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ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ                                       ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: 

Θ Ε Μ Α Τ Α

ΘΕΜΑ 1ο

            Να αντιστοιχίσετε τα μεγέθη (βασικά  και παράγωγα) του Διεθνούς Συστήματος 
Μονάδων (S.I.) της στήλης (Α) με τις μονάδες (βασικές και παράγωγες) της στήλης (Β):

ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β
1. Μήκος α) 1 δευτερόλεπτο (1 s)
2. Μάζα β) 1 μέτρο (1 m)
3. Χρόνος γ) 1 Κέλβιν (1 Κ)
4. Εμβαδόν δ) 1 m3

5. Θερμοκρασία ε) 1 Kg/m3

6. Όγκος                                                              στ) 1 m2

7. Πυκνότητα ζ) 1 χιλιόγραμμο (1Kg)

ΘΕΜΑ 2ο
Στο σχήμα απεικονίζεται η γραφική 
παράσταση της θέσης σε συνάρτηση με 
το χρόνο για ένα κινητό που κινείται 
ευθύγραμμα. Να συμπληρώσετε τα κε-
νά των παρακάτω προτάσεων.
α) Το κινητό παραμένει ακίνητο το 
χρονικό διάστημα από ….. έως …… s.
β)  Το κινητό κινείται με σταθερή ταχύ-
τητα τα χρονικά διαστήματα ……….. 
…………………

γ) Η ταχύτητα του κινητού το χρονικό διάστημα από 0 - 4 s είναι ……………

ΘΕΜΑ 3ο

Στο παρακάτω σήμα να προσδιορίσετε :
1. Τη θέση του δένδρου.
2. Τη θέση της κολόνας της ΔΕΗ.
3. Την απόσταση δένδρου-κολόνας της ΔΕΗ.
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ΘΕΜΑ 4ο

Να βρείτε και να σχεδιάσετε τη συνισταμένη δύναμη του παρακάτω σχήματος όπου 
F1=8 N, F2=6 N, F3=16 N

        
ΘΕΜΑ 5ο

Στο παρακάτω σχήμα απεικονίζεται η οριζόντια δύναμη  F που ασκείται σε ένα σώμα 
που κινείται  σε λείο οριζόντιο τραπέζι, σε συνάρτηση με τη μετατόπιση. 

                                
Να συμπληρώσετε τα κενά των παρακάτω προτάσεων.                                   

1. Το μέτρο της δύναμης που ασκείται στο σώμα είναι ………...
2. Το έργο της δύναμης για μετακίνηση του σώματος κατά 2 m είναι ………..

ΘΕΜΑ 6ο

Τι ονομάζουμε μηχανική ενέργεια ενός σώματος και πότε κατά την κίνηση του σώματος 
η μηχανική του ενέργεια διατηρείται;
Τι μορφές ενέργειας έχει ένα μήλο:

1. Όταν βρίσκεται στο κλαδί της μηλιάς;
2. Καθώς πέφτει από τη μηλιά;
3. Ως τρόφιμο μόνο;

ΘΕΜΑ 7ο

Να συμπληρώσετε το παρακάτω κείμενο με τις κατάλληλες λέξεις:

Η τάση των σωμάτων να αντιστέκονται σε οποιαδήποτε μεταβολή της κινητικής τους κα-
τάστασης λέγεται …………… Ένα σώμα συνεχίζει να παραμένει ……….. ή να κινείται 
ευθύγραμμα και …………. εφόσον δεν ασκείται σε αυτό δύναμη ή η συνολική δύναμη 
που ασκείται πάνω του είναι …….. Η μάζα είναι το μέτρο της ………… ενός σώματος.
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ΘΕΜΑ 8ο

Να δώσετε τον ορισμό της ισχύος, να γράψετε τη μαθηματική σχέση του ορισμού και να 
δώσετε τη μονάδα της στο S.I. 

ΘΕΜΑ 9ο

Ένα μικρό αεροπλάνο μάζας m = 800kg πετάει σε ύψος h = 200m με ταχύτητα 50 m/s. 
Να βρεθεί η δυναμική ενέργεια ως προς το έδαφος και η κινητική ενέργεια του αεροπλά-
νου.

ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΣΕ 6  ΑΠΟ ΤΑ  9 ΘΕΜΑΤΑ
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