
 

 

ΘΕΜΑΤΑ 
 
1. Να γράψετε το είδος της κίνησης που αντιστοιχεί σε κάθε ένα από τα παρακάτω 

διαγράμματα.  

 
(α) (β) ( ( (γ) δ) ε) 

 
2. Στην πίστα του Μονακό ο Μ. Σουμάχερ σε μια χρονική στιγμή κινήθηκε με ταχύτητα 

162 Km/h. Η ταχύτητα αυτή είναι μεγαλύτερη από: 
 α. 25 m/s      β. 50 m/s 
Να επιλέξετε και να δικαιολογήσετε τη σωστή απάντηση. 

 
3. Δίνονται τα φυσικά μεγέθη: Επιτάχυνση, Δύναμη, Ισχύς, Ένταση ηλεκτρικού 

ρεύματος, Αντίσταση. 
Να γράψετε το σύμβολο και την μονάδα μέτρησης του κάθε φυσικού μεγέθους στο S.I. 

 
4. Να συμπληρώσετε τα κενά στο παρακάτω κείμενο: 

H τάση των σωμάτων να αντιστέκονται σε οποιαδήποτε μεταβολή της κινητικής τους 
κατάστασης λέγεται …………………… (1). Αν η συνολική δύναμη που ασκείται σε 
ένα σώμα είναι μηδενική, τότε το σώμα συνεχίζει να παραμένει ………………… (2) ή 
να κινείται ευθύγραμμα και ………………… (3). Η μάζα είναι το μέτρο της 
………………………… (4) ενός σώματος. Αν η συνολική δύναμη που ασκείται σε 
ένα σώμα δεν είναι μηδενική, τότε το σώμα κινείται με ………………………… (5) 
που έχει την  ………………………… (6) της συνολικής δύναμης. 
 

5. Σε ένα ακίνητο σώμα ασκούνται δυο σταθερές οριζόντιες δυνάμεις F1 = 10Ν και F2 = 
10Ν που έχουν την ίδια διεύθυνση. Κάνοντας σχήμα να προσδιορίσετε:  
α. Τη συνισταμένη δύναμη όταν οι δυνάμεις έχουν: Ι) την ίδια φορά, ΙΙ) αντίθετη φορά 
β. Το είδος της κίνησης του σώματος όταν οι δυνάμεις έχουν: Ι) την ίδια φορά, ΙΙ) 
αντίθετη φορά 

 
6. Να σημειώσετε με Σ κάθε σωστή πρόταση και με Λ κάθε λανθασμένη. 

α. Η κινητική ενέργεια ενός σώματος που εκτελεί ευθύγραμμη ομαλή κίνηση είναι 
σταθερή 
β. Η κινητική ενέργεια ενός σώματος εξαρτάται από τη φορά της ταχύτητας του 
σώματος  
γ. Η δυναμική ενέργεια εξαρτάται από την ταχύτητα κίνησης του σώματος  
δ. Το άθροισμα της κινητικής και της δυναμικής ενέργειας ενός σώματος λέγεται 
μηχανική ενέργεια 
ε. Η μονάδα ενέργειας στο S.I. λέγεται Joule 
 

7. Ένα βλήμα μάζας 60g κινείται οριζόντια με ταχύτητα 50m/s. Να υπολογίσετε την 
κινητική ενέργεια του βλήματος.  
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8. Να διατυπώσετε με λόγια και να γράψετε με σύμβολα το νόμο του Ohm (Ωμ).  
 
9. Δυο αντιστάτες με αντιστάσεις R1 =20Ω και R2=5Ω συνδέονται σε σειρά και τα άκρα 

του συστήματος συνδέονται με ηλεκτρική πηγή τάσης V=100V. Να υπολογίσετε: 
α. Την ισοδύναμη (ολική) αντίσταση του συστήματος 
β. Την ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος που διαρρέει τον κάθε αντιστάτη. 
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