
ΘΕΜΑ Α 

Στις ερωτήσεις 1 έως 4 να απαντήσετε μεταφέροντας στο φύλλο απαντήσεων τον αριθμό 
της ερώτησης και το γράμμα της φράσης που συμπληρώνει σωστά την πρόταση. 
 

Α1. Σε μια ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση υλικού σημείου το διάνυσμα  �⃗�  της 
επιτάχυνσής του,  έχει οπωσδήποτε  την ίδια κατεύθυνση με το διάνυσμα: 
 

α. της τελικής του ταχύτητας  ( �⃗�𝜏𝜀𝜆. ) 
β. της αρχικής του ταχύτητας ( �⃗�𝛼𝜌𝜒. ) 

γ. της μεταβολής ταχύτητας ( 𝛥�⃗� ) 
δ. της μετατόπισης ( 𝛥�⃗� ). 

Μονάδες  5 
A2. Σώμα μάζας 𝑚 ήταν αρχικά ακίνητο σε λείο οριζόντιο δάπεδο. Στο σώμα ασκήθηκε 

οριζόντια δύναμη �⃗� και του δημιούργησε επιτάχυνση  �⃗� , μέτρου  𝑎 = 2 
m

s2  .  

Αν το σώμα είχε διπλάσια μάζα  𝑚΄ = 2 ∙ 𝑚 , η ίδια δύναμη θα του δημιουργούσε 
επιτάχυνση  �⃗�΄ , με μέτρο : 
 
 

α.   4 
m

s2            β.   8 
m

s2           γ.   1 
m

s2           δ.   0,5 
𝑚

𝑠2   

Μονάδες  5 
A3. Ένα σώμα ολισθαίνει ανεβαίνοντας σε κεκλιμένο δάπεδο με σταθερή ταχύτητα. Από 
αυτό συμπεραίνουμε ότι σε μια μετατόπιση του σώματος πάνω στο κεκλιμένο δάπεδο: 
 

α. το έργο του βάρους του είναι μηδέν 
β. το έργο της συνισταμένης δύναμης πού δέχεται, είναι μηδέν 
γ. η μεταβολή της δυναμικής ενέργειας του σώματος είναι μηδέν 
δ. η μεταβολή της μηχανικής ενέργειας  του σώματος είναι μηδέν 

Μονάδες 5 
Α4. Η τριβή είναι δύναμη που δημιουργείται στην επιφάνεια επαφής ενός σώματος με άλλο 
σώμα, όταν το ένα ολισθαίνει, ή τείνει να ολισθήσει πάνω στο άλλο. Η κατεύθυνση της 
τριβής που δέχεται το σώμα είναι τέτοια, ώστε πάντα: 
 

α. να αντιτίθεται στην ολίσθηση του σώματος 
β. να αντιτίθεται στην κίνηση του σώματος 
γ. να αντιτίθεται στην κίνηση και στην ολίσθηση του σώματος 
δ. να βοηθά την κίνηση του σώματος. 

Μονάδες 5 
Α5.  Να χαρακτηρίσετε καθεμιά από τις προτάσεις που ακολουθούν, με το γράμμα (Σ) αν 
την θεωρείτε σωστή και με το γράμμα (Λ), αν την θεωρείτε λανθασμένη. 
 

α. Κάποια χρονική στιγμή κατά την οποία, η ταχύτητα ενός σώματος  είναι μηδέν,  είναι 
δυνατόν το σώμα να έχει επιτάχυνση. 
β. Αν  𝜐  και  𝑎 , είναι οι αλγεβρικές τιμές ταχύτητας και επιτάχυνσης αντίστοιχα σε κάποια 
χρονική στιγμή κατά την ευθύγραμμη κίνηση υλικού σημείου και ισχύει  𝜐 < 0  και 𝑎 > 0 , 
η κίνηση του υλικού σημείου, εκείνη τη στιγμή είναι επιβραδυνόμενη. 
γ. Το έργο δύναμης, είναι διανυσματικό μέγεθος. 
δ. Αν ένα σώμα κινείται μόνο με την επίδραση του βάρους του, η μηχανική του ενέργεια 
διατηρείται σταθερή. 
ε. Αν ένα υλικό σημείο κινείται ευθύγραμμα και περνάει από θέσεις στα αρνητικά ενός 
άξονα x΄Οx που ορίσαμε πάνω στη διεύθυνση κίνησης, η μετατόπισή του είναι οπωσδήποτε 
αρνητική. 

Μονάδες 5 


