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ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ
ΘΕΜΑ 1o

Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1 – 4
και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
1.

Η ορµή ενός σώµατος Α παραµένει σταθερή, όταν το σώµα αυτό:
α)

εκτελεί οµαλή κυκλική κίνηση.

γ)

δέχεται σταθερή συνισταµένη δύναµη.

β)
δ)

2.

3.

συγκρούεται µε ένα άλλο σώµα Β.

εκτελεί ευθύγραµµη οµαλή κίνηση.

Μονάδες 5

Το 1 Newton, που είναι η µονάδα µέτρησης δυνάµεων στο S.I. είναι ίσο µε:
α)
β)
γ)
δ)

9,8 kg·m/s
1 kg·m/s2
9,8 kg·m/s2
1 kg

Μονάδες 5

Ένα βιβλίο βρίσκεται ακίνητο πάνω σε ένα γραφείο. Το βάρος του βιβλίου
είναι µια δύναµη που ασκείται:
α)
β)
γ)
δ)

στο γραφείο.
στη Γη.
στο βιβλίο.
στα σηµεία επαφής του γραφείου µε το δάπεδο.

Μονάδες 5

Οροι και προϋποθέσεις χρήσης επαναληπτικών θεµάτων
Όλα τα επαναληπτικά θέµατα είναι αποκλειστικά πνευµατική ιδιοκτησία της ΟΕΦΕ, βάσει του νόµου 2121/1993 και της ∆ιεθνούς Σύµβασης
της Βέρνης (που έχει κυρωθεί µε το νόµο 100/1975) η οποία και µόνο θα καθορίζει ρητά και συγκεκριµένα κάθε φορά τον τρόπο, τον χρόνο
και τον τόπο της δηµοσιοποίησής τους.
Απαγορεύεται και διώκεται ποινικά και αστικά η χρήση, η δηµοσίευση, η αναδηµοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, µερική ή περιληπτική,
ή η απόδοση κατά παράφραση ή διασκευή του περιεχοµένου τους , µε οποιονδήποτε τρόπο, µηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό,
ηχογράφησης ή άλλο, χωρίς προηγούµενη γραπτή άδεια της ΟΕΦΕ. Κατ’ εξαίρεση στο διαδίκτυο και στα λοιπά ΜΜΕ επιτρέπεται να
χρησιµοποιηθεί-αναρτηθεί το υλικό των Επαναληπτικών θεµάτων µε τις λύσεις τους ΜΟΝΟ µετά την ανάρτησή τους από την ΟΕΦΕ στο
επίσηµο ιστολόγιό της , µε σκοπό τη µελέτη, την ανάλυση ή την πραγµατοποίηση διδασκαλίας από τον επισκέπτη, υπό την προϋπόθεση ότι τα
στοιχεία που θα αντληθούν δε θα αλλοιωθούν ούτε θα χρησιµοποιηθούν παραπλανητικά, ενώ υφίσταται και η υποχρέωση, σε περίπτωση
οποιασδήποτε χρήσης, να αναφέρεται ο δικαιούχος των πνευµατικών δικαιωµάτων του υλικού.
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4.

Το έργο, κατ’ απόλυτη τιµή, που απαιτείται για να σταµατήσει ένα σώµα
κινούµενο σε οριζόντιο επίπεδο είναι ίσο µε:
α)
β)
γ)
δ)

την αρχική ταχύτητα του σώµατος
την αρχική κινητική ενέργεια του σώµατος
την αρχική ορµή του σώµατος
την τελική κινητική ενέργεια του σώµατος.

Μονάδες 5

Tο σώµα Σ του σχήµατος κινείται ευθύγραµµα σε οριζόντιο επίπεδο. Στο
διάγραµµα φαίνεται πώς µεταβάλλεται η αλγεβρική τιµή της ταχύτητας του
σώµατος σε συνάρτηση µε το χρόνο. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που
ακολουθούν µε (Σ) αν είναι σωστές και µε (Λ) αν είναι λανθασµένες:
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5.

2

ταχύτητα (υ)
υ0

Σ

α)

β)

γ)
δ)
ε)

0

ɨ

χρόνος ()



H αδράνεια του σώµατος τη χρονική στιγµή t1 είναι µεγαλύτερη από την
αδράνεια του σώµατος τη χρονική στιγµή t=0.
Η δύναµη που δέχεται το σώµα από το δάπεδο είναι ίσου µέτρου µε τη
δύναµη που ασκεί το σώµα στο δάπεδο.
Σε όλη τη διάρκεια της κίνησης το έργο του βάρους είναι µηδέν.
Τη χρονική στιγµή t1 η κινητική ενέργεια του σώµατος είναι µηδέν.
Από τη χρονική στιγµή t=0 έως τη χρονική στιγµή t1, το σώµα κινείται
προς την αρνητική κατεύθυνση.
Μονάδες 5

ΘΕΜΑ 2o
1.

m

4m

∆ύο σώµατα Α και Β έχουν µάζες m και 4m αντίστοιχα και
αµελητέες διαστάσεις. Την t=0 τα σώµατα αφήνονται ταυτόχρονα
ελεύθερα από το ίδιο ύψος h.

Αν το Α φτάνει στο έδαφος τη χρονική στιγµή t=2 s, το Β θα
φτάσει στο έδαφος τη χρονική στιγµή:

Οροι και προϋποθέσεις χρήσης επαναληπτικών θεµάτων
Όλα τα επαναληπτικά θέµατα είναι αποκλειστικά πνευµατική ιδιοκτησία της ΟΕΦΕ, βάσει του νόµου 2121/1993 και της ∆ιεθνούς Σύµβασης
της Βέρνης (που έχει κυρωθεί µε το νόµο 100/1975) η οποία και µόνο θα καθορίζει ρητά και συγκεκριµένα κάθε φορά τον τρόπο, τον χρόνο
και τον τόπο της δηµοσιοποίησής τους.
Απαγορεύεται και διώκεται ποινικά και αστικά η χρήση, η δηµοσίευση, η αναδηµοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, µερική ή περιληπτική,
ή η απόδοση κατά παράφραση ή διασκευή του περιεχοµένου τους , µε οποιονδήποτε τρόπο, µηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό,
ηχογράφησης ή άλλο, χωρίς προηγούµενη γραπτή άδεια της ΟΕΦΕ. Κατ’ εξαίρεση στο διαδίκτυο και στα λοιπά ΜΜΕ επιτρέπεται να
χρησιµοποιηθεί-αναρτηθεί το υλικό των Επαναληπτικών θεµάτων µε τις λύσεις τους ΜΟΝΟ µετά την ανάρτησή τους από την ΟΕΦΕ στο
επίσηµο ιστολόγιό της , µε σκοπό τη µελέτη, την ανάλυση ή την πραγµατοποίηση διδασκαλίας από τον επισκέπτη, υπό την προϋπόθεση ότι τα
στοιχεία που θα αντληθούν δε θα αλλοιωθούν ούτε θα χρησιµοποιηθούν παραπλανητικά, ενώ υφίσταται και η υποχρέωση, σε περίπτωση
οποιασδήποτε χρήσης, να αναφέρεται ο δικαιούχος των πνευµατικών δικαιωµάτων του υλικού.

h
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α) t=2 s,

β) t=4 s

3

γ) t=1 s

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.

Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.

Μονάδες 5

Τοποθετούµε ένα σώµα που έχει βάρος 20 Ν σε
κεκλιµένο επίπεδο και παρατηρούµε ότι παραµένει
ακίνητο. Άρα, η δύναµη που δέχεται το σώµα από το
κεκλιµένο επίπεδο:
Α.
Έχει κατεύθυνση:
α)
κατακόρυφη προς τα κάτω.
β)
κατακόρυφη προς τα πάνω
γ)
παράλληλη στο κεκλιµένο επίπεδο.
δ)
κάθετη στο κεκλιµένο επίπεδο.
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2.

Μονάδες 3

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.

Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.

Β.

Έχει µέτρο:
α)
β)
γ)
δ)

Μονάδες 3

20 Ν
10 Ν

10 3 Ν

που δεν επαρκούν τα στοιχεία για να υπολογίσουµε.

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.

Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.

3.

Μονάδα 1

Μονάδες 2
Μονάδες 3

Μια µικρή σφαίρα εκτελεί οµαλή κυκλική κίνηση πάνω σε
λείο οριζόντιο επίπεδο, δεµένη στο ένα άκρο οριζόντιου
νήµατος που το άλλο άκρο του είναι στερεωµένο.
Α.
Η συνισταµένη δύναµη που δέχεται η σφαίρα:
α)
Έχει τη διεύθυνση του νήµατος και φορά
προς το κέντρο του κύκλου.
β)
Έχει την κατεύθυνση της ταχύτητας της
σφαίρας.

Οροι και προϋποθέσεις χρήσης επαναληπτικών θεµάτων
Όλα τα επαναληπτικά θέµατα είναι αποκλειστικά πνευµατική ιδιοκτησία της ΟΕΦΕ, βάσει του νόµου 2121/1993 και της ∆ιεθνούς Σύµβασης
της Βέρνης (που έχει κυρωθεί µε το νόµο 100/1975) η οποία και µόνο θα καθορίζει ρητά και συγκεκριµένα κάθε φορά τον τρόπο, τον χρόνο
και τον τόπο της δηµοσιοποίησής τους.
Απαγορεύεται και διώκεται ποινικά και αστικά η χρήση, η δηµοσίευση, η αναδηµοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, µερική ή περιληπτική,
ή η απόδοση κατά παράφραση ή διασκευή του περιεχοµένου τους , µε οποιονδήποτε τρόπο, µηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό,
ηχογράφησης ή άλλο, χωρίς προηγούµενη γραπτή άδεια της ΟΕΦΕ. Κατ’ εξαίρεση στο διαδίκτυο και στα λοιπά ΜΜΕ επιτρέπεται να
χρησιµοποιηθεί-αναρτηθεί το υλικό των Επαναληπτικών θεµάτων µε τις λύσεις τους ΜΟΝΟ µετά την ανάρτησή τους από την ΟΕΦΕ στο
επίσηµο ιστολόγιό της , µε σκοπό τη µελέτη, την ανάλυση ή την πραγµατοποίηση διδασκαλίας από τον επισκέπτη, υπό την προϋπόθεση ότι τα
στοιχεία που θα αντληθούν δε θα αλλοιωθούν ούτε θα χρησιµοποιηθούν παραπλανητικά, ενώ υφίσταται και η υποχρέωση, σε περίπτωση
οποιασδήποτε χρήσης, να αναφέρεται ο δικαιούχος των πνευµατικών δικαιωµάτων του υλικού.
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4

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.

Μονάδα 1

Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.
Τη στιγµή που η σφαίρα περνά από
το σηµείο Α, κόβεται το νήµα.
Η σφαίρα θα διαγράψει την τροχιά:

Γ

B
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Β.

Μονάδες 3

α)
β)
γ)

(3)
(2)
(1)

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Μονάδα 1
Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.

(1)

(2)

∆
(3)

A

Μονάδες 3

ΘΕΜΑ 3ο

∆ύο ίδια αυτοκίνητα Α και Β µε ίσες µάζες m1=m2=m κινούνται µε ίσες ταχύτητες σε
ευθύγραµµο δρόµο. Ο οδηγός του αυτοκινήτου Α είναι µεθυσµένος και έχει χρόνο
αντίδρασης 1,4 s, ενώ ο οδηγός του αυτοκινήτου Β είναι νηφάλιος και έχει χρόνο
αντίδρασης 0,7 s.
Έτσι, αν οι οδηγοί αντιληφθούν εµπόδιο και φρενάρουν, οι ταχύτητες των
αυτοκινήτων τους, από τη στιγµή που οι οδηγοί αντιλαµβάνονται το εµπόδιο µέχρι τη
στιγµή που τα αυτοκίνητα ακινητοποιούνται, µεταβάλλονται όπως στα παρακάτω
διαγράµµατα.

Οροι και προϋποθέσεις χρήσης επαναληπτικών θεµάτων
Όλα τα επαναληπτικά θέµατα είναι αποκλειστικά πνευµατική ιδιοκτησία της ΟΕΦΕ, βάσει του νόµου 2121/1993 και της ∆ιεθνούς Σύµβασης
της Βέρνης (που έχει κυρωθεί µε το νόµο 100/1975) η οποία και µόνο θα καθορίζει ρητά και συγκεκριµένα κάθε φορά τον τρόπο, τον χρόνο
και τον τόπο της δηµοσιοποίησής τους.
Απαγορεύεται και διώκεται ποινικά και αστικά η χρήση, η δηµοσίευση, η αναδηµοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, µερική ή περιληπτική,
ή η απόδοση κατά παράφραση ή διασκευή του περιεχοµένου τους , µε οποιονδήποτε τρόπο, µηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό,
ηχογράφησης ή άλλο, χωρίς προηγούµενη γραπτή άδεια της ΟΕΦΕ. Κατ’ εξαίρεση στο διαδίκτυο και στα λοιπά ΜΜΕ επιτρέπεται να
χρησιµοποιηθεί-αναρτηθεί το υλικό των Επαναληπτικών θεµάτων µε τις λύσεις τους ΜΟΝΟ µετά την ανάρτησή τους από την ΟΕΦΕ στο
επίσηµο ιστολόγιό της , µε σκοπό τη µελέτη, την ανάλυση ή την πραγµατοποίηση διδασκαλίας από τον επισκέπτη, υπό την προϋπόθεση ότι τα
στοιχεία που θα αντληθούν δε θα αλλοιωθούν ούτε θα χρησιµοποιηθούν παραπλανητικά, ενώ υφίσταται και η υποχρέωση, σε περίπτωση
οποιασδήποτε χρήσης, να αναφέρεται ο δικαιούχος των πνευµατικών δικαιωµάτων του υλικού.
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5

υ (m/s)

υ (m/s)

20

20

0

3,4

0

0,7

2,7
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1,4

αυτοκίνητο Α

(s)

(s)

αυτοκίνητο Β

α)

Να υπολογίσετε το µέτρο της επιτάχυνσης («επιβράδυνσης») που προκαλούν
τα φρένα στα δυο αυτοκίνητα.
Μονάδες 7

β)

Να υπολογίσετε τη συνολική µετατόπιση κάθε αυτοκινήτου ώσπου να
ακινητοποιηθεί.
Μονάδες 6

γ)

Αν το εµπόδιο είναι ένα ακινητοποιηµένο αυτοκίνητο Γ που απέχει 40,8 m από
το σηµείο που το αντιλήφτηκε ο οδηγός, ποιο όχηµα θα συγκρουστεί µε αυτό;

Μονάδες 3

δ)

Μετά την σύγκρουση, τα δύο αυτοκίνητα κινούνται σαν ένα σώµα
(δηµιουργείται συσσωµάτωµα) µε κοινή ταχύτητα µέτρου 4 m/s. Αν η µάζα
του οχήµατος Γ είναι διπλάσια από αυτή των οχηµάτων Α, Β (m3=2m) ,να
υπολογίσετε την ταχύτητα του κινούµενου οχήµατος µια στιγµή πριν τη
σύγκρουσή του.
Μονάδες 9

ΘΕΜΑ 4ο

Ένα µικρό σώµα µάζας m=2 kg ηρεµεί σε οριζόντιο δάπεδο, στη θέση x0=0 του
άξονα x΄x. Τη χρονική στιγµή t0=0 το σώµα δέχεται οριζόντια δύναµη, η αλγεβρική
τιµή της οποίας µεταβάλλεται όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήµα:

Οροι και προϋποθέσεις χρήσης επαναληπτικών θεµάτων
Όλα τα επαναληπτικά θέµατα είναι αποκλειστικά πνευµατική ιδιοκτησία της ΟΕΦΕ, βάσει του νόµου 2121/1993 και της ∆ιεθνούς Σύµβασης
της Βέρνης (που έχει κυρωθεί µε το νόµο 100/1975) η οποία και µόνο θα καθορίζει ρητά και συγκεκριµένα κάθε φορά τον τρόπο, τον χρόνο
και τον τόπο της δηµοσιοποίησής τους.
Απαγορεύεται και διώκεται ποινικά και αστικά η χρήση, η δηµοσίευση, η αναδηµοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, µερική ή περιληπτική,
ή η απόδοση κατά παράφραση ή διασκευή του περιεχοµένου τους , µε οποιονδήποτε τρόπο, µηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό,
ηχογράφησης ή άλλο, χωρίς προηγούµενη γραπτή άδεια της ΟΕΦΕ. Κατ’ εξαίρεση στο διαδίκτυο και στα λοιπά ΜΜΕ επιτρέπεται να
χρησιµοποιηθεί-αναρτηθεί το υλικό των Επαναληπτικών θεµάτων µε τις λύσεις τους ΜΟΝΟ µετά την ανάρτησή τους από την ΟΕΦΕ στο
επίσηµο ιστολόγιό της , µε σκοπό τη µελέτη, την ανάλυση ή την πραγµατοποίηση διδασκαλίας από τον επισκέπτη, υπό την προϋπόθεση ότι τα
στοιχεία που θα αντληθούν δε θα αλλοιωθούν ούτε θα χρησιµοποιηθούν παραπλανητικά, ενώ υφίσταται και η υποχρέωση, σε περίπτωση
οποιασδήποτε χρήσης, να αναφέρεται ο δικαιούχος των πνευµατικών δικαιωµάτων του υλικού.
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F (Ν)
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10

2

0

4

8

(s)

Ο συντελεστής τριβής ολίσθησης µεταξύ του σώµατος και του δαπέδου έχει τιµή
µ=0,1 και η επιτάχυνση της βαρύτητας έχει µέτρο g=10 m/s2. Να βρείτε:

α)

Την επιτάχυνση του σώµατος στο χρονικό διάστηµα από 0 s έως 4 s.

Μονάδες 6

β)

Την ταχύτητα του σώµατος τις χρονικές στιγµές t=4 s και t=8 s.

γ)

Τη χρονική στιγµή που η ταχύτητα του σώµατος µηδενίζεται.

δ)

Το ποσό της θερµότητας που ελευθερώθηκε από τη χρονική στιγµή t=8 s ως τη
στιγµή που η ταχύτητα του σώµατος µηδενίστηκε.
Μονάδες 7

Μονάδες 6
Μονάδες 6

Οροι και προϋποθέσεις χρήσης επαναληπτικών θεµάτων
Όλα τα επαναληπτικά θέµατα είναι αποκλειστικά πνευµατική ιδιοκτησία της ΟΕΦΕ, βάσει του νόµου 2121/1993 και της ∆ιεθνούς Σύµβασης
της Βέρνης (που έχει κυρωθεί µε το νόµο 100/1975) η οποία και µόνο θα καθορίζει ρητά και συγκεκριµένα κάθε φορά τον τρόπο, τον χρόνο
και τον τόπο της δηµοσιοποίησής τους.
Απαγορεύεται και διώκεται ποινικά και αστικά η χρήση, η δηµοσίευση, η αναδηµοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, µερική ή περιληπτική,
ή η απόδοση κατά παράφραση ή διασκευή του περιεχοµένου τους , µε οποιονδήποτε τρόπο, µηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό,
ηχογράφησης ή άλλο, χωρίς προηγούµενη γραπτή άδεια της ΟΕΦΕ. Κατ’ εξαίρεση στο διαδίκτυο και στα λοιπά ΜΜΕ επιτρέπεται να
χρησιµοποιηθεί-αναρτηθεί το υλικό των Επαναληπτικών θεµάτων µε τις λύσεις τους ΜΟΝΟ µετά την ανάρτησή τους από την ΟΕΦΕ στο
επίσηµο ιστολόγιό της , µε σκοπό τη µελέτη, την ανάλυση ή την πραγµατοποίηση διδασκαλίας από τον επισκέπτη, υπό την προϋπόθεση ότι τα
στοιχεία που θα αντληθούν δε θα αλλοιωθούν ούτε θα χρησιµοποιηθούν παραπλανητικά, ενώ υφίσταται και η υποχρέωση, σε περίπτωση
οποιασδήποτε χρήσης, να αναφέρεται ο δικαιούχος των πνευµατικών δικαιωµάτων του υλικού.

