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1. Σώμα κινείται ευθύγραμμα με την επίδραση σταθερής συνισταμένης δύναμης που έχει την 

κατεύθυνση της κίνησης. Ποια είναι η σωστή απάντηση; 

α. Η μάζα του σώματος αυξάνεται. 

β. Η επιτάχυνση του σώματος αυξάνεται. 

γ. Ο ρυθμός μεταβολής της θέσης του σώματος αυξάνεται. 

δ. Η ταχύτητα παραμένει σταθερή. 

 

2. Μια μικρή σφαίρα κάνει ελεύθερη πτώση. Ποιο είναι το σωστό διάγραμμα επιτάχυνσης – 

χρόνου 

 

3. Αν σ' ένα σώμα η συνισταμένη δύναμη είναι μηδέν ΣF = 0  

α. Αποκτά σταθερή επιτάχυνση. 

β. Η επιτάχυνση του αυξάνει. 

γ. Η ταχύτητά του είναι σταθερή ή μηδέν. 

δ. Η ταχύτητά του αυξάνει. 

 

4. Αντιστοιχίστε τα στοιχεία της αριστερής με αυτά της δεξιάς στήλης. 

α.   


 ,  


  
1. Η ταχύτητα μειώνεται 

β.   


 ,  


  
2. Ευθύγραμμη ομαλή κίνηση 

γ.  0 ,  


  
3. Το κινητό ξεκινά από την ηρεμία 

δ.  0 ,  


  
4. Η ταχύτητα αυξάνεται. 

 5. Το σώμα ηρεμεί. 

 

5. Χαρακτηρίστε με (Σ) τις σωστές προτάσεις και με (Λ) τις λανθασμένες. 

(   ) α. Αδράνεια είναι η δύναμη η οποία διατηρεί την κίνηση των σωμάτων.  

(   ) β. 1Ν = 1kgm/s
2
 .  

(   ) γ. Ένα σώμα σταματά, όταν δεν ασκούνται πάνω δυνάμεις.  

(   ) δ. Η μάζα ενός σώματος είναι σταθερή, ενώ το βάρος του αλλάζει από τόπο σε τόπο.  

(   ) ε. Στην ελεύθερη πτώση η μετατόπιση που διανύει ένα σώμα είναι ανάλογη του χρόνου 

πτώσης του. 

 

 

  

 

(1) (2) (3) 
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6. Σε αρχικά ακίνητο σώμα σταθερής μάζας ασκείται συνισταμένη δύναμη F  Τι συμπέρασμα 

προκύπτει για την κίνηση του σώματος αν: 

α. F 0   ,  β. F ή  ,  γ. F ή   

Δικαιολογήστε 

 

7. Ένα σώμα που αρχικά ηρεμεί δέχεται την επίδραση συνισταμένης 

δύναμης όπως στο σχήμα. 

Αν η μάζα του είναι m = 2kg τότε: 

Ι. Γράψτε το είδος της κίνησης του σώματος: 

α. ο έως 2s: 

β. 2s έως 4s: 

γ. 4s έως 6s: 

ΙΙ. Πόση είναι η επιτάχυνσή του τις χρονικές στιγμές: t1 = 1,89s , t2 = 2,05s , t3 = 5s 

ΙΙΙ. Η μετατόπισή του τη χρονική στιγμή t= 1s είναι: 

α. 2m,      β. 3m,       γ. 5m,        δ. 6m 

 

 

 

8. Δώστε τις εξισώσεις και τα διαγράμματα της επιτάχυνσης, της ταχύτητας και της 

μετατόπισης σε συνάρτηση με τον χρόνο, στην ελεύθερη πτώση. 

 

9. Ένα σώμα είναι αρχικά ακίνητο σε λείο οριζόντιο δάπεδο. Στο σώμα ασκούνται δύο 

οριζόντιες αντίρροπες δυνάμεις 8Ν και 5Ν. Ύστερα από 3 s η μετατόπιση του σώματος είναι 

18m. Πόση είναι η μάζα του σώματος; 

 

10. Ένα σώμα που πέφτει ελεύθερα έχει σ' ένα σημείο της τροχιάς του ταχύτητα 40m/s ενώ σ' 

ένα χαμηλότερο σημείο Β ταχύτητα 150m/s. Πόση είναι η απόσταση ΑΒ. Δίνεται g = 10m/s
2
 . 

 

11. Σώμα m = 2kg ξεκινά να ανέρχεται από τη βάση κεκλιμένου επιπέδου γωνίας κλίσης θ (με 

ημθ = 0,6 και συνθ = 0,8) με επίδραση οριζόντιας δύναμης F = 100N. Αν μ = 0,1 να βρεθεί η 

ταχύτητα του σώματος όταν αυτό έχει διανύσει 10m στο κεκλιμένο. 

 

12. Σώμα μάζας m = 1kg είναι αρχικά ακίνητο σε οριζόντιο επίπεδο με το οποίο παρουσιάζει 

συντελεστή τριβής ολίσθησης μ = 0,1. Τη χρονική στιγμή t = 0 στο σώμα ασκούνται δύο 

οριζόντιες δυνάμεις κάθετες μεταξύ τους με μέτρα F1 = 8N και F2 = 6N. Να βρεθεί η ταχύτητα 

του σώματος στο οριζόντιο επίπεδο μετά από 4 s καθώς και η μετατόπισή του που έχει διανύσει 

στη διάρκεια του 4ου sec της κίνησής του. 

 

13. Από τη βάση κεκλιμένου επιπέδου γωνίας κλίσης φ = 30
ο
, εκτοξεύεται προς τα πάνω ένα 

σώμα με αρχική ταχύτητα μέτρου υ0 = 32m/s .Ο συντελεστής τριβής μεταξύ του σώματος και 

του επιπέδου είναι μ = 

3

5  

α. Να υπολογιστεί το διάστημα που θα διανύσει το σώμα μέχρι να σταματήσει στιγμιαία. 
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β. Θα επιστρέψει το σώμα στη βάση; 

γ. Αν ναι με τι ταχύτητα; 

 

 

14. Σώμα μάζας m περνάει από σημείο Α λείου οριζόντιου επιπέδου με ταχύτητα υ0 και διανύει 

4 m στο οριζόντιο επίπεδο σε t = 1s. Στη συνέχεια συναντά λείο κεκλιμένο επίπεδο κλίσης θ = 

30
ο
 στο οποίο αρχίζει να ανεβαίνει. 

α) ποιο το είδος της κίνησης στο οριζόντιο επίπεδο και ποια η τιμή της ταχύτητας υ0 

β) Να βρεθεί η επιτάχυνση κατά την κίνηση του σώματος στο κεκλιμένο επίπεδο 

γ) Να βρεθεί ο χρόνος κίνησης του σώματος στο πλάγιο επίπεδο ,μέχρι αυτό να σταματήσει  

δ) Να βρεθεί η μετατόπιση του σώματος στο πλάγιο επίπεδο, μέχρι αυτό να σταματήσει. 

Δίνεται g = 10m/s
2
 . 

 

15. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές: 

α. Η στατική τριβή, μεταξύ δύο επιφανειών, είναι σταθερή  

β. Η τριβή ολίσθησης είναι ανάλογη του βάρους 

γ. Η τριβή ολίσθησης έχει πάντα αντίθετη κατεύθυνση από την κατεύθυνση της κίνησης 

(ολίσθησης) του σώματος πάνω στο οποίο δρα. 

 

16. Χαρακτηρίστε με (Σ) τις σωστές προτάσεις και με (Λ) τις λανθασμένες: 

α. Το μέτρο της ταχύτητας στην ευθύγραμμη ομαλή κίνηση είναι σταθερό, ενώ στην ομαλή 

κυκλική μεταβάλλεται. 

β. Το διάνυσμα της ταχύτητας στην ευθύγραμμη ομαλή κίνηση είναι σταθερό, ενώ στην 

ομαλή κυκλική μεταβάλλεται. 

γ. Το μέτρο της επιτάχυνσης στην ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση είναι σταθερό 

ενώ στην ομαλή κυκλική μεταβάλλεται. 

δ. Το διάνυσμα της επιτάχυνσης στην ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση είναι 

σταθερό ενώ στην ομαλή κυκλική μεταβάλλεται. 

 

17.  Ένα σώμα βρίσκεται ακίνητο πάνω σε μη λείο κεκλιμένο επίπεδο. Μεταβάλλοντας την 

κλίση του μη λείου κεκλιμένου επιπέδου, για κάποια γωνία φ, το σώμα αρχίζει να κατέρχεται με 

σταθερή ταχύτητα. Να υπολογίσετε το συντελεστή τριβής ολίσθησης μ, αν είναι γνωστή η εφφ. 

 

 

18.  Για τις δυνάμεις του σχήματος F1 = 20N , F2 = 12N , F3 = 16N , F4 = 10N, 

το μέτρο της συνισταμένης τους είναι: 

i.14N, ii. 2N, iii. 10N, iv. 58N 

 

 

19. Σώμα μάζας m = 1kg ηρεμεί σε οριζόντιο δάπεδο με το οποίο έχει συντελεστή τριβής 

ολίσθησης μ = 0,5 . Στο σώμα ασκείται δύναμη F = 10N για χρονικό διάστημα t1 = 2s, που 

σχηματίζει γωνία φ με τον ορίζοντα, προς τα πάνω, ώστε ημφ = 0,6 και συνφ = 0,8. Η δύναμη 

μετά καταργείται. Να υπολογίσετε:  

α. τον ολικό χρόνο κίνησης μέχρι το σώμα να σταματήσει. 

β. την ολική μετατόπιση του σώματος μέχρι να σταματήσει. 
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Δίνεται g = 10m/s
2
 . 

 

20. Σώμα μάζας m = 2kg που αρχικά ηρεμεί σε κεκλιμένο δάπεδο γωνίας φ = 30
ο
 με το οποίο 

παρουσιάζει συντελεστής τριβής ολίσθησης 

3

6


,  δέχεται την επίδραση σταθερής δύναμης 

F , μέτρου F = 19N παράλληλη στο κεκλιμένο δάπεδο. Αν g = 10m /s
2
 να υπολογίσετε: 

α. Την επιτάχυνση του σώματος. 

β. Την μετατόπιση του την στιγμή που έχει ταχύτητα υ = 8m /s 

 

21. Ένα σώμα κατέρχεται ολισθαίνοντας στο κεκλιμένο δάπεδο. Να αντιστοιχίσετε τα 

διανύσματα του διαγράμματος με τα φυσικά μεγέθη της αριστερής στήλης. 

α. Βάρος σώματος   

β. Τριβή ολίσθησης  

γ. Κάθετη αντίδραση  

δ. Στατική τριβή 

 

22. Δύο δυνάμεις 6Ν και 2Ν ασκούνται στο ίδιο σώμα. Πόση είναι η συνισταμένη δύναμη; 

α. 8Ν  β. 4Ν 

γ. 5Ν  δ. τα στοιχεία δεν επαρκούν για την απάντηση. 

Δικαιολογήστε. 

 

23.  Σε ένα σώμα ασκούνται διαδοχικά δύο διαφορετικού μέτρου δυνάμεις. 

α. Το σώμα αποκτά ίδιου μέτρου επιτάχυνση. 

β. Η επιτάχυνση είναι αντιστρόφως ανάλογη της δύναμης, άρα μεγαλύτερη επιτάχυνση 

αποκτά στην περίπτωση που ασκείται η δύναμη με το μικρότερο μέτρο. 

γ. Ο λόγος των επιταχύνσεων που αποκτά το σώμα είναι ίσος με το λόγο των δυνάμεων. 

δ. Ο λόγος των επιταχύνσεων είναι αντιστρόφως ανάλογος του λόγου των δυνάμεων. 

 

24. Ένα σώμα κινείται ευθύγραμμα και ομαλά. 
α. Στο σώμα ασκείται μόνο μία δύναμη. ; 

β. Η συνισταμένη των δυνάμεων που ασκούνται στο σώμα έχει σταθερό μέτρο. 

γ. Η συνισταμένη των δυνάμεων που ασκούνται στο σώμα έχει σταθερή κατεύθυνση. 

δ. Η συνισταμένη των δυνάμεων είναι ίση με μηδέν. 

 

25. Ένα σώμα εκτελεί ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση. 
α. Στο σώμα ασκείται μόνο μία δύναμη. 

β. Η συνισταμένη των δυνάμεων είναι σταθερή. 

γ. Η συνισταμένη των δυνάμεων είναι ίση με μηδέν. 

δ. Η συνισταμένη των δυνάμεων έχει πάντα θετική φορά. 

 

26. Ένα σώμα εκτελεί ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση. 
α. Η συνισταμένη των δυνάμεων μπορεί να είναι είτε ομόρροπη είτε αντίρροπη της 

ταχύτητας του σώματος. 



ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 
 

5 

 

β. Η συνισταμένη των δυνάμεων έχει μεταβλητό μέτρο. 

γ. Η συνισταμένη των δυνάμεων έχει μεταβαλλόμενη κατεύθυνση. 

δ. Στο σώμα είναι δυνατό να μην ασκείται δύναμη. 

 

27. Σε ένα σώμα που κινείται πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο ασκείται μόνο μία οριζόντια 

δύναμη σταθερού μέτρου. 
α. Η δύναμη έχει την κατεύθυνση της ταχύτητας του σώματος. 

β. Το σώμα κινείται με σταθερή ταχύτητα. 

γ. Η κίνηση του σώματος είναι μεταβαλλόμενη. 

δ. Η κίνηση του σώματος είναι ομαλά μεταβαλλόμενη. 

 

28. Ένα σώμα μάζας m = 5 kg είναι ακίνητο πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Τη χρονική στιγμή 

t = 0 ασκείται στο σώμα σταθερή οριζόντια δύναμη μέτρου F = 20 Ν για χρονικό διάστημα t = 2 

s (μετά τα 2s η δύναμη καταργείται). Ποια η ταχύτητα και ποια η μετατόπιση του σώματος τη 

χρονική στιγμή t = 5 s; 

 

29. Η ταχύτητα ενός σώματος μάζας m=2Kg μεταβάλλεται με το 

χρόνο όπως δείχνει το δίπλα διάγραμμα. Να βρεθούν: 

α) Να γίνει το διάγραμμα της συνισταμένης δύναμης που ασκείται 

στο σώμα σε συνάρτηση με το χρόνο. 

β) Να υπολογιστεί η μετατόπιση του σώματος στη διάρκεια της 

κίνησης. 

Δίνεται g=10m/s
2
 

 

 

 

 

 

 

 


