
 

Σελίδα 1 από 7 

 

 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1  

(α) Στον πιο κάτω πίνακα δίνονται τα χαρακτηριστικά των σωμάτων Α, Β, Γ, Δ και Ε. Σε 

ποια κατάσταση (στερεή, υγρή ή αέρια) βρίσκεται το καθένα από αυτά;                    [μον. 3]             

 

Σώμα Χαρακτηριστικά Κατάσταση 

Α 
Τα μόριά του κινούνται γλιστρώντας το ένα πάνω 

στο άλλο και δεν συμπιέζεται. 
 

Β 
Τα μόριά του βρίσκονται σε ορισμένες θέσεις με 

πολύ ισχυρές δυνάμεις και δεν συμπιέζεται.  
 

Γ 
Οι αποστάσεις των μορίων του είναι πολύ μεγάλες 

και συμπιέζεται.  
 

Δ Δεν έχει σταθερό σχήμα και δεν συμπιέζεται.  

Ε Δεν έχει σταθερό σχήμα και συμπιέζεται.  

  

(β) Να εξηγήσετε τι αλλάζει στη δομή της ύλης όταν μια ποσότητα νερού μετατρέπεται σε 

πάγο. Στην εξήγηση να αναφερθείτε στις κινήσεις των μορίων και στις δυνάμεις που 

ασκούνται μεταξύ τους.                                                                                               [μον. 2] 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2 

(α) Πότε ένα σώμα έχει κινητική ενέργεια;                                                                  [1 μον.] 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

(β) Να διατυπώσετε το Θεώρημα Μεταβολής Κινητικής Ενέργειας.                           [2 μον.] 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 



 

Σελίδα 2 από 7 

 

(γ)(i) Ένα σώμα που κινείται σε οριζόντιο επίπεδο έχει κινητική ενέργεια 1 30J =  . Στη 

συνέχεια ασκούνται πάνω στο σώμα κάποιες δυνάμεις των οποίων το ολικό έργο είναι 

.W 40J =  .  

Το έργο των δυνάμεων που ασκήθηκαν στο σώμα είναι παραγόμενο ή καταναλισκόμενο; 

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.                                                                         [1 μον.] 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

(γ)(ii) Να υπολογίσετε την τελική κινητική ενέργεια του σώματος.                              [1 μον.] 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3 

(α)(i)Στον παρακάτω πίνακα δίνονται οι μετρήσεις που πήρε μια ομάδα μαθητών για την 

ένταση ( I  ) του ρεύματος που διαρρέει ένα σύρμα και την τάση (V  )που εφαρμόζεται στα 

άκρα του.  

 

( )V V  10 20 25 

( )I A  2 4 5 

 

Να αποδείξετε με μαθηματικές πράξεις αν το σύρμα υπακούει στο Νόμο του Ωμ. 

                                                                                                                                    [2 μον.] 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

(α)(ii) Να υπολογίσετε την τιμή της αντίστασης του σύρματος.                                   [1 μον.] 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

(β) Σε έναν αγωγό που έχει αντίσταση R = 5Ω, εφαρμόζεται τάση V = 20V. Να υπολογίσετε 

την ένταση του ρεύματος που διαρρέει τον αγωγό.                                                    [2 μον.] 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

 



 

Σελίδα 3 από 7 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4 

(α) Σε ένα αρχικά ακίνητο αμαξάκι ασκούμε δύναμη F 15N= , με αποτέλεσμα αυτό να 

μετακινηθεί προς τα δεξιά κατά x 5m =  , όπως φαίνεται στην πιο κάτω εικόνα. 

 

 

 

 

 

 

 

Στο αμαξάκι ασκείται επίσης η τριβή, 5 =   . Το βάρος του είναι 8 =   . 

Να υπολογίσετε το έργο της κάθε δύναμης που ασκείται στο αμαξάκι και να αναφέρετε αν 

είναι παραγόμενο ή καταναλισκόμενο.                                                                        [3 μον.] 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

(β)(i) Ένας γερανός ανυψώνει ένα βαρέλι μάζας m 15Kg=  σε ύψος h 5m=  από το 

έδαφος.                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Να υπολογίσετε το έργο του βάρους του βαρελιού για την παραπάνω ανύψωση.     [1 μον.] 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

(β)(ii) Να υπολογίσετε τη δυναμική ενέργεια του βαρελιού στο παραπάνω ύψος.     [1 μον.] 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 



 

Σελίδα 4 από 7 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 5 

(α)(i) Στην εικόνα δίνεται διάγραμμα ενός ηλεκτρικού κυκλώματος που περιέχει δυο 

λαμπτήρες (1 και 2) , τρεις διακόπτες (Α, Β και Γ) και μια μπαταρία.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Να αναφέρετε ποιον ή ποιους διακόπτες πρέπει να κλείσουμε για να ανάψει μόνο ο 

λαμπτήρας 1.                                                                                                              [1 μον.] 

................................................................................................................................................ 

 

(α)(ii) Να αναφέρετε ποιον ή ποιους διακόπτες πρέπει να κλείσουμε για να ανάψει μόνο ο 

λαμπτήρας 2.                                                                                                              [1 μον.] 

................................................................................................................................................ 

 

(α)(iii) Όταν όλοι οι διακόπτες είναι κλειστοί και η ένταση του ρεύματος που διαρρέει την 

μπαταρία είναι 20 Α και του ρεύματος που διαρρέει τη λάμπα 2 είναι 6 Α, πόση είναι η 

ένταση του ρεύματος που διαρρέει τη λάμπα 1;                                                                         

                                                                                                                                    [1 μον.] 

................................................................................................................................................ 

 

(α)(iv) Όταν όλοι οι διακόπτες είναι κλειστοί, πόση είναι η τάση στα άκρα της κάθε λάμπας, 

δεδομένου ότι η τάση της μπαταρίας είναι 9 V;                                                           [1 μον.] 

................................................................................................................................................ 

 

(α)(v) Να αναφέρετε ένα πλεονέκτημα της συνδεσμολογίας του παραπάνω κυκλώματος.  

                                   [1 μον.] 

................................................................................................................................................ 

 

 



 

Σελίδα 5 από 7 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 6  

(α) Από ποια μαθηματική σχέση υπολογίζεται η μηχανική ενέργεια;                          [1 μον.] 

................................................................................................................................................ 

(β)(i) Κρατάμε μια μπάλα μάζας m 0,2Kg= , στην ταράτσα μιας πολυκατοικίας   (θέση 

Α). Το ύψος της πολυκατοικίας είναι 20m =  .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Να υπολογίσετε τη βαρυτική δυναμική ενέργεια της μπάλας  τη στιγμή που την κρατάμε.         

[3 μον.] 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

 

(β)(ii) Μετά από λίγο αφήνουμε την μπάλα να πέσει, χωρίς αρχική ταχύτητα. Κατά την 

πτώση θεωρούμε πως ασκείται μόνο η δύναμη του βάρους, δηλαδή δεν έχουμε απώλειες 

ενέργειας.  

Να αναφέρετε τις μετατροπές ενέργειας που συμβαίνουν στην μπάλα κατά την πτώση της.  

[1 μον.] 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

 

 (β)(ΙΙΙ) Να υπολογίσετε με πόση ταχύτητα προσκρούει η μπάλα στο έδαφος (θέση Γ).   

[3 μον.] 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 



 

Σελίδα 6 από 7 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 7 

(α)(i) Να αναφέρετε δυο τρόπους ηλέκτρισης των σωμάτων.                                     [1 μον.]  

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

 

(α)(ii) Να επιλέξετε έναν από τους τρόπους φόρτισης που αναφέρατε στο παραπάνω 

ερώτημα και να τον εξηγήσετε. Να αναφέρετε και το είδος του φορτίου που αποκτούν τα 

σώματα που φορτίζονται ηλεκτρικά.                                                                           [2 μον.] 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

 

(β)(i) Δυο ετερόσημα φορτία, 1Q  και 2Q  , βρίσκονται σε απόσταση r  μεταξύ τους, όπως 

φαίνεται στο σχήμα: 

 

 

 

 

 

 

 

Η ηλεκτρική δύναμη που ασκείται μεταξύ τους είναι F 9N=  .   

Να σχεδιάσετε πάνω στο σχήμα τη δύναμη που ασκείται στο κάθε φορτίο.               [1 μον.] 

 

(β)(ii) Αν τριπλασιάσουμε το θετικό φορτίο (
'

1 1Q 3Q= ), να αναφέρετε πόση θα είναι η 

δύναμη που θα ασκείται μεταξύ τους.                                                                         [1 μον.] 

................................................................................................................................................ 

 

(β)(iii) Αν τριπλασιάσουμε την απόσταση ( r ' 3r= )  μεταξύ των αρχικών φορτίων, 1Q  και 

2Q , να αναφέρετε πόση θα είναι η δύναμη που θα ασκείται μεταξύ τους.                [1 μον.] 

................................................................................................................................................ 



 

Σελίδα 7 από 7 

 

(γ)(i) Στην παρακάτω εικόνα φαίνεται ένα κύκλωμα που αποτελείται από μια λάμπα και μια 

μπαταρία τάσης 9 V . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Να το σχεδιάσετε με τη χρήση των κατάλληλων συμβόλων.                                      [1 μον.] 

 

 

 

 

 

 

 

(γ)(ii) Να σχεδιάσετε πάνω στο σχήμα του προηγούμενου ερωτήματος, (γ)(i), ένα 

βολτόμετρο και ένα αμπερόμετρο σε κατάλληλη θέση.                                               [1 μον.] 

 

(γ)(iii) Αν το παραπάνω κύκλωμα διαρρέεται από φορτίο Q 0,4C= , σε χρόνο t 0,2s=  , 

να υπολογίσετε την αντίσταση της λάμπας. 

                                                                                                                                    [2 μον.]  

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

 

 

                                                                                                 
 
                                                                                                                               
 


