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ΖΗΤΗΜΑ 10 

 

1.Σε σώµα που ηρεµεί πάνω σε λείο οριζόντιο δάπεδο ασκείται µια οριζόντια 
δύναµη, µε τις ιδιότητες της αριστερής στήλης. Αντιστοιχίστε τις δυνάµεις µε τις 
κινήσεις στη δεξιά στήλη. 

 

∆υνάµεις Κινήσεις 
1. δύναµη 
ίση µε µηδέν 

α. οµαλά 
επιταχυνόµενη 

2. δύναµη σταθερή β. Ακίνητο σώµα 
3. το µέτρο της 
δύναµης αυξάνεται 

γ. επιταχυνόµενη 

 δ. οµαλή 

 

2.Ένα σώµα κινείται µε επιτάχυνση µέτρου 10 m/s2. Αν η συνισταµένη των 
δυνάµεων που δέχεται το σώµα ήταν υποδιπλάσια, το µέτρο της επιτάχυνσης θα 
ήταν: 

α. 5 m/s2    

β. 10 m/s2 

γ. 15 m/s2 
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3.Για τρία κινητά, Α, Β και Γ, που  εκτελούν ευθύγραµµη κίνηση οµαλή ή οµαλά 
επιταχυνόµενη, δίνεται ο παρακάτω πίνακας. Τι είδους κίνηση εκτελεί κάθε κινητό;  

t(s) Α 
υ(m/s) 

Β 
υ(m/s) 

Γ 
s(m) 

0 4 2 0 
1 4 4 5 
2 4 6 10 
3 4 8 15 

 

4.Αν η µάζα του σώµατος είναι m=5 kg το µέτρο της επιτάχυνσης του είναι: 
(Βάλτε σε κύκλο το γράµµα µε τη σωστή απάντηση). 

       α. 2m/s2 

       β. 4m/s2 

           γ. 6m/s2 
 

Στο παρακάτω σχήµα το µέτρο της δύναµηF1 είναι 20 Ν και το οριζόντιο επίπεδο 
είναι λείο. 

 5. Το µέτρο της δύναµης F2  είναι: (Βάλτε σε κύκλο το γράµµα µε τη σωστή 
απάντηση). 

                                                              

  α. 10 Ν  

  β. 15 Ν  

  γ. 20 Ν    

  δ. 50N 

 

 

 

 



 

ΖΗΤΗΜΑ 20 

1.∆ίνεται το διάγραµµα ταχύτητας – χρόνου. Να επιλέξετε τις  σωστές  απαντήσεις για το 
καθέν
α: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Α .  Να αντιστοιχήστε τις στήλες :                                                         
  

        i) 0-5s                          
        ii) 5-8s                        α) Ευθύγραµµη Οµαλή                       
        iii) 8-12s                     β) Επιταχυνόµενη όχι οµαλά     
        iv) 12- 15s                   γ) Ε.Ο. Επιβραδυνόµενη                                               
        v) 15-17s                    δ) Ε.Ο. Επιταχυνόµενη µε υο 

        vi) 17-23s                   ε)  Ε.Ο. Επιταχυνόµενη χωρίς  υ0     
        vii) 23-26s 
        viii) 26-30s                                                                                                                                         

 
 Β .  Η µετατόπιση από το 15s εως το 26s είναι :      
     i) ∆x = 25m              ii) ∆x = 35m     iii) ∆x = - 25m iv) ∆x = - 35m                   
         

                    
Γ .  Σε πoια χρονικά διαστήµατα της κίνηση του, το σώµα κινείται µε φορά  όµοια του 
θετικού ηµιάξονα  και σε πoια µε φορά όµοια του αρνητικού ηµιάξονα;           

 

 

2. Ποια από τις παρακάτω γραφικές παραστάσεις παριστάνει πως µεταβάλλεται η 
ταχύτητα σε συνάρτηση µε το χρόνο στην οµαλή ευθύγραµµη κίνηση; 
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3 Το διάγραµµα θέσης-χρόνου, για ένα  κινητό που κινείται ευθύγραµµα 
φαίνεταιστο παρακάτω σχήµα. 

 
Να συµπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις: 
α) Η κίνηση του κινητού είναι ....... 
β) Η αρχική θέση του κινητού είναι ...... 
γ) Η κλίση της ευθείας εκφράζει την  
δ) Η ταχύτητα του κινητού είναι ... 

4. Σε ακίνητο σώµα, ασκείται σταθερή δύναµη και το σώµα αρχίζει να κινεί- 
ται. Συνεπώς: 

α. το σώµα θα εκτελέσει ευθύγραµµη οµαλή κίνηση. 
β. το σώµα θα εκτελέσει οµαλά επιταχυνόµενη ευθύγραµµη κίνηση. 
γ. η ταχύτητα του σώµατος θα είναι σταθερή. 
δ. η επιτάχυνση του σώµατος θα είναι µηδέν. 
 

  5.Να αντιστοιχίσετε τα φυσικά µεγέθη µε τις µονάδες.  
Φυσικά µεγέθη Μονάδες 
1. χρόνος α. m/s2 

2. ταχύτητα β.s 
3. µετατόπιση γ.m/s 
4. επιτάχυνση δ. m 

 
kkkk 
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Ενας καταληψίας µαθητής ξενυχτισµένος  βγαίνει στην αυλή του σχολείου του πρωί 
πρωί (κατα της 14.00) και ετσι όπως είναι διαπιστώνει ότι σε απόσταση πίσω του 
100m υπάρχουν εξωσχολικοί που µάλλον έχουν άγριες διαθέσεις για αυτόν και οι 
οποίοι τον κυνηγούν µε σταθερή ταχύτητα υεξ=10m/sec.Ο µαθητής αργεί να 
αντιδράσει και ετσι αρχίζει να τρέχει 1sec αφού ξεκινήσουν οι διώκτες του αλλά τα 
δίνει όλα και τρέχει µε ταχύτητα σταθερή υµαθ=5m/sec.Εαν από την αρχική του 
θέση η απόσταση της πόρτας του σχολείου είναι 50 µέτρα θα προλάβει να µπεί η 
θα φάει το ξύλο της αρκούδας απο τους εξωσχολικούς;  
Να γίνει σε κοινό διάγραµµα η γραφική παράσταση της ταχύτητας µε τον χρόνο και 
για τον µαθητή και για τους εξωσχολικούς. 
Να γίνει σε κοινό διάγραµµα η γραφική παράσταση του χ-t και για τον µαθητή και 



για τους εξωσχολικούς. 
 
 
 
 
  
                   εξωσχολικος            καταληψιας                  σχολείο 
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Σώµα µάζας m=20Kgr κινείται και η γραφική παράσταση της ταχύτητας του σε 
συνάρτηση µε τον χρόνο δίνεται από το παρακάτω διάγραµµα 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
α)Να γίνει γραφική παράσταση της δύναµης που δέχεται το σώµα σε συνάρτηση µε 
τον χρόνο. 
β)Να βρεθεί η συνολική µετατόπιση του σώµατος. 
γ)Να βρεθεί η ταχύτητα του κινητού στην χρονική στιγµή t1=12sec και στην 
χρονική στιγµή t2=18sec 
Ακολούθως το ίδιο σώµα καθώς ξεκινά µε αρχική ταχύτητα v0=100m/sec δέχεται 
δύναµη από άνεµο που πνέει µε φορά από τον ουρανό προς την γη σχηµατίζοντας 
γωνία 600  ως προς το έδαφος και µε φορά που να δυσκολεύει την κίνηση όπως στο 
σχήµα µε αποτέλεσµα να σταµατά µετά από χρόνο 10sec . 
 
 
 
 
 
 
 
Να βρεθεί το µέτρο της δύναµης που ασκεί ο άνεµος στο κινητό. 
∆ίνεται συν600=0,5  
 
 
 
 



                        ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 
 

 

 

 


