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ΘΕΜΑ 1                            

- Να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση ή στη φράση που 

συµπληρώνει σωστά την πρόταση: (Μονάδες 2) 

1. Δύο δυνάµεις F1=4Ν και F2=3Ν ασκούνται σε ένα σώµα και είναι κάθετες µεταξύ τους. 

Η συνισταµένη δύναµη είναι ίση µε:  

α. 7Ν  

β. 1Ν  

γ. 5Ν  

δ. 12Ν 

Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.  
 

ΘΕΜΑ 2 

- Να γράψετε ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές (Σ) και ποιες λάθος (Λ). 
(Μονάδες 4) 

α) H επιµήκυνση του ελατηρίου είναι αντιστρόφως ανάλογη µε τη δύναµη που ασκείτε σε αυτό. 

(      ) 

β) Οι βαρυτικές δυνάµεις είναι πάντα ελκτικές. (     )  

γ) Η µονάδα µέτρησης της δύναµης στο SI είναι το Ν. (     ) 

δ) Όργανο µέτρησης της δύναµης είναι ο ζυγός.  (     ) 
   

ΘΕΜΑ 3 

- Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις: 
1. Να διατυπωθεί ο πρώτος νόµος του Νεύτωνα ή νόµος της αδράνειας. (Μονάδες 2)  

2. Να ερµηνεύσετε την κίνηση των πλοίων.  (Μονάδες 2) 
 

ΘΕΜΑ 4              

- Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις: 
1. Αν τα µέτρα των παρακάτω δυνάµεων είναι F1=3N, F2=5N και 

F3=2N                                                                                    i) 

a) Να υπολογίσεις τη συνισταµένη δύναµη στις δύο                          

περιπτώσεις i και ii. (Μονάδες 2) 

b) Στην περίπτωση ii ποιες δυνάµεις έχουν ίδια φορά; 

(Μονάδες 2)                                                            ii)                         

 
2. Ένα καρότσι µάζας m1=4 Kg και ένα άλλο µάζας m2=8 Kg κινούνται ευθύγραµµα οµαλά µε 

αντίθετες ταχύτητες και κάποια στιγµή συγκρούονται µεταξύ τους. 

a) Αν κατά τη σύγκρουση, το πρώτο καρότσι ασκεί 

στο δεύτερο τη δύναµη (F2) που εικονίζεται στο 

σχήµα, σχεδίασε στη δίπλα εικόνα τη δύναµη 

(F1) που ασκεί το δεύτερο στο πρώτο. 

(Μονάδες 2) 

b) Το µέτρο της δύναµης F2 είναι 100 Ν. Πόσο 

είναι το µέτρο  της F1; (Μονάδες 2) 

c) Ποιο από τα δύο καρότσια έχει µεγαλύτερη 

αδράνεια; Να αιτιολόγησης της απάντηση σου (Μονάδες 2) 
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