
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384. ΘΕΜΑ Β (12801)  Η 

Β1. Στο Εργαστήριο Φυσικής ένας μαθητής έχει τη δυνατότητα να αναρτά σε οριζόντια δοκό μάζες 

και με το πάτημα ενός διακόπτη να τις απελευθερώνει ταυτόχρονα. Στο σημείο Α έχει αναρτήσει 

σφαίρα μάζας m και στο σημείο Β σφαίρα μάζας 2m, όπως δείχνεται στο σχήμα. 

Θεωρώντας την επίδραση του αέρα αμελητέα ο μαθητής ισχυρίζεται:  

«αφού η σφαίρα μάζας 2m στο σημείο Β έχει τη διπλάσια δυναμική ενέργεια 

από τη σφαίρα μάζας m στο σημείο Α, όταν πατήσω το διακόπτη, η σφαίρα 

μάζας 2m θα φτάσει στο πάτωμα με διπλάσια ταχύτητα από αυτή της σφαίρας 

μάζας m». 

Α) Να επιλέξετε την σωστή πρόταση. Ο ισχυρισμός του μαθητή είναι : 

α) λάθος β) σωστός γ) δεν έχουμε όλα τα δεδομένα για να συμπεράνουμε 

  Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. Μονάδες 8 

385. ΘΕΜΑ Β (11572)  Θ 

Β2. Σε δυο κιβώτια Α και Β, από το ίδιο υλικό, που βρίσκονται 

πάνω σε οριζόντιο επίπεδο ασκούνται από δυο κινητήρες ΚΑ και 

ΚΒ μέσω τεντωμένων οριζόντιων αβαρών νημάτων σταθερές δυ-

νάμεις AF
�

 και BF
�

αντίστοιχα. Τα κιβώτια κινούνται με σταθερές 

ταχύτητες 
A
υ
�

 και 
B

υ
�

αντίστοιχα. 

Η επίδραση του αέρα δεν λαμβάνεται υπόψη. 

Α) Να επιλέξετε την σωστή πρόταση. 

Αν το κιβώτιο Β έχει τη μισή μάζα από το κιβώτιο A ( )2A Bm m=  και η ταχύτητα με την οποία κινείται 

είναι τετραπλάσια της ταχύτητας με την οποία κινείται το A ( )4B Aυ υ= , τότε η ισχύς Ρ A  της δύναμης 

που ασκεί ο κινητήρας ΚΑ και η ισχύς Ρ Β  της δύναμης που ασκεί ο κινητήρας ΚΒ συνδέονται με τη 

σχέση: 

α) ΡΒ = ΡΑ β) ΡΒ = 2 · Ρ Α  γ) ΡΒ = 4·ΡΑ Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. Μονάδες 9 

386. ΘΕΜΑ Β (11579, 11581)  Θ 

Β2. Δυο ξύλινα κιβώτια Α και Γ βρίσκονται ακίνητα στο έδαφος. Με τη βοήθεια γερανού τα δυο κι-

βώτια μεταφέρονται από το έδαφος στην ταράτσα ενός κτιρίου, στο ίδιο χρονικό διάστημα. Η μάζα 

του κιβωτίου Α είναι μεγαλύτερη από τη μάζα του κιβωτίου Γ. Η αντίσταση του αέρα να θεωρηθεί 

αμελητέα. Η επιτάχυνση της βαρύτητας g είναι σταθερή. 
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Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση  

Η μέση ισχύς που απέδωσε ο γερανός για τη μεταφορά του κιβωτίου Α είναι  

α) μεγαλύτερη από τη μέση ισχύ για τη μεταφορά του κιβωτίου Γ.  

β) ίση με τη μέση ισχύ για τη μεταφορά του κιβωτίου Γ.  

γ) μικρότερη από τη μέση ισχύ για τη μεταφορά του κιβωτίου Γ. Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 9 

 


