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ΚΙΝΗΣΕΙΣ 

ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ - ΔΙΑΣΤΗΜΑ 
 

Θεωρία 

H μετατόπιση ( Δx ) είναι ένα διάνυσμα που έχει αρχή την αρχική θέση του κινητού ( αρχ.x ) και τέλος την τελική 

του θέση ( τελ.x ), ανεξάρτητα από τη διαδρομή του και αριθμητικά ισούται με :   τελ. αρχ.Δx x x  . 

Διάστημα ονομάζουμε τη συνολική απόσταση που διένυσε το κινητό. 

Tο διάστημα δεν ταυτίζεται πάντοτε με τη μετατόπιση του κινητού. 

Διαφορές μεταξύ μετατόπισης και διαστήματος. 
 

Για ένα κινητό, οι διαφορές μεταξύ της μετατόπισης και του διαστήματος που διανύει, είναι : 

Μετατόπιση Διάστημα 

1. Είναι διανυσματικό μέγεθος. 1. Είναι μονόμετρο μέγεθος. 

2. Εξαρτάται από την αρχική και την τελική θέση και  

είναι ανεξάρτητη της τροχιάς του κινητού. 
2. Εξαρτάται από την διαδρομή που ακολουθεί το κινητό. 

3. Η αλγεβρική της τιμή μπορεί να είναι θετική ή αρνητική. 3. Είναι πάντα θετικός αριθμός. 

 
Ασκήσεις 

1. Να προσδιοριστεί η θέση των σημείων M1 και M2 της 
εικόνας. 

 
2. Ένα κινητό μετατοπίζεται από τη θέση M1 στη θέση 
M2. Να σχεδιάσετε το διάνυσμα της μετατόπισής του 
και να βρείτε την τιμή της. Πόσο είναι το διάστημα που 
διάνυσε το κινητό στη διαδρομή αυτή;  

 
3. To κινητό της προηγούμενης ερώτησης κάνει τη 
διαδρομή i) M1-M2-M3, ii) Μ2-Μ3-Μ2 και ii) M1-M3-M2. 
Να σχεδιάσετε το διάνυσμα της μετατόπισης του κινη-
τού και να βρείτε την τιμή της. Υπολογίστε το διάστημα 
που διάνυσε το κινητό στις παραπάνω διαδρομές. Να 
συγκρίνετε τη μετατόπιση με το διάστημα σε κάθε 
περίπτωση. 
4. Ένα σώμα ξεκινά τη χρονική στιγμή t0=0 από το 
σημείο Α του σχήματος, φτάνει στο σημείο Β τη χρονική 
στιγμή t1=3s και επιστρέφοντας περνά από το σημείο Γ 
τη χρονική στιγμή t2=8s. i) Να συμπληρωθούν τα κενά 
στο παρακάτω κείμενο. Το σώμα ξεκίνησε την κίνησή  

του από τη θέση ………..m, έφτασε στο σημείο Β στη 
θέση ………m, έχοντας μετατοπιστεί κατά Δx= ……….m. 
Στη συνέχεια το σώμα φτάνει στο σημείο Γ δηλαδή στη 
θέση ……….m, αφού κινήθηκε για χρονικό διάστημα 
…………, διανύοντας απόσταση ……….…m και μετατοπι-
ζόμενο κατά Δx= ………..m σε σχέση με την αρχική του 
θέση Α. ii) Να βρείτε την αλγεβρική τιμή της μετατόπι-
σης και το διάστημα που διανύει το σώμα στα χρονικά 
διαστήματα: α) 0s-3s, β) 3s-8s, γ) 0s-8s.  

 
5. Ένα σημειακό αντικείμενο ξεκινά 
από την κορυφή Α μιας τετράγωνης 
πλατείας πλευράς α=20m και αφού 
περάσει από τις κορυφές Β και Γ φτά-
νει στην κορυφή Δ. i) Πόσο διάστημα 
διένυσε ; ii) Ποια η μετατόπισή του; 
iii) Να σχεδιάστε στο σχήμα το διάνυ-
σμα της μετατόπισης. 
6. Στο παρακάτω σχήμα φαίνεται η τροχιά της κίνησης 
ενός ποδηλάτη, ο οποίος κινήθηκε αρχικά από την πό-
λη Α στην πόλη Β και κατέληξε στην πόλη Γ. Δίνονται οι 
αποστάσεις ΑΒ=30km, ΒΓ=18km και ΑΓ=40km. i) Τι ο-
νομάζουμε τροχιά κίνησης ενός κινητού ; ii) Να υπολο- 

http://4.bp.blogspot.com/_BdRE94s86zo/SreECcMpafI/AAAAAAAAHjo/SkZbO2fYkgM/s1600-h/image004.gif
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γίσετε το ολικό διάστημα που διάνυσε ο ποδηλάτης. iii) 
Να σχεδιάσετε την μετατόπιση του ποδηλάτη. 

 
7. Ένα κινητό κινείται ευθύγραμμα και τη χρονική 
στιγμή t1=2s βρίσκεται στη θέση x1= - 10 m, τη χρονική 
στιγμή t2=5s στη θέση x2=+10m, και τη χρονική στιγμή 
t3=6s στη θέση x3=+6m. Να βρείτε τις μετατοπίσεις του 
για τα χρονικά διαστήματα : i) Δt=t2-t1, ii) Δt=t3-t2 και iii) 
Δt=t3-t1. 

8. Στο παρακάτω σχήμα φαίνεται η τροχιά ενός ποδη-
λάτη που μετακινείται από τη θέση Α στη θέση Β. Ο πο-
δηλάτης ακολουθεί τη διαδρομή ΑΒ=3Km και ΒΓ=4Km. i) 
Πόσο είναι το συνολικό διάστημα που διένυσε ο ποδη-
λάτης ; ii) υπολογίστε την μετατόπισή του και σχεδιάστε 
την. 

 

 

ΤΑΧΥΤΗΤΑ 
 

Θεωρία 

Όταν ένα σώμα κινείται, μας ενδιαφέρει να ξέρουμε πόσο γρήγορα ή πόσο αργά κινείται. Το φυσικό μέγεθος 

που μας δίνει την παραπάνω πληροφορία είναι η ταχύτητα (υ ). Η ταχύτητα είναι ένα διανυσματικό μέγεθος που 

δίνεται από τον τύπο 
Δx

υ
Δt

 .  Μονάδα μέτρησης είναι το 1m
s

.Τα διανυσματικά μεγέθη υ  και Δx  έχουν πάντα 

την ίδια κατεύθυνση (διεύθυνση και φορά). 

 

Μέση ταχύτητα. 

Μέση ταχύτητα (υμ ή υ ) ονομάζουμε το μονόμετρο μέγεθος που μας δείχνει με πόση «περίπου» ταχύτητα 

καλύπτεται μια απόσταση. Το μέτρο της δίνεται από το πηλίκο του συνολικού διαστήματος που κινήθηκε το 

κινητό προς τον ολικό χρόνο κίνησης. Δηλαδή : 

ολ.

ολ.

t

S
υ . 

Ασκήσεις 
1. Να συγκρίνετε τις ταχύτητες 10m/s και 36km/h. 
 
2. Πότε ένα κινητό κινείται πιο γρήγορα; Όταν έχει τα-
χύτητα μέτρου 1m/s ή 1km/h ; 
 
 

3. Ένας ποδηλάτης που κινείται σε ευθύγραμμο δρόμο 
με σταθερή ταχύτητα διέρχεται από δύο σημεία Α και Β, 
που απέχουν από την αρχή των μετρήσεων αποστάσεις 
x1=50m και x2=450m σε χρονικό διάστημα 40sec. Με 
ποια ταχύτητα κινείται ο ποδηλάτης ; 
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x (m) 

t (sec) 0 

U (m/sec) 

t (sec) 0 

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΗ ΚΙΝΗΣΗ 
 

Θεωρία  

Ευθύγραμμη Ομαλή Κίνηση ονομάζεται η κίνηση στην οποία το διάνυσμα της ταχύτητας παραμένει σταθερό. 

(Η κίνηση γίνεται σε ευθεία τροχιά με σταθερού μέτρου ταχύτητα). 

ΣΧΕΣΗ : 

o o

Δx
υ Δx υ Δt x x υ (t t ).

Δt
        

 

Πιο απλά αν την αρχική στιγμή to=0s, το σώμα βρίσκεται στην αρχική θέση xo=0m : 

x υ t.   

 

Διάγραμμα Ταχύτητας — Χρόνου (υ-t) Διάγραμμα Θέσης — Χρόνου (x-t) 

ή μετατόπισης — χρόνου ή διαστήματος — χρόνου 

Η ταχύτητα ούτε αυξάνεται ούτε μειώνεται. 
Από το εμβαδόν βρίσκουμε την μετατόπιση. 

 

Όσο περνάει ο χρόνος, τόσο μεγαλύτερη απόσταση διανύ-
ει το σώμα. 
Ευθεία γραμμή στο διάγραμμα x-t σημαίνει σταθερή ταχύ-
τητα άρα Ε.Ο.Κ. ή ακίνητο σώμα (αν η γραμμή είναι οριζό-
ντια). 
Από την κλίση της ευθείας βρίσκουμε την ταχύτητα. 

  

Ασκήσεις 

1. H εξίσωση κίνησης ενός ποδηλάτη που κινείται σε 
ευθύγραμμη τροχιά είναι : x=10t (x σε m, t σε s). i) Να 
βρεθεί το μέτρο της ταχύτητάς του. ii) Να γίνει το διά-
γραμμα υ-t για την κίνηση αυτή, από t=0s μέχρι t=5s. iii) 
Να υπολογίσετε το διάστημα που διάνυσε ο ποδηλάτης 
σε 5s και να γίνει το διάγραμμα x-t. iv) Να βρεθεί η με-
τατόπιση του κινητού από την χρονική στιγμή t1=5s 
μέχρι την στιγμή t2=7s. 
2. Ένα σώμα κινείται σε οριζόντιο δρόμο με σταθερή 

οριζόντια ταχύτητα υ=10m/s. i) Να υπολογίσετε τη μετα-

τόπιση του σώματος ύστερα από 5min. ii) Να υπολογίσε-

τε το χρόνο που χρειάζεται για να μετατοπιστεί κατά 

2km. 

3. Ένα σώμα εκτελεί ευθύγραμμη ομαλή κίνηση και σε 

χρόνο 5s διανύει απόσταση 20m. Σε πόσο χρόνο θα δια-

νύσει επιπλέον 40m. 

4. Ένα σώμα κινείται με σταθερή ταχύτητα σε ευθεία 

γραμμή. Τη χρονική στιγμή t1=2s, βρίσκεται στη θέση 

x1=-5m και τη χρονική στιγμή t2=10s βρίσκεται στη θέση 

x2=11m. Σε ποια θέση θα βρεθεί τη στιγμή t3=16s ; 

5. Αν η Γη απέχει από τον Ήλιο απόσταση 1,5x108km 
και η ταχύτητα του φωτός έχει μέτρο 3  108 m/s να βρε-
θεί ο χρόνος που κάνει το φως να έρθει από τον Ήλιο 
στην Γη. 
6. Ένα τρένο έχει μήκος 1=400m και κινείται ευθύ-
γραμμα με ταχύτητα σταθερού μέτρου υ1=20m/s. Το 
τρένο περνά μια σήραγγα μήκους 2=4000m.Για πόσο 
χρονικό διάστημα θα υπάρχουν τμήματα του τρένου 
μέσα στην σήραγγα ; 
 



 

 

x

t

Α

B

ΤΕΣΤ στην Ε.Ο.Κ. 

 

1) Δύο παιδιά κινούνται ευθύγραμμα και στο διπλανό σχήμα, δίνεται η γραφική 

παράσταση της θέσης τους σε συνάρτηση με το χρόνο. Το παιδί Α ή το παιδί Β 

κινείται με μεγαλύτερη ταχύτητα; Να δικαιολογήστε την απάντησή σας. 

Μονάδες 6 

 

 

 

 

2) Ένα αυτοκίνητο κινείται σε ευθύγραμμο δρόμο με σταθερή ταχύτητα και στο παρακάτω σχήμα έχουμε 

σχεδιάσει τον άξονα x που χρησιμοποιούμε για τη μελέτη της κίνησης, καθώς και κάποιες πληροφορίες της 

κίνησης. 

0 40 100 x(m)-40

t=04s

 
α Η αρχική θέση του αυτοκινήτου είναι x0=………….. ενώ τη στιγμή t1=4s  βρίσκεται στη θέση  ………………….  

β Υπολογίστε τη μετατόπιση του αυτοκινήτου από 0-4s. 

……………………………………………………………………………………………… 

γ Να βρεθεί η ταχύτητα του αυτοκινήτου. 

……………………………………………………………………………………………… 

δ Σε ποια θέση θα βρίσκεται το αυτοκίνητο τη χρονική στιγμή t2=7s; 

……………………………………………………………………………………………… 

Μονάδες 2+3+4+5=14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Α 

Τμήμα: Α Test  ΦΥΣΙΚΗΣ   

Ονοματεπώνυμο: ……………………………..………….  
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x

t

Α

B

 

1) Δύο αυτοκίνητα κινούνται ευθύγραμμα και στο διπλανό σχήμα, δίνεται η 

γραφική παράσταση της θέσης τους σε συνάρτηση με το χρόνο. Το αυτοκίνητο Α ή 

το Β κινείται με μεγαλύτερη ταχύτητα; Να δικαιολογήστε την απάντησή σας. 
Μονάδες 6 

 
 
 
 

2) Ένα αυτοκίνητο κινείται σε ευθύγραμμο δρόμο με σταθερή ταχύτητα και στο παρακάτω σχήμα έχουμε 
σχεδιάσει τον άξονα x που χρησιμοποιούμε για τη μελέτη της κίνησης, καθώς και κάποιες πληροφορίες για την 
κίνησή του. 

0 40 100 x(m)-40

t=0 5s

 

1. Η αρχική θέση του αυτοκινήτου είναι x0=………….. ενώ τη στιγμή t1=5s βρίσκεται στη θέση  ………………….  

2. Υπολογίστε τη μετατόπιση του αυτοκινήτου από 0-5s. 

……………………………………………………………………………………………… 

3. Να βρεθεί η ταχύτητα του αυτοκινήτου. 

……………………………………………………………………………………………… 

4. Σε ποια θέση θα βρίσκεται το αυτοκίνητο τη χρονική στιγμή t2=7,5s; 

……………………………………………………………………………………………… 

Μονάδες 2+3+4+5=14 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                     Β 

Τμήμα: Α Test  ΦΥΣΙΚΗΣ   

Ονοματεπώνυμο: ……………………………..………….  
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ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ 
 

Θεωρία 

Ως επιτάχυνση ( ή επιβράδυνση) ορίζουμε το διανυσματικό μέγεθος, του οποίου το μέτρο ισούται με το πηλίκο 

της μεταβολής της ταχύτητας ( Δυ ) σε χρονικό διάστημα Δt, προς τον χρόνο αυτό, και κατεύθυνση έχει την ίδια 

κατεύθυνση με αυτή του διανύσματος της μεταβολής της ταχύτητας. Δηλαδή : 

Δυ
α .

Δt
  

Ως μονάδα μέτρησης, στο S.I., έχει το (m/sec2). 

Η επιτάχυνση μας εκφράζει το πόσο γρήγορα ή όχι αυξάνεται η ταχύτητα του σώματος ενώ η επιβράδυνση 

μας εκφράζει το πόσο γρήγορά ή όχι μειώνεται η ταχύτητα του σώματος. 

Ασκήσεις 
1. Ένα κινητό τη χρονική στιγμή t1=2s έχει ταχύτητα 
υ1=30m/s μετά από 3s η ταχύτητά του έγινε υ2=33m/s. 
Ποιά είναι η επιτάχυνσή του ; 
2. Σώμα κινείται με ταχύτητα 10m/s τη χρονική στιγμή 
2sec. Τη χρονική στιγμή 4s το κινητό έχει ταχύτητα 
20m/s. Ποιά είναι η επιτάχυνσή του ; 

3. Ένα σώμα κινείται ευθύγραμμα και την χρονική στιγ-
μή t1=4s έχει ταχύτητα μέτρου υ1=15m/s, ενώ 6s αργό-
τερα η ταχύτητα έχει μέτρο υ2=3m/s. Να βρεθούν : i) η 
μεταβολή της ταχύτητας του σώματος, ii) η επιβράδυν-
ση του σώματος και iii) να σχεδιαστούν τα διανύσματα 

1 2υ ,υ , Δυκαι α.  

 

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΑ ΜΕΤΑΒΑΛΟΜΕΝΗ 
 

Θεωρία  

Ευθύγραμμη Ομαλά Μεταβαλλόμενη Κίνηση ονομάζεται η κίνηση στην οποία το διάνυσμα της επιτάχυνσης 

παραμένει σταθερό. (Η κίνηση γίνεται σε ευθεία τροχιά με σταθερού μέτρου επιτάχυνση). Άρα η ταχύτητα του 

σώματος είτε αυξάνεται (ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση), είτε μειώνεται (ευθύγραμμη ομαλά 

επιβραδυνόμενη κίνηση) με σταθερό ρυθμό. 

ΣΧΕΣΕΙΣ : 

ΕΠΙΤΑΧΥΝΟΜΕΝΗ ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΟΜΕΝΗ 

α>0 Δυ>0 υ-υο>0 υ>υο. 

Άρα η ταχύτητα αυξάνεται. 

α<0 Δυ<0 υ-υο<0 υ<υο. 

Άρα η ταχύτητα μειώνεται. 

 ο
ο o

ο

υ υΔυ
α υ υ α t-t .

Δt t-t


      

 Αν ο αρχικός χρόνος to=0, τότε : 

ου υ α t.    

2t t ο

1
x υ α

2
. 

 ο
ο o

ο

υ υΔυ
α υ υ α t-t .

Δt t-t


       

 Αν ο αρχικός χρόνος to=0, τότε : 

ου υ α t.    

2t- t ο

1
x υ α

2
. 

 Αν η αρχική ταχύτητα υo=0, τότε : 

υ α t.      και    2t
1

x α
2

. 

 Αν τελικά το σώμα ακινητοποιείται (υ=0) : 

ο
stop

υ
t

α
 .    και    

2
ο

stop

υ
x .

2 α
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α (m/s2) 

t (sec) 
0  

Διαγράμματα 
 

ΕΠΙΤΑΧΥΝΟΜΕΝΗ ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΟΜΕΝΗ 

 

 

 

 

 

Διαγράμματα επιτάχυνσης - χρόνου 

  

Διαγράμματα ταχύτητας – χρόνου 

  

Διαγράμματα θέσης – χρόνου 

Παρατηρήσεις επί των διαγραμμάτων. 

 Από το εμβαδόν στο διάγραμμα υ-t βρίσκουμε την απόσταση που έχει διανύσει το σώμα για συγκεκριμένο 
χρονικό διάστημα Δt. 

 Το διάγραμμα υ-t στην ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη ξεκινάει από την αρχή των αξόνων στην 
περίπτωση που αρχικά το σώμα ήταν ακίνητο (υο=0). 

 Το διάγραμμα υ-t στην ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη θα τέμνει τον άξονα των χρόνων στην τιμή tstop 
μόνο αν στο τέλος της κίνησης το σώμα ακινητοποιείται (υ=0). 

 Τα πιθανά ευθύγραμμα τμήματα στο διάγραμμα υ-t, που βρίσκονται κάτω από τον άξονα των χρόνων t, 
περιγράφουν κίνηση προς την αντίθετη κατεύθυνση. 

  

α (m/s2) 

t (sec) 
0  

υ(m/sec)  

t(sec) 
0  

υο 

t(sec) 
0  

υ(m/sec)  
υ

ο
 

x(m) 

t(sec) 

x(m) 

t(sec) 
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Ασκήσεις 

1. Στην εικόνα φαίνεται πώς 
μεταβάλλεται η ταχύτητα 
δύο κινητών, που κινούνται 
ευθύγραμμα, σε συνάρτηση 
με το χρόνο. i) Να συγκρίνε-
τε τις επιταχύνσεις των δύο 
κινητών. ii) Ποιο από τα δύο 
κινητά διανύει μεγαλύτερη 
απόσταση στον ίδιο χρόνο ; 
Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 
2. Ένα όχημα εκτελεί ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνό-
μενη κίνηση. Να συμπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας : 

t (s) υ (m/s) α (m/s2) 

0 0 0 

1 2  

  4 

 8  

3. Για τρία οχήματα που εκτελούν ευθύγραμμη κίνη-
ση, ομαλή επιταχυνόμενη ή επιβραδυνόμενη, δίνεται ο 
παρακάτω πίνακας : 

t (s) υΑ (m/s) υΒ (m/s) υΓ (m/s) 

0 4 2 20 

1 4 4 15 

2 4  10 

3 4 8  

4 4   

Να δικαιολογήσετε το είδος της κίνησης που εκτελεί το 
κάθε όχημα και να συμπληρωθούν τα κενά κελία. 
4. Ένας μοτοσικλετιστής ξεκινά από την ηρεμία και 
κινείται σε ευθύγραμμο δρόμο με σταθερή επιτάχυνση 
2m/s2. Να υπολογιστούν : i) H ταχύτητά του μετά από 
15s. ii) H απόσταση που διάνυσε στο χρόνο αυτό. 
5. Στην εικόνα φαίνεται 
το διάγραμμα υ-t για ένα 
κινητό που εκτελεί ευθύ-
γραμμη κίνηση. Να υπολο-
γιστεί το διάστημα που 
διάνυσε το σώμα i) σε 
χρόνο 10s και ii) στην 
διάρκεια του 2ου δευτερο-
λέπτου της κίνησής του. 
6. Ένα σώμα κινείται ευθύγραμμα με σταθερή επιτά-
χυνση α=4m/s2. Αν τη χρονική στιγμή t1=2s η ταχύτητα 
του σώματος είναι υ=20m/s, να βρείτε την ταχύτητά 
του τη χρονική στιγμή t2=8s. 
7. (Ρυθμός μεταβολής) Σώμα έχει αρχική ταχύτητα υo= 
=10m/s και σταθερή επιτάχυνση α=5m/s2. Να βρεθεί ο 
ρυθμός μεταβολής της θέσης και ο ρυθμός μεταβολής 
της ταχύτητας τη χρονική στιγμή t=10s. 

 

8. (Με διάγραμμα ή “ψάρεμα” στοιχείων από τύπο). H 
ταχύτητα ενός αυτοκινήτου σε μια ευθύγραμμη κίνηση 
δίνεται από τη σχέση υ=8+2t (υ σε m/s, t σε s). Να βρεί-
τε το διάστημα που διάνυσε το αυτοκίνητο από τη χρο-
νική στιγμή 2s μέχρι τη χρονική στιγμή 4s. 
9. Σώμα που κινείται έχει εξίσωση κίνησης x=2t2. Βρείτε 
την ταχύτητά του τη χρονική στιγμή t=3s. 
10. (Με διακρίνουσα) Τρένο μήκους =70m περνά από 
γέφυρα μήκους s=55m. To τρένο έχει αρχική ταχύτητα 
υ0=20m/s και τη στιγμή που φτάνει στην γέφυρα αρχί-
ζει να επιταχύνεται ομαλά με α=2m/s2. Να βρείτε επί 
πόσο χρόνο βρίσκεται τμήμα του τρένου πάνω στη γέ-
φυρα. 
11. Ένα αυτοκίνητο ξεκινά από την ηρεμία και κινείται 
με σταθερή επιτάχυνση. Για να περάσει από δύο σημεία 
Α και Β που απέχουν μεταξύ τους απόσταση d=200m 
χρειάζεται χρόνο 10s. Αν η ταχύτητα του αυτοκινήτου τη 
στιγμή που περνά από το σημείο Β είναι υΒ=30m/s να 
βρεθούν : i) η ταχύτητά του όταν περνά από το σημείο Α 
και ii) η επιτάχυνσή του. 
12. Ένα αυτοκίνητο κινείται με σταθερή ταχύτητα υo= 
10m/s και ο οδηγός κάνοντας χρήση των φρένων πρo-
καλεί στο αυτοκίνητο σταθερή επιβράδυνση α=2m/s2. i) 
Μετά από πόσο χρόνο η ταχύτητα του αυτοκινήτου θα 
υποδιπλασιαστεί και πόσο διάστημα θα έχει διανύσει 
στο χρόνο αυτό ; ii) Για πόσο χρόνο θα κινηθεί το αυτο-
κίνητο με τη σταθερή αυτή επιβράδυνση και πόσο διά-
στημα θα διανύσει ; 
13. Κινητό που κινείται ευθύγραμμα με ταχύτητα μέ-
τρου υο επιβραδύνεται με σταθερή επιβράδυνση μέ-
τρου α. Nα απoδειχθεί ότι ο ολικός χρόνος που κινείται 
το κινητό μέχρι να σταματήσει και η τιμή της μετατόπι-

σής του από την αρχική θέση είναι αντίστοιχα ο
stop

υ
t

α
  

και 
2
ο

stop

υ
x

2α
 . 

14. Αυτοκίνητο που κινείται με ταχύτητα μέτρου 
υ=30m/sec μπαίνει ξαφνικά σε ανώμαλο ευθύγραμμο 
δρόμο και, αφού μετατοπιστεί κατά Δx=45m, σταματά. 
Aν ο ρυθμός μείωσης της ταχύτητάς του είναι σταθερός, 
να βρεθεί η επιβράδυνσή του και το χρονικό διάστημα 
που κινήθηκε στον ανώμαλο δρόμο. 
15. Ένα όχημα, που κινείται με ταχύτητα μέτρου υο= 
=20m/sec σε ευθύγραμμο δρόμο, την χρονική στιγμή to= 
=0sec βρίσκεται στην θέση xo=0sec και επιβραδύνεται 
με σταθερό ρυθμό μέτρου 4m/sec2.Να βρεθεί η μετα-
τόπιση του οχήματος στην διάρκεια του τελευταίου 
δευτερολέπτου της κίνησής του. 

 

16.  
 

 



 

 

υ(m/s) 

t(s) 
x(m) 

t(s) 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 
 

Ο συνοδηγός ενός αυτοκινήτου καταγράφει σε τακτά χρονικά διαστήματα την ταχύτητα του αυτοκινήτου. Τα 
αποτελέσματα παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 

Χρόνος (sec) Ταχύτητα (m/s) 

0 0 

5 10 

10 20 

15 30 

20 40 

25 50 

30 60 

 

Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα: 

 Δt(s) Δυ(m/s) α(m/s2) x(m) 

0 - 5     

5 -10     

10 - 15     

15 - 20     

20 - 25     

25 - 30     
 

Σχεδιάστε τα διαγράμματα υ – t, α – t και x-t. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

α(m/s2) 

t(s) 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ-ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ-ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ 
1. Όχημα εκτελεί ευθύγραμμη κίνηση και το διά-
γραμμα ταχύτητας - χρόνου φαίνεται στην εικόνα. 
 

 
i) Να βρεθεί το συνολικό διάστημα που διανύει το 
όχημα. ii) Ποια είναι η τιμή της μέσης ταχύτητας του 
οχήματος ;  
2. H γραφική παράσταση της τιμής της ταχύτητας ενός 
κινητού σε συνάρτηση με το χρόνο, στα πρώτα 30s της 
κίνησής του δίνεται από το διάγραμμα της εικόνας. 

 
Να υπολογιστούν : i) Το συνολικό διάστημα που διά-
νυσε το κινητό. ii) H τιμή της μέσης ταχύτητας του κι-
νητού. 
3. H κίνηση ενός δρομέα δίνεται προσεγγιστικά από το 
παρακάτω διάγραμμα ταχύτητας - χρόνου. 

 

Να υπολογίσετε : i) τη μέση ταχύτητα του δρομέα και ii) 
την επιτάχυνσή του ή επιβράδυνσή του, όπου η κίνηση 
είναι μεταβαλλόμενη. 
4. Στο διάγραμμα αποδίδεται γραφικά η ταχύτητα ενός 
κινητού σε συνάρτηση με το χρόνο. 

 
i) Να περιγράψετε την κίνηση του κινητού έως τη χρονι-
κή στιγμή 25s. ii) Να υπολογίσετε την επιτάχυνσή του, 
από τη χρονική στιγμή μηδέν έως τη χρονική στιγμή 5s. 
iii) Να υπολογίσετε το διάστημα που διανύει το κινητό 
και τη μετατόπισή του για τα 25s της κίνησής του. iv) Να 
βρείτε τη μέση ταχύτητα του κινητού στη διάρκεια των 
25s. 
5. Η γραφική παράσταση υ-t για μια ευθύγραμμη κίνη-
ση δίνεται στο παρακάτω σχήμα. Αν την χρονική στιγμή 
to=0s το, κινητό βρίσκεται στην θέση xo=0m να βρεθούν 
οι θέσεις του κινητού τις χρονικές στιγμές 10s,15s,20s 
και 30s. 
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ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΝΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΛΛΑ 
1. Όχημα εκτελεί ευθύγραμμη κίνηση και το διάγραμ-
μα ταχύτητας - χρόνου φαίνεται στην εικόνα. 

 
Να γίνει το διάγραμμα διαστήματος - χρόνου. 
2. Όμοια για τα επόμενα διαγράμματα : 

 

 

 
 

3. Για τα προηγούμενα διαγράμματα της άσκησης 2, να 
γίνει το διάγραμμα α-t. 
4. Το διάγραμμα θέσης-χρόνου για ένα κινητό που κι-
νείται ευθύγραμμα δίνεται στα παρακάτω σχήματα. Να 
κατασκευαστεί το διάγραμμα ταχύτητας-χρόνου. 
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΚΙΝΗΣΕΩΝ 
1. Αυτοκίνητο κινείται σε οριζόντιο δρόμο με ταχύτητα 
μέτρου υo=72km/h. Ξαφνικά σε απόσταση 50m ο 
οδηγός βλέπει εμπόδιο. Ο χρόνος αντίδρασης του 
οδηγού είναι t1=0,7s (ο χρόνος από τη στιγμή που 
βλέπει το εμπόδιο μέχρι να πατήσει το φρένο). Να 
εξετάσετε αν αποφεύγεται η σύγκρουση του αυτοκινή-
του με το εμπόδιο. Η επιβράδυνση που προκαλούν τα 
φρένα είναι 10m/s2. 
2. Η μετατόπιση ενός σώματος σε συνάρτηση με τον 
χρόνο δίνεται από την σχέση x=20t-2t2. i) Τι είδους κί-
νηση εκτελεί το σώμα ; ii) Να γίνει η γραφική παράστα-
ση της ταχύτητας του παραπάνω σώματος από t=0s 
μέχρι t=4s. iii) Πόση απόσταση έχει διανύσει το σώμα 
στην διάρκεια των τεσσάρων πρώτων δευτερολέπτων 
της κίνησής του (t=4s) ; iv) Στην συνέχεια, το σώμα 
επιταχύνεται προς την ίδια κατεύθυνση με πριν, με 
επιτάχυνση διπλάσιου και θετικού μέτρου από ότι στην 
προηγούμενη κίνηση. v) Να βρεθεί η ταχύτητα του σώ-
ματος μετά από 6s από την στιγμή που ξεκίνησε να 
επιταχύνεται. vi) Να σχεδιαστεί το διάγραμμα x-t για 
την συνολική κίνηση του σώματος. 
3. Η Αθήνα απέχει από τη Θεσσαλονίκη 500km. Ένα 
αυτοκίνητο θέλει να φτάσει από την Αθήνα στη Θεσσα-
λονίκη σε 5h. Στα πρώτα 100km κινείται με 50km/h. 
Στη συνέχεια κινείται με 100km/h για 2h. Να βρείτε με 
τι ταχύτητα πρέπει να τρέξει το αυτοκίνητο το υπόλοι-
πο χρονικό διάστημα για να φτάσει στην ώρα του. 
4. Σώμα ξεκινάει από την ηρεμία και επιταχύνεται με 
επιτάχυνση 2m/s2, για χρόνο 1s. Στη συνέχεια για χρο-
νικό διάστημα 2s κινείται με σταθερή ταχύτητα. Στο 
τέλος αυτού το χρόνου ξεκινάει το κινητό μια επιβρα-
δυνόμενη κίνηση με επιβράδυνση 4m/s2, μέχρι να στα-
ματήσει. i) Υπολογίστε το συνολικό διάστημα μέχρι να 
σταματήσει. ii) Υπολογίστε το συνολικό χρόνο κίνησης. 
iii) Υπολογίστε τη μέση ταχύτητα. iv) Σχεδιάστε τα δια-
γράμματα υ=f(t), α=f(t) και x=f(t), για όλο το χρόνο κί-
νησης του σώματος. 
5. Στο διάγραμμα του 
σχήματος φαίνεται η 
γραφική παράσταση 
της τιμής της ταχύτη-
τας σε συνάρτηση με 
το χρόνο για ένα σώ-
μα που κινείται σε 
ευθύγραμμο δρόμο. i) 
Να υπολογίσετε τις 
επιταχύνσεις με τις οποίες κινείται το σώμα στα 
χρονικά διαστήματα όπου εκτελεί μεταβαλλόμενη 
κίνηση. ii) Να κατασκευάσετε σε βαθμολογημένους 
άξονες τη γραφική παράσταση της επιτάχυνσης με την 
οποία κινείται το σώμα συναρτήσει του χρόνου από 
την χρονική στιγμή t=0s έως τη χρονική στιγμή t=10s.  

iii) Να υπολογίσετε την μέση ταχύτητα του σώματος 
κατά τα χρονικό διάστημα 0s-10s. 
6. Ένα σώμα ολισθαίνει 
σε οριζόντιο ευθύγραμ-
μο δρόμο, που ταυτίζε-
ται με τον άξονα xx΄. Το 
σώμα την χρονική στιγ-
μή t=0s διέρχεται από τη 
θέση xo=-25m, κινούμε-
νο προς τη θετική κατεύθυνση του άξονα. Στο διάγραμ-
μα φαίνεται η γραφική παράσταση της αλγεβρικής τι-
μής της ταχύτητας του σώματος σε συνάρτηση με τον 
χρόνο. i) Να περιγράψετε την κίνησης του σώματος. ii) 
Να προσδιορίσετε τη θέση του σώματος τη χρονική 
στιγμή t2=10s. iii) Να βρεθεί η μέση ταχύτητα του σώμα-
τος. iv) Να σχεδιάσετε το διάγραμμα x-t και α-t για το 
σύνολο της κίνησης. 
7. Ένα αυτοκίνητο κινεί-
ται σε οριζόντιο ευθύ-
γραμμο δρόμο, που ταυ-
τίζεται με τον άξονα xx΄. 
Τη χρονική στιγμή to=0, 
το αυτοκίνητο κινούμενο 
προς την θετική κατεύ-
θυνση του άξονα, διέρ-
χεται από τη θέση xo= 
=+25m. Στο διάγραμμα φαίνεται η γραφική παράσταση 
της αλγεβρικής τιμής της ταχύτητας του αυτοκινήτου σε 
συνάρτηση με τον χρόνο, από την στιγμή to=0 μέχρι τη 
χρονική στιγμή t4=25s. i) Να προσδιορίσετε το χρονικό 
διάστημα κατά το οποίο το αυτοκίνητο επιβραδύνεται. 
ii) Να υπολογίσετε πόσο διάστημα έχει τρέξει το αυτο-
κίνητο στα 10 πρώτα δευτερόλεπτα της κίνησής του. iii) 
Να προσδιορίσετε τη θέση του αυτοκινήτου τις χρονικές 
στιγμές t2=20s και t4=25s. 
8. Στο διάγραμμα 
φαίνεται η γραφική 
παράσταση της τι-
μής της ταχύτητας 
συναρτήσει του 
χρόνου για ένα σώ-
μα που κινείται σε 
ευθύγραμμο δρό-
μο. i) Να υπολογι-
στεί η τιμή της επιτάχυνσης (ή επιβράδυνσης) με την 
οποία κινείται στα χρονικά διαστήματα που φαίνονται 
στο διάγραμμα και να σχεδιαστεί το διάγραμμα α-t. ii) 
Να υπολογίσετε την μέση ταχύτητα του σώματος για το 
χρονικό διάστημα από 0s 30s. 
 
 
 
 



 

 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΥΝΗΓΗΤΟΥ - ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ 
1. Περιπολικό αρχίζει να καταδιώκει μοτοσικλετιστή 
που βρίσκεται σε απόσταση d=500m μπροστά από το 
περιπολικό. To περιπολικό έχει σταθερή ταχύτητα υπ= 
=30m/s, ενώ ο μοτοσικλετιστής κινείται με σταθερή 
ταχύτητα υΜ=20m/s. Να βρεθούν : i) O χρόνος t που 
απαιτείται για να φτάσει το περιπολικό τον μοτοσυκλε-
τιστή. ii) Το διάστημα που θα διανύσει το περιπολικό 
στο χρόνο αυτό. 
2. Δύο κινητά βρίσκονται στο ίδιο σημείο ευθύγραμ-
μου δρόμου και ξεκινούν ταυτόχρονα. Στο διάγραμμα 
της εικόνας φαίνονται οι γραφικές παραστάσεις υ-t για 
τα δύο αυτά κινητά. 

 
Να υπολογιστούν : i) Σε ποια χρονική στιγμή η ταχύτη-
τα των κινητών έχει την ίδια τιμή ; ii) Στα 10s πόσα m 
προηγείται το κινητό β του κινητού α ; iii) Σε ποια χρο-
νική στιγμή συναντώνται τα κινητά ; 
3. Ένα αυτοκίνητο και μια μοτοσυκλέτα είναι ακίνητα 
στην αρχή μιας αγωνιστικής πίστας. To αυτοκίνητο ξε-
κινάει κινούμενο με σταθερή επιτάχυνση α1=1,6m/s2 
και 4 δευτερόλεπτα κατόπιν, ξεκινάει ο μοτοσυκλετι-
στής ο οποίος καταδιώκει το αυτοκίνητο με σταθερή 
επιτάχυνση α2=2,5m/s2. i) Μετά από πόσο χρόνο, από 
το ξεκίνημα του αυτοκινήτου, ο μοτοσικλετιστής θα 
φτάσει το αυτοκίνητο και τι διάστημα θα έχουν δια-
νύσει μέχρι τότε ; ii) Πόση είναι η ταχύτητα κάθε οχή-
ματος τη στιγμή της συνάντησης και πόση η μέση ταχύ-
τητα με την οποία κινήθηκε μέχρι τότε το αυτοκίνητο ; 
iii) Να κάνετε για το αυτοκίνητο τα διαγράμματα υ=f(t) 
και x=f(t). 
4. Περιπολικό αρχίζει να καταδιώκει μοτοσικλετιστή 
που βρίσκεται σε απόσταση d=200m μπροστά από το 
περιπολικό. Το περιπολικό έχει σταθερή ταχύτητα υπ= 
=20m/s, ενώ ο μοτοσικλετιστής κινείται με σταθερή 
ταχύτητα υΜ=10m/s. Το περιπολικό αρχίζει να καταδι-
ώκει τον μοτοσικλετιστή αφού περάσει χρόνος 10 sec, 
από την στιγμή που τον είδε. Να βρεθούν : i) O χρόνος 
t που απαιτείται για να φτάσει το περιπολικό τον 
μοτοσικλετιστή. ii) Το διάστημα που θα διανύσει το πε-
ριπολικό στο χρόνο αυτό. 

 
 

5. Δύο αυτοκίνητα ξεκινάνε ταυτόχρονα από τα σημεία 
A και B μιας ευθύγραμμης διαδρομής κινούμενα αντί-
θετα με σταθερές ταχύτητες υ1=36km/h και υ2=54km/h 
αντίστοιχα. i) Να βρεθεί μετά από πόσο χρόνο και σε 
ποιο σημείο θα συναντηθούν τα αυτοκίνητα, αν είναι 
AB= =1km. ii) Να γίνουν τα διαγράμματα ταχύτητας 
χρόνου και διαστήματος χρόνου και για τα δύο κινητά 
σε κοινά συστήματα αξόνων. 
6. Οι εξισώσεις κίνησης δύο οχημάτων τα οποία κινού-
νται κατά μήκος του άξονα Ox είναι : x1=10t και x2=4t2 
στο S.I. i) Να υπολογίσετε τη χρονική στιγμή που τα κι-
νητά συναντώνται. ii) Να κατασκευάσετε τα διαγράμμα-
τα, υ-t και x-t. 
7. Δύο σώματα Σ1 και Σ2 ολισθαίνουν πάνω σε οριζόντιο 
δάπεδο . Τα σώματα κινούνται πάνω στην ίδια ευθεία 
σε αντίθετες κατευθύνσεις ώστε να πλησιάζουν μεταξύ 
τους. Τη χρονική στιγμή t=0 που τα σώματα διέρχονται 
από τα σημεία Α και Β της ευθείας έχοντας ταχύτητες 
μέτρου υο1=12m/s και υο2=8m/s αντίστοιχα, απέχουν 
μεταξύ τους απόσταση d=150m. i) Αν τα σώματα κινού-
νται ευθύγραμμα και ομαλά να υπολογίσετε τη θέση 
που θα συναντηθούν. Αν τα σώματα επιταχύνονται και 
τη χρονική στιγμή t1=2s το μέτρο της ταχύτητας κάθε 
σώματος έχει διπλασιαστεί. Να υπολογίσετε : ii) τα μέ-
τρα των επιταχύνσεων α1 και α2 των σωμάτων. iii) πόσο 
απέχουν τα σώματα, τη χρονική στιγμή t1 ; 
8. Δύο σώματα Σ1 και Σ2, ολισθαίνουν πάνω σε οριζό-
ντιο δάπεδο. Τα σώματα κινούνται πάνω στην ίδια ευ-
θεία σε αντίθετες κατευθύνσεις ώστε να πλησιάζουν 
μεταξύ τους και τη χρονική στιγμή t=0, διέρχονται από 
τα σημεία της Α και Β της ευθείας, τα οποία απέχουν 
μεταξύ τους απόσταση d=40m, με ταχύτητες μέτρου 
υο1=5m/s και υο2=7m/s. Την ίδια στιγμή (t=0), τα σώμα-
τα Σ1 και Σ2 αρχίζουν να επιταχύνονται με επιτάχυνση 
α1=5m/s2 και α2=3m/s2, αντίστοιχα. i) Να υπολογίσετε 
ποια χρονική στιγμή τα σώματα Σ1 και Σ2, έχουν ίσες τα-
χύτητες. ii) Να υπολογίσετε τη θέση που τα σώματα θα 
συναντηθούν. 
9. Δύο σώματα Σ1 και Σ2 βρίσκονται ακίνητα σε οριζό-
ντιο δάπεδο,. Τα σώματα αρχικά βρίσκονται στα σημεία 
Α, Β και η μεταξύ τους απόσταση είναι d=16. Τη χρονική 
στιγμή t=0s, τα σώματα αρχίζουν να επιταχύνονται με 
επιταχύνσεις α1=3m/s2 και α2=5m/s2 κατά μήκος της 
ευθείας που ορίζουν τα σημεία Α και Β, με το Σ1 να είναι 
μπροστά από το Σ2. i) Να υπολογίσετε το διάστημα που 
διανύει κάθε σώμα, από τη χρονική στιγμή to, έως τη 
χρονική στιγμή t1 που τα σώματα θα συναντηθούν. ii) 
Να υπολογίσετε τις ταχύτητες κάθε σώματος, την στιγμή 
της συνάντησης. 
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ΘΕΜΑΤΑ 2 Τράπεζας θεμάτων 
B1. Ένας σκιέρ κινείται 
ευθύγραμμα σε οριζόντια 
πίστα. Στη εικόνα παρι-
στάνεται το διάγραμμα 
της θέσης του σκιέρ σε 
συνάρτηση με το χρόνο. 
Α. Να επιλέξετε την σωστή απάντηση. 
Από το διάγραμμα αυτό συμπεραίνεται ότι ο σκιέρ 
εκτελεί : 

α. ομαλή κίνηση , 
β. επιταχυνόμενη κίνηση , 
γ. επιβραδυνόμενη κίνηση 

Β. Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. 
B2. Μικρό σώμα κινείται σε οριζόντιο δάπεδο . Στη 
εικόνα παριστάνεται η γραφική παράσταση της τιμής 
της ταχύτητας του σώματος σε συναρτήσει του χρόνου. 

 
Α. Να επιλέξετε την σωστή απάντηση. 
Η μετατόπιση του σώματος κατά το χρονικό διάστημα 
από 0s 30s είναι : 

α. + 300 m ,   β. + 450 m ,  γ. – 300 m . 
B. Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας 
B3. Στο εργαστήριο της φυσικής πραγματοποιήσατε 
ένα πείραμα για να μελετήσετε την ευθύγραμμη 
κίνησης ενός αμαξιδίου. Κατά τη διάρκεια του πειρά-
ματος μετρούσατε την θέση του αμαξιδίου και 
κατασκευάσατε τον παρακάτω πίνακα μετρήσεων : 

 
Α. Να επιλέξετε την σωστή πρόταση. 
Από τη μελέτη των πειραματικών δεδομένων 
συμπεραίνουμε ότι η κίνηση που εκτελεί το αμαξίδιο 
είναι : 

α. Ευθύγραμμη ομαλή. 
β. Ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη. 
γ. Ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη. 

Β. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 
B4. Στο διάγραμμα φαίνεται το διάγραμμα ταχύτητας 
– χρόνου, για δύο σώματα Σ1 και Σ2 που κινούνται 
ευθύγραμμα με σταθερή επιτάχυνση, σε οριζόντιο 
δρόμο. 

 
Α. Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση. 
Από τη χρονική στιγμή t=0 μέχρι τη χρονική στιγμή t1, το 
διάστημα που έχει διανύσει το σώμα Σ1, είναι : 

α. ίσο με το διάστημα που έχει διανύσει το σώμα Σ2. 
β. διπλάσιο από το διάστημα που έχει διανύσει το 
σώμα Σ2. 
γ. ίσο με το μισό του διαστήματος που έχει διανύσει 
το σώμα Σ2. 

Β. Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 
B5. Αυτοκίνητο κινείται σε ευθύγραμμο δρόμο και στην 
εικόνα παριστάνεται η γραφική παράσταση υ-t. 

 
Α. Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση. 
Η μετατόπιση του αυτοκινήτου από 0s - 30s είναι : 

α. 300m ,      β. 600m ,      γ. 900 m. 
Β. Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. 
B6. Ένα αυτοκίνητο μετακινείται ευθύγραμμα σε ορι-
ζόντιο δρόμο. Στο διάγραμμα παριστάνεται γραφικά η 
τιμή της ταχύτητας του αυτοκινήτου σε συνάρτηση με 
το χρόνο. 

 
Α. Να επιλέξετε την σωστή απάντηση. 
Από το διάγραμμα αυτό συμπεραίνουμε ότι : 

α. Το αυτοκίνητο κινείται με σταθερή ταχύτητα μέ-
τρου υ=20m/s. 
β. H μετατόπιση του αυτοκίνητου στο χρονικό διά-
στημα 0 40s είναι ίση με 800m. 
γ. Η μέση ταχύτητα του αυτοκινήτου στο χρονικό 
διάστημα 0 40s είναι ίση με 10m/s. 

Β. Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. 
 

https://fysikafysikh.files.wordpress.com/2015/02/11633-a-lik.jpg
https://fysikafysikh.files.wordpress.com/2015/03/10815-b-thema-a-lik-1.jpg
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B7. Δύο σώματα Σ1 και Σ2 κινούνται ευθύγραμμα σε 
οριζόντιο δρόμο. Στο διάγραμμα φαίνεται πως μετα-
βάλλεται η αλγεβρική τιμή της ταχύτητάς του συναρτή-
σει του χρόνου. 

 
Α. Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση. 
Τα μέτρα των επιταχύνσεων α1 και α2, με τις οποίες 
κινούνται τα σώματα Σ1 και Σ2 αντίστοιχα, ικανοποιούν 
τη σχέση : 

α. α1=α2,       β. α1=2α2,      γ. α2=2α1. 
Β. Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 
B8. Ένα αρχικά ακίνητο αυτοκίνητο εκτελεί ευθύγραμ-
μη κίνηση. Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι τιμές 
του διαστήματος που διανύει σε συνάρτηση με τον 
χρόνο : 

 
Α. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση : 
Με βάση τις παραπάνω τιμές συμπεραίνουμε ότι : 

α. το αυτοκίνητο κινείται με σταθερή επιτάχυνση 
μέτρου 4m/s2. 
β. το αυτοκίνητο τη χρονική στιγμή t=2s έχει 
ταχύτητα μέτρου υ=4m/s. 
γ. το αυτοκίνητο έχει ταχύτητα σταθερού μέτρου. 

Β. Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας 
B9. Ένα αυτοκίνητο είναι αρχικά ακίνητο. Ο οδηγός 
του αυτοκινήτου τη χρονική στιγμή tο=0s, πατάει το 
γκάζι οπότε το αυτοκίνητο κινείται με σταθερή επιτά-
χυνση και τη χρονική στιγμή t1 έχει διανύσει διάστημα 
S1. Τη χρονική στιγμή t2=2t1 έχει διανύσει διάστημα S2. 
Α. Να επιλέξετε την σωστή απάντηση. 
Τα διαστήματα S1 και S2 συνδέονται με τη σχέση : 

α. S2=S1,      β. S2=2S1,     γ. S2=4S1. 
Β. Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. 
B10. Ένα αυτοκίνητο κινείται σε ευθύγραμμο δρόμο 
με σταθερή ταχύτητα υο=10m/s. Τη χρονική στιγμή tο= 
=0s που το αυτοκίνητο περνά από τη θέση xο=0m ο 
οδηγός πατά περισσότερο το γκάζι με αποτέλεσμα το 
αυτοκίνητο να επιταχύνεται με σταθερή επιτάχυνση α= 
=4m/s2. 
Α. Να συμπληρώσετε τις τιμές των μεγεθών που λεί-
πουν από τον παρακάτω πίνακα. 

  

 
B. Να σχεδιάσετε σε βαθμολογημένους άξονες τη γρα-
φική παράσταση της επιτάχυνσης του σώματος σε συ-
νάρτηση με το χρόνο για το χρονικό διάστημα 0s 6s. 
Γ. Να υπολογίσετε το εμβαδόν του σχήματος που περι-
κλείεται μεταξύ του οριζόντιου άξονα t και της γραμμής 
που παριστάνει την επιτάχυνση για το χρονικό διάστημα 
από 0s 6s, και να εξετάσετε την τιμή ποιου φυσικού 
μεγέθους εκφράζει το εμβαδό που υπολογίσατε. 
B11. Ένας σκιέρ κινείται ευ-
θύγραμμα. Η γραφική παρά-
σταση της θέσης του σκιέρ σε 
συνάρτηση με το χρόνο είναι 
παραβολή και παριστάνεται 
στο διάγραμμα. 
Α. Να επιλέξετε τη σωστή 
πρόταση. 
Από το διάγραμμα αυτό συ-
μπεραίνουμε ότι το μέτρο της 
ταχύτητας του σκιέρ : 

α. αυξάνεται, 
β. μειώνεται, 
γ. δε μεταβάλλεται. 

Β. Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. 
B12. Στο παρακάτω διάγραμμα παριστάνονται οι γρα-
φικές παραστάσεις θέσης – χρόνου που περιγράφουν 
την κίνηση δύο αυτοκινήτων Α και Β αντίστοιχα. 

 
Α. Να επιλέξετε την σωστή πρόταση 
α. Το Α κινείται με σταθερή ταχύτητα, μεγαλύτερη του 
Β. 
β. Το Β κινείται με σταθερή ταχύτητα, μεγαλύτερη του 
Α. 
γ. Και τα δύο οχήματα επιταχύνονται, με σταθερές τιμές 
επιτάχυνσης. 
Β. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας 

https://fysikafysikh.files.wordpress.com/2015/02/12785-a-lik-1.jpg
https://fysikafysikh.files.wordpress.com/2015/04/9080-b-thema-2.jpg


 

 

1ο Τεστ φυσικής θέματα 1 και 2 (Θεωρία) 
 

ΘΕΜΑ Α  
 
Στις παρακάτω ερωτήσεις 1-4, να επιλέξετε την σωστή απάντηση. 
1. Το εμβαδόν της γραφικής παράστασης του νόμου της ταχύτητας, στην ευθύγραμμη ομαλή κίνηση, παριστάνει : 

α. τη μετατόπιση. 
β. το μέτρο της επιτάχυνσης. 
γ. το μέτρο της ταχύτητας. 
δ. το χρόνο. 

 
2. Στην ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση : 

α. ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας είναι σταθερός. 
β. ο ρυθμός μεταβολής του διαστήματος είναι σταθερός. 
γ. η επιτάχυνση μεταβάλλεται με σταθερό ρυθμό. 
δ. η ταχύτητα είναι σταθερή. 

 
3. H επιτάχυνση ενός κινητού εκφράζει το : 

α. πόσο γρήγορα μεταβάλλεται η θέση του. 
β. πόσο γρήγορα μεταβάλλεται η ταχύτητα. 
γ. πόσο γρήγορα κινείται ένα κινητό. 
δ. πηλίκο της μετατόπισης δια του χρόνου. 

 
4. Η μονάδα μέτρησης της ταχύτητας στο (S.I.) είναι : 

α. 1m/s. 
β. 1m/s2. 
γ. 1m.s. 
δ. 1km/h. 

 
5. Σημειώστε με Σ τις σωστές προτάσεις και με Λ τις λανθασμένες. 

α. Η μετατόπιση ενός κινητού είναι ίση με την διαφορά της αρχικής πλην της τελικής θέσης. 
β. Στην ευθύγραμμη ομαλή κίνηση η ταχύτητα αυξάνει σταθερά. 
γ. Από το εμβαδόν του διαγράμματος επιτάχυνσης –χρόνου βρίσκουμε την μεταβολή της ταχύτητα του 
κινητού. 
δ. Η ταχύτητα και η επιτάχυνση είναι μεγέθη διανυσματικά. 
ε. Τα διανύσματα της ταχύτητας και επιτάχυνσης είναι αντίρροπα στην ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη 
κίνηση. 
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ΘΕΜΑ Β 
Α) Αντιστοιχήστε τα παρακάτω διαγράμματα με τις κινήσεις που περιγράφονται: (Μπορεί να ανήκουν κάποια 
διαγράμματα στην ίδια κίνηση, κάποιες κινήσεις περισσεύουν) 

 

Ομαλά επιταχυνόμενη 

 

Ακίνητο 

 

Ευθύγραμμη Ομαλή κίνηση 

 

Ομαλά επιβραδυνόμενη 

Β) Γράψτε τον τύπο του μεγέθους που ζητείται για τις κινήσεις που περιγράφονται : 
1. Η ταχύτητα στην ευθύγραμμη ομαλή κίνηση ...................................................... 

2. Η ταχύτητα στην ευθύγραμμα ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση με αρχική ταχύτητα .................................................... 

3. Η θέση σε μια ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση....................................... 

4. Η θέση στην ευθύγραμμη ομαλή κίνηση......................................................... 

 
Γ) Ένα αυτοκίνητο μετακινείται ευθύγραμμα σε οριζόντιο δρόμο. Στο διάγραμμα 
παριστάνεται γραφικά η τιμή της ταχύτητας του αυτοκινήτου σε συνάρτηση με το 
χρόνο. 
Α. Να επιλέξετε την σωστή απάντηση. 
Από το διάγραμμα αυτό συμπεραίνουμε ότι : 
α. Το αυτοκίνητο κινείται με σταθερή ταχύτητα μέτρου υ=20m/s. 
β. H μετατόπιση του αυτοκίνητου στο χρονικό διάστημα 0 40s είναι ίση με 800m. 
γ. Η μέση ταχύτητα του αυτοκινήτου στο χρονικό διάστημα 0 40s είναι ίση με 10m/s. 
Β. Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. 
 

https://fysikafysikh.files.wordpress.com/2015/02/12785-a-lik-1.jpg
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2ο Τεστ φυσικής θέματα 1 και 2 (Θεωρία) 
 

ΘΕΜΑ Α 
 
Στις παρακάτω ερωτήσεις 1-4, να επιλέξετε την σωστή απάντηση. 
1. Η κλίση της γραφικής παράστασης της εξίσωσης της κίνησης (x-t), στην ευθύγραμμη ομαλή επιταχυνόμενη 
κίνηση, παριστάνει : 

α. τη μετατόπιση. 
β. το μέτρο της επιτάχυνσης. 
γ. το μέτρο της ταχύτητας. 
δ. το χρόνο. 

 
2. Στην ευθύγραμμη ομαλή κίνηση : 

α. ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας είναι σταθερός. 
β. ο ρυθμός μεταβολής του διαστήματος είναι σταθερός. 
γ. η επιτάχυνση μεταβάλλεται με σταθερό ρυθμό. 
δ. η επιτάχυνση είναι σταθερή, διάφορη του μηδενός. 

 
3. H ταχύτητα ενός κινητού εκφράζει το: 

α. πόσο γρήγορα μεταβάλλεται η θέση του. 
β . πόσο γρήγορα μεταβάλλεται η ταχύτητά του. 
γ. πόσο γρήγορα μεταβάλλεται η επιτάχυνσή του. 
δ. πηλίκο της ταχύτητας δια του χρόνου. 

 
4. Η μονάδα μέτρησης της επιτάχυνσης στο (S.I.) είναι : 

α. 1m/s. 
β. 1m/s2. 
γ. 1m  s. 
δ. 1km/h. 

 
5. Σημειώστε με Σ τις σωστές προτάσεις και με Λ τις λανθασμένες. 
α. Από το εμβαδόν του διαγράμματος ταχύτητας – χρόνου βρίσκουμε την μεταβολή της θέσης του κινητού. 
β. Στην ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση η ταχύτητα παραμένει σταθερή. 
γ. Η μετατόπιση ενός κινητού είναι ίση με την διαφορά της τελικής πλην της αρχικής θέσης. 
δ. Η ταχύτητα και η επιτάχυνση είναι μεγέθη διανυσματικά 
ε. Τα διανύσματα της ταχύτητας και επιτάχυνσης είναι αντίρροπα στην ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση 
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ΘΕΜΑ Β 
Α) Αντιστοιχήστε τα παρακάτω διαγράμματα με τις κινήσεις που περιγράφονται : (Μπορεί να ανήκουν κάποια 
διαγράμματα στην ίδια κίνηση, κάποιες κινήσεις περισσεύουν) 

 

Ομαλά επιταχυνόμενη 

 

Ακίνητο 

 

Ευθύγραμμη Ομαλή κίνηση 

 

Ομαλά επιβραδυνόμενη 

 
Β) Γράψτε τον τύπο του μεγέθους που ζητείται για τις κινήσεις που περιγράφονται : 
1. Το διάστημα στην ευθύγραμμη ομαλή κίνηση ...................................................... 

2. Η ταχύτητα στην ευθύγραμμα ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση χωρίς αρχική ταχύτητα .............................................. 

3. Η ταχύτητα σε μια ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση....................................... 

4. Η επιβράδυνση στην ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση......................................................... 

 
Γ) Αυτοκίνητο κινείται σε ευθύγραμμο δρόμο και στην εικόνα παριστάνεται η 
γραφική παράσταση της ταχύτητας του αυτοκινήτου σε συνάρτηση με το χρόνο. 
Α. Να επιλέξετε την σωστή απάντηση. 
Από το διάγραμμα αυτό συμπεραίνουμε ότι : 
α. Το αυτοκίνητο κινείται με σταθερή ταχύτητα μέτρου υ=30m/s. 
β. H μετατόπιση του αυτοκίνητου στο χρονικό διάστημα 0 30s είναι ίση με 800m. 
γ. Η μέση ταχύτητα του αυτοκινήτου στο χρονικό διάστημα 0 30s είναι ίση με 20m/s. 
Β. Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. 
 



 

 

F 
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ΔΥΝΑΜΕΙΣ - ΝΟΜΟΙ ΝΕΥΤΩΝΑ 
ΘΕΩΡΙΑ 

 

Δύναμη 

Δύναμη ονομάζεται το διανυσματικό μέγεθος το οποίο είναι υπεύθυνο για την παραμόρφωση (ελαστική ή 

πλαστική) ή την αλλαγή της κινητικής κατάστασης ενός σώματος. Τα χαρακτηριστικά της δύναμης, φαίνονται στο 

σχήμα : 

α) Σημείο εφαρμογής είναι το σημείο Ο. 

β) Διεύθυνση είναι η διεύθυνση της ευθείας x´x. 

γ) Φορά είναι η φορά της κίνησης από το σημείο Ο προς το σημείο Α, και  

δ) Μέτρο είναι το μήκος του ευθυγράμμου τμήματος ΟA. 

 

Συνισταμένη δυνάμεων – Ανάλυση δύναμης 

 

Συνισταμένη δύο ή περισσοτέρων δυνάμεων 1 2F ,F ,. . .  ονομάζουμε μία δύναμη ο λ.F  (ή Σ F ) η οποία αποφέρει 

στο σώμα το ίδιο αποτέλεσμα που φέρνουν όλες οι υπόλοιπες δυνάμεις μαζί. Οι δυνάμεις 1 2F ,F ,. . .  ονομάζονται 

συνιστώσες της δύναμης ο λ.F . Διακρίνουμε τις παρακάτω περιπτώσεις για την σύνθεση δυνάμεων : 

α) οι συνιστώσες να είναι ομόρροπες. Στην περίπτωση αυτή η συνισταμένη ο λ.F  θα είναι μια δύναμη η οποία 

έχει την ίδια κατεύθυνση με την κατεύθυνση των συνιστωσών και μέτρο ίσο με το άθροισμα των μέτρων των 

συνιστωσών της, δηλαδή :  

Fολ.=F1+F2. 

 

β) οι συνιστώσες να είναι αντίρροπες. Στην περίπτωση αυτή η συνισταμένη ο λ.F  θα είναι μια δύναμη η οποία 

έχει την ίδια κατεύθυνση με την κατεύθυνση της μεγαλύτερης από τις συνιστώσες και μέτρο ίσο με την διαφορά 

των μέτρων των συνιστωσών της, δηλαδή : 

Fολ.=F1-F2. 

 

γ) οι συνιστώσες να είναι κάθετες. Στην περίπτωση αυτή η συνισταμένη ο λ.F  θα είναι μια 

δύναμη της οποίας η κατεύθυνση προσδιορίζεται με την βοήθεια του παραλληλογράμμου που 

σχηματίζουν οι συνιστώσες της ( 2

1

F
ε φ θ

F
 ) ενώ το μέτρο της προσδιορίζεται με την βοήθεια 

του Πυθαγορείου θεωρήματος. 

2 2
ο λ. 1 2F F F  . 
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Ανάλυση συνισταμένης δύναμης 

 

Με την αντίθετη διαδικασία μπορούμε να αναλύσουμε μία δύναμη στις δύο κάθετες συνιστώσες που την 

αποτελούν. Για να αναλύσουμε μια δύναμη F  που ενεργεί σ' ένα σημείο Ο, ορίζουμε δύο άξονες Οx και Οy και 

από το τέλος της δύναμης F  φέρουμε ευθείες παράλληλες προς αυτούς τους άξονες. Τα σημεία όπου οι δύο 

ευθείες συναντούν τους άξονες, ορίζουν τις δύο συνιστώσες OA = 1F  και 2OB F , της δύναμης F . Με τον τρόπο 

αυτό φτιάχνουμε ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο, με την F  να είναι η μία 

διαγώνιός του. 

Το διπλανό σχήμα περιγράφει την ανάλυση της δύναμης F , σε δύο ορθογώ-

νιους άξονες, που είναι και η πιο συνηθισμένη περίπτωση ανάλυσης. Όταν είναι 

γνωστά το μέτρο της δύναμης F  και η γωνία θ μεταξύ αυτής και του ενός άξονα 

(π.χ. του άξονα Οx), τότε μπορούμε να υπολογίσουμε τα μέτρα των συνιστωσών. 

Από το ορθογώνιο τρίγωνο 
Δ

O A Γ , έχουμε : 

x
x

FΟ Α
σ υ ν θ σ υ ν θ F Fσ υ ν θ

Ο Γ F
     , και 

y

y

FΑ Γ
η μ θ η μ θ F F η μ θ

Ο Γ F
     . 

Η ανάλυση μιας δύναμης σε δύο συνιστώσες έχει άπειρες λύσεις, γιατί 

άπειρα είναι και τα ζεύγη των αξόνων που υπάρχουν. Από όλα αυτά τα ζεύγη, εμείς πρέπει να επιλέγουμε το πιο 

κατάλληλο, δηλαδή εκείνο στο οποίο οι περισσότερες δυνάμεις να είναι ήδη στους άξονες και οι γωνίες να είναι 

γνωστές. Γενικά τον άξονα x´x θα τον παίρνουμε πάνω στην διεύθυνση της κίνησης και κάθετα σ’ αυτόν θα 

παίρνουμε τον άξονα yý. 

 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΥΝΑΜΕΩΝ – ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΥΝΑΜΗΣ 
Ασκήσεις 
1. Δύο δυνάμεις με τιμές 80Ν και 60Ν ενεργούν στο 
ίδιο σημείο ενός σώματος. Να βρείτε την συνισταμένη 
τους, αν οι δυνάμεις σχηματίζουν μεταξύ τους γωνία 
0ο και 180ο. 
2. Στην εικόνα φαίνεται ένα σώμα και οι δυνάμεις που 

δέχεται σε τρεις περιπτώσεις. 

 
Σε κάθε περίπτωση να υπολογίσετε την συνισταμένη 
δύναμη σε τιμή και κατεύθυνση. 
3. Μια δύναμη F=10N να αναλυθεί σε δύο συνιστώ-
σες, F1 και F2 που είναι : i. συγγραμμικές ομόρροπες 
και F1=4F2, ii. συγγραμμικές αντίρροπες και F1=3F2 και 
iii. κάθετες και ίσες μεταξύ τους. 
4. Πάνω σ’ ένα σημείο ασκούνται οι δυνάμεις F1=F3= 
=15N και F2=F4=12N, όπως φαίνεται στο σχήμα. Ποια 
είναι η συνισταμένη κατά μέτρο και διεύθυνση ; 

 

45 o 

60 o 

60 o 

F 
2 

F 
3 

F 
4 

F 
1  

 
5. Να υπολογιστούν οι συνιστώσες μιας δύναμης μέ-
τρου 50Ν που σχηματίζει γωνία 30ο με το x-άξονα. 
6. Τέσσερις δυνάμεις έχουν μέτρα F1=5Ν, F2=10N, 
F3=15N και F4=20Ν. Τις τοποθετούμε σε σύστημα ορθο-
γωνίων αξόνων έτσι, ώστε όλες να έχουν ως αρχή την 
αρχή Ο του συστήματος και η F1 να είναι πάνω στο θετι-
κό ημιάξονα Οx, η F2 στο θετικό ημιάξονα Οy, η F3 αρνη-
τικό ημιάξονα Οx΄ και η F4 στον αρνητικό ημιάξονα Οy. 
Να υπολογιστεί η συνισταμένη τους γραφικά και αλγε-
βρικά. 



 

 

1ος Νόμος του Νεύτωνα (Νόμος της αδράνειας) 

Όταν η συνισταμένη των δυνάμεων που ασκούνται σε ένα σώμα είναι ίση με το μηδέν τότε το σώμα ηρεμεί ή 

κινείται ευθύγραμμα και ομαλά. 

υ 0

Σ F 0 η

υ σ τ α θ.




  
 

. 

Αδράνεια 

Είναι η τάση που των σωμάτων να αντιστέκονται σε κάθε μεταβολή της κινητικής τους κατάσταση (είναι η τάση 

των σωμάτων να διατηρούν την κινητική τους κατάσταση). 

 

2ος Νόμος του Νεύτωνα (Θεμελιώδης νόμος της Μηχανικής) 

Όταν σε ένα σώμα σταθερής μάζας επιδράσει μια συνισταμένη δύναμη προκαλεί σε αυτό επιτάχυνση α. Η 

επιτάχυνση έχει μέτρο ανάλογο της συνισταμένης δύναμης που ασκείται στο σώμα και κατεύθυνση ίδια με αυτή 

της δύναμης και αντιστρόφως ανάλογη με τη μάζα του σώματος. Δηλαδή : 

Σ F
Σ F m α α

m
    . 

Η παραπάνω σχέση ισχύει μόνο στην περίπτωση που η μάζα του σώματος είναι σταθερή. 

Διερεύνηση : 

i) Αν ΣF=σταθ. τότε α=σταθ., το σώμα εκτελεί ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση. 

ii) Αν ΣF μεταβάλλεται τότε και α μεταβάλλεται και η κίνηση είναι μεταβαλλόμενη, όχι ομαλά. 

iii) Αν ΣF=0 τότε α=0 και 
Δυ

0
Δt

  οπότε Δυ=0 υ=υο. 

 Αν υo=0, τότε το σώμα ηρεμεί. 

 Αν υo 0, τότε το σώμα εκτελεί ευθύγραμμη ομαλή κίνηση. 

 Δηλαδή μπορούμε να πούμε ότι ο 1ος νόμος του Νεύτωνα είναι ειδική περίπτωση του 2ου. 

Από τον δεύτερο νόμο του Νεύτωνα ορίζουμε την μονάδα της δύναμης. Ως 1Ν ( 1 Νιούτον ) ορίζεται η δύναμη 

η οποία προκαλεί σε ένα σώμα μάζας 1kg επιτάχυνση 1m/s2 δηλαδή 1Ν=1Κg  1m/s2. 

 

3ος Νόμος του Νεύτωνα (Νόμος Δράσης – Αντίδρασης) 

Όταν ένα σώμα ασκεί δύναμη σε ένα άλλο (δράση), τότε το δεύτερο σώμα ασκεί δύναμη ίσου μέτρου και 

αντίθετης κατεύθυνσης στο πρώτο (αντίδραση). 

«Σε κάθε δράση ασκείται μια ίση αντίδραση» 

Χαρακτηριστικά των δυνάμεων (δράση – αντίδραση) κατά τον 3ο Νόμο του Νεύτωνα : 

i) Οι δυνάμεις εμφανίζονται ΠΑΝΤΑ κατά ζεύγη. 

ii) Έχουν ίσα μέτρα. 

iii) Έχουν ίδια διεύθυνση. 

iv) Αλλά αντίθετη φορά. 

v) Ασκούνται σε διαφορετικά σώματα. 

vi) Άρα δεν μπορούμε να ορίσουμε την συνισταμένη τους. 

!!!! Οι νόμοι του Νεύτωνα δεν εφαρμόζονται σε περιπτώσεις όπου τα σώματα κινούνται με ταχύτητες που 

πλησιάζουν την ταχύτητα του φωτός. 
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ΝΟΜΟΙ NEWTON - ΚΙΝΗΣΕΙΣ 
Ασκήσεις 
1. Ένα αυτοκίνητο κινούμενο με μεγάλη ταχύτητα χτυ-
πάει σε τοίχο. Οι επιβάτες του αυτοκινήτου κινούνται 
προς τα εμπρός. Δώστε μια εξήγηση για το φαινόμενο. 
2. Το σώμα που φαίνεται στην εικόνα κινείται με στα-
θερή ταχύτητα. Είναι γνωστό ότι F1=22N και F2=7N. Το 
σώμα δέχεται άλλη δύναμη εκτός των F1 και F2 στην 
διεύθυνση της κίνησής του ; Αν ναι, να την προσδιορί-
σετε. 

 
3. Δύο δυνάμεις F1=4Ν και F2=5Ν ασκούνται στο ίδιο 
σωμάτιο και είναι κάθετες μεταξύ τους. Να βρεθεί η 
δύναμη F3 που πρέπει να ασκηθεί στο σωμάτιο, ώστε 
αυτό να ισορροπεί. 
4. Έστω ένα σώμα που δέχεται δύο κάθετες συνιστώ-
σες με μέτρα F1=3N και F2=4N. i. Να προσδιοριστεί η 
συνισταμένη δύναμη κατά μέτρο και κατεύθυνση. ii. 
Να βρεθεί η δύναμη που πρέπει να ασκηθεί στο σώμα 
ώστε αυτό να ισορροπεί. 
5. Ένα σώμα μάζας m=2kg, ηρεμεί σε οριζόντιο δάπε-
δο, όπως φαίνεται στο σχήμα. Να βρεθεί η επιτάχυνση 
κατά μέτρο και κατεύθυνση σε κάθε περίπτωση. 

 
6. Στο ίδιο σημείο ενός σώματος μάζας 1kg ασκούνται 
δύο κάθετες μεταξύ τους δυνάμεις F1=6Ν και F2=8Ν. 
Να προσδιορίσετε την επιτάχυνση που αποκτά το 
σώμα (μέτρο και κατεύθυνση). 
7. Ένα σώμα ηρεμεί πάνω σ’ ένα τραπέζι. Να σχεδιά-
σετε τις δυνάμεις αλληλεπίδρασης σώματος - τραπεζι-
ού. Ποιες είναι δυνάμεις επαφής και ποιες δυνάμεις 
πεδίου ; 
8. Ένα σώμα ηρεμεί πάνω σ’ ένα τραπέζι. Να σχεδιά-
σετε τις δυνάμεις αλληλεπίδρασης σώματος - τραπεζι-
ού. Ποιες είναι δυνάμεις επαφής και ποιες δυνάμεις 
πεδίου ; 
9. Ένα ποδήλατο και ένα αυτοκίνητο συγκρούονται 
μετωπικά. Μεγαλύτερη δύναμη δρα πάνω στο ποδή-
λατο. Συμφωνείτε με την άποψη αυτή ; Να δικαιολο-
γήσετε την απάντησή σας. 
10. Ένα σώμα κινείται σε λείο οριζόντιο δάπεδο με 
ταχύτητα υ1=10m/s. Τη χρονική στιγμή t=0 αρχίζει να 
ενεργεί πάνω στο σώμα δύναμη μέτρου F, κατά τη 
διεύθυνση της ταχύτητας αλλά με αντίθετη φορά. Σε 
χρόνο t=2s η τιμή της ταχύτητάς του γίνεται υ2=5m/s. 
Να υπολογιστεί η τιμή της δύναμης F. Δίνεται η μάζα 
του σώματος m=10kg. 

 
 
 

11. Ένα σώμα μάζας m=1kg κινείται σε οριζόντιο δάπε-
δο και η ταχύτητά του δίνεται από τη σχέση υ=4t (S.I.). 
Να βρεθεί η τιμή της συνισταμένης δύναμης που δέχε-
ται το σώμα. 
12. Σώμα επιταχύνεται από 10m/s σε 14m/s μέσα σε 
χρόνο 2s. Η μάζα του σώματος είναι m=5kg. Να βρεθεί η 
σταθερή δύναμη που επιταχύνει το σώμα. 
13. Δύο σώματα με μάζες m1=1kg και m2=3kg ηρεμούν 
σε λείο οριζόντιο δάπεδο. Η μεταξύ τους απόσταση εί-
ναι 10m. Στα σώματα επενεργούν ταυτόχρονα ομόρρο-
πες δυνάμεις F1=4N και F2=15N, όπως φαίνεται στο σχή-
μα. 

 
i. Να υπολογίσετε την επιτάχυνση κάθε σώματος. ii. Με-
τά από πόσο χρόνο το μάζας m2 σώμα θα προηγείται 
του άλλου κατά 18m ; 
14. Σώμα μάζας m=20kg αρχικά ηρεμεί πάνω σε λείο 
οριζόντιο επίπεδο. Τη χρονική στιγμή t=0 αρχίζει να ε-
νεργεί στο σώμα σταθερή οριζόντια δύναμη F1=20N. 
Μετά από λίγο χρόνο καταργείται η δύναμη F1 και την 
ίδια στιγμή αρχίζει να ενεργεί πάνω στο σώμα αντίρ-
ροπη δύναμη σταθερής τιμής F2=5Ν και το σώμα στα-
ματά αφού διανύσει συνολικά διάστημα 40m. Να υπο-
λογίσετε : i. Σε ποιο σημείο της διαδρομής άρχισε να 
ενεργεί η δύναμη F2 ; ii. Πόση είναι η διάρκεια της κί-
νησης του σώματος, από τη στιγμή που ξεκίνησε μέχρι 
να μηδενιστεί η ταχύτητά του ; 
15. Στο σώμα της εικόνας ασκούνται οι δυνάμεις F1= 
=6Ν, F2=2Ν και F3. Το σώμα αρχικά ηρεμεί και σε χρόνο 
4s διανύει διάστημα 24m. Αν είναι γνωστό ότι η μάζα 
του σώματος είναι m=1kg και ότι το δάπεδο είναι λείο, 
να υπολογιστούν : 

 
i. Η επιτάχυνση του σώματος. ii. Η τιμή της δύναμης F3. 
16. Στο σώμα που φαίνεται στην εικόνα, ασκούνται οι 
δυνάμεις F1 και F2. Όταν οι τιμές των δυνάμεων αυτών 
είναι : F1=40N και F2=20N, το σώμα αποκτά επιτάχυνση 
α=0,3m/s2. Ποια επιτάχυνση θα έχει το σώμα όταν είναι 
F1=40N και F2=0 ; 

 
17. Ένα αυτοκίνητο έχει μάζα m=4.000kg και κινείται σ’ 
έναν ευθύγραμμο δρόμο με σταθερή ταχύτητα υο. Ξαφ-
νικά ο οδηγός φρενάρει αναπτύσσοντας σταθερή επι-
βραδύνουσα δύναμη F=2  104Ν και ακινητοποιεί το αυ-
τοκίνητο μετά από διαδρομή s=40m. i. Να βρείτε την 
ταχύτητα υo του αυτοκινήτου. ii. Να υπολογίσετε τη χρο 
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νική διάρκεια της επιβραδυνόμενης κίνησης. iii. Να 
κατασκευάσετε το διάγραμμα υ=f(t). 
18. Ένας μαγνήτης τοποθετείται κοντά σε μια σιδερέ-
νια βίδα. Τότε : i. Μόνο ο μαγνήτης ασκεί δύναμη στη 
βίδα. ii. Μόνο η βίδα ασκεί δύναμη στο μαγνήτη. iii. Η 
βίδα ασκεί δύναμη στο μαγνήτη και ο μαγνήτης ασκεί 
αντίθετη δύναμη στη βίδα. 
19. Όταν τοποθετήσουμε πάνω σε ένα τραπέζι ένα 
σιδερένιο σφαιρίδιο, κοντά σε ένα μεγάλο μαγνήτη, το 
σφαιρίδιο κινείται προς το μαγνήτη και όχι αντίστρο-
φα. Αυτό συμβαίνει γιατί : i. Ο μαγνήτης ασκεί δύναμη 
και όχι το σφαιρίδιο. ii. Το κάθε σώμα ασκεί δύναμη 
στο άλλο αλλά η δύναμη που δέχεται το σφαιρίδιο 
είναι μεγαλύτερη. iii. Το κάθε σώμα ασκεί στο άλλο 
δύναμη ίσης τιμής, αλλά ο μαγνήτης έχει μεγάλη μάζα 
και η δύναμη αυτή δεν μπορεί να τον κινήσει. 
20. Τα σώματα που φαίνονται στην εικόνα έχουν μά-
ζες m1=3kg και m2=1kg. Το σύστημα αφήνεται ελεύθε-
ρο από την ηρεμία. i. Να σχεδιάσετε τις δυνάμεις που 
δέχεται κάθε σώμα και να εφαρμόσετε για το καθένα 
το θεμελιώδη νόμο της Μηχανικής. ii. Να υπολογιστεί 
η επιτάχυνση του κάθε σώματος. iii. Να υπολογιστεί η 
τάση του νήματος. 

 

21. Ο οδηγός ενός αυτοκινήτου έχει μάζα 60kg και φο-
ρά τη ζώνη ασφαλείας. Το αυτοκίνητο κινείται με ταχύ-
τητα 30m/s πριν χτυπήσει σε τοίχο. Η ζώνη ασφαλείας 
επιτρέπει στον οδηγό να κινηθεί προς τα εμπρός, σε 
σχέση με την αρχική του θέση στο κάθισμα κατά 0,2m. 
Να υπολογίσετε : i. Την επιβράδυνση του οδηγού. ii. Τη 
δύναμη που δέχεται από τη ζώνη ασφαλείας. 
22. Ένα σώμα μάζας m=10kg ηρεμεί σε λείο οριζόντιο 
επίπεδο. Ασκούμε στο σώμα δύναμη μέτρου F=40N η 
οποία σχηματίζει γωνία 60ο με το οριζόντιο επίπεδο. Να 
υπολογίσετε : i. Τη δύναμη που δέχεται το σώμα από το 
οριζόντιο επίπεδο. ii. Την ταχύτητα του σώματος μετά 
από 5s. iii. Την απόσταση που διανύει το σώμα κατά τη 
διάρκεια του πέμπτου δευτερόλεπτου της κίνησής του. 

 
23. Τα σώματα Σ1 και Σ2, έχουν αντίστοιχα βάρος Β1= 
200Ν και Β2=500Ν και έλκονται από μια σταθερή δύνα-
μη μέτρου F, όπως φαίνεται στην εικόνα. Αν η κοινή ε-
πιτάχυνση με την οποία κινούνται τα δύο σώματα είναι 
α=g/8, να υπολογίσετε : i. Τη δύναμη F. ii. Την τάση του 
νήματος που συνδέει τα δύο σώματα. 

 
 

 

ΒΑΡΟΣ 
 

Το βάρος είναι η δύναμη με την οποία η Γη έλκει ένα σώμα προς το κέντρο της, έχει διεύθυνση κατακόρυφη 

και φορά προς τα κάτω (προς το κέντρο της Γης).  

Το βάρος αναπτύσσει πάνω σ’ ένα σώμα μια επιτάχυνση, την οποία την συμβολίζουμε με g  και την ονομάζου-

με επιτάχυνση της βαρύτητας. Η τιμή της επιτάχυνσης της βαρύτητας εξαρτάται από τον τόπο. Συγκεκριμένα 

αυξάνεται από τον ισημερινό προς τους πόλους ενώ ελαττώνεται όσο αυξάνεται η απόσταση από την επιφάνεια. 

Για την περιοχή της Ελλάδας, έχει τιμή g=9,81 m/s2, αλλά για ευκολία στις πράξεις πολλές φορές την περνούμε ίση 

με g=10 m/s2. 

Το βάρος (Β ή w ) δίνεται από την σχέση : 

B m g  . 

 

Έτσι αν ένα σώμα κινείται ΜΟΝΟ με την επίδραση του βάρους του, θα ισχύει : ΣF=w mα=mg α=g. Δηλαδή 

όποιο σώμα κινείται ΜΟΝΟ με την επίδραση του βάρους του μέσα στο Βαρυτικό πεδίο της Γης, αποκτάει 

επιτάχυνση ίση με την επιτάχυνση της βαρύτητας. 
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ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΤΩΣΗ 
 

Είναι η κατακόρυφη προς τα κάτω κίνηση που εκτελεί ένα σώμα όταν αφήνεται 

από ύψος h πάνω από την επιφάνεια της Γης και η μόνη δύναμη που επιδρά σε αυτό 

είναι η δύναμη του βάρους. 

Πρόκειται για κίνηση ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη χωρίς αρχική ταχύτητα 

και επιτάχυνση g . Κατά την ελεύθερη πτώση επομένως, παραλείπουμε την αντίσταση 

του αέρα. Η ελεύθερη πτώση συνεπώς πραγματοποιείται απόλυτα, μόνο στο κενό. 

Συνεπώς, αν έχουμε στο κενό, δύο σώματα διαφορετικών μαζών και άρα και διαφορετικού βάρους, και τα 

αφήσουμε να πέσουν χωρίς αρχική ταχύτητα από το ίδιο ύψος, θα πέσουν ταυτόχρονα στο έδαφος έχοντας 

αναπτύξει και τα δύο την ίδια επιτάχυνση, όπως φαίνεται στο σχήμα. 

Ο νόμος της ελεύθερης πτώσης διατυπώνεται ως εξής : α) Στο κενό όλα τα σώματα που αφήνονται ταυτόχρονα 

από το ίδιο ύψος, πέφτουν ταυτόχρονα στο έδαφος. β) Η ελεύθερη πτώση κάθε σώματος είναι ευθύγραμμη 

ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση και η επιτάχυνση με την οποία κινείται το σώμα ονομάζεται επιτάχυνση της 

βαρύτητας g . 

Εξισώσεις ελεύθερης πτώσης : 

υ g t  , 

21
y g t

2
  . 

 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΒΑΡΟΥΣ – ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΠΤΩΣΗΣ 
(Όπου χρειάζεται g=10m/s2) 
1. Μία αρκούδα έχει βάρος 2950Ν και μάζα 300kg. Αν 
είναι γνωστό ότι η επιτάχυνση της βαρύτητας στα δά-
ση της κεντρικής Ασίας έχει τιμή g=9,806m/s2 και 
στους πόλους gπ=9,832m/s2, τι χρώμα έχει η αρκούδα ; 
2. Μέσα στην τάξη ένας μαθητής αφήνει να πέσουν 
από το ίδιο ύψος ταυτόχρονα ένα φύλλο χαρτί και ένα 
μολύβι. Το μολύβι θα φτάσει πιο γρήγορα στο πάτωμα 
της τάξης. Ποια εξήγηση δίνετε για το φαινόμενο ; 
3. Ένα σώμα εκτελεί ελεύθερη πτώση. Να συμπληρω-
θεί ο παρακάτω πίνακας : 

4. Μία μπάλα αφήνεται να πέσει από την ταράτσα 
μιας πολυκατοικίας που έχει ύψος h=20m. Πόσο χρόνο 
θα χρειαστεί η μπάλα για να φτάσει στο έδαφος ; 
5. Ένα πηγάδι έχει βάθος 180m. Από το χείλος του πη-
γαδιού αφήνουμε να πέσει ελεύθερα ένα σώμα Α και 
μετά από ένα δευτερόλεπτο αφήνουμε να πέσει ελεύ-
θερα ένα δευτερόλεπτο αφήνουμε να πέσει ελεύθερα 
ένα άλλο σώμα Β. Πόση είναι η απόσταση του σώμα-
τος Β από τον πυθμένα του πηγαδιού όταν σ’ αυτόν θα 
φτάσει το σώμα Α ; 

6. Από ένα σημείο που βρίσκεται σε ύψος h=45m αφή-
νουμε να πέσει ένα σώμα και ένα δευτερόλεπτο αργό-
τερα ρίχνουμε από το ίδιο σημείο δεύτερο σώμα με αρ-
χική ταχύτητα υο τέτοια, ώστε τα δύο σώματα να φτά-
σουν στο έδαφος ταυτόχρονα. i. Να βρείτε την ταχύτητα 
υo και το χρόνο που χρειάζεται το δεύτερο σώμα για να 
φτάσει στο έδαφος. ii. Να κάνετε τα διαγράμματα υ=f(t) 
και s=f(t) για το πρώτο σώμα. 
7. Από το παράθυρο ψηλού κτιρίου αφήνουμε να πέ-
φτουν μικρές σφαίρες με ρυθμό μία σφαίρα στο δευτε-
ρόλεπτο. i. Πόσο διάστημα έχει διανύσει η 1η σφαίρα 
όταν ξεκινάει η 2η και ii. Πόση είναι η απόσταση της 1ης 
σφαίρας από την 2η όταν ξεκινάει η 3η ; 
8. Το μέτρο της ταχύτητας με την οποία πέφτει ένας 
αλεξιπτωτιστής είναι υ=6m/s. Από ποιο ύψος πρέπει να 
πέσει ένας άνθρωπος χωρίς αρχική ταχύτητα, ώστε να 
συναντήσει το έδαφος με την ταχύτητα του αλεξιπτωτι-
στή ; 
9. Ένα σώμα αφήνεται να πέσει από ύψος h. Κάποια 
στιγμή το σώμα έχει ταχύτητα μέτρου υ=4m/s και μετά 
από χρόνο t=3,6s φτάνει στο έδαφος. Να βρεθεί το ύ-
ψος h. 
10. Ένα σώμα κάνει ελεύθερη πτώση και σε κάποιο ση-
μείο Α, η ταχύτητά του είναι υA=5m/s, ενώ σε κάποιο 
άλλο σημείο Β, που βρίσκεται πιο κάτω από το Α, έχει 
ταχύτητα υB=10m/s. Να βρεθεί η απόσταση ΑΒ. 
 

t (s) υ (m/s) y (m) 

0 0 0 

1   

  20 

 40  



 

 

ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΡΙΒΗΣ 

 

Είναι δυνάμεις που ασκούνται στη διαχωριστική επιφάνεια των σωμάτων που βρίσκονται σε επαφή (επιφάνεια 

επαφής) και αντιστέκονται στην κίνηση ή σε κάθε προσπάθεια εκκίνησης. Έχουν διεύθυνση παράλληλη στις 

επιφάνειες που εφάπτονται και φορά τέτοια ώστε να αντιστέκονται στην ολίσθηση της μίας επιφάνειας πάνω 

στην άλλη. 

Οι δυνάμεις τριβής διακρίνονται σε : 

i) Στατική τριβή : Όταν η μια επιφάνεια είναι ακίνητη ως προς την άλλη (δεν κινείται). 

ii) Οριακή τριβή : είναι η τριβή που αναπτύσσεται όταν η μια επιφάνεια είναι έτοιμη να ολισθήσει ως προς 

την άλλη (κατάσταση ισορροπίας). Η οριακή τριβή θεωρείται η μέγιστη τιμή στατικής τριβής. 

iii) Τριβή ολίσθησης όταν η μια επιφάνεια ολισθαίνει ως προς την άλλη.  

Παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται ή όχι η τριβή ολισθήσεως (νόμοι της τριβής ολίσθησης) : 

i) η τριβή ολίσθησης είναι ανεξάρτητη : 

    Α ) από την ταχύτητα με την οποία η μία επιφάνεια ολισθαίνει ως προς την άλλη, 

    Β ) είναι ανεξάρτητη από το εμβαδό των τριβόμενων επιφανειών. 

ii) η τριβή ολίσθησης εξαρτάται : 

    Α ) από την φύση των τριβόμενων  επιφανειών, 

    Β ) από την κάθετη αντίδραση μεταξύ των τριβόμενων επιφανειών. 

Ο τύπος που μας δίνει την τριβή είναι :  

Τ=μ  Ν. 

 

όπου Ν : η κάθετη αντίδραση του δαπέδου, και 

μ : ο συντελεστής της τριβής ο οποίος εξαρτάται από την φύση των τριβόμενων επιφανειών ενώ είναι καθα-

ρός αριθμός. 

 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΡΙΒΗΣ 
(Όπου χρειάζεται g=10m/s2) 
1. Ένα κιβώτιο βρίσκεται σε οριζόντιο δάπεδο και η-
ρεμεί. Για να ξεκινήσει το κιβώτιο απαιτείται να ασκη-
θεί σ’ αυτό μια δύναμη οποιασδήποτε τιμής. Συμφω-
νείται με την άποψη αυτή ; 
2. Ένα σώμα κινείται σε οριζόντιο δάπεδο που δεν 
είναι λείο, με επιτάχυνση α. Στο σώμα ασκείται σταθε-

ρή δύναμη F  προς τα εμπρός. Ποια σχέση περιγράφει 
το φαινόμενο ; i. F=mα. ii. s=ut. iii. F-T=mα. iv. T=mα. 
3. Ένα κιβώτιο μάζας 5kg ηρεμεί σε οριζόντιο δάπεδο 
και δέχεται οριζόντια δύναμη F=30Ν. Μετά από 10m 
έχει αποκτήσει ταχύτητα 10m/s. i. Να υπολογιστεί η 
τιμή της επιτάχυνσης του σώματος. ii. Να δικαιολογή-
σετε γιατί υπάρχει δύναμη τριβής και να υπολογίσετε 
την τιμή της. iii. Να υπολογίσετε την τιμή του συντελε-
στή της τριβής ολίσθησης. 
 

 
 

4. Μια φορητή ντουλάπα έχει συνολικό βάρος 250Ν και 
μετακινείται με σταθερή ταχύτητα, όταν ασκείται σ’ αυ-
τή οριζόντια δύναμη 120Ν. i. Να υπολογίσετε τον συ-
ντελεστή τριβής μεταξύ πατώματος και ντουλάπας. ii. 
Αν αδειάσουμε την ντουλάπα ώστε να μειωθεί το βάρος 
της στα 160Ν, πόση οριζόντια δύναμη πρέπει να ασκή-
σουμε για να κινηθεί με σταθερή ταχύτητα ; 
5. Τα σώματα της εικόνας έχουν μάζες m1=8kg και 
m2=12kg. Ο συντελεστής τριβής του σώματος μάζας m2 
με το δάπεδο είναι 0,25. Το σύστημα αφήνεται ελεύθε-
ρο να κινηθεί. i. Να σχεδιάσετε τις δυνάμεις που δέχε-
ται κάθε σώμα. ii. Να εφαρμόσετε το θεμελιώδη νόμο 
της Μηχανικής για κάθε σώμα. iii. Να υπολογίσετε την 
τιμή της επιτάχυνσης με την οποία κινείται κάθε σώμα. 
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6. Υποθέστε ότι πρέπει να μετακινήσουμε ένα κιβώτιο 
βάρους 1000Ν, το οποίο ισορροπεί πάνω σε οριζόντιο 
επίπεδο με το οποίο εμφανίζει τριβή ολίσθησης με 
συντελεστή μ=0,2. i. Ποια είναι η μικρότερη οριζόντια 
δύναμη που πρέπει να εφαρμόσουμε, ώστε να μετακι-
νήσουμε το κιβώτιο ; ii. Αν εφαρμόσουμε οριζόντια 
δύναμη 500Ν με ποια επιτάχυνση θα κινηθεί το κιβώ-
τιο ; iii. Πόσος χρόνος θα χρειαστεί για την μετακίνηση 
του κιβωτίου, κατά 24m με τη δύναμη των 500Ν ; Ποια 
θα είναι τότε η ταχύτητα του κιβωτίου ; 
7. Ένα κιβώτιο μάζας m=5kgr, πρόκειται να μετακινη-
θεί κατά διάστημα s=25m, ολισθαίνοντας πάνω σε 
οριζόντιο επίπεδο. Ο συντελεστής τριβής μεταξύ κιβω-
τίου και δαπέδου είναι μ=0,1. i. Να βρεθεί η ελάχιστη 
τιμή του μέτρου οριζόντιας δύναμης που πρέπει να 
εφαρμόσουμε στο κιβώτιο, ώστε μόλις να αρχίσει να 
κινείται. ii. Aν εφαρμόσουμε μία οριζόντια δύναμη 
μέτρου F=15N, να βρεθεί ο χρόνος που μετακινείται το 
κιβώτιο. 
8. Ένα ποδήλατο κινείται πάνω σε οριζόντιο δρόμο με 

σταθερή ταχύτητα ου . Κάποια στιγμή, ο ποδηλάτης 

χρησιμοποιεί το φρένο, οπότε το ποδήλατο σταματά. 
Το ίχνος που άφησε ο τροχός ολισθαίνοντας πάνω 
στον δρόμο έχει μήκος s=7,2m. Αν ο συντελεστής τρι-
βής μεταξύ του τροχού και του δρόμου είναι μ=0,25, 

να βρεθεί το μέτρο τη ταχύτητας ου  του ποδηλάτου. 

9. Σ’ ένα σώμα βάρους Β, που ηρεμεί πάνω σε οριζό-
ντιο επίπεδο, ασκούνται ταυτόχρονα μία οριζόντια 
δύναμη μέτρου F1=Β και μία κατακόρυφη δύναμη με 

φορά προς τα πάνω και μέτρου F2=
Β

3
. Ο συντελεστής 

τριβής μεταξύ του δαπέδου και του σώματος, είναι μ= 
=0,6. i. Θα κινηθεί το σώμα ; ii. Στην περίπτωση όπου 
το σώμα θα κινηθεί, να βρεθεί το μέτρο της επιτάχυν-
σης που θα αποκτήσει. 

10. Σε σώμα μάζας m=20kg, που ηρεμεί πάνω σε ορι-
ζόντιο επίπεδο, ενεργεί μία σταθερή οριζόντια δύναμη 
μέτρου F=50N. Όταν το σώμα έχει διανύσει διάστημα s= 
=20m, το μέτρο της ταχύτητάς του είναι υ=6m/s. i. Να 
βρεθεί αν υπάρχει τριβή. ii. Αν υπάρχει, να βρεθεί ο συ-
ντελεστής τριβής. 
11. Ένα σώμα βάρους Β=70Ν κινείται πάνω σε οριζό-
ντιο επίπεδο με την επίδραση σταθερής δύναμης F, που 
σχηματίζει γωνία φ=60ο με το οριζόντιο επίπεδο. Ο συ-
ντελεστής τριβής μεταξύ του σώματος και του επιπέδου 

είναι μ=
3

4
. Να προσδιοριστεί το μέτρο της δύναμης F, 

ώστε το σώμα να κινείται με σταθερή ταχύτητα. 
12. Σε σώμα μάζας m=50kg, που ηρεμεί πάνω σε ορι-
ζόντιο επίπεδο, ενεργεί σταθερή οριζόντια δύναμη μέ-
τρου F=150N και το μετακινεί κατά διάστημα s1=20m. 
Στην συνέχεια, το σώμα κινείται χωρίς την επίδραση της 
δύναμης και τελικά σταματά, αφού διανύσει ακόμη s2= 
=30m. Να υπολογιστεί ο συντελεστής τριβής μεταξύ του 
σώματος και του επιπέδου. 
13. Ένα σώμα μάζας m=0,4kg ηρεμεί σε λείο οριζόντιο 
επίπεδο (Α) στο σημείο Ο. Σε μια στιγμή t=0, το σώμα 
δέχεται μια σταθερή οριζόντια δύναμη F, με αποτέλε-
σμα να κινηθεί και τη στιγμή t1=2s να φτάσει στο σημείο 
Κ και να περάσει σε δεύτερο οριζόντιο επίπεδο (Β). Στο 
διάγραμμα δίνεται η ταχύτητα του σώματος στα τέσσε-
ρα πρώτα δευτερόλεπτα της κίνησής του, όταν δέχεται 
την επίδραση της δύναμης F. i. Να υπολογίσετε την επι-
τάχυνση του σώματος στην κίνησή του στο λείο επίπεδο 
(Α) καθώς και την απόσταση του σημείου Κ από την αρ-
χική θέση του Ο. ii. Πόσο απέχει το σώμα από το σημείο 
Ο τη στιγμή t2=4s ; iii. Να βρείτε την τριβή που δέχεται 
το σώμα από το επίπεδο Β, καθώς και το συντελεστή 
τριβής ολίσθησης μεταξύ σώματος και επιπέδου. iv. Τη 
στιγμή t2=4s, αλλάζει το μέτρο της ασκούμενης δύναμης 
παίρνοντας την τιμή F1=1Ν. Πόσο θα απέχει το σώμα 
από την αρχική θέση Ο τη χρονική στιγμή t3=6s ; 
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ΔΥΝΑΜΗ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ (ΝΟΜΟΣ HOOKE) 

Κάθε ελατήριο περιγράφεται από ένα μέγεθος k που ονομάζεται σταθερά 

επαναφοράς του ελατηρίου (μονάδα μέτρησης N/m), το οποίο χαρακτηρίζει 

την σκληρότητά του. Όποτε ένα ελατήριο παραμορφώνεται (επιμηκύνεται ή 

συσπειρώνεται) από το φυσικό του μήκος, αναπτύσσει μία δύναμη ανάλογη 

της παραμόρφωσης από το φυσικό μήκος του, που ονομάζεται δύναμη 

επαναφοράς και δίνεται από τον νόμο του Hooke. 

ελ.F k x   . 

Το αρνητικό πρόσημο φανερώνει ότι η δύναμη επαναφοράς είναι αντίθετη 

της παραμόρφωσης του ελατηρίου. 

Η αλγεβρική τιμή του νόμου του Hooke, είναι η Fελ.=k  x. 

Μονάδα μέτρησης της σταθεράς επαναφοράς k είναι το N/m. 

Ένα παραμορφωμένο κατά x ελατήριο αποθηκεύει δυναμική ενέργεια 

παραμόρφωσης που δίνεται από την σχέση : 

21
U kx

2
 . 

 

ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ HOOKΕ 
1. Από ένα δυναμόμετρο κρεμάμε σώματα διαφορετι-
κών βαρών. i. Να συμπληρώσετε τον πίνακα. 

ii. Να κάνετε το διάγραμμα της δύναμης που επιμηκύ-
νει το δυναμόμετρο σε συνάρτηση με την επιμήκυνση. 
iii. Να υπολογίσετε την κλίση της γραφικής παράστα-
σης. 
2. Ένα ελατήριο είναι εκτεταμένο κατά x1=2cm. Να 
βρεθεί η δυναμική ενέργεια που έχει σε αυτή την 
μετατόπιση. Αν ασκήσουμε πάνω στο ελατήριο μια 
δύναμη με αποτέλεσμα να το επιμηκύνουμε από την 
θέση x1 κατά άλλα x2=5cm, πόση είναι η νέα δυναμική 
ενέργεια του ελατηρίου στην θέση x2 ; 

3. Ένα ελατήριο δέχεται μια δύναμη μέτρου F1=60N, 
οπότε επιμηκύνεται κατά Δx1. Στο ελατήριο εφαρμόζου-

με μαζί με την 1F  και μια άλλη δύναμη μέτρου F2=30Ν, 

οπότε η επιμήκυνσή του αυξάνεται κατά Δx2=0,1m. Να 
βρεθεί η σταθερά επαναφοράς του ελατηρίου k. 
4. Πάνω σε ελατήριο σταθεράς επαναφοράς k=200 
N/m, ασκούνται δύο ομόρροπες δυνάμεις F1=20N και 
F2=2F1 με αποτέλεσμα το ελατήριο να ισορροπεί επιμη-
κυμένο. i. Πόσο είναι η δύναμη του ελατηρίου ; ii. Πόσο 
έχει επιμηκυνθεί το ελατήριο ; Τριβές δεν υπάρχουν. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επιμήκυνση (cm) 5 8  15 20 

Βάρος (Ν)   40  80 



 

 

ΚΕΚΛΙΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 
(Όπου χρειάζεται g=10m/s2) 
1. Ένα σώμα μάζας m=1kg αφήνεται να ολισθήσει από 
την κορυφή ενός κεκλιμένου επιπέδου γωνίας κλίσης  
φ=30ο. Ο συντελεστής τριβής σώματος-δαπέδου είναι

3
μ

6
 . Να υπολογίσετε τη δύναμη της τριβής και το 

διάστημα που διανύει το σώμα σε 1s. 
2. Στην κορυφή Α ενός 
λείου κεκλιμένου επι-
πέδου ύψους h=5m και 
γωνίας θ=30°, αφήνου-
με ένα σώμα μάζας m= 
=1kg. Να υπολογίσετε : i. Την αντίδραση που ασκείται 
στο σώμα από το κεκλιμένο επίπεδο. ii. Την επιτάχυν-
ση με την οποία κινείται το σώμα. iii. Το χρόνο κίνησης 
του σώματος στο κεκλιμένο επίπεδο και την ταχύτητα 
με την οποία φτάνει στη βάση του. iv. Την ταχύτητα με 
την οποία θα φτάσει το σώμα στη βάση του 
κεκλιμένου επιπέδου, αν η γωνία γίνει 45°. 
3. Ένα σώμα μάζας m=2kg ανεβαίνει με σταθερή 
ταχύτητα κατά μήκος κεκλιμένου επιπέδου γωνία 
κλίσης φ=45ο. Ο συντελεστής τριβής μεταξύ του 
δαπέδου και του σώματος είναι μ=0,5. Να βρεθεί το 

μέτρο της δύναμης F  που πρέπει να ασκείται στο σώ-
μα παράλληλα προς το κεκλιμένο επίπεδο. 

4. Στην κορυφή κεκλιμένου επιπέδου, γωνίας κλίσης 
φ=30ο, αφήνεται ελεύθερο να κινηθεί ένα σώμα. Το μή-
κος του κεκλιμένου επιπέδου είναι s=10m και ο συντε-
λεστής τριβής μεταξύ του σώματος και του επιπέδου 

είναι μ=
3

4
. i. Να εξεταστεί αν το σώμα θα κινηθεί 

προς τα κάτω. ii. Στην περίπτωση που θα κινηθεί, να 
βρεθεί το μέτρο της ταχύτητας του σώματος τη στιγμή 
που θα φτάσει στη βάση του κεκλιμένου επιπέδου. 
5. Από τη βάση κεκλιμένου επιπέδου γωνίας κλίσης 
φ=30ο, εκτοξεύεται προς τα πάνω ένα σώμα με αρχική  
ταχύτητα μέτρου υo=20m/s. Ο συντελεστής τριβής μετα-

ξύ του σώματος και του επιπέδου είναι μ=
3

3
. Να υπο-

λογιστεί το διάστημα που θα διανύσει το σώμα μέχρι να 
μηδενιστεί η ταχύτητά του. 
6. Δύο σώματα, μαζών m1=1kg και m2=2kg, είναι δεμέ-
να με νήμα, και ανεβαίνουν ένα κεκλιμένο επίπεδο, γω-
νίας κλίσης φ=30ο, με επιτάχυνση α=1m/s2. Ο συντελε-
στής τριβής μεταξύ των σωμάτων και του επιπέδου εί-
ναι μ=0,1. Να βρεθεί το μέτρο μιας δύναμης F, παράλ-
ληλης με το επίπεδο κίνησης, με την οποία τραβάμε τα 
σώματα, καθώς και η τάση του νήματος. 
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ΘΕΜΑΤΑ 2 Τράπεζας θεμάτων 
B1. Σε ένα σώμα μάζας m που αρχικά ηρεμεί σε ορι-
ζόντιο επίπεδο ασκούμε κατακόρυφη σταθερή δύναμη 
μέτρου F, οπότε το σώμα κινείται κατακόρυφα προς τα 
πάνω με σταθερή επιτάχυνση μέτρου α=2g, όπου g η 
επιτάχυνση της βαρύτητας. 
Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.  
Αν η επίδραση του αέρα είναι αμελητέα τότε το βάρος 
του σώματος θα έχει μέτρο : 

α) F.  β) 3F.     γ) F/3. 
Β) Να δικαιολογηθεί η απάντησή σας. 
B2. Δύο μεταλλικές σφαίρες Σ1, Σ2 έχουν βάρη μέτρων 
Β1 και Β2, αντίστοιχα, και κρέμονται ακί-
νητες από την οροφή με την βοήθεια νη-
μάτων αμελητέας μάζας, όπως φαίνεται 
στο σχήμα.  
Α) Να μεταφέρετε το διπλανό σχήμα στο 
γραπτό σας και να σχεδιάσετε τις δυνά- 
μεις που ασκούνται στις σφαίρες Σ1 και Σ2. 
Β) Να υπολογίσετε τα μέτρα των δυνάμεων που 
σχεδιάσατε, σε συνάρτηση με τα βάρη Β1, Β2 των δύο 
σφαιρών. 
B3. Μια μεταλλική σφαίρα 
κινείται κατακόρυφα προς 
τα πάνω (1ο σχήμα) και 
κατακόρυφα προς τα κάτω 
(2ο σχήμα) με σταθερή 
επιτάχυνση, το μέτρο της 
οποίας είναι ίσο με α και στις δύο περιπτώσεις, όπως 
φαίνεται στο σχήμα. Στην εικόνα παριστάνονται 
επίσης και οι δυνάμεις που ασκούνται στη σφαίρα σε 
κάθε περίπτωση. 
Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση. 
Για τα μέτρα των δυνάμεων ισχύει η σχέση : 

α) F1+F2=2mg.   β) F1-F2=mg. γ) F1+F2=mg. 
Β) Να δικαιολογηθεί η απάντησή σας. 
B4. Μικρό σώμα μάζας m=500g κινείται σε οριζόντιο 
επίπεδο με σταθερή ταχύτητα, με την επίδραση 

σταθερής οριζόντιας δύναμης F  μέτρου 10Ν. 
Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση. 
Αν διπλασιαστεί το μέτρο της δύναμης που ασκείται 
στο σώμα, τότε το σώμα θα αποκτήσει επιτάχυνση 
μέτρου : 

α) 20m/s2.  β) 2m/s2. γ) 0,2m/s2. 
Β) Να δικαιολογηθεί η απάντησή σας. 
B5. Γερανός ασκεί σε κιβώτιο κατακόρυφη δύναμη   
με την επίδραση της οποίας το κιβώτιο κατεβαίνει 
κατακόρυφα με επιτάχυνση μέτρου g/2, όπου g είναι η 
επιτάχυνση της βαρύτητας. 
Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση : 
Αν η αντίσταση του αέρα είναι αμελητέα, τότε για το 

μέτρο F της δύναμης F  και το μέτρο Β του βάρους του 
κιβωτίου ισχύει : 

α) 
B

F
2

 .     β) F=2B. γ) F=Β. 

Β) Να δικαιολογηθεί η απάντησή σας. 
B6. Σ’ ένα σώμα μάζας m, ασκείται σταθερή συνιστα-
μένη δύναμη μέτρου F, οπότε αυτό κινείται με επιτά-
χυνση μέτρου α. 
Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση : 
Αν η ίδια δύναμη ασκηθεί σε σώμα μάζας 2m, τότε αυτό 
θα κινηθεί με επιτάχυνση μέτρου : 

α) 2α. β) 3α.   γ) α/2. 
Β) Να δικαιολογηθεί η απάντησή σας. 
B7. Δύο σώματα Σ1 και Σ2, 
με μάζες m1 και m2 αντίστοι-
χα, είναι ακίνητα σε λείο 
οριζόντιο δάπεδο. Τη χρονι-
κή στιγμή t=0, στα σώματα 
ασκούνται οριζόντιες δυνά-
μεις οι οποίες έχουν ίσα μέ-
τρα και αρχίζουν να κινούνται ευθύγραμμα. Στο διπλανό 
διάγραμμα ταχύτητας – χρόνου, φαίνεται πως μεταβάλ-
λεται το μέτρο της ταχύτητας των σωμάτων σε συνάρ-
τηση με το χρόνο. 
Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση : 
Για τις μάζες των σωμάτων ισχύει η σχέση : 

α) m1=m2.    β) m1=2m2. γ) m2=2m1. 
Β) Να δικαιολογηθεί η απάντησή σας. 
B8. Ένα φορτηγό και ένα Ι.Χ. επιβατηγό αυτοκίνητο 
κινούνται με ταχύτητες ίσου μέτρου σε ευθύγραμμο, 
οριζόντιο δρόμο. Κάποια χρονική στιγμή οι οδηγοί τους 
εφαρμόζουν τα φρένα προκαλώντας και στα δύο οχή-
ματα συνισταμένη δύναμη ίδιου μέτρου και αντίρροπη 
της ταχύτητάς τους. 
Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση. 
Το όχημα που θα διανύσει μεγαλύτερο διάστημα από τη 
στιγμή που άρχισε να επιβραδύνεται, μέχρι να σταμα-
τήσει είναι : 

α) το φορτηγό.   β) το Ι.Χ. επιβατηγό. 
γ) κανένα από τα δύο, αφού θα διανύσουν το ίδιο διά-
στημα 
Β) Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 
B9. Δύο μικρές μεταλλικές σφαίρες (1) και (2) αφήνο-
νται ελεύθερες να κινηθούν χωρίς αρχική ταχύτητα από 
διαφορετικά ύψη. Η σφαίρα (1) αφήνεται από ύψος h1 
και για να φτάσει στο έδαφος χρειάζεται διπλάσιο χρό-
νο από τη σφαίρα (2) που αφήνεται από ύψος h2. Δίνε-
ται ότι η επιτάχυνση της βαρύτητας (g) είναι σταθερή 
και η επίδραση του αέρα θεωρείται αμελητέα. 
Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση. 

Ο λόγος των υψών 1

2

h

h
, από τα οποία αφέθηκαν να πέ-

σουν οι σφαίρες είναι ίσος με : 
α) 4. β) 2. γ) ½. 
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Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 
B10. Μια μικρή σφαίρα μάζας m=2kg κινείται 

ευθύγραμμα με την επίδραση δύο μόνο δυνάμεων 1F  

και 2F , σταθερής κατεύθυνσης. Οι δυνάμεις είναι συ-

νεχώς κάθετες μεταξύ τους με μέτρα F1=3Ν και F2=4Ν. 
Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση. 
Η σφαίρα κινείται με επιτάχυνση που έχει μέτρο ίσο 
με : 

α) 3,5m/s2. β) 2,5m/s2 γ) 0,5m/s2. 
Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. 
B11. Τα κιβώτια Σ1 και Σ2 του σχήματος, έχουν ίσες 
μάζες και είναι δεμένα με αβαρές και μη εκτατό νήμα. 
Τα κιβώτια σύρονται πάνω σε λείο οριζόντιο δάπεδο 

με την επίδραση οριζόντιας σταθερής δύναμης F  και 

μετακινούνται ευθύγραμμα με σταθερή επιτάχυνση α
, ενώ το αβαρές και μη εκτατό νήμα που τα συνδέει 
είναι συνεχώς τεντωμένο. 

 
Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση. 
Αν Τ είναι το μέτρο της δύναμης  που ασκεί το νήμα σε 
κάθε κιβώτιο, τότε το μέτρο της δύναμης   είναι : 

α) F=T.  β) F=2T. γ) F=3T. 
B) Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 
B12. Σε ένα κιβώτιο που αρχικά ηρεμεί πάνω σε λείο 
οριζόντιο επίπεδο, αρχίζει τη χρονική στιγμή t=0 να 
εφαρμόζεται μια οριζόντια δύναμη σταθερής 
κατεύθυνσης, το μέτρο της οποίας είναι σταθερό μέχρι 
τη στιγμή t1. Στη συνέχεια το μέτρο της δύναμης μειώ-
νεται μέχρι που μηδενίζεται τη χρονική στιγμή t2, όπως 
φαίνεται στο διάγραμμα. 

 
Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση. 
α) Μέχρι τη χρονική στιγμή t1, το κιβώτιο εκτελεί ευ-
θύγραμμη ομαλή κίνηση. 
β) Μέχρι την στιγμή t1 το σώμα εκτελεί ομαλά επιτα-
χυνόμενη κίνηση και στην συνέχεια επιβραδυνόμενη 
κίνηση. 
γ) Μετά από τον μηδενισμό της δύναμης το σώμα 
συνεχίζει να κινείται με σταθερή ταχύτητα. 
Β) Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 
B13. Κιβώτιο βρίσκεται ακίνητο σε λείο οριζόντιο επί-
πεδο. Τη χρονική στιγμή t=0s στο κιβώτιο ασκείται 
οριζόντια (συνισταμένη) δύναμη η τιμή της οποίας σε 
συνάρτηση με το χρόνο δίνεται από το διάγραμμα. 

 
Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση. 
Το κιβώτιο κινείται με : 
α) τη μέγιστη κατά μέτρο επιτάχυνση και τη μέγιστη 
κατά μέτρο ταχύτητα τη χρονική στιγμή t1. 
β) τη μέγιστη κατά μέτρο επιτάχυνση και τη μέγιστη κα-
τά μέτρο ταχύτητα τη χρονική στιγμή t2. 
γ) τη μέγιστη κατά μέτρο επιτάχυνση τη χρονική στιγμή 
t1 και τη μέγιστη κατά μέτρο ταχύτητα τη χρονική στιγμή 
t2. 
Β) Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 
B14. Σε ένα κιβώτιο που αρχικά ήταν ακίνητο πάνω σε 

λείο οριζόντιο επίπεδο, ασκείται οριζόντια δύναμη F . 
Το κιβώτιο κινείται πάνω στο οριζόντιο επίπεδο με τα-
χύτητα που αυξάνεται ανάλογα με το χρόνο. 
Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση. 
Η γραφική παράσταση της τιμής της δύναμης (F) που 
ασκείται στο κιβώτιο σε συνάρτηση με το χρόνο παρι-
στάνεται σωστά με το διάγραμμα : 
Β) Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

B15. Στο κιβώτιο που φαίνεται στο σχήμα, ασκούνται 

δύο οριζόντιες δυνάμεις 1F  και 2F , με μέτρα F1=4N και 

F2=3N. Το κιβώτιο παραμένει συνεχώς ακίνητο στο ορι-
ζόντιο δάπεδο. 

 
Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 
Στο κιβώτιο, ασκείται από το δάπεδο στατική τριβή, η 
οποία έχει : 
α) φορά προς τα δεξιά και μέτρο ίσο με 1Ν. 
β) φορά προς τα αριστερά και μέτρο ίσο με 1Ν. 
γ) φορά προς τα αριστερά και μέτρο ίσο με 7Ν. 
Β) Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 
B16. Ο κύβος βρίσκεται πάνω σε μια σανίδα, η οποία 
κινείται οριζόντια με επιτάχυνση ίση με α, με την επί-
δραση οριζόντιας δύναμης μέτρου F, όπως φαίνεται στο 
σχήμα. Ο κύβος Κ κινείται μαζί με την σανίδα χωρίς να 
ολισθαίνει πάνω σε αυτήν. 

 
Α) Να σχεδιάσετε τις δυνάμεις που ασκούνται στον κύ-
βο. 

F2 F1 

F 
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Β) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση. 
Ποια συνιστώσα δύναμης από αυτές που ασκούνται 
στον κύβο, τον αναγκάζει να κινείται μαζί µε τη σανί-
δα; 

α) Η δύναμη F.  β) Το βάρος του.  
γ) Η στατική τριβή. 

Γ) Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 
B17. Σώμα βάρους 10Ν, διατηρείται ακίνητο στο 
πάτωμα. Στο σώμα ασκείται κατακόρυφη δύναμη 
μέτρου F (μετρημένη σε N) με φορά προς τα πάνω. Το 
μέτρο της δύναμης διαρκώς αυξάνεται. 
Α) Συμπληρώστε στον πίνακα το μέτρο της κάθετης 
δύναμης επαφής Ν, που ασκείται από το πάτωμα στο 
σώμα. 

F(N) N(N) 

0  

2  

6  

10  

Β) Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας. 
B18. Καθώς ο Μάριος περπατούσε από το σχολείο 
προς το σπίτι του, είδε έναν ελαιοχρωματιστή να στέ-
κεται σε μια ψηλή σκαλωσιά και να βάφει έναν τοίχο. 
Κατά λάθος, ο ελαιοχρωματιστής έσπρωξε τον κουβά 
με την μπογιά (μάζας 10kg) και τη βούρτσα (μάζας 
0,5kg). Τα δύο αυτά αντικείμενα έπεσαν στο έδαφος 
ταυτόχρονα. Η αντίσταση του αέρα θεωρείται 
αμελητέα : 
Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση : 
α) Η δύναμη της βαρύτητας που ασκείται στον κουβά 
με την μπογιά έχει μεγαλύτερο μέτρο από τη δύναμη 
της βαρύτητας που ασκείται στην βούρτσα. 
β) Αφού τα δύο αντικείμενα κινούνται με την ίδια 
επιτάχυνση, το μέτρο της δύναμης της βαρύτητας που 
ασκείται στο κάθε ένα θα πρέπει να είναι το ίδιο. 
γ) Η δύναμη της βαρύτητας που ασκείται στην βούρ-
τσα έχει μεγαλύτερο μέτρο ώστε να μπορεί να κινείται 
με τον ίδιο τρόπο όπως ο κουβάς. 
Β) Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 
B19. Ένα κιβώτιο μάζας 2kg ολισθαίνει σε οριζόντιο 

δάπεδο με την επίδραση οριζόντιας δύναμης F . Το 
κιβώτιο ολισθαίνει με επιτάχυνση μέτρου α=1m/s2. 

Διπλασιάζουμε το μέτρο της δύναμης F  οπότε το 
κιβώτιο ολισθαίνει με επιτάχυνση μέτρου ίσου με 
3m/s2. Η αντίσταση του αέρα θεωρείται αμελητέα. 
Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση. 

Το μέτρο της δύναμης F  ισούται με : 
α) 8Ν.   β)4Ν.   γ)6Ν. 

Β) Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 
B20. Σ’ ένα κιβώτιο μάζας m που βρίσκεται ακίνητο σε 
λείο οριζόντιο δάπεδο, ασκείται σταθερή οριζόντια  

δύναμη 1F  και το σώμα κινείται με επιτάχυνση μέτρου 

α. 
Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση. 

Αν μαζί με την 1F , ασκούμε στο σώμα και δεύτερη ορι-

ζόντια δύναμη 2F  με μέτρο 1
2

F
F

3
  και αντίθετης κατεύ-

θυνσης από την 1F , τότε η επιτάχυνση με την οποία θα 

κινείται το σώμα θα έχει μέτρο ίσο με : 

α) 
α

2
. β) 

2α

3
.      γ) 

α

3
. 

Β) Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 
B21. Ένα σώμα είναι ακίνητο 
πάνω σε οριζόντιο επίπεδο. 
Στο σώμα τη χρονική στιγμή 
to=0, αρχίζει να ασκείται ορι-

ζόντια δύναμη F , της οποίας 
το μέτρο σε συνάρτηση με το 
χρόνο φαίνεται στο διάγραμμα. Το σώμα στη χρονική 
διάρκεια από 0s 10s, παραμένει ακίνητο ενώ τη χρο-
νική στιγμή t=10s αρχίζει να κινείται. 
Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση. 
Η δύναμη τριβής που ασκείται στο σώμα τη χρονική 
στιγμή t=10s έχει μέτρο 80Ν. Ο σωστότερος χαρακτη-
ρισμός για αυτή είναι : 

α) Στατική τριβή. β) Τριβή ολίσθησης. 
γ) Οριακή τριβή. 

Β) Να δικαιολογήσετε την απάντησής σας. 

B22. Γερανός ασκεί σε κιβώτιο κατακόρυφη δύναμη 1F  

με την επίδραση της οποίας το κιβώτιο ανεβαίνει κατα-
κόρυφα με επιτάχυνση μέτρου g/2, όπου g είναι η επι-
τάχυνση της βαρύτητας. Όταν ο γερανός κατεβάζει το 

ίδιο κιβώτιο ασκώντας σε αυτό κατακόρυφη δύναμη 2F , 

το κιβώτιο κατεβαίνει με επιτάχυνση μέτρου g/2. 
Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση. 
Αν στο κιβώτιο σε κάθε περίπτωση ασκούνται δύο δυ-
νάμεις, η δύναμη του βάρους και αυτή από το γερανό, 
τότε για τα μέτρα τους θα ισχύει : 

α) F1=F2. β) F1=3F2.   γ) F1=2F2. 
Β) Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 
 

 

 

 

 

 



 

 

1ο Διαγώνισμα δυνάμεων (1h) 
ΘΕΜΑ 1ο 
Στις ερωτήσεις 1-4 να κυκλώσετε την σωστή απάντηση. 

Α1. Ένα κιβώτιο κινείται με σταθερή ταχύτητα υ  πάνω σε οριζόντιο δάπεδο υπό την επίδραση σταθερής οριζόντιας 
δύναμης μέτρου 10Ν. Αν στον οριζόντιο άξονα της κίνησης, ασκούνται μόνο η παραπάνω δύναμη και η τριβή ολί-
σθησης, τότε η τριβή ολίσθησης είναι ίση με : 

α) 10Ν. 
β) 5Ν. 
γ) 15Ν. 
δ) 0Ν. 

 
Α2. Ένα σώμα ανεβαίνει με αρχική ταχύτητα ου  σε λείο κεκλιμένο επίπεδο, χωρίς την εφαρμογή κάποιας δύναμης 

από εμάς. Τότε : 
α) η ταχύτητά του συνεχώς αυξάνεται. 
β) μόνο η τριβή ολίσθησης είναι υπεύθυνη για την επιβράδυνση του σώματος. 
γ) η συνιστώσα wx του βάρους και η τριβή ολίσθησης είναι υπεύθυνες για την επιβράδυνση του σώματος. 
δ) το σώμα εκτελεί Ε.Ο.Κ. 

 
Α3. Η ολίσθησης τριβή είναι μία δύναμη, η οποία : 

α) ασκείται από τη Γη. 
β) είναι κάθετη στο σώμα που ασκείται. 
γ) εξαρτάται από την επιφάνεια του σώματος που κινείται. 
δ) εξαρτάται από την φύση των επιφανειών που έρχονται σε επαφή. 

 
Α4. Δύο φίλοι, διαφορετικής μάζας, τραβάει ο ένας τον άλλον με την βοήθεια ενός σχοινιού. Τότε : 

α) ασκεί ο ένας στον άλλον δύναμη ίδιου μέτρου και ίδιας κατεύθυνσης. 
β) ασκεί ο ένας στον άλλον δύναμη ίδιου μέτρου και αντίθετης κατεύθυνσης. 
γ) ασκεί ο ένας στον άλλον δύναμη διαφορετικού μέτρου και ίδιας κατεύθυνσης. 
δ) ασκεί ο ένας στον άλλον δύναμη διαφορετικού μέτρου και αντίθετης κατεύθυνσης. 

 
Α5. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασμένες (Λ). 

α) Η δράση και η αντίδραση είναι δύο δυνάμεις που ασκούνται στο ίδιο σώμα. 
β) Η συνισταμένη δύο κάθετων συνιστωσών προσδιορίζεται με τον κανόνα του Πυθαγόρειου Θεωρήματος. 
γ) Ο θεμελιώδης νόμος της μηχανικής αναφέρει ότι η συνισταμένη δύναμη πάνω σ’ ένα σώμα είναι ανάλογη 
της επιτάχυνσης που αναπτύσσεται στο σώμα αυτό. 
δ) Η συνισταμένη της δράσης και της αντίδρασης είναι ίση με μηδέν. 
ε) Μονάδα μέτρησης των δυνάμεων στο S.I. είναι το Newton (N). 

 
 

ΘΕΜΑ 2ο 
Μια μεταλλική σφαίρα κινείται κατακόρυφα προς τα πάνω (1ο σχήμα) και κατακόρυφα προς τα κάτω (2ο σχήμα) με 
σταθερή επιτάχυνση, το μέτρο της οποίας είναι ίσο με α και στις δύο περιπτώσεις, 
όπως φαίνεται στο σχήμα. Στην εικόνα παριστάνονται επίσης και οι δυνάμεις που 
ασκούνται στη σφαίρα σε κάθε περίπτωση. 
Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση. 
Για τα μέτρα των δυνάμεων ισχύει η σχέση : 
α) F1+F2=2mg.    β) F1-F2=mg.   γ) F1+F2=mg. 
Β) Να δικαιολογηθεί η απάντησή σας. 
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ΘΕΜΑ 3ο 
Ένα μικρό σώμα μάζας 2kg βρίσκεται αρχικά ακίνητο πάνω σε οριζόντιο δάπεδο. Τη χρονική στιγμή t=0s, ασκείται 

στο σώμα σταθερή οριζόντια δύναμη F . Η δύναμη ασκείται στο σώμα μέχρι τη χρονική στιγμή t1=4s οπότε εκείνη 
τη στιγμή έχει αποκτήσει ταχύτητα μέτρου υ=20m/s. Τη χρονική στιγμή t1 η δύναμη καταργείται και το σώμα 
επιβρα-δύνεται ομαλά μέχρι τη χρονική στιγμή t2=12s που η ταχύτητά του μηδενίζεται. Δίνεται η επιτάχυνση της 
βαρύτητας g=10m/s2. 

α) Να σχεδιάσετε όλες τις δυνάμεις που δέχεται το σώμα πριν την κατάργηση της F . 
 
β) Να υπολογίσετε την κάθετη αντίδραση που δέχεται το σώμα από το δάπεδο. 
 
 
γ) Να υπολογιστεί η επιβράδυνση που εμφανίζεται στο χρονικό διάστημα t1 t2. 
 
 
δ) Να υπολογίσετε τον συντελεστή τριβής ολίσθησης μεταξύ σώματος και δαπέδου. 
 
 

ε) Να προσδιορίσετε το μέτρο της δύναμης F . 
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ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
ΕΡΓΟ ΔΥΝΑΜΗΣ 

Έστω μια δύναμη F  ασκείται σ’ ένα σώμα μάζας m και το μετακινεί κατά x. Τότε, έργο της δύναμης (WF), 

ορίζουμε την ενέργεια που μεταφέρεται στο σώμα από την δύναμη, ή την ενέργεια που μετασχηματίστηκε σε 

κάποια άλλη μορφή ενέργειας, π.χ. θερμότητα. Άρα το έργο μιας δύναμης εκφράζει : 

α) την ενέργεια που μεταφέρεται από ένα σώμα Α σ' ένα άλλο σώμα Β. Δηλαδή :  

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΩΜΑΤΟΣ Α ΜΕΣΩ ΕΡΓΟΥ W
ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΩΜΑΤΟΣ Β. 

β) την ενέργεια που μετατρέπεται από μια μορφή Ε1 σε μια άλλη μορφή Ε2. Δηλαδή : 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΟΡΦΗΣ Ε1
ΜΕΣΩ ΕΡΓΟΥ W

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΟΡΦΗΣ Ε2. 

 

 

ΕΡΓΟ ΔΥΝΑΜΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 

Έργο W μιας δύναμης F  σταθερού μέτρου, όταν το σημείο εφαρμογής της μετατοπίζεται ευθύγραμμα κατά 

μετατόπιση x, ονομάζουμε το μονόμετρο μέγεθος που ορίζεται από 

τη σχέση : 

W=F x συνθ  , 

όπου θ είναι η γωνία που σχηματίζει η δύναμη με την μετατόπιση. Μονάδα μέτρησης του έργου στο σύστημα S.I. 

είναι το 1Joule=1N  m. 

 Θετικό έργο σημαίνει ότι η δύναμη μεταβιβάζει ενέργεια μέσω του έργου της στο σώμα, (ωφέλιμο έργο). 

Άρα το σώμα κερδίζει ενέργεια. 

 

 Αρνητικό έργο σημαίνει ότι η δύναμη καταναλώνει ενέργεια μέσω του έργου της από το σώμα, (καταναλι-

σκόμενο έργο). Χαρακτηριστικό παράδειγμα δύναμης της οποίας το έργο είναι ΠΑΝΤΑ αρνητικό είναι η 

τριβή. 
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Μηδενικό έργο σημαίνει ότι η δύναμη ούτε απορροφά ούτε μεταβιβάζει ενέργεια μέσω του έργου της στο σώμα. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι δυνάμεις οι οποίες είναι κάθετες στην μετατόπιση. 

 

ΕΡΓΟ ΔΥΝΑΜΗΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 

Όταν η δύναμη F  δεν είναι σταθερού μέτρου, αλλά το μέτρο της μεταβάλλε-

ται συναρτήσει της μετατόπισης, π.χ. F=5x, F=10+2x, F=8-3x, το έργο της δύναμης 

το υπολογίζουμε από το εμβαδόν της γραφικής παράστασης της δύναμης 

συναρτήσει της μετατόπισης. Από το εμβαδόν που περικλείεται μεταξύ της 

γραφικής παράστασης και του άξονα της μετατόπισης, μεταξύ δύο 

συγκεκριμένων θέσεων του σώματος x1 και x2, βρίσκουμε το έργο που συνοδεύει 

την δύναμη για την μετακίνηση του σώματος κατά την διαδρομή από το x1 x2. Αν το εμβαδόν μας βγει θετικό 

σημαίνει ότι το έργο είναι ωφέλιμο, σε αντίθετη περίπτωση καταναλισκόμενο. Άρα : 

Εμβαδόν F-x= έργο δύναμης μεταβλητού μέτρου. 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΥΝΑΜΗΣ 
(Όπου χρειάζεται g=10m/s2) 
1. Ένας μαθητής σπρώχνει το θρανίο ασκώντας του 
οριζόντια δύναμη και το μετακινεί πάνω στο μη λείο 
δάπεδο της αίθουσάς του. Πόσες δυνάμεις παράγουν 
έργο ; Τι εκφράζει το έργο κάθε δύναμης ; 
2. Ένα αυτοκίνητο κινείται στην εθνική οδό με σταθε-
ρή ταχύτητα υ=30m/s. Αν η αντίσταση Α του αέρα 
δίνεται από τη σχέση Α=4υ (Α σε Ν και υ σε m/s), να 
βρείτε το έργο της για μετατόπιση του αυτοκινήτου 
κατά 50m. 
3. Να βρείτε το έργο μιας δύναμης η οποία μετατοπί-
ζει το σημείο εφαρμογής της κατά x=10m, κατά τη δι-
εύθυνσή της αν το μέτρο της είναι : i. F=4N και ii. F= 
=(10-x)Ν. 
4. Σώμα μάζας m=2kg κινείται σε οριζόντιο δάπεδο με 
σταθερή ταχύτητα υπό την επίδραση σταθερής οριζό-

ντιας δύναμης F . Ο συντελεστής τριβής ολίσθησης με-
ταξύ σώματος κι δαπέδου είναι μ=0,2. Να βρεθεί το 
έργο της δύναμης και το έργο της τριβής ολίσθησης 
για μετατόπιση του σώματος κατά x=10m. 
5. Σώμα μάζας m=10kg κινείται προς τα πάνω σε κε-
κλιμένο επίπεδο γωνίας κλίσης φ=30ο με την επίδραση 
δύναμης μέτρου F=200N που έχει την διεύθυνση του 
κεκλιμένου επιπέδου. Αν ο συντελεστής τριβής ολί-
σθησης μεταξύ του σώματος και του επιπέδου είναι 
μ=0,1, να βρεθούν τα έργα όλων των δυνάμεων που 
ασκούνται στο σώμα όταν αυτό μετατοπιστεί κατά x= 
=20m πάνω στο επίπεδο. 

6. Σ’ ένα σώμα, το οποίο αρχικά ηρεμεί πάνω σε λείο 

οριζόντιο επίπεδο, ασκείται οριζόντια δύναμη F  σταθε-
ρής κατεύθυνσης που το μέτρο της δίνεται συναρτήσει 
της μετατόπισης του σώματος, από την σχέση F=10-2x 
(S.I.). Να βρεθεί το έργο της δύναμης : i. για μετατόπιση 
του σώματος κατά x1=4m και ii. μέχρι να μηδενιστεί η 
δύναμη αυτή. 
7. Ένα σώμα μάζας m=10kg αρχικά ηρεμεί σε οριζόντιο 

επίπεδο. Στο σώμα ασκείται δύναμη F  με σταθερή κα-
τεύθυνση, που σχηματίζει με το δάπεδο γωνία φ=45ο, 
και με μέτρο που δίνεται σε συνάρτηση με την μετατό-

πιση του σώματος από την σχέση F=(60-10x) 2  (S.I.). 
Αν το σώμα παρουσιάζει με το δάπεδο τριβή ολίσθησης 
με συντελεστή τριβής μ=0,5, να βρεθούν τα έργα των 
δυνάμεων που ασκούνται στο σώμα για μετατόπιση 
x=4m. 
8. Στο διπλανό σχήμα, το σώμα μά-
ζας m=2kg μετακινείται υπό την επί-
δραση της δύναμης F=20N. Αν ο συ-
ντελεστής τριβής είναι ίσος με μ=0,5 
και συνθ=0,8, να υπολογιστούν τα έργα όλων των δυνά 
μεων που ενεργούν στο σώμα για μετατόπιση 10m. 
9. Κιβώτιο μάζας m=40kg, που αρχικά ηρεμούσε, δέχε-
ται δύναμη από έναν εργάτη μέτρου F=200N υπό γωνία 
φ=45ο ως προς το οριζόντιο επίπεδο. Ο συντελεστής 
τριβής ανάμεσα στο σώμα και το δάπεδο είναι μ=0,2. 
Να υπολογίσετε το έργο των δυνάμεων F και T ύστερα 
από t=4s, από την στιγμή που ξεκίνησε να κινείται. 



 

 

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ 

Συντηρητικές ονομάζονται οι δυνάμεις εκείνες το έργο των οποίων σε κλειστή διαδρομή είναι ίσο με μηδέν ή 

το έργο τους δεν εξαρτάται από την διαδρομή αλλά μόνο από την αρχική και τελική θέση, π.χ. το βάρος. Σε 

αντίθετη περίπτωση, μη συντηρητικές δυνάμεις ονομάζονται οι δυνάμεις εκείνες των οποίων το έργο σε κλειστή 

διαδρομή δεν είναι ίσο με μηδέν ή το έργο τους εξαρτάται από την διαδρομή, π.χ. τριβή. 

 

ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Κάθε σώμα μάζας m που κινείται με ταχύτητα μέτρου υ, έχει κινητική ενέργεια (Κ ή ΕΚ), που δίνεται από την 

σχέση  

21
K m υ

2
  . 

Άρα είναι η μορφή της ενέργειας που προέρχεται λόγω της κίνησης του σώματος. Είναι μονόμετρο μέγεθος, και 

ως μονάδα μέτρησης έχει την μονάδα μέτρησης της ενέργειας, δηλαδή το 1Joule. Η κινητική ενέργεια ενός συστή-

ματος σωμάτων είναι ίση με το άθροισμα των κινητικών ενεργειών των σωμάτων που αποτελούν το σύστημα. 

ΘΕΩΡΗΜΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Θ.Μ.Κ.Ε.) ή ΘΕΩΡΗΜΑ ΕΡΓΟΥ ΕΝΕΡ-

ΓΕΙΑΣ (Θ.Ε.Ε.) 

 

Ένα χρησιμότατο εργαλείο με το οποίο μπορούμε να συνδυάσουμε την κινητική ενέργεια ενός σώματος με τα 

έργα των δυνάμεων που ασκούνται πάνω του, είναι το Θεώρημα Μεταβολής της Κινητικής Ενέργειας, το οποίο 

αναφέρει ότι : η μεταβολή της κινητικής ενέργειας ενός σώματος στο οποίο ενεργούν δυνάμεις, είναι ίση με το 

άθροισμα των έργων όλων των δυνάμεων που ασκούνται σ’ αυτό. Δηλαδή : 

1 2

2 2
τελ. αρχ. F τελ. αρχ. F F

1 1
ΔK K Κ ΣW mυ mυ W W ...

2 2
         

όπου : 
1 2F FW W ...   είναι τα έργα όλων των δυνάμεων που ασκούνται πάνω στο σώμα και 

        τελ. αρχ.K ,Κ  είναι οι κινητικές ενέργειες του σώματος σε δύο χαρακτηριστικές θέσεις (αρχική και τελική) του  

σώματος. 

Για να εφαρμόσουμε το Θ.Μ.Κ.Ε. : 

 Παίρνουμε δύο θέσεις (εκείνες όπου με ενδιαφέρουν) και υπολογίζω την κινητική τους ενέργεια. 

 Σχεδιάζω όλες τις δυνάμεις, αναλύω όπου χρειάζεται και γράφω τις εξισώσεις που δίνουν το έργο για 

καθεμία. 

 Δεν ξεχνάμε ότι οι δυνάμεις εκείνες που είναι κάθετες στην μετατόπιση έχουν έργο ίσο με μηδέν, ενώ 

για να βρούμε το έργο δυνάμεων μεταβλητού μέτρου κάνουμε την γραφική τους παράσταση. 

 Τέλος εφαρμόζουμε την σχέση : 
1 2

2 2
τελ. αρχ. F F

1 1
mυ mυ W W ...

2 2
     

 Μπορούμε αντί να βρούμε τα επιμέρους έργα των δυνάμεων να βρούμε το έργο της συνισταμένης 

δύναμης. 



 

 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ Θ.Μ.Κ.Ε. 
(Όπου χρειάζεται g=10m/s2) 
1. Ένα σώμα μάζας 2kg ηρεμεί σε οριζόντιο επίπεδο 
στη θέση Α. Κάποια στιγμή δέχεται την επίδραση μιας 
σταθερής οριζόντιας δύναμης F=10Ν, οπότε μετακινεί-
αι και μετά από λίγο περνά από μια θέση Β, όπου 
(ΑΒ)=x=6m, με ταχύτητα υΒ=6m/s. i) Να υπολογίστε το 
έργο της δύναμης και την κινητική ενέργεια του 
σώματος στη θέση Β. Να σχολιάστε τα δυο αποτελέ-
σματα. ii) Να υπολογίστε το έργο της ασκούμενης τρι-
βής. Τι μετράει το παραπάνω έργο ; iii) Να βρεθεί ο 
συντελεστής τριβής ολίσθησης μεταξύ σώματος και 
επιπέδου. iv) Επαναλαμβάνουμε το πείραμα, αλλά τώ-
ρα το μέτρο της δύναμης είναι F1=17,5Ν. Με ποια 
ταχύτητα το σώμα φτάνει στη θέση Β ; 
2. Ένα αυτοκίνητο μάζας m=1.000kg κινείται με στα-
θερή ταχύτητα 15m/s. Αν ο οδηγός εφαρμόσει τα 
φρένα στο αυτοκίνητο αναπτύσσεται μια δύναμη τρι-
βής ίση με 7.500Ν. Να βρεθεί σε πόση απόσταση θα 
σταματήσει το αυτοκίνητο. 
3. Ένα σώμα αφήνεται να 
κινηθεί κατά μήκος του 
λείου κεκλιμένου επιπέ-
δου. Το σώμα μετά από 
τη διαδρομή ΑΓ εισέρχε-
ται στο οριζόντιο επίπεδο με το οποίο έχει συντελεστή 
τριβής ολίσθησης μ=0,2. Αν είναι ΑΓ=ΓΖ=6m, να βρείτε 
την ταχύτητα με την οποία φτάνει το σώμα στο σημείο 
Ζ. 
4. Ένας μαθητής σπρώχνει ένα κιβώτιο μάζας m= 
100kg πάνω σ’ έναν οριζόντιο δρόμο με τον οποίο το 
κιβώτιο έχει συντελεστή τριβής ολίσθησης μ=0,5. 
Πόση ενέργεια προσφέρει ο μαθητής στο κιβώτιο, αν 
το μετατοπίσει με σταθερή ταχύτητα, κατά 10m; 
5. Σ’ ένα σώμα μάζας m=20kg, που 
ηρεμεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο, 
ασκείται δύναμη F=50N, υπό γωνία 
θ=60°, όπως φαίνεται στην εικόνα. 
i. Πόσο είναι το έργο της δύναμης 
για μετατόπιση του σώματος κατά 
x=10m ; ii. Πόση είναι η ταχύτητα του σώματος όταν 
x=10m ; 
6. Ένα σώμα μάζας m=4kg κινείται σε λείο οριζόντιο 
επίπεδο με σταθερή ταχύτητα υo=10m/s. Από τη 
χρονική στιγμή t=0, ασκούμε στο σώμα δύναμη F=10N 
αντίθετης κατεύθυνσης με εκείνη της ταχύτητάς του. 
Να βρεθεί : i. Η ταχύτητα του σώματος μετά από  
διαδρομή x1=7,2m. ii. Η απόσταση που θα διανύσει το 
σώμα μέχρι να μηδενιστεί στιγμιαία η ταχύτητά του. 
7. Ένα μικρό κιβώτιο με μάζα 
m=5kg συγκρατείται ακίνητο 
πάνω στο κεκλιμένο επίπεδο με 
το οποίο παρουσιάζει τριβή 
ολίσθησης με συντελεστή μ=0,4 
όπως φαίνεται στην εικόνα. Αν 
αυξήσουμε την τιμή της δύνα- 

μης ώστε να γίνει F=100N το σώμα ολισθαίνει προς τα 
επάνω. Πόση ταχύτητα θα έχει μετά από μετατόπιση 
x=5m ; Δίνεται ημθ=0,6, συνθ=0,8 και ότι μστmax=μολ. 
8. Το σώμα μάζας m=2kg 
αφήνεται στο σημείο Α 
του λείου κεκλιμένου επι-
πέδου και μετά από δια-
δρομή x=5m, σταματάει 
στο σημείο Δ του οριζό-
ντιου επιπέδου με το οποίο 
έχει συντελεστή τριβής ολίσθησης μ=0,6. i. Με πόση τα-
χύτητα φτάνει το σώμα στο σημείο Γ; ii. Πόση είναι η 
ελάχιστη ενέργεια που απαιτείται για να επαναφέρουμε 
το σώμα στο σημείο Α ; 
9. Σώμα μάζας m=25kg ηρεμεί πάνω σε λείο οριζόντιο 
επίπεδο. Στο σώμα ασκείται σταθερή δύναμη F=100N 
υπό γωνία 60ο ως προς τον ορίζοντα, οπότε το σώμα 
μετατοπίζεται κατά x=3m. Να βρεθούν : i. τα έργα όλων 
των δυνάμεων που ασκούνται στο σώμα για την παρα-
πάνω μετατόπιση και ii. η τελική ταχύτητα που απέκτη-
σε το σώμα. 
10. Σε σώμα μάζας m=2kg, που αρχικά ηρεμεί σε ορι-
ζόντιο επίπεδο, ασκείται οριζόντια δύναμη μέτρου F=20 
Ν. Αν το σώμα δέχεται από το επίπεδο δύναμη τριβής 
ολίσθησης μέτρου Τ=8Ν, να βρεθεί η ταχύτητά του μετά 
από x=5m. 
11. Από ένα σημείο Α ενός κεκλιμένου επιπέδου γωνί-
ας κλίσης φ=60ο αφήνεται ένα σώμα. Το σώμα φτάνει 
στην βάση του κεκλιμένου επιπέδου και συνεχίζει να κι-
νείται σε οριζόντιο επίπεδο, όπου σταματά σε σημείο Δ. 
Τα διαστήματα που διανύει το σώμα στο κεκλιμένο επί-
πεδο και στο οριζόντιο επίπεδο είναι ίσα. Να βρεθεί ο 
συντελεστής τριβής ολίσθησης μεταξύ σώματος και επι-
πέδων, αν είναι σταθερός σε όλη την διαδρομή. 
12. Οι δύο μάζες mΒ=2kg και 
mΑ=3,6kg είναι δεμένες στις 
άκρες του αβαρούς και μη 
εκτατού νήματος του σχήμα-
τος. Αν αφήσουμε το σύστη-
μα ελεύθερο, να βρεθεί η ταχύτητα κάθε μάζας όταν η 
μάζα mΒ έχει μετακινηθεί κατά 1,4cm. Οι τριβές θεω-
ρούνται αμελητέες και η γωνία του κεκλιμένου επιπέ-
δου φ=30ο. 
13. Σώμα βάλλεται προς τα πάνω κατά μήκος κεκλι-
μένου επιπέδου γωνίας κλίσης φ=45ο με αρχική ταχύ-
τητα μέτρου υo=15m/s. Αν ο συντελεστής τριβής ολί-
σθησης μεταξύ σώματος και επιπέδου είναι μ=0,8, να 
βρεθεί : i. το διάστημα x που θα διανύσει το σώμα ανε-
βαίνοντας και ii. το μέτρο της ταχύτητας με την οποία 
θα ξαναπεράσει το σώμα από το σημείο βολής. 
14. Στον οριζόντιο πάγκο ενός μπαρ, ένας μπάρμαν 
δίνει αρχική ταχύτητα 2m/s σε ένα μπουκάλι, στέλνο-
ντάς το προς έναν πελάτη με ευθύγραμμη κίνηση. Το 
μπουκάλι εμφανίζει με τον πάγκο τριβή με σταθερό συ- 



 

 
42 

ντελεστή τριβής ολίσθησης μ=0,3. i. Σε πόση απόστα-
ση από το σημείο εκκίνησης το μπουκάλι εμφανίζει 
ταχύτητα ίση με τη μισή της αρχικής ; Εξαρτάται από 
την μάζα του σώματος ; ii. Με πόση ταχύτητα θα φτά-
σει στον πελάτη που βρίσκεται 62,5cm μακριά από το 
σημείο εκκίνησης του μπουκαλιού ; 
15. Σώμα μάζας m=2kg είναι αρχικά ακίνητο σε οριζό-
ντιο δάπεδο. Το σώμα εμφανίζει με το δάπεδο τριβή 
με συντελεστή μ=0,2. Κάποια στιγμή ασκείται πάνω 
στο σώμα δύναμη μέτρου F=10N. i. Να υπολογίσετε 
την μετατόπιση του σώματος, όταν η ταχύτητά του 
έχει μέτρο 6m/s. ii. Πόση από την ενέργεια που δόθη-
κε στο σώμα εκλύθηκε υπό την μορφή θερμότητας στο 
περιβάλλον στην παραπάνω διαδρομή ; iii. Να γίνει το 
διάγραμμα της κινητικής ενέργειας του σώματος συ-
ναρτήσει της απομάκρυνσής του από την αρχική του 
θέση. 
16. Σώμα μάζας m=1kg, βρίσκεται αρχικά ακίνητο, σε 
οριζόντιο δρόμο μεγάλων διαστάσεων, με το οποίο 
εμφανίζει τριβή με συντελεστή τριβής ολίσθησης μ= 

=0,2. Στο σώμα ασκείται μία δύναμη μέτρου F=5 2 N 
σε διεύθυνση που σχηματίζει με τον ορίζοντα γωνία 
φ=45ο, με φορά προς τα πάνω. Η δύναμη θέτει σε 
κίνηση το σώμα και ασκείται πάνω του για χρόνο 2s 
οπότε και καταργείται. i. Να υπολογίσετε την μέγιστη 
ταχύτητα που αποκτά το σώμα. ii. Να υπολογίσετε την 
συνολική μετατόπιση του σώματος πάνω στο οριζό-
ντιο επίπεδο. iii. Να κάνετε τις γραφικές παραστάσεις 
υ-t και α-t, για το σύνολο της κίνησης. 
17. Σώμα βάλλεται προς τα πάνω από σημείο κεκλι-
μένου επιπέδου γωνίας κλίσης φ=30ο, με αρχική ταχύ-
τητα 8m/s, παράλληλη με αυτό. Το σώμα εμφανίζει με  
το κεκλιμένο επίπεδο τριβή με συντελεστή τριβής ολί-

σθησης μ=
3

5
. i. Σε πόση απόσταση από το σημείο 

βολής θα καταφέρει να φτάσει το σώμα πάνω στο 
κεκλιμένο επίπεδο ; ii. Να δείξετε ότι το σώμα επι-
στρέφει και πάλι προς τα κάτω. iii. Με ποια ταχύτητα 
περνάει κατεβαίνοντας από το σημείο βολής ; 
18. Σώμα ηρεμεί σε οριζόντιο δάπεδο με το οποίο 
εμφανίζει τριβή με συντελεστή τριβής ολίσθησης μ= 
=0,2. Κάποια στιγμή ασκείται στο σώμα μία οριζόντια 

δύναμη F  μεταβλητού μέτρου, που το μέτρο της δίνε-
ται από την σχέση : F=5+2x (S.I.). i. Να υπολογίσετε 
την ενέργεια που δόθηκε στο κιβώτιο από την δύναμη 
F ύστερα από μετατόπιση x=10m. ii. Να υπολογίστε 
την κινητική ενέργεια του σώματος μετά την παραπά-
νω μετατόπιση. 
19. Ένα σώμα μάζας m, είναι ακίνητο πάνω σε λείο 
οριζόντιο επίπεδο. Ασκούμε στο σώμα οριζόντια δύνα-
μη, μέτρου που μεταβάλλεται σύμφωνα με τη σχέση 
F=8-x (x σε m, F σε Ν). Αν η ταχύτητα του σώματος 
μετά από μετακίνησή του κατά 10m είναι υ=2m/s, να 
βρείτε τη μάζα m του σώματος. 

 
 

20. Ένα κιβώτιο μάζας m=2kg είναι 
ακίνητο, πάνω σε λείο οριζόντιο ε-
πίπεδο. Υποθέστε ότι στο κιβώτιο 
ασκούμε οριζόντια δύναμη, που η 
τιμή της μεταβάλλεται όπως φαίνε-
ται στην εικόνα. Πόση είναι η ταχύτητα του κιβωτίου 
όταν η μετατόπισή του είναι 4m ; 
21. Ένα σώμα μάζας m=2kg ισορροπεί σε οριζόντιο ε-
πίπεδο με το οποίο παρουσιάζει τριβή με συντελεστή 
μ=0,25. Ασκούμε στο σώμα 
δύναμη F, που η τιμή της με-
ταβάλλεται σε συνάρτηση 
με τη μετατόπιση x του ση-
μείου εφαρμογής της, σύμ-
φωνα με τη σχέση F=10+5x 
(x σε m, F σε Ν). Να υπολογίσετε : i. Κατά πόσο θα με-
τακινηθεί το σώμα, πριν εγκαταλείψει το οριζόντιο επί-
πεδο; ii. Την ταχύτητα του σώματος τη στιγμή που εγκα-
ταλείπει το οριζόντιο επίπεδο. Δίνεται ημθ=0,8, 
συνθ=0,6. 
22. Ένα σώμα μάζας m=1kg ηρεμεί πάνω σε οριζόντιο 
επίπεδο. Ασκούμε στο σώμα κατακόρυφη δύναμη με 
φορά προς τα επάνω, που η τιμή της είναι F=30-x (x σε 
m, F σε Ν). Αν η δύναμη καταργείται αμέσως μετά το 
μηδενισμό της να υπολογίσετε : i. Το έργο της δύναμης. 
ii. Τη μέγιστη ταχύτητα που αποκτά το σώμα ανε-
βαίνοντας. iii. Τη μέγιστη ανύψωση του σώματος. iv. 
Την ταχύτητα με την οποία το σώμα επιστρέφει στο ορι-
ζόντιο επίπεδο. 
23. Σε σώμα μάζας m=10kg, που αρχικά ηρεμεί σε ορι-

ζόντιο επίπεδο, ασκείται οριζόντια δύναμη F . Το μέτρο 
της δύναμης δίνεται από την σχέση : F=40-10x (S.I.). Αν 
ο συντελεστής τριβής ολίσθησης μεταξύ του σώματος 
και του δαπέδου είναι μ=0,1, να βρεθεί η ταχύτητα του 

σώματος στη θέση όπου μηδενίζεται η δύναμη F . 
24. Σε σώμα μάζας m=2kg που αρχικά ηρεμεί σε οριζό-

ντιο επίπεδο, ασκείται κάποια στιγμή μια δύναμη F  με 
οριζόντια και σταθερή διεύθυνση που το μέτρου της με-
ταβάλλεται με την μετατόπιση, σύμφωνα με την σχέση : 
F=2x+8 (S.I.). Το σώμα εμφανίζει τριβή ολίσθησης με 
συντελεστή μ=0,2. i. Θα κινηθεί το σώμα εξαιτίας της 

δύναμης F  ; ii. Αν ναι να υπολογίσετε την ταχύτητα του 
σώματος μετά από μετατόπιση x=6m. 
25. Σώμα μάζας m=4kg αρχικά ηρεμεί πάνω σε οριζό-
ντιο επίπεδο. Κάποια στιγμή ασκείται στο σώμα μια δύ-

ναμη F  που η διεύθυνσή της σχηματίζει γωνία 45ο προς 
τα πάνω με τον ορίζοντα. Το μέτρο της μεταβάλλεται 

σύμφωνα με την σχέση F=2 2  x+10 2 . Το σώμα πα-
ρουσιάζει τριβή ολίσθησης με το δάπεδο με συντελεστή 
μ=0,2. i. Να υπολογίσετε τα έργα όλων των δυνάμεων 
για μετατόπιση ίση με x=6. ii. Πόσο είναι η ταχύτητά του 
μετά από την παραπάνω μετατόπιση. iii. Θα χάσει επα-
φή το σώμα με το δάπεδο ; Αν ναι σε ποια θέση ; 
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ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Δυναμική ενέργεια έχει ένα σώμα λόγω θέσης ή κατάστασης. Δηλαδή ένα σώμα το οποίο βρίσκεται σε κάποιο 

ύψος h από την επιφάνεια της Γης λέμε ότι έχει δυναμική ενέργεια λόγω θέσης, ενώ ένα λάστιχο ή ένα παραμορ-

φωμένο ελατήριο λέμε ότι έχει δυναμική ενέργεια λόγω κατάστασης. 

Έστω ότι έχουμε ένα σώμα στην επιφάνεια της Γης και του ασκούμε μια δύναμη F  ίση και αντίθετη 

του βάρους του με αποτέλεσμα να ανεβαίνει με σταθερή ταχύτητα σε ύψος h πάνω από την επιφά-

νεια της Γης. Το έργο της δύναμης αυτής είναι ίσο με : 

w F

F F F FW F h συν0 W F h W w h W m g h


             , 

αφού η δύναμη και η μετατόπιση (h) είναι ομόρροπες (και οι δύο προς τα πάνω). Η ενέργεια που ξοδέψαμε για να 

ανυψώσουμε το σώμα στο ύψος h αποθηκεύτηκε μέσα στο σώμα υπό την μορφή δυναμικής ενέργειας. 

Άρα ένα σώμα που βρίσκεται σε κάποιο ύψος h πάνω από την επιφάνεια της Γης έχει δυναμική ενέργεια η 

οποία δίνεται από την σχέση : 

U m g h   , 

δηλαδή είναι ίση με το έργο του βάρους στο ύψος αυτό. 

Πάντα όταν θέλουμε να βρούμε την δυναμική ενέργεια λόγω θέσης ενός σώματος, θα πρέπει να ορίσουμε 

αυθαίρετα μια επιφάνεια στην οποία η δυναμική ενέργεια είναι ίση με μηδέν. Και ως τέτοια επιφάνεια θεωρού-

με, συνήθως, την επιφάνεια της Γης. Άρα ένα σώμα που βρίσκεται στην επιφάνεια της Γης, έχει δυναμική ενέργεια 

λόγω θέσης U=0, αν βρίσκεται σε ύψος h πάνω από αυτήν έχει δυναμική ενέργεια λόγω θέσης U m g h   , ενώ αν 

βρίσκεται σε βάθος h κάτω από αυτήν έχει δυναμική ενέργεια λόγω θέσης U m g h   . 

Δυναμική ενέργεια όμως μπορούμε να έχουμε και λόγω κατάστασης. Για παράδειγμα ένα παραμορφωμένο 

συσπειρωμένο ή επιμηκυμένο) ελατήριο έχει δυναμική ενέργεια η οποία αποδεικνύεται ότι είναι ίση με : 

ελ.

αρχ. τελ.
F ελ. ελ.W U U  . 

Η δυναμική ενέργεια έχει μονάδα το 1Joule. 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 

Έστω ένα σώμα βρίσκεται σε ύψος h1 από την επιφάνεια της Γης (θέση 1), 

έχοντας δυναμική ενέργεια ίση με αρχ. 1U m g h    Το σώμα πέφτει ελεύθερα 

προς το έδαφος και σε απόσταση h2<h1 από αυτό θα έχει δυναμική ενέργεια 

τελ. 2U m g h    (θέση 2). Η μεταβολή της δυναμικής ενέργειας είναι : 

 τελ. αρχ. 2 1 2 1ΔU U U m g h m g h ΔU m g h h 0.               

Το έργο του βάρους κατά την ίδια μετατόπιση (Α Γ), είναι : 

   B 1 2W B ΑΓ m g h h 0.        

Άρα :   Α Γ Α Γ
ΒW ΔU .   

δηλαδή κατά την κίνηση ενός σώματος μέσα στο βαρυτικό πεδίο της Γης, η ελάττωση της δυναμικής ενέργειας 

λόγω θέσης, είναι ίση με το έργο του βάρους για την ίδια μετατόπιση. 
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ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ – ΑΡΧΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Α.Δ.Μ.Ε.) 

 

Μηχανική ενέργεια ονομάζουμε το άθροισμα της κινητικής και της δυναμικής 

ενέργειας. Δηλαδή : 

Ε=Κ+U. 

Όταν σ’ ένα σώμα ασκούνται μόνο συντηρητικές (ή διατηρητικές) δυνάμεις η 

μηχανική ενέργεια του σώματος διατηρείται σταθερή. Αυτό αποτελεί την Αρχή 

Διατήρησης της Μηχανικής Ενέργειας (Α.Δ.Μ.Ε.), αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο στην 

επίλυση των προβλημάτων και αναφέρει ότι : αν σε ένα σώμα που κινείται μέσα στο 

βαρυτικό πεδίο της Γης, ασκούνται ΜΟΝΟ συντηρητικές δυνάμεις (ή μη συντηρητικές 

με έργο ίσο με μηδέν), τότε η μηχανική του ενέργεια μεταξύ δύο τυχαίων θέσεων, 

διατηρείται σταθερή, δηλαδή : 

αρχ. τελ. αρχ. αρχ. τελ. τελ.Ε Ε Κ U Κ U     . 

άρα όσο μειώνεται η μία αυξάνεται η άλλη. 

Εδώ θα πρέπει να επισημάνουμε την διαφορά μεταξύ του Θ.Μ.Κ.Ε. και της Α.Δ.Μ.Ε. Το Θ.Μ.Κ.Ε. ισχύει είτε οι 

δυνάμεις είναι συντηρητικές είτε δεν είναι αλλά η Α.Δ.Μ.Ε. ισχύει ΜΟΝΟ στην περίπτωση όπου οι δυνάμεις είναι 

συντηρητικές (ή αν έχουμε μη συντηρητικές δυνάμεις δεν παράγουν έργο). Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να 

λάβουμε υπόψη μας και την ενέργεια που εμφανίζεται λόγω των μη συντηρητικών δυνάμεων, π.χ. θερμότητα αν 

έχουμε τριβή ή δυνάμεις κρούσης. 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - Α.Δ.Μ.Ε. 
(Όπου χρειάζεται g=10m/s2) 
1. Ένα σώμα μάζας m=10kg συγκρατείται σε ύψος h= 
=20m από το έδαφος. i. Πόση είναι η δυναμική 
ενέργεια του σώματος, στο ύψος αυτό ; ii. Αν αφήσου-
με το σώμα ελεύθερο να πέσει, να παραστήσετε γρα-
φικά τη δυναμική του ενέργεια σε συνάρτηση με το 
ύψος του από το έδαφος. 
2. Ένα σώμα αφήνεται να πέσει ελεύθερα από ύψος 
h=20m. Με τι ταχύτητα φτάνει το σώμα στο έδαφος ; 
Τι ενέργεια είχε το σώμα σε ύψος h και σε ποια μορφή 
μετατρέπεται τελικά αυτή ; 
3. Μια μπάλα έχει μάζα m=2kg και αφήνεται από 
ύψος h1=20m. Μόλις η μπάλα συγκρουστεί με το δά-
πεδο αναπηδά σε ύψος h2=18m. Να βρείτε το ποσοστό 
της αρχικής μηχανικής ενέργειας της μπάλας που με-
τατράπηκε σε θερμότητα λόγω της σύγκρουσής της με 
το δάπεδο. 
4. Ένας αθλητής ανέβηκε τρέχοντας τα 300 σκαλοπά-
τια ενός πολυώροφου κτιρίου σε χρόνο 10min. Τα 
σκαλοπάτια έχουν ύψος 20cm. Αν η μάζα του αθλητή 
είναι 80kg, να βρείτε : i. Το έργο του βάρους του. ii. 
Με ποιο ρυθμό αυξήθηκε η δυναμική ενέργεια του 
αθλητή ; 

 
 

5. Ένας μαθητής πετάει μια πέτρα κατακόρυφα προς τα 
επάνω και το μέγιστο ύψος, που φτάνει αυτή είναι h= 
=40m. Σε ποιο ύψος η κινητική ενέργεια της πέτρας εί-
ναι η μισή της αρχικής της ; 
6. Μια μπάλα έχει μάζα m=1kg και αφήνεται να πέσει 
ελεύθερα από ύψος Η=20m. i. Με πόση ταχύτητα φτά-
νει η μπάλα στο έδαφος ; ii. Η ελάττωση της δυναμικής 
ενέργειας της μπάλας δίνεται όπως γνωρίζουμε από το 
έργο του βάρους. Να εκφράσετε το ρυθμό μεταβολής 
της δυναμικής ενέργειας σε συνάρτηση με το χρόνο και 
να κάνετε το αντίστοιχο διάγραμμα. 
7. Πέτρα έχει μάζα m=20gr και βάλλεται κατακόρυφα 
προς τα πάνω με ταχύτητα υo=20m/sec. Να υπολογιστεί 
η κινητική ενέργεια : i. την στιγμή της βολής, ii. στο τέ-
λος του πρώτου δευτερολέπτου και iii. στο τέλος του 
τέταρτου δευτερολέπτου. 
8. Σώμα εκτοξεύεται κατακόρυφα προς τα πάνω με αρ-
χική ταχύτητα μέτρου υο=20m/s. Στην κίνηση του σώμα-
τος, αγνοούμε τις αντιστάσεις του αέρα. i. Να υπολογί-
σετε το μέγιστο ύψος που θα φτάσει το σώμα. ii. Πόσο 
είναι η ταχύτητά του στο μισό του μέγιστου ύψος του ; 
iii. Σε ποιο ύψος από το έδαφος το σώμα θα εμφανίσει 
κινητική ενέργεια κατά μέτρο τριπλάσια της δυναμικής 
του ; 
 



 

 

ΙΣΧΥΣ 

 

Ισχύς Ρ μιας μηχανής είναι το πηλίκο της αποδιδόμενης (ή προσφερόμενης) ενέργειας προς τον χρόνο στον 

οποίο αποδόθηκε (ή προσφέρθηκε) η ενέργεια αυτή. Η ισχύς άρα, εκφράζει τον ρυθμό με τον οποίο αποδίδεται ή 

προσφέρεται ενέργεια. 

Εφόσον η μεταβιβαζόμενη ενέργεια μπορεί να μετρηθεί με κάποιο έργο, είναι δυνατόν να ορίσουμε την ισχύ 

και ως το πηλίκο του έργου αυτού, προς τον χρόνο στον οποίο εκτελέστηκε. Δηλαδή : 

FW
P

t
 . 

Αν η δύναμη που προσφέρει ή απορροφά ενέργεια μέσω του έργου της στο σώμα είναι σταθερού μέτρου, τότε 

η στιγμιαία ισχύς την στιγμή t θα είναι : 

FW F x συνθ
P P F υ συνθ

t t

 
      . 

Το παραπάνω πηλίκο αναφέρεται σε κάποια χρονική διάρκεια και αποτελεί τη μέση ισχύ. 

Μονάδα μέτρησης της ισχύος στο S.Ι. είναι το 
Joule

1 1Watt
sec

 . Μια μηχανή έχει ισχύ 1W όταν αποδίδει (ή της 

προσφέρεται) ενέργεια 1Joule μέσα σε χρόνο 1s.  

Από τον ορισμό της ισχύος μπορούμε να πάρουμε τη σχέση : 

W P t   

Από τη σχέση αυτή, αν η ισχύς μετριέται σε W και ο χρόνος σε ώρες h, τότε παίρνουμε για την ενέργεια τη 

μονάδα Wh (βατώρα) ή τη μεγαλύτερη της kWh (κιλοβατώρα). 

1kWh είναι η ενέργεια που αποδίδεται από (ή προσφέρεται σε) μια μηχανή ισχύος 1W όταν λειτουργεί για μία 

ώρα. Ισχύει : 

1kWh=1kW 1h=103W 3600s 1kWh=36  105Joule. 

Μια εναλλακτική μονάδα ισχύος είναι και ο ίππος (HP), όπου 1HP=745,7W. 

 

ΩΦΕΛΙΜΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΙΣΚΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ 

 

Σε κάθε μηχανή αντιστοιχούν δύο ισχύς : 

α) η ισχύς που προσφέρεται στη μηχανή, δηλαδή η ισχύς που ξοδεύουμε για να λειτουργήσει η μηχανή, την 

οποία λέμε καταναλισκόμενη, Pκατ., και  

β) η ισχύς που αποδίδεται από τη μηχανή, δηλαδή η ισχύς που μας δίνει η μηχανή για τον σκοπό για τον οποίο 

λειτουργεί, την οποία λέμε ωφέλιμη, Ρωφ. 

Το πηλίκο της ωφέλιμης ενέργειας προς την καταναλισκόμενη ενέργεια αποτελεί τον συντελεστή απόδοσης της 

μηχανής α. Άρα : 

 
 
 

  



 

 

ωφ.

ωφ. ωφ.

καταν.καταν. καταν.

W
P Wtα α .

WP W

t

     

Ο συντελεστής απόδοσης μιας μηχανής είναι ένας αριθμός μικρότερος από τη μονάδα, α<1, και εκφράζει την 

ποιότητα της μηχανής από την άποψη της εκμετάλλευσης της προσφερόμενης ενέργειας. Μηχανή με συντελεστή 

απόδοσης π.χ. α=0,4 λέμε ότι έχει απόδοση 40%, δηλαδή, αν απορροφά ενέργεια 100J μας δίνει ωφέλιμη 

ενέργεια τα 40J. 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΙΣΧΥΟΣ 
(Όπου χρειάζεται g=10m/s2) 
1. Σε οριζόντιο επίπεδο ηρεμεί ένα σώμα μάζας 2kg. 
Σε μια στιγμή (t=0) δέχεται την επίδραση μιας σταθε-
ρής οριζόντιας δύναμης F=12Ν. Αν η ασκούμενη τριβή 
έχει μέτρο 8Ν να βρεθούν τη χρονική στιγμή t1=4s : i) 
Η ταχύτητα και η μετατόπιση του σώματος. ii) Η ενέρ-
γεια που μεταφέρθηκε στο σώμα μέσω της δύναμης, 
καθώς και η θερμότητα που παρήχθη εξαιτίας της 
τριβής. iii) Η μέση ισχύς της δύναμης F και της τριβής. 
iv) Για τη στιγμή t2=3s να υπολογιστούν :  α) η στιγμι-
αία ισχύς της δύναμης F. β) Η στιγμιαία ισχύς της τρι-
βής. v) Να συμπληρωθούν τα κενά στην παρακάτω 
πρόταση : Τη στιγμή t2 η δύναμη F προσφέρει ενέργει-
α στο σώμα με ρυθμό ……….. ενώ η τριβή ………… 
ενέργεια με ρυθμό ……………. την οποία μετατρέπει σε 
………………… Ο ρυθμός μεταβολής της κινητικής ενέρ-
γειας του σώματος είναι ίσος με …………….. 
2. Ένας γερανός ανεβάζει με σταθερή ταχύτητα ένα 
κιβώτιο μάζας 2.000kg σε ύψος h=60m. Αν η ανύψωση 
ολοκληρώθηκε σε χρόνο t=2min, να βρείτε την ισχύ 
που απέδωσε ο γερανός. 
3. Ένα σώμα κινείται σε οριζόντιο επίπεδο με σταθερή 
ταχύτητα υ=4m/s με την επίδραση οριζόντιας 
σταθερής δύναμης F=40N. Να βρεθεί : i. Tο έργο της 
τριβής για μετατόπιση x=5m. ii. Ο ρυθμός με τον οποίο 
η προσφερόμενη στο σώμα ενέργεια μετατρέπεται σε 
θερμότητα. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Ένα κρουαζιερόπλοιο με μάζα m=65·107kg αποπλέει 
από την αποβάθρα με τις μηχανές του να αποδίδουν 
ισχύ ίση με 44·103ΗΡ. Αν η απώλεια ισχύος λόγω διαφό-
ρων αιτιών, π.χ. τριβές ή ανατάραξη των νερών, ανέρχε-
ται στο 50% και το σκάφος αποκτά ταχύτητα 32km/h σε 
χρόνο t, να βρείτε : i. Την κινητική ενέργεια του σκά-
φους τη χρονική στιγμή t. ii. Το χρόνο t που χρειάσθηκε 
το σκάφος για να αποκτήσει την παραπάνω ταχύτητα. 
5. Ο θάλαμος ενός ανελκυστήρα ανεβαίνει με σταθερή 
ταχύτητα κατακόρυφα προς τα πάνω με την βοή-θεια 
ενός ηλεκτρικού κινητήρα ισχύος Ρ=7000W. Το βάρος 
του θαλάμου μαζί με τους επιβάτες είναι 3500 N. Να 
υπολογιστεί ο χρόνος που χρειάζεται ο ανελκυστήρας 
για να ανέβει κατά h=20m. 
6. Ένας κινητήρας ωφέλιμης ισχύος 10HP, εργάζεται 8 
ώρες την ημέρα. Πόσο κοστίζει την ημέρα η λειτουργία 
του αν το 1kW κοστίζει 0,05€ και ο συντελεστής απόδο-
σης του κινητήρα είναι 87%. Δίνεται 1HP=746Watt. 
7. Όταν ένα αυτοκίνητο μάζας m=300kg κινείται σε ορι-
ζόντιο επίπεδο με ταχύτητα μέτρου υ=72km/h, ο κινη-
τήρας του αναπτύσσει ισχύ Ρ1=20kW. Να βρεθεί η ισχύς 
Ρ2 που αναπτύσσει ο κινητήρας όταν το αυτοκίνητο α-
νεβαίνει με ταχύτητα μέτρου υ σε κεκλιμένο επίπεδο 
γωνίας κλίσης φ όπου ημφ=0,2. Οι τριβές έχουν την ίδια 
τιμή τόσο στο οριζόντιο όσο και στο κεκλιμένο επίπεδο. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ΘΕΜΑΤΑ 2 Τράπεζας θεμάτων 
Β.1 Μικρή σφαίρα αφήνεται να πέσει από αρχικό μι-
κρό ύψος Η, πάνω από το έδαφος και εκτελώντας 
ελεύθερη πτώση πέφτει στο έδαφος. 

 
Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση. 
Η γραφική παράσταση της κινητικής ενέργειας (Κ) της 
σφαίρας σε συνάρτηση με το ύψος (y) από το έδαφος, 
παριστάνεται σωστά από το διάγραμμα : 

α) Ι.   β) ΙΙ   γ) ΙΙΙ. 
Β) Να δικαιολογηθεί η απάντησή σας. 

Β.2 Μια σφαίρα μάζας m βάλλεται από την επιφάνεια 
του εδάφους κατακόρυφα προς τα πάνω. Η σφαίρα 
φτάνει στο μέγιστο ύψος h και επιστρέφει στο έδα-
φος. 
Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση. 
Αν γνωρίζετε ότι η επιτάχυνση της βαρύτητας είναι 
σταθερή και η επίδραση του αέρα θεωρείται αμελητέ-
α, τότε το έργο του βάρους της σφαίρας κατά τα συνο-
λική κίνησή της είναι ίσο με : 

α) mgh. β) 0. γ) 2mgh. 
Β) Να δικαιολογηθεί η απάντησή σας. 

Β.3 Μικρό σώμα είναι αρχικά ακίνητο πάνω σε λείο 
οριζόντιο επίπεδο. Στο σώμα ασκείται οριζόντια δύνα-

μη F το μέτρο της οποίας συναρτήσει της θέσης, μετα-
βάλλεται όπως στο σχήμα.  
Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση. 
Η κινητική ενέργεια του σώματος : 
α) από τη θέση xo=0m έως τη θέση xA παραμένει στα-
θερή. 
β) από τη θέση xΑ έως τη θέση xΒ μειώνεται. 
γ) από τη θέση xο=0m έως τη θέση xΒ αυξάνεται. 
Β) Να δικαιολογηθεί η απάντησή σας. 

Β.4 Μια μεταλλική σφαίρα εκτελεί ελεύθερη πτώση. 
Σε σημείο Α της τροχιάς της έχει ταχύτητα μέτρου υ 
και η κινητική ενέργεια είναι ίση με Κ. Σε ένα άλλο ση-
μείο της τροχιάς Β, που βρίσκεται χαμηλότερα από το 
Α, το μέτρο της ταχύτητας της σφαίρας είναι 2υ. 
Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση. 
Η μεταβολή της δυναμικής ενέργειας της σφαίρας από 
τη θέση Α στην θέση Β είναι ίση με : 

α) -3Κ. β) 2Κ. γ) -4Κ. 
Β) Να δικαιολογηθεί η απάντησή σας. 

Β.5 Σε μικρό σώμα ασκείται δύναμη σταθερής κατεύ-
θυνσης της οποίας η 
τιμή μεταβάλλεται 
με την μετατόπιση 
όπως φαίνεται στο 
διάγραμμα. 

 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Το έργο της δύναμης F  για την μετατόπιση του σώμα-
τος από τη θέση x=0m στη θέση x=2m θα είναι : 

α) 40J.  β) 20J.  γ) 80J. 
Β) Να δικαιολογηθεί η απάντησή σας. 

Β.6 Μια μπάλα κινείται υπό την επίδραση μόνο του 
βάρους της και διέρχεται διαδοχικά από τα σημεία Α, Β, 
Γ. 
Α) Αφού μεταφέρετε τον παρακάτω πίνακα στην κόλλα 
σας να τον συμπληρώσετε. Στον πίνακα δίνονται κά-
ποιες από τις τιμές της κινητικής, της δυναμικής και της 
μηχανικής ενέργειας της μπάλας στα σημεία Α, Β, Γ. 

Σημείο Κ (J) U (J) E (J) 

Α  80 100 

Β 40   

γ  10  

Β) Να εξηγήσετε τον τρόπο με τον οποίο συμπληρώθηκε 
κάθε κελί του πίνακα. 

Β.7 Δύο σώματα Σ1 και Σ2 έχουν ίσες μάζες και κινού-
νται στον ίδιο οριζόντιο δρόμο σε αντίθετες κατευθύν-

σεις με ταχύτητες 1υ  και 2υ , αντίστοιχα. 

Α) Από τις παρακάτω τρεις επιλογές, να επιλέξετε αυτή 
που θεωρείτε σωστή. 
Αν για τα μέτρα των ταχυτήτων ισχύει υ1=2υ2, τότε ο 

λόγος 1

2

Κ

Κ
 των κινητικών ενεργειών των σωμάτων Σ1 και 

Σ2, είναι ίσος με : 
α) 4.  β) -4.  γ) 2. 

Β) Να δικαιολογηθεί η απάντησή σας. 

Β.8 Από το μπαλκόνι του 1ου ορόφου, 
που βρίσκεται σε ύψος Η από το έδα-
φος, ένας μαθητής αφήνει μια μπάλα 
να πέσει στο δάπεδο. Στην διπλανή 
εικόνα φαίνεται η μπάλα σε τρεις δια-
φορετικές θέσεις, η αρχική της θέσης 

Α, μια ενδιάμεση θέση Γ όπου 
H

h
2

  

και η τελική θέση Δ στο έδαφος ελάχι-
στα πριν αναπηδήσει η μπάλα στο έ-
δαφος. Θεωρούμε ως επίπεδο αναφο-
ράς για τη δυναμική ενέργεια το έδα-
φος και την αντίσταση του αέρα αμε-
λητέα. 
Α) Να επιλέξετε την σωστή πρόταση. 
Η κινητική ενέργεια της μπάλας στην ενδιάμεση θέση Γ : 
α) είναι ίση με την κινητική ενέργεια που έχει στη θέση 
Δ.  
β) είναι ίση με την δυναμική ενέργεια που έχει στη θέση 
Α. 
γ) είναι ίση με την δυναμική ενέργεια που έχει στην ίδια 
θέση. 
Β) Να δικαιολογηθεί η απάντησή σας. 
 



 

 

Β.9 Ένας μικρός γερανός ανυψώνει ένα κιβώτιο μάζας 
m από το έδαφος και το τοποθετεί στην καρότσα ενός 
φορτηγού που βρίσκεται σε ύψος 1,2m πάνω από το 
έδαφος (διαδρομή 1). Στην συνέχεια ένας εργάτης 
σπρώχνει το κιβώτιο και το μετακινεί οριζόντια πάνω 
στην καρότσα κατά 4m και το μεταφέρει στο άλλο 
άκρο της καρότσας (διαδρομή 2). 
Α) Να επιλέξετε την σωστή πρόταση. 
Αν w1 και w2 είναι το έργο βάρους του κιβωτίου στις 
διαδρομές (1) και (2) αντίστοιχα, τότε ισχύει : 

α) w1=w2.  β) w1<w2.  γ) w1>w2. 
Β) Να δικαιολογηθεί η απάντησή σας. 

Β.10 Από το μπαλκόνι του 1ου ορόφου, που βρίσκεται 
σε ύψος Η από το έδαφος, ένας μαθη-
τής αφήνει μια μπάλα να πέσει στο δά-
πεδο. Στην διπλανή εικόνα φαίνεται η 
μπάλα σε τρεις διαφορετικές θέσεις, η 
αρχική της θέσης Α, μια ενδιάμεση θέση 
Γ και η τελική θέση Δ στο έδαφος ελάχι-
στα πριν αναπηδήσει η μπάλα στο έδα-
φος. Θεωρούμε ως επίπεδο αναφοράς 
για τη δυναμική ενέργεια το έδαφος και 
την αντίσταση του αέρα αμελητέα. 
Α) Να επιλέξετε την σωστή πρόταση. 
Η μηχανική ενέργεια της μπάλας : 
α) είναι μηδέν στη θέση Α και μέγιστη 
στη θέση Δ. 
β) είναι μέγιστη στη θέση Α και μηδέν 

στη θέση Δ. 
γ) έχει την ίδια τιμή και στις τρεις παραπάνω θέσεις. 
Β) Να δικαιολογηθεί η απάντησή σας. 

Β.11 Σε μια μπάλα που αρχικά 
ηρεμεί σε λείο οριζόντιο δάπε-
δο ασκείται οριζόντια δύναμη 

F  και αρχίζει να κινείται ευθύ-
γραμμα. Στο διάγραμμα, φαί-
νεται πως μεταβάλλεται η αλ-
γεβρική τιμή της δύναμης σε 
συνάρτησης με το χρόνο. 

Α) Να επιλέξετε την σωστή πρόταση. 
Η κινητική ενέργεια της μπάλας έχει μέγιστη τιμή :  
α) τη χρονική στιγμή t1. 
β) τη χρονική στιγμή t2. 
γ) τη χρονική στιγμή t3. 
Β) Να δικαιολογηθεί η απάντησή σας. 

Β.12 Αφήνουμε μια μπάλα του μπάσκετ ελεύθερη 
από ύψος h να πέσει στο έδαφος. Η κινητική ενέργεια 
της μπάλας τη στιγμή που φτάνει στο έδαφος είναι ίση 
με Κ. Η αντίσταση του αέρα θεωρείται αμελητέα. 
Α) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση. 
Αν αφήσουμε την ίδια μπάλα να πέσει από ύψος 2h, 
τότε η κινητική της ενέργεια τη στιγμή που φτάνει στο 
έδαφος, είναι ίση με : 

α) Κ.   β) 2Κ.   γ) Κ 2 . 
Β) Να δικαιολογηθεί η απάντησή σας. 

Β.13 Στο διπλανό διάγραμμα 
φαίνεται πως μεταβάλλεται η 
ταχύτητα συναρτήσει του χρό-
νου για δυο δρομείς Α και Β, 
που κινούνται στον ίδιο ευθύ-
γραμμο δρόμο. Ο δρομέας Α 
έχει μάζα μεγαλύτερη από τη μάζα του δρομέα Β. 
Α) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση. 
Τη χρονική στιγμή t1, οι κινητικές ενέργειες ΚΑ και ΚΒ των 
δρομέων Α και Β, αντίστοιχα, επαληθεύουν τη σχέση : 

α) ΚΑ>ΚΒ. β) ΚΑ=ΚΒ. γ) ΚΑ<ΚΒ. 
Β) Να δικαιολογηθεί η απάντησή σας. 

Β.14 Σ’ ένα κιβώτιο που αρχικά 
ηρεμεί σε λείο οριζόντιο δάπεδο, 
ένας μαθητής ασκεί οριζόντια 

δύναμη F , η αλγεβρική τιμή της 
οποίας μεταβάλλεται σε συνάρ-
τηση με τον χρόνο, όπως φαίνε-
ται στο σχήμα. 
Α) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση. 
Η κινητική ενέργεια του κιβωτίου :  
α) αυξάνεται στη χρονική διάρκεια 0 t1, παραμένει 
σταθερή στη χρονική διάρκεια t1 t2 και μειώνεται στη 
χρονική διάρκεια t2 t3. 
β) αυξάνεται μόνο στη χρονική διάρκεια 0 t1. 
γ) αυξάνεται σε όλη τη χρονική διάρκεια 0 t3. 
Β) Να δικαιολογηθεί η απάντησή σας. 

Β.15 Ένας κουβάς με νερό, βάρους 50Ν βρίσκεται μέσα 
σε ανελκυστήρα στο ισόγειο μίας πολυκατοικίας. Κά-
ποια στιγμή ο ανελκυστήρας ανεβαίνει από το ισόγειο 
στον 1ο όροφο με αποτέλεσμα να μετατοπιστεί κατακό-
ρυφα κατά 3m και στην συνέχεια επιστρέφει πάλι στο 
ισόγειο. 
Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση. 
Το έργο του βάρους του κουβά, για τη συνολική μετα-
τόπιση, είναι ίσο με : 

α) 150J.  β) 300J.  γ) 0J. 
Β) Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

Β.16 Ένα όχημα κινείται ευθύγραμμα σε οριζόντιο δρό-
μο με ταχύτητα μέτρου 10m/s. Στο όχημα ασκούνται δυ-
νάμεις και το μέτρο της ταχύτητας του μεταβάλλεται. Το 
ολικό έργο των δυνάμεων που απαιτείται για να αυξη-
θεί το μέτρο της ταχύτητας του οχήματος από 10m/s σε 
20m/s, είναι ίσο με W1, ενώ για να αυξηθεί το μέτρο της 
ταχύτητας του οχήματος από 20m/s σε 30m/s, είναι ίσο 
με W2. 
Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση. 
Για τα έργα W1 και W2, ισχύει : 

α) W1=W2. β) W1>W2. γ) W1<W2. 
Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.  

Β.17 Δύο μεταλλικές σφαίρες Σ1 και Σ2, ίσης μάζας, βρί-
σκονται στο ίδιο ύψος πάνω από το έδαφος. Αφήνουμε 
τη σφαίρα Σ1 να πέσει ελεύθερα ενώ ταυτόχρονα δί-
νουμε κατακόρυφη αρχική ταχύτητα υο με φορά προς τα 
κάτω στη σφαίρα Σ2. 
Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση. 



 

 

Αν η αντίσταση του αέρα είναι αμελητέα και η επιτά-
χυνση της βαρύτητας (g) σταθερή, τότε : 
α) τα έργα που παράγουν τα βάρη των δύο σφαιρών 
στις παραπάνω κινήσεις είναι ίσα. 
β) οι δύο σφαίρες φτάνουν ταυτόχρονα στο έδαφος. 
γ) οι δύο σφαίρες όταν φτάνουν στο έδαφος έχουν 
ίσες κινητικές ενέργειες. 
Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

Β.18 Από ένα βράχο ύψους H από την επιφάνεια της 
θάλασσας εκτοξεύουμε μια πέτρα Α κατακόρυφα προς 
τα κάτω με ταχύτητα μέτρου υ και μια πέτρα Β ίσης 
μάζας με την Α, κατακόρυφα προς τα πάνω, με ταχύτη-
τα ίδιου μέτρου με την πέτρα Α. 
Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση. 
Αν η αντίσταση του αέρα θεωρηθεί αμελητέα, τότε για 
τις κινητικές ενέργειες ΚΑ και ΚΒ των πετρών ακριβώς 
πριν εισέλθουν στη θάλασσα, ισχύει : 

α) ΚΑ>ΚΒ. β) ΚΑ<ΚΒ.  γ) ΚΑ=ΚΒ. 
Β) Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

Β.19 Σώμα που κινείται έχει κινητική ενέργεια ίση με 
1J.  
Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση. 
Αν το μέτρο της ταχύτητας του σώματος διπλασιαστεί 
τότε η κινητική του ενέργεια θα αυξηθεί κατά : 

α) 3J.  β) 4J. 
γ) Δεν επαρκούν τα στοιχεία για να δοθεί απάντηση. 
Β) Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

Β.20 Δύο αυτοκίνητα Α1 και Α2 με μάζες m1 και m2 
αντίστοιχα (με m1>m2), κινούνται σε ευθύγραμμο 
τραχύ δρόμο έχοντας την ίδια κινητική ενέργεια. Κά-
ποια χρονική στιγμή οι οδηγοί εφαρμόζουν τα φρένα 
οπότε μπλοκάρουν τους τροχούς. Τότε ασκείται (συνο-
λική) δύναμη τριβής ίδιου μέτρου και στα δύο αυτοκί-
νητα με αποτέλεσμα να σταματήσουν. 
Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση. 
Για τα διαστήματα s1 και s2 αντίστοιχα που διάνυσαν 
τα αυτοκίνητα Α1 και Α2 από τη στιγμή του φρεναρί-
σματος μέχρι να σταματήσουν, ισχύει η σχέση : 

α) s1>s2. β) s2>s1.  γ) s1=s2. 
Β) Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

Β.21 Σφαίρα μικρών διαστάσεων βρίσκεται ακίνητη 
σε μικρό ύψος h πάνω από το έδαφος. Στο ύψος αυτό 
με επίπεδο αναφοράς για τη δυναμική ενέργεια το 
έδαφος, η σφαίρα έχει δυναμική ενέργεια ίση με 120J. 
Η σφαίρα αφήνεται ελεύθερη, οπότε εκτελεί ελεύθερη 
πτώση με την επίδραση του αέρα να θεωρείται αμελη-
τέα. 
Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση. 
Όταν η σφαίρα βρεθεί σε απόσταση ίση με h/3, από το 
σημείο εκκίνησης, τότε η δυναμική της ενέργεια U και 
η κινητική της ενέργεια K θα είναι αντίστοιχα : 

α) U=40J, K=80J. β) U=80J, K=40J. γ) U=90J, K=30J. 
Β) Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

 

 

Β.22 Ένα κιβώτιο βρίσκεται αρχικά ακίνητο σε λείο ορι-
ζόντιο δάπεδο στη θέση x=0m. Τη χρονική στιγμή t=0s 
ένας εργάτης σπρώχνει και κινεί το κιβώτιο ασκώντας 
σε αυτό σταθερή οριζόντια δύναμη. 
A) Αν με x συμβολίσουμε τη θέση και με Κ την κινητική 
ενέργεια του κιβωτίου σ’ αυτή τη θέση, να συμπληρώ-
σετε τα κενά στον παρακάτω πίνακα : 

x K 

0  

2x  

 3K 

4x  

B) Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

Β.23 Μικρό σώμα είναι αρχικά ακίνητο πάνω σε λείο 
οριζόντιο επίπεδο και στη θέση xο=0m ενός οριζόντιου 

άξονα x΄x. Στο σώμα ασκείται οριζόντια δύναμη F  η τι-
μή της οποίας μεταβάλλε-
ται με τη θέση x του σώ-
ματος, όπως φαίνεται στο 
διάγραμμα. 
Α) Να επιλέξετε τη σωστή 
απάντηση. 
H κινητική ενέργεια του σώματος : 
α) από τη θέση xο=0m έως τη θέση xΑ παραμένει σταθε-
ρή. 
β) από τη θέση xΑ έως τη θέση xΒ μειώνεται. 
γ) από τη θέση xο=0m έως τη θέση xΒ αυξάνεται. 
Β) Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

Β.24 Στο σχήμα φαίνονται δύο αμαξάκια Α και Β με 
μάζες m και 2m αντίστοιχα. 
Α) Να επιλέξετε την σωστή 
απάντηση. 
Αν τα αμαξάκια κινούνται 
σε αντίθετες κατευθύνσεις, 
όπως φαίνεται στο σχήμα, 
και το A έχει ταχύτητα διπλάσιου μέτρου από του B, 
τότε :  
α) το αμαξάκι Α έχει διπλάσια κινητική ενέργεια από το 
αμαξάκι Β. 
β) το αμαξάκι Β έχει διπλάσια κινητική ενέργεια από το 
αμαξάκι Α. 
γ) τα δυο αμαξάκια έχουν ίσες κινητικές ενέργειες. 
Β) Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

Β.25 Σώμα μάζας 1kg πέφτει από ύψος h=5m πάνω 
από το έδαφος. Το σώμα φτάνει στο έδαφος με ταχύτη-
τα μέτρου 5m/sec. Δίνεται η επιτάχυνση της βαρύτητας 
g=10m/s2. 
Α) Ισχύει η διατήρηση της μηχανικής ενέργειας για την 
πτώση αυτή ; 
Β) Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

Β.26 Ένας γερανός ισχύος P=2kW ανυψώνει ένα κιβώ-
τιο μάζας m με σταθερή ταχύτητα. Το κιβώτιο ανυψώνε-
ται σε ύψος H σε χρόνο t. 
Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση. 
 



 

 

Η ισχύς ενός άλλου γερανού που έχει ανυψώσει ένα 
άλλο κιβώτιο διπλάσιας μάζας με σταθερή ταχύτητα 
στον ίδιο χρόνο και στο ίδιο ύψος Η, ισούται με : 

α) 1kW.  β) 2kW.  γ) 4kW. 
Β) Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

Β.27 Μικρή σφαίρα μάζας m=2kg αφήνεται από 
ύψος h=180m πάνω από την επιφάνεια του εδάφους 
να πέσει ελεύθερα. Θεωρείστε ότι η επιτάχυνση της 
βαρύτητας είναι σταθερή και ίση με g=10m/s2 και ότι 
η επίδραση του αέρα είναι αμελητέα ενώ ως επίπεδο 
μηδενικής δυναμικής ενέργειας θεωρούμε το έδαφος. 
Να συμπληρώσετε τα κενά του παρακάτω πίνακα και 
να δικαιολογήσετε τις τιμές που συμπληρώσατε. 

h(m) Κ(J) U(J) υ(m/s) 

180 0  0 

80    

0  0  

Β.28 Μικρή σφαίρα αφήνεται να πέσει από μικρό 
ύψος h πάνω από το έδαφος, εκτελώντας ελεύθερη 
πτώση. Θεωρείστε ότι η επιτάχυνση της βαρύτητας g 
είναι σταθερή και ότι η επίδραση του αέρα είναι αμε-
λητέα. 
Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση. 
Οι γραφικές παραστάσεις της κινητικής ενέργειας (Κ) 
και της δυναμικής ενέργειας (U) της σφαίρας σε συ-
νάρτηση με το ύψος (y) από το έδαφος, παριστάνονται 
στο σχήμα : 

α) Ι. β) ΙΙ.  γ) ΙΙΙ. 

 
Β) Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

Β.29 Η κινητική ενέργεια μιας μπάλας αυξάνεται από 
Kαρχ. σε Kτελ.=4Kαρχ. σε χρονικό διάστημα Δt. 
Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση. 
Στο χρονικό διάστημα Δt, το έργο W της συνισταμένης 
των δυνάμεων που ασκούνται στη μπάλα είναι : 

α) 9Kαρχ.. β) 3Kαρχ..  γ) 15Kαρχ.. 
Β) Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

Β.30 Μια μπάλα κινείται υπό την επίδραση μόνο του 
βάρους της και διέρχεται διαδοχικά από τα σημεία Α, 
Β και Γ. 
Α) Αφού μεταφέρετε τον παρακάτω πίνακα στην κόλ-
λα σας να τον συμπληρώσετε. Στον πίνακα δίνονται 
κάποιες από τις τιμές της κινητικής, της δυναμικής και 
της μηχανικής ενέργειας της μπάλας στα σημεία Α, Β 
και Γ. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Β) Να δικαιολογήσετε τον τρόπο συμπλήρωσης του πί-
νακα. 

Β.31 Μια μεταλλική σφαίρα εκτελεί ελεύθερη πτώση. 
Σε σημείο Α της τροχιάς της έχει ταχύτητα μέτρου υ και 
κινητική ενέργεια ίση με Κ. Σε ένα άλλο σημείο Β που 
βρίσκεται χαμηλότερα από το Α, το μέτρο της ταχύτητας 
της σφαίρας είναι ίσο με 2υ. 
Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση. 
Η μεταβολή της δυναμικής ενέργειας της σφαίρας από 
την θέση Α στην θέση Β είναι ίση με : 

α) -3Κ.  β) 2Κ.  γ) -4Κ. 
Β) Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

Β.32 Η καθηγήτρια της Φυσικής βαδίζει προς την αί-
θουσα διδασκαλίας της κρατώντας την τσάντα της η 
οποία έχει μάζα 1,2kg. Η καθηγήτρια για να πάει από το 
γραφείο καθηγητών στην αίθουσα διδασκαλίας , περ-
πατάει με σταθερή ταχύτητα το διάδρομο του σχολείου, 
μήκους 10m και η τσάντα της βρίσκεται σε ύψος 50cm 
από το έδαφος συνεχώς. 
Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση. 
Αν η επιτάχυνση της βαρύτητας είναι g=10m/s2, τότε το 
έργο του βάρους της τσάντας είναι ίσο με : 

α) 120J.  β) 6J.  γ) 0J. 
Β) Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

Β.33 Ένα σώμα κινείται σε οριζόντιο δάπεδο με σταθε-
ρή ταχύτητα μέτρου 4m/s με την επίδραση οριζόντιας 
και σταθερής δύναμης ίσου με 40Ν. 
Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση. 
Ο ρυθμός με τον οποίο η προσφερόμενη στο σώμα ε-
νέργεια μετατρέπεται σε θερμότητα είναι ίσος κατ’ α-
πόλυτη τιμή με : 

α) 160J/s. β) 40J/s. γ) 10J/s. 
Β) Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

Β.34 Δύο σώματα Α και Β διέρ-
χονται τη χρονική στιγμή t=0 
από το ίδιο σημείο ενός ευθύ-
γραμμου δρόμου κινούμενα 
προς την ίδια κατεύθυνση με 
ταχύτητες υΑ και υΒ αντίστοιχα 
και ισχύει υΑ=2υΒ. Στο διπλανό 
διάγραμμα παριστάνεται η αλγεβρική τιμή της ταχύτη-
τας σε συνάρτηση με το χρόνο για τα παραπάνω σώμα-
τα. 
Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση. 
Αν WA και WB, είναι οι αλγεβρικές τιμές του ολικού έρ-
γου των δυνάμεων που ασκούνται στα σώματα Α και Β, 
αντίστοιχα, στη χρονική διάρκεια 0 t1, τότε ισχύει : 

α) WA>WB. β) WA=WB. γ) WA<WB. 
Β) Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

Σημείο Κ(J) U(J) Ε(J) 

A  80 100 

B 40   

Γ  10  



 

 

1ο Διαγώνισμα ενεργειών (1h) 
ΘΕΜΑ 1ο 
Στις ερωτήσεις 1-4 να κυκλώσετε την σωστή απάντηση. 
Α1. Κατά την ελεύθερη πτώση : 

α) η μηχανική ενέργεια μειώνεται. 
β) η κινητική ενέργεια διατηρείται σταθερή. 
γ) η ταχύτητα μειώνεται. 
δ) η μηχανική ενέργεια παραμένει σταθερή. 
 

Α2. Σώμα κινείται πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Αν στο σώμα ασκείται μόνο μια οριζόντια δύναμη F  και το έργο της 
είναι αρνητικό, τότε : 

α) η κινητική ενέργεια του σώματος μειώνεται και το σώμα δίνει ενέργεια, μέσω του έργου της δύναμης, στο 
περιβάλλον. 

β) η κινητική ενέργεια έχει την ίδια διεύθυνση με την δύναμη F . 

γ) η δύναμη F  είναι κάθετη στην ταχύτητα. 
δ) η επιτάχυνση έχει την ίδια κατεύθυνση με την ταχύτητα. 
 

Α3. Η Α.Δ.Μ.Ε. εφαρμόζεται : 
α) όταν οι δυνάμεις είναι συντηρητικές και αν υπάρχουν μη συντηρητικές δυνάμεις που δεν έχουν έργο. 
β) ανεξάρτητα από το είδος των δυνάμεων. 
γ) μόνο όταν οι δυνάμεις είναι μη συντηρητικές. 
δ) μόνο όταν οι δυνάμεις είναι συντηρητικές. 
 

Α4. Το Θ.Μ.Κ.Ε. εφαρμόζεται : 
α) μόνο όταν οι δυνάμεις έχουν σταθερού μέτρου συνισταμένη. 
β) ανεξάρτητα από το είδος των δυνάμεων.  
γ) μόνο όταν οι δυνάμεις είναι μη συντηρητικές δυνάμεις. 
δ) μόνο όταν οι δυνάμεις είναι συντηρητικές. 

 
Α5. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασμένες (Λ). 

α) Το έργο του βάρους είναι πάντα ίσο με μηδέν. 
β) H ενέργεια είναι διανυσματικό μέγεθος. 
γ) Ένα σώμα κατεβαίνει ένα κεκλιμένο επίπεδο με το οποίο παρουσιάζει τριβή. Κατά την κίνηση του σώματος η 
μηχανική ενέργεια του σώματος διατηρείται σταθερή. 
δ) Η τριβή είναι μη συντηρητική δύναμη. 
ε) Η δυναμική ενέργεια λόγω βαρύτητας εξαρτάται από την ταχύτητα του κινητού. 

 

ΘΕΜΑ 2Ο 
Β1. Σώμα μάζας m αφήνεται ελεύθερα να πέσει από ύψος h από το έδαφος, ενώ ένα άλλο μάζας m/2 αφήνεται ελεύ-
θερα από ύψος 2h.  

α) Να συγκριθούν οι δυναμικές τους ενέργειες.  
β) Να συγκριθούν οι ταχύτητες με τις οποίες θα φτάσουν στο έδαφος. 
 

Β2. Δύναμη μεταβλητού μέτρου F=4-x, ασκείται σ’ ένα σώμα μάζας m=1kg, το οποίο αρχικά είναι ακίνητο σε λείο 
οριζόντιο επίπεδο. 

α) Να βρεθεί το έργο της δύναμης μέχρι αυτή να μηδενιστεί. 
β) Να βρεθεί η ταχύτητα που θα αποκτήσει την στιγμή μηδενισμού της δύναμης. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

30ο 

F 

ΘΕΜΑ 3ο
 

Σώμα μάζας m=2kg, βρίσκεται ακίνητο στην κορυφή κεκλιμένου επιπέδου γωνίας κλίσης 30ο και 
μήκους x=10m. Πάνω στο σώμα ασκείται μια δύναμη μέτρου F=6,4N παράλληλη στην διεύθυνση κί-

νησής του. Το σώμα παρουσιάζει τριβή ολίσθησης με το δάπεδο με συντελεστή μ=√3/3. 
α) Να σχεδιαστούν όλες οι δυνάμεις που ασκούνται πάνω στο σώμα. 

 
β) Να βρεθεί η επιτάχυνση με την οποία θα κινηθεί το σώμα. 

 
γ) Να βρεθούν τα έργα όλων των δυνάμεων που ασκούνται στο σώμα. 
 
δ) Με τι ταχύτητα θα φτάσει το σώμα στην βάση του κεκλιμένου επιπέδου ; 

 
ε) Στην συνέχεια το σώμα συνεχίζει να κινείται σε οριζόντιο επίπεδο και σταματάει αφού διανύσει απόσταση x=10m. 
Ποιος είναι ο συντελεστής τριβής που παρουσιάζει το σώμα με το οριζόντιο δάπεδο ; 

Δίνονται g=10m/s2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2ο Διαγώνισμα ενεργειών (2h) 
 

ΘΕΜΑ 1ο 
Στις ερωτήσεις 1-4 να επιλέξετε την μία σωστή απάντηση. 
Α1. Κατά την ελεύθερη πτώση ενός σώματος μάζας m, το έργο του βάρους είναι : 

α) θετικό. 
β) αρνητικό. 
γ) μηδέν. 
δ) ίσο με το βάρος του σώματος. 

 
A2. Ένα σώμα μάζας m κινείται με ταχύτητα μέτρου υ και έχει κινητική ενέργεια Κ. Όταν η ταχύτητα του σώματος 
γίνει 3υ, θα έχει κινητική ενέργεια : 

α) 3Κ. 
β) 6Κ. 
γ) 9Κ. 
δ) Κ. 

 
Α3. Ένα σώμα μάζας m αφήνεται ελεύθερο πάνω σε λείο κεκλιμένο επίπεδο. Κατά την κίνησή του : 

α) η κινητική του ενέργεια διατηρείται σταθερή. 
β) η δυναμική του ενέργεια διατηρείται σταθερή. 
γ) η μηχανική του ενέργεια διατηρείται σταθερή. 
δ) η μηχανική του ενέργεια δεν διατηρείται σταθερή. 

 
A4. Το θεώρημα μεταβολής της κινητικής ενέργειας εφαρμόζεται : 

α) μόνο στην περίπτωση που όλες οι δυνάμεις οι οποίες ασκούνται στο σώμα είναι συντηρητικές. 
β) μόνο στην περίπτωση που όλες οι δυνάμεις οι οποίες ασκούνται στο σώμα έχουν συνισταμένη μηδέν. 
γ) μόνο στην περίπτωση που όλες οι δυνάμεις οι οποίες ασκούνται στο σώμα είναι σταθερές. 
δ) σε κάθε περίπτωση ανεξάρτητα από το είδος των δυνάμεων που ασκούνται στο σώμα. 

 
Α5. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασμένες (Λ). 

α) Το έργο είναι μονόμετρο μέγεθος και μονάδα μέτρησης του στο S.I. είναι το J. 
β) Η αρχή διατήρησης της μηχανικής ενέργειας εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση κίνησης ενός σώματος. 
γ) Το έργο της τριβής ολίσθησης είναι θετικό. 
δ) Μονάδα μέτρησης της ισχύος στο S.I. είναι το W. 
ε) Το έργο του βάρους ενός σώματος που πέφτει με σταθερή ταχύτητα είναι ίσο με το μηδέν. 

 

ΘΕΜΑ 2ο 
Β1. Ένα σώμα που κινείται ευθύγραμμα πάνω σε οριζόντιο επίπεδο δέχεται δύναμη μέτρου F σταθερής διεύθυνσης 
το μέτρο της οποίας μεταβάλλεται με τη μετατόπιση όπως δείχνει το παρακάτω διάγραμμα. 

 
 
 
To έργο της δύναμης κατά τη μετακίνηση του σώματος από τη θέση x=0 έως τη θέση x1=+5m ισούται με : 

α) 45J.  β) 37,5J.  γ) 60J. 
α) Να επιλέξετε τη σωστή σχέση. 
β) Να αιτιολογήσετε τη σχέση που επιλέξατε. 



 

 

Β2. Ένας αρσιβαρίστας ανυψώνει μια μπάρα 250kg σε ύψος 2m. Το έργο του βάρους κατά την ανύψωση είναι : 
α) 5.000J.  β) -5.000J.  γ) 0J. 

α) Να επιλέξετε τη σωστή σχέση. 
β) Να αιτιολογήσετε τη σχέση που επιλέξατε. 
 
Β3. Ένα σώμα βάλλεται από την βάση λείου πλάγιου επιπέδου προς την κορυφή του με ταχύτητα μέτρου υο=5m/s. 
Σε ποιο ύψος θα φτάσει το σώμα ; Δίνεται g=10m/s2. 

α) h=1,25m. β) h=5m.  γ) h=3m. 
α) Να επιλέξετε τη σωστή σχέση. 
β) Να αιτιολογήσετε τη σχέση που επιλέξατε. 
 

ΘΕΜΑ 3ο 
Σώμα μάζας m=1kg ηρεμεί σε οριζόντιο επίπεδο και δέχεται δύναμη F=20N, η οποία σχηματίζει γωνία φ με το 

οριζόντιο επίπεδο και κατευθύνεται προς τα κάτω. Αφού το σώμα μετατοπιστεί κατά Δx1=2,5m, η δύναμη F  καταρ-
γείται. Το σώμα συνεχίζει να κινείται μέχρι να ακινητοποιηθεί λόγω τριβών. To σώμα παρουσιάζει τριβή με το 
δάπεδο με συντελεστή ίσο με μ=0,5. Αν g=10m/s2, ημφ=0,6 και συνφ=0,8, να βρείτε : 

α) Το μέτρο της δύναμης που ασκεί το δάπεδο στο σώμα όσο ασκείται η δύναμη F . 
 

β) Την ταχύτητα του σώματος όταν καταργείται η δύναμη F . 
 
γ) Τη συνολική μετατόπιση του σώματος. 
 

ΘΕΜΑ 4ο 
Εκτοξεύουμε ένα σώμα μάζας m από ύψος h=1m να ολισθήσει σε λείο πλάγιο επίπεδο που σχηματίζει με την 
οριζόντια διεύθυνση γωνία φ με ταχύτητα μέτρου υο=4m/s. Στη συνέχεια το σώμα συνεχίζει την κίνηση του σε 
οριζόντιο επίπεδο με το οποίο παρουσιάζει τριβή ολίσθησης με συντελεστή μ και ακινητοποιείται αφού διανύσει 
απόσταση x=4m στο οριζόντιο επίπεδο. Να βρείτε : 
α) Με τι ταχύτητα φτάνει το σώμα στη βάση του κεκλιμένου επιπέδου ; 
 
β) Ο συντελεστής τριβής ολίσθησης που παρουσιάζει το σώμα με το οριζόντιο επίπεδο. 
 
γ) Η επιβράδυνση του σώματος. 


