
 

 

ΤΑΞΗ : Β’ 

Θ έ µ α τ α  Γ ρ α π τώ ν  Α ν α κ ε φ α λ α ι ω τ ι κ ώ ν  Ε ξ ε τ ά σ εω ν  Μ α ΐ ο υ  -  Ι ο υ ν ί ο υ  

 

Θέμα 1
ο
  

Το διπλανό διάγραμμα περιγράφει την κίνηση ενός αυτοκινήτου 

που κινείται ευθύγραμμα. 

α) Που θα βρίσκεται το αυτοκίνητο την χρονική στιγμή t=10s ; 

β) Πόσο θα έχει μετατοπισθεί από την χρονική στιγμή t=10s έως 

την χρονική στιγμή t=15s ; 

γ) Ποια είναι η ταχύτητα του αυτοκινήτου ; 

 

 

 

 

 

Θέμα 2
ο
  

Στον κρίκο ασκούνται οι δυνάμεις F1=10N , F2=5N και 

F3=20N. 

α) Να βρεθεί το μέτρο και να σχεδιαστεί η συνιστα-

μένη των παραπάνω δυνάμεων. 

β) Πόση πρέπει να είναι (σε μέτρο και κατεύθυνση) μια τέταρτη δύναμη F4 έτσι ώστε μαζί με τις 

προηγούμενες να έχουν συνισταμένη μηδέν. 

 

Θέμα 3
ο
  

Ο Σκιέρ στο διπλανό σχήμα έχει μάζα 50 Kg (βάρος 500Ν) και βρί-

σκεται στο ύψος μια χιονισμένης πλαγιάς ύψους 5m. Ο σκιέρ είναι 

αρχικά ακίνητος και με μια πολύ μικρή ώθηση ξεκινάει να κατέβει 

την πλαγιά. Να υπολογιστούν 

α) η δυναμική ενέργεια του σκιέρ στη κορυφή της πλαγιάς. 

β) η μηχανική ενέργεια του σκιέρ όταν φτάσει στην βάση της πλα-

γιάς. 

γ) η ταχύτητα του σκιέρ στην βάση της πλαγιάς. 

(Δίνεται g=10 N/Kg, Τριβές δεν υπάρχουν) 

Θέμα 4
ο
  

Ένα μπουκαλάκι εμφιαλωμένου νερού βρίσκεται πάνω στο τραπέζι και ισορροπεί χωρίς να το 

σπρώχνει κάποιος.  

α) Εξηγήστε τι εννοούμε με την έκφραση «το μπουκαλάκι ισορροπεί». 

β) Σχεδιάστε τις δυνάμεις που δέχεται το μπουκαλάκι. 

γ) Αν το βάρος του μπουκαλιού είναι 5N να υπολογιστεί (να αιτιολογηθεί) η δύναμη που δέχεται 

από το τραπέζι. 
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Θέμα 5
ο
  

α) Πως ονομάζονται οι συσκευές που μετράνε την θερμοκρασία; Γράψτε δύο κλίμακες στις οποίες 

μετράμε την θερμοκρασία. 

β) Αν η θερμοκρασία της αίθουσας είναι 20
ο
C πόση είναι η ίδια θερμοκρασία σε βαθμούς Κέλβιν 

(Κ) 

γ) Πότε έχουμε ροή θερμότητας από ένα σώμα σε ένα άλλο; 

Θέμα 6
ο
 

Σε ένα δοχείο pyrex βάζουμε 2Kg νερού θερμοκρασίας 20
ο
C και το τοποθετούμε πάνω στο μάτι της 

κουζίνας. Μετά από 10min το νερό αρχίζει να βράζει δηλαδή έχει θερμοκρασία 100
o
C. Να υπολογι-

στεί η θερμότητα που μεταφέρθηκε από το μάτι της κουζίνας στο νερό. Δίνεται ότι η ειδική θερμό-

τητα του νερού είναι c=4200 J/Kg
o
C 

Θέμα 7
ο
  

Γράψτε στο γραπτό σας το παρακάτω κείμενο και συμπληρώστε τις λέξεις που λείπουν. (Σε κάθε κε-

νό αντιστοιχεί μια λέξη). 

Κάθε σώμα το οποίο κινείται έχει …………………… ενέργεια. Η κινητική ενέργεια εξαρτάται από την 

…………………… του σώματος και από την …………………… του σώματος. Η κινητική ενέργεια ενός σώμα-

τος δίνεται από την εξίσωση Κ=……………………. Μονάδα κινητικής ενέργειας στο SI είναι το 

…………………… 

Το άθροισμα της …………………… (U) και …………………… (Κ) ενός σώματος ονομάζεται …………………… ε-

νέργεια. Ένα σώμα αποκτά κινητική και δυναμική ενέργεια μέσω του …………………… των δυνάμεων 

που ενεργούν σε αυτό. 

Θέμα 8
ο
  

Να γράψετε στο γραπτό σας το γράμμα κάθε πρότασης και δίπλα την λέξη Σωστό αν η πρόταση είναι 

Σωστή ή Λάθος αν η πρόταση είναι Λανθασμένη. 

α) Η δράση και η αντίδραση έχουν αντίθετες κατευθύνσεις. 

β) Όταν ένα σώμα εκτελεί ευθύγραμμη ομαλή κίνηση, η συνισταμένη των δυνάμεων που δέχεται 

έχει τη φορά της ταχύτητας. 

γ) Όλα τα σώματα σταματούν να κινούνται όταν παύουν να ασκούνται πάνω τους δυνάμεις. 

δ) Η μάζα είναι μέτρο της αδράνειας ενός σώματος. 

ε) Όσο μεγαλύτερο όγκο έχει ένα σώμα τόσο μεγαλύτερη είναι και η αδράνεια του. 

στ) Για να κινείται ένα σώμα με σταθερή ταχύτητα πρέπει η συνισταμένη των δυνάμεων που ενερ-

γούν πάνω του να είναι μηδέν. 

Θέμα 9
ο
  

Αντιγράψτε στο γραπτό σας τα φυσικά μεγέθη της στήλης Α του παρακάτω πίνακα και δίπλα γράψτε 

την μονάδα μέτρησής τους στο SI που αντιστοιχείται σωστά από την στήλη Β. 

Στήλη Α Στήλη Β 

α. Ταχύτητα 1. s 

β. Θέση 2. K 

γ. Χρόνος 3. J 

δ. Ενέργεια 4. N 

ε. Θερμοκρασία 5. m 

στ. Δύναμη 6. m/s 

 
Ν α  α πα ν τ ήσ ε τ ε  σ ε  έ ξ ι  ( 6 )  θ έ µ α τ α ,  Κ α λή  ε π ι τ υ χ ί α  

 Ο �ιευθυντής Οι Εισηγητές 
 


