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Κεφάλαιο 2 - Κινήσεις 

1) Ένας μαθητής σε ένα χωριό για να πάει στο σχολείο του που απέχει 12km από το σπίτι του 

χρειάζεται 20’ με το λεωφορείο. Να υπολογίσετε την μέση ταχύτητα του λεωφορείου.  

 

2) Ένα αυτοκίνητο ταξιδεύει από την Αθήνα στην Πάτρα. Αν η απόσταση είναι 216km να 

υπολογίσετε την ταχύτητα που πρέπει να ταξιδεύει προκειμένου να φτάσει σε τρεις (3) ώρες. 

Η τιμή της ταχύτητας να δοθεί σε μονάδες που αντιστοιχούν στο Διεθνές Σύστημα. Πως θα 

χαρακτηρίζατε την ταχύτητα που βρήκατε;  

 

3) Ένας ποδηλάτης προσπαθεί να καλύψει μία διαδρομή 10km. Στα πρώτα 4km κινείται με 

10m/su . Αν θέλει να καλύψει όλη την διαδρομή σε 10min με ποια ταχύτητα θα πρέπει να 

συνεχίσει να κινείτε στην υπόλοιπη διαδρομή; 

 

 

Κεφάλαιο 3 - Δυνάμεις 

4) Σ’ ένα δυναμόμετρο τοποθετούμε στην ελεύθερη άκρη του ελατηρίου σώματα με 

διαφορετικές μάζες. Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα που δίνει την δύναμη που 

ασκείται στο ελατήριο από τα σώματα συναρτήσει της απόστασης: 

 

F 0 20  80  

x  1 3  6 

 

5) Ένα τραπέζι ασκούμε μία δύναμη 30Ν αλλά εκείνο δεν κινείται. Αν το σώμα είναι σε 

κατάσταση ισορροπίας να υπολογίσετε την τιμή της τριβής.  

 

6) Ένα σώμα Σ1 κινείται με σταθερή ταχύτητα. Αν το σώμα παρουσιάζει τριβή, μέτρου Τ=10Ν 

με το επίπεδο που κινείται να εξετάσετε αν ασκείται στο σώμα κάποια άλλη δύναμη και να 

την υπολογίσετε. 

 

7) Ένα σώμα έχει βάρος Nw 60  στη Γη. Μπορείτε να υπολογίσετε το βάρος που θα έχει 

στον Άρη αν γνωρίζετε ότι η επιτάχυνση της βαρύτητας στον Άρη είναι 
2/4 smgM   
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8) Σ’ ένα σώμα ασκούνται δύο κάθετες δυνάμεις. Αν η τιμή της μίας δύναμης είναι F1=12N και η 

συνισταμένη δύναμη είναι 13Ν να υπολογίσετε την F2. Στη συνέχεια να υπολογίσετε την τιμή 

της δύναμης F3 που πρέπει να ασκήσουμε στο σώμα ώστε να κινηθεί με σταθερή ταχύτητα. 

 

Κεφάλαιο 4 - Πίεση 

9) Βυθίζουμε ένα μπαλάκι σε μία δεξαμενή με υδράργυρο. Να υπολογίσετε την υδροστατική 

πίεση σε βάθος 240cm.  3

υδρ

2 g/cm13,/10  smg  

 

10) Βυθίζουμε σε μία πισίνα με νερό ένα αντικείμενο σε βάθος 1,5m. Αν η συνολική πίεση είναι 

2,5 atm, να υπολογίσετε την ατμοσφαιρική πίεση.  3

νερ

2 g/cm1,/10  smg  

 

11) Να υπολογίσετε σε τι βάθος η υδροστατική πίεση ισούται με την ατμοσφαιρική σε μία πισίνα 

με α) υδράργυρο, β) θαλασσινό νερό.  

 Papsmg atm

53

θ.ν

3

υδρ

2 10,g/cm3,1,g/cm13,/10    

 

12) Μία βάρκα έχει Vβ=150kg/m3 σε θαλασσινό νερό. Να υπολογίσετε την άνωση. 

 3

θ.ν

2 g/cm3,1,/10  smg  

 

Κεφάλαιο 5 - Μηχανική Ενέργεια 

 

13) Ένα σώμα, μάζας m=4kg, κινείται με σταθερή ταχύτητα 12m/s. Να υπολογίσετε την κινητική 

του ενέργεια. 

 

14) Αν στο σώμα του προηγούμενου ερωτήματος ασκείται μία δύναμη τριβής 9Ν να υπολογίσετε 

το έργο της όταν το σώμα θα έχει διανύσει 4m. 

 

15) Ρίχνουμε από ύψος 3,2m ένα σώμα, μάζας 12kg, και αυτό πέφτει στο άκρο μίας τραμπάλας. 

Στο άλλο άκρο έχουμε τοποθετήσει ένα δεύτερο σώμα μάζας 4 kg. Αν θεωρήσουμε ότι όλη η 

ενέργεια του σώματος Α μεταφέρεται στο σώμα Β να υπολογίσετε: την ταχύτητα του 

σώματος Α λίγο πριν φθάσει στην τραμπάλα και το μέγιστο ύψος που θα φθάσει το σώμα Β. 

 


