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 Νόµος του Νεύτωνα 

1) Εκτοξεύουµε ένα σώµα σε ένα οριζόντιο επίπεδο µε αρχική ταχύτητα υ0=5m/s. Τι κίνηση 

προβλέπεται να εκτελέσει;  

 
 …………………………………………………………………………………………….. 

2) Αν το επίπεδο γινόταν περισσότερο λείο, τι προβλέπετε να συµβεί;  

…………………………………………………………………………………………… 

3) Τι νοµίζετε ότι θα συµβεί αν το επίπεδο γινόταν εντελώς λείο;   

…………………………………………………………………….. 

4) Επιλέξτε από τις παρακάτω προτάσεις, αυτή που θεωρείτε σωστή: 

i) Για να κινείται ένα σώµα απαιτείται να ασκείται πάνω του συνεχώς µια δύναµη. 

ii) Ένα σώµα αντιστέκεται στην κίνηση. 

iii) Ένα σώµα αντιστέκεται στην µεταβολή της κίνησής του. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: «Η ιδιότητα των σωµάτων να αντιδρούν στη µεταβολή της κινητικής 

τους κατάστασης, ονοµάζεται Α∆ΡΑΝΕΙΑ». 

5) Μηδενίζουµε την τριβή και ασκούµε στο σώµα οριζόντια δύναµη F1=10Ν. Παρατηρήστε 

την κίνηση του σώµατος. 

 
i) Τι προκάλεσε την κίνηση του σώµατος;  

………………………………………………………………. 

ii) Τι είδους κίνηση έκανε το σώµα;  

………………………………………………………………… 

6) Τρέχουµε το πρόγραµµα και µηδενίζουµε τη δύναµη, µόλις το σώµα φτάσει στο σηµείο Κ.  

Τι συµβαίνει µε την ταχύτητα µε την οποία κινείται το σώµα όταν: 

i) Ασκείται η δύναµη;  

………………………………. 

ii) ∆εν ασκείται δύναµη (η δύναµη έχει µηδενιστεί);  

………………………………………………….. 

7) Τρέχουµε το πρόγραµµα και µόλις φτάσει το σώµα στο σηµείο Κ, ασκούµε πάνω του και 

µια δεύτερη δύναµη µε φορά προς τ’ αριστερά ίση µε F2=10Ν. 

 
i) Μετά το σηµείο Κ, πόση είναι η συνισταµένη των δυνάµεων που ασκούνται στο σώµα;  

ΣF= ………Ν 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

∆ιον. Μάργαρης 



ii) Τι συµβαίνει µε την κίνηση της σφαίρας µετά το σηµείο Κ; ∆ικαιολογήστε την απάντη-

σή σας.  

……………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………. 

8) Ασκούµε στο σώµα και τις δύο δυνάµεις F1=10Ν και F2=10Ν. Τρέχουµε το πρόγραµµα. 

i) Τι συµβαίνει µε την κίνηση της σφαίρας;  

……………………………………………….. 

ii) Αν µηδενίσουµε ταυτόχρονα και τις δύο δυνάµεις, τι κίνηση αναµένετε να εκτελέσει το 

σώµα;  

……………………………………………………  

Επαληθεύουµε την απάντησή µας. 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ: 

α) Τι είδους κίνηση θα κάνει ένα σώµα, που για t=0 έχει κάποια ταχύτητα, όταν δεν ασκεί-

ται πάνω του καµία δύναµη; 

……………………………………………………………………………………… 

β) Τι είδους κίνηση κάνει ένα σώµα όταν σ’ αυτό ασκούνται δυνάµεις µε µηδενική συνι-

σταµένη; 

……………………………………………………………………………………………… 

γ) Τι συµβαίνει στην περίπτωση που ένα σώµα είναι ακίνητο και δεν ασκείται πάνω του 

καµία δύναµη ή ασκούνται πάνω του δυνάµεις µε µηδενική συνισταµένη; 

……………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………… 

 

 

 


