
 

 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ  
1. Στη μετωπική σύγκρουση μιας μοτοσικλέτας και ενός αυτοκινήτου, τι 

θα συμβεί στον μοτοσικλετιστή; Με ποιο τρόπο μπορεί να 

προστατευθεί ο μοτοσικλετιστής; 

 

 

2. Εξηγήστε γιατί στα καθίσματα του οδηγού και του συνοδηγού υπάρχει στήριγμα 

για το κεφάλι.  

 

 

3. Σε ένα τρένο ταξιδεύουν όρθιοι ένα παιδί και ένας μεγαλόσωμος άντρας. Τι θα 

συμβεί στο παιδί και στον άντρα όταν το τρένο φρενάρει απότομα; Αυτό που θα 

συμβεί στο θα επηρεάσει και τους δυο επιβάτες στον ίδιο βαθμό και γιατί;  

 

 

4. Ένας αλεξιπτωτιστής πέφτει με σταθερή ταχύτητα. Σχεδιάστε τις δυνάμεις που 

ασκούνται πάνω του. Τι συμπεραίνετε για τη συνισταμένη δύναμη που ασκείται 

στον αλεξιπτωτιστή; Να δικαιολογήσετε την απάντηση σας. 

 

 

5. Στο σώμα μάζας 15 kg του διπλανού σχήματος, ασκούνται τέσσερις 

δυνάμεις Ν, Β, F και Τ. Αν το σώμα ισορροπεί, να υπολογίσετε τις 

άγνωστες δυνάμεις. Δίνονται: F=100N, ημ37°=0,6, συν37°=0,8 και 

g=10m/s2.  

 

 

6. Στο διπλανό σχήμα το σώμα ισορροπεί και η τάση του νήματος  

είναι S=50Ν. Δίνονται: ημw=0,8 συνw=0,6 και g=10m/s2.  

Ζητούνται: 

(α) Να σχεδιάσετε τις δυνάμεις που ασκούνται στο σώμα και να  

αναφέρετε το είδος της κάθε μιας.  

(β) Να υπολογίσετε το βάρος του σώματος και τη δύναμη από το μαγνήτη. 

(γ) Να υπολογίσετε τη μάζα του σώματος. 

 

 

7. Η σφαίρα του σχήματος μάζας m=4Kg ισορροπεί πάνω σε λείο χωρίς 

τριβή κεκλιμένο επίπεδο, γωνίας κλίσης φ, με τη βοήθεια αβαρούς 

νήματος.  

(α) Να σχεδιάσετε τις δυνάμεις που ασκούνται στη σφαίρα.                                     

(β) Να υπολογίσετε τις δυνάμεις που ασκούνται στη σφαίρα.                                  

(γ) Αν κοπεί το σχοινί, να περιγράψετε τι θα συμβεί στη σφαίρα. Να 

δικαιολογήσετε την απάντησή σας.                           
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8. Σώμα βάρους 20Ν ισορροπεί όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα με τη 

βοήθεια ενός αβαρή δακτυλίου (D) και τριών νημάτων.  

Δίνονται: ημ30°=συν60°=0,5 συν30°=ημ60°=0,866 και g=10m/s2.  

Ζητούνται: 

(α) Να σχεδιάσετε τις δυνάμεις που ασκούνται στο σώμα και στο δακτύλιο 

(D).  

(β) Να αναλύσετε τις δυνάμεις στο δακτύλιο σε δυο άξονες. 

(γ) Να γράψετε τις συνθήκες ισορροπίας για το δακτύλιο και για το σώμα.  

(δ) Να υπολογίσετε τις τάσεις των νημάτων. 

 

 

9. Ένα σώμα με την  επίδραση σταθερής δύναμης κινείται με επιτάχυνση 4 m/s2. Αν 

η μάζα του σώματος διπλασιαστεί τότε η επιτάχυνση του θα είναι ……………………… . 

Αν η δύναμη που ασκείται στο σώμα διπλασιαστεί τότε η επιτάχυνση του θα 

είναι ……………………… .   

 

 

10. Σε ένα αυτοκίνητο μάζας 1000kg εξασκείται σταθερή δύναμη από τον κινητήρα 

F=10000N. Αν σε όλη τη διάρκεια της κίνησης του η συνολική αντίσταση 

(αντίσταση αέρα και τριβές) είναι σταθερή Α=4000N, να υπολογίσετε: 

(a) τη συνισταμένη δύναμη που ασκείται στο αυτοκίνητο κατά τη διεύθυνση της 

κίνησης του. 

(β) την επιτάχυνση του αυτοκίνητου  

(γ) το βάρος του αυτοκινήτου 

(δ) την κάθετη αντίδραση του εδάφους (Ν).  

(ε) το διάστημα και την ταχύτητα του σε χρόνο 4s. 

 

 

11. Στο σώμα του διπλανού σχήματος ασκούνται οι δυνάμεις Β, F και Τ. 

Na υπολογίσετε: 

(α) το βάρος και τη μάζα του 

(β) την επιτάχυνση του 

(γ) το διάστημα που διανύει και την ταχύτητα του σε 10s. 

 

 

12. Σώμα μάζας 1kg αφήνεται να γλιστρήσει από την κορυφή λείου κεκλιμένου 

επίπεδου γωνίας 30 ο. 

(α) Να σχεδιάσετε τις δυνάμεις που ασκούνται στο σώμα. 

(β) Να υπολογίσετε την επιτάχυνση του σώματος. 

(γ) Θα αλλάξει η επιτάχυνση του σώματος αν διπλασιάσουμε τη μάζα του σώματος; 
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13. Τα σώματα Σ1 και Σ2 έχουν μάζες m1=15Κg και m2=10Kg 

αντίστοιχα. Αν η επιφάνεια είναι  λεία και το σύστημα αφήνεται 

ελεύθερο να κινηθεί: 

(a) Να σχεδιάσετε τις δυνάμεις που ασκούνται στα σώματα Σ1 

και Σ2.                    

(β) Ποια θα είναι η φορά κίνησης του συστήματος; Να 

δικαιολογήσετε.                

(γ) Να υπολογίσετε την επιτάχυνση που θα αποκτήσει το σύστημα.                        

(δ) Να υπολογίσετε την τάση του σχοινιού.                                                            

(ε) Να υπολογίσετε την αντίδραση του επιπέδου στο Σ1.                                          

 

 

14. Στο διπλανό σχήμα οι μάζες είναι m1=10 Kg  και m2=30 Kg και 

το κεκλιμένο επίπεδο με γωνία φ=30ο είναι λείο. Να βρεθεί προς 

τα πού θα κινηθεί το σύστημα των δύο σωμάτων και να βρεθεί η 

επιτάχυνσή του και η τάση του νήματος. 

 

 

 
15. (α) Να εξηγήσετε πως καταφέρνει να κινηθεί το παιδί στο διπλανό 

σχήμα. 

(β) Μπορούμε να υπολογίσουμε τη συνισταμένη δυο δυνάμεων δράσης – 

αντίδρασης; 

 

 

16. Χτυπάμε με μια ρακέτα ένα μπαλάκι του τένις. Το μπαλάκι δέχεται μεγαλύτερη 

δύναμη από τη δύναμη που δέχεται η ρακέτα για αυτό και εκτινάσσεται. 

Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με την άποψη αυτή; Να δικαιολογήστε 

την απάντηση σας.   

 

 

17. Ένα βιβλίο ισορροπεί υπό την επίδραση των δυνάμεων που 

φαίνονται στο διπλανό σχήμα. Να εξηγήσετε αν οι δυο αυτές 

δυνάμεις αποτελούν ή όχι ζεύγος Δράσης – Αντίδρασης. Να δικαιολογήστε την 

απάντηση σας.           

 

 

 

18. Ένας εργάτης θέλει να σφίξει τη μεταλλική κεφαλή ενός σφυριού. 

Να αναφέρεται τι πρέπει να κάνει και να δικαιολογήσετε την 

απάντησή σας.   
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