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Επιλέγετε 6 από τα 9 θέματα 

Θέμα 1 

Συμπλήρωσε τις λέξεις που λείπουν από το παρακάτω κείμενο έτσι ώστε οι 

προτάσεις που προκύπτουν να είναι επιστημονικά ορθές: 

1. Η κίνηση είναι χαρακτηριστική …………………… της ύλης. Ένα σώμα όταν 

κινείται περνάει από διάφορες διαδοχικές θέσεις. Το σύνολο αυτών των 

θέσεων το ονομάζουμε ……………. της ……………….. Ο χρόνος είναι ένα 

ακόμα μέγεθος που παίζει ρόλο στην κίνηση των σωμάτων. Η έννοια του 

χρόνου που χρησιμοποιείται στην μελέτη των κινήσεων είναι το 

……………………………………… (2 λέξεις). Επιπλέον μας ενδιαφέρει πόσο 

γρήγορα καλύπτει ένα σώμα μία απόσταση γι αυτό χρησιμοποιούμε το 

μέγεθος της ……………………. Ταχύτητα ονομάζουμε το …………… της 

απόστασης που έχει ……………… ένα σώμα ως προς ………………………….. 

 

2. Οι δυνάμεις στη φύση μπορεί να ασκούνται είτε από ……………. είτε από 

……………. Δυνάμεις από ………… είναι αυτές που ενεργούν μεταξύ των 

σωμάτων που έρχονται σε …………. Τέτοιες είναι οι δυνάμεις που ασκούνται 

………………………….. ή σε …………………., η δύναμη ………………., 

δυνάμεις που ασκούνται μεταξύ σωμάτων που ……………………… κ.α Κάθε 

δύναμη επαφής υπάρχει όσο ……….. η ………………..των σωμάτων που 

……………… Όταν αυτή σταματήσει να υπάρχει η δύναμη ……………….. 



Δυνάμεις από ……………………. είναι οι δυνάμεις που ασκούνται μεταξύ 

σωμάτων τα οποία δεν βρίσκονται σε ……………., είναι δηλαδή ………….. το 

ένα από το άλλο. Τέτοιες δυνάμεις είναι οι ……………… δυνάμεις μεταξύ 

ουράνιων σωμάτων ή άλλων μικρότερων σωμάτων, οι ………………. 

δυνάμεις μεταξύ ………………… σωμάτων και οι …………………… 

δυνάμεις. 

 

3. Η …………………. εμφανίζεται με διάφορες μορφές και μπορεί να 

μετατρέπεται από τη μία ……….. στην άλλη. Κατά την μετατροπή όμως η 

……………….. ενέργεια ……………..…..  Το ……………… της ενέργειας που 

…………………….. από μία ………………… σε κάποια άλλη μορφή, 

ονομάζεται ……………. Το έργο μίας ………………….. είναι ίσο με το 

……………….. της δύναμης που ασκείτε με τη ……………………..  

Θέμα 2 

1. Ποιος είναι ο 1ος και ποιος ο 3ος νόμος του Νεύτωνα; 

2. Πότε ένα σώμα ισορροπεί; 

 

Θέμα 3 

1. Να αναφέρεται ποιες είναι οι βασικές διαφορές μάζας και βάρους. 

2. Να δώσετε τον ορισμό της συνισταμένης δύναμης. 

 

Θέμα 4 

Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λάθος (Λ): 
 

1. Η ταχύτητα μας δείχνει πόσο γρήγορα κινείται το σώμα. 

2. Η τριβή είναι δύναμη από ασκείται από απόσταση. 

3. Η δύναμη είναι μέγεθος διανυσματικό. 

4. Όταν σ’ ένα σώμα η συνισταμένη των δυνάμεων είναι μηδέν τότε αυτό 

υποχρεωτικά είναι ακίνητο. 

5. Οι δυνάμεις στη φύση εμφανίζονται πάντα κατά ζεύγη. 

6. Το βάρος είναι η ελκτική δύναμη που ασκεί η Γη σε όλα τα σώματα που 

βρίσκονται κοντά της. 

7. Η ενέργεια μπορεί να μετατραπεί από μία μορφή σε μία άλλη (π.χ. από 

ηλεκτρική σε φωτεινή). 

8. Η ενέργεια είναι ένα μέγεθος το οποίο δεν διατηρείται. 

9. Μονάδα του έργου στο Διεθνές Σύστημα είναι τα έργια. 



10. Η μετατροπή της κινητικής ενέργειας σε δυναμική οφείλεται στο έργο 

κάποιας δύναμης. 

Θέμα 5 

Ένα σώμα καλύπτει απόσταση 𝑠 = 200𝑚 σε χρονικό διάστημα 𝛥𝑡 = 10𝑠. Να 

υπολογίσετε: 

1. Την μέση ταχύτητα του σώματος 

2. Την απόσταση που θα διανύσει το σώμα αν κινείται σταθερά με αυτή για 

χρονικό διάστημα 1 λεπτό 

3. Το χρονικό διάστημα που χρειάζεται για να καλύψει μία απόσταση 1km. 

 

Θέμα 6 

Ένα σώμα μάζας 𝑚 έχει βάρος 𝑊𝛤𝛨𝛴 = 100𝑁 στον πλανήτη Γη. Να υπολογίσετε: 

1. Την μάζα του σώματος. 

2. Το βάρος του σώματος στην Σελήνη 

Δίνεται: 𝑔𝛤𝜂𝜍 = 10𝑚 𝑠2⁄ , 𝑔𝛴𝜀𝜆 = 1,6𝑚 𝑠2⁄  

 

Θέμα 7 

Σ’ ένα σώμα ασκούνται οι δυνάμεις που 

φαίνονται στο σχήμα. Να υπολογίσετε 

την συνισταμένη δύναμη.  

 

Θέμα 8 

Ασκούμε μία δύναμη 𝐹 = 10𝑁 και εκείνο θα κινηθεί για απόσταση 𝑥 = 10𝑚. 

1. Να υπολογίσετε το έργο της δύναμης 

2. Να υπολογίσετε την απόσταση που θα είχε διανύσει το σώμα αν του 

ασκήσουμε την ίδια δύναμη και το έργο της δύναμης ήταν 𝑊𝐹 = 200𝐽 

 

Θέμα 9 

Ένα σώμα μάζας 𝑚 = 4𝑘𝑔 αφήνεται να πέσει από ύψος ℎ = 10𝑚. Να υπολογίσετε: 

1. Tην τιμή της δυναμικής ενέργειας αρχικά 

2. Tην τιμή της μηχανικής ενέργειας. 



3. Την τιμή της κινητικής ενέργειας όταν φθάσει στο έδαφος. 

4. Την τιμή της δυναμικής ενέργειας όταν η κινητική είναι 200𝐽. 

Δίνεται: 𝑔 = 10𝑚 𝑠2⁄  

 


