
 

 

 
 
ΘΕΜΑ 1ο  
Να γράψετε στο φύλλο απαντήσεών σας τα φυσικά μεγέθη από τη Στήλη Α και, δίπλα στο 
καθένα, το σύμβολο της μονάδας από τη Στήλη Β που αντιστοιχεί σωστά σ’ αυτό (δύο  
σύμβολα  μονάδων περισσεύουν). 

Στήλη Α Στήλη Β 

Επιτάχυνση W 

Ισχύς N/m2

Τάση m/s 

Έργο V 

Πίεση J 

 m/s2

 N 
 
ΘΕΜΑ 2ο  
Α. Να γράψετε στο φύλλο απαντήσεών σας το γράμμα της πρότασης και δίπλα τη λέξη που 
τη συμπληρώνει σωστά. 
α. Στην ευθύγραμμη ομαλή κίνηση η …………. του σώματος παραμένει σταθερή. 
β. Η ……………… εκφράζει το πόσο γρήγορα μεταβάλλεται η ταχύτητα ενός 

σώματος. 
γ. Στην ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση, χωρίς αρχική ταχύτητα, η 

ταχύτητα του σώματος είναι …………… με το χρόνο στον οποίο αποκτήθηκε. 

Β. Σε έναν τόπο που βρίσκεται δίπλα στη θάλασσα αφήνουμε μια μικρή σφαίρα να πέσει 
από κάποιο ύψος. Επαναλαμβάνουμε το ίδιο πείραμα στη Γρανίτσα. Σε ποιο τόπο η 
σφαίρα θα φτάσει πιο γρήγορα στο έδαφος; 

α.  στον παραθαλάσσιο β.  στη Γρανίτσα 
Β1. Γράψτε στο φύλλο απαντήσεων το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή πρόταση. 

Β2. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 
 

 
ΘΕΜΑ 3ο  
Το παρακάτω διάγραμμα παριστάνει την ευθύγραμμη κίνηση ενός σώματος 

 



 

 

α. Να αναγνωρίσετε και να γράψετε τις κινήσεις του σώματος στα επιμέρους χρονικά 
διαστήματα. 

β. Να υπολογίσετε την μετατόπιση του σώματος από τη χρονική στιγμή 3s ως τη 
χρονική στιγμή 6s. 

 
ΘΕΜΑ 4ο  
Α. Στο διπλανό σχήμα δίνεται ότι N7F1 =  και N10F2 = . Να 

υπολογίσετε το μέτρο της δύναμης 3F  ώστε οι δυνάμεις να 

ισορροπούν. 

Β. Με τη βοήθεια του νόμου δράσης – αντίδρασης να εξηγήσετε τον τρόπο που 
μπορούμε να βαδίζουμε. 

 
 
ΘΕΜΑ 5ο

Σε κιβώτιο μάζας 20kg που βρίσκεται αρχικά ακίνητο πάνω σε 
οριζόντιο δάπεδο ασκείται σταθερή οριζόντια δύναμη N100F = . 
Καθώς το κιβώτιο ολισθαίνει του ασκείται απ’ το δάπεδο δύναμη 
τριβής . N20T =
Να υπολογίσετε: 
α. τη συνισταμένη δύναμη που ασκείται στο σώμα στη διεύθυνση της κίνησής του 
β. την επιτάχυνση που αποκτά το σώμα. 

 
ΘΕΜΑ 6ο

Α. Nα χαρακτηρίσετε κάθε μια απ’ τις παρακάτω προτάσεις ως σωστή ή ως λανθασμένη, 
γράφοντας στο φύλλο απαντήσεών σας το γράμμα της πρότασης και δίπλα απ’ αυτό το 
γράμμα Σ αν η πρόταση είναι σωστή ή το γράμμα Λ αν η πρόταση είναι λανθασμένη. 
α. Το έργο μιας δύναμης εκφράζει πόσο γρήγορα κινείται ένα σώμα όταν σ’ αυτό 

ασκείται δύναμη. 

β. Η κινητική ενέργεια ενός σώματος δίνεται απ’ τη σχέση υ⋅2m
2
1  

γ. Αν σ’ ένα σώμα ασκείται μόνο η βαρυτική δύναμη, η μηχανική του ενέργεια 
διατηρείται σταθερή. 

δ. Η ισχύς είναι διανυσματικό μέγεθος. 
 

B. Γερανός ανυψώνει σώμα μάζας 5kg σε ύψος 2m μέσα σε χρόνο 10s. Να υπολογίσετε: 
α. τη δυναμική ενέργεια που αποκτά το σώμα 
β. την ισχύ του γερανού. 

Δίνεται 
2s

m10g =  

 
ΘΕΜΑ 7ο



 

 

Στο διπλανό σχήμα φαίνεται το διάγραμμα ρεύματος- τάσης για δύο αγωγούς Α και Β. 
Να υπολογίσετε: 
α. την αντίσταση του κάθε αγωγού 
β. την ισοδύναμη αντίσταση του συστήματος αν συνδέσουμε τους δυο αγωγούς σε σειρά 
γ. Την ισοδύναμη αντίσταση του συστήματος αν συνδέσουμε τους δυο αγωγούς 

παράλληλα. 
 
ΘΕΜΑ 8ο

Δίνεται το ηλεκτρικό κύκλωμα του διπλανού σχήματος. Αφού 
μεταφέρετε στο φύλλο απαντήσεών σας το σχήμα, να 
απαντήσετε στα παρακάτω ερωτήματα: 

α. Το κύκλωμα είναι κλειστό όταν ο διακόπτης δ βρίσκεται στη 
θέση (1) ή στη θέση (2); 

β. Σημειώστε πάνω στο σχήμα ποιος είναι ο θετικός (με +) και 
ποιος ο αρνητικός (με -) πόλος της πηγής. 

γ. Σημειώστε πάνω στο σχήμα τη συμβατική φορά του 
ρεύματος. 

δ. Αν στα σημεία Α και Β τοποθετήσουμε δυο αμπερόμετρα, ποιο νομίζετε ότι θα δείξει 
την μεγαλύτερη ένδειξη και γιατί; 

ε. Ποιες μετατροπές ενέργειας γίνονται στην πηγή; 
στ. Ποιες μετατροπές ενέργειας γίνονται στο λαμπτήρα; 
 
ΘΕΜΑ 9ο  
Στο κύκλωμα του διπλανού σχήματος, οι δυο λαμπτήρες 
έχουν αντίσταση Ω= 2R1  και Ω= 3R 2  αντίστοιχα. Το 
βολτόμετρο είναι ιδανικό και η ένδειξή του είναι 10V. 
Να υπολογίσετε: 
α. την ισοδύναμη αντίσταση του συστήματος των δυο 

λαμπτήρων 
β. την ένδειξη του αμπερομέτρου 
γ. την τάση στα άκρα του λαμπτήρα αντίστασης . 1R
 

Οδηγίες 
 Να επιλέξετε και να απαντήσετε τα 6 από τα 9 θέματα. 
 Οι ερωτήσεις είναι βαθμολογικά ισοδύναμες. 
 Όλες οι απαντήσεις πρέπει να δοθούν στο φύλλο απαντήσεων. 

 
 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 


