
ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 

ΜΑΘΗΜΑ:    2Οσ ΝΟΜΟ ΣΟΤ ΝΕΤΣΩΝΑ 

ΟΝΟΜΑΣΑ: ……………………………………………………. 

                     ……………………………………………………… 

 

 

1. φμφωνα με τον 1ο Νόμο του Νεφτωνα όταν ςε ζνα ςϊμα θ ςυνιςτάμενθ δφναμθ 

που αςκείται πάνω του είναι μθδζν,  τότε το ςϊμα κα παραμείνει ακίνθτο ( αν 

αρχικά είναι ακίνθτο ) θ ςυνεχίηει να κινείται με τθν ίδια ταχφτθτα εκτελϊντασ 

ευκφγραμμθ ομαλι κίνθςθ .  το παρακάτω ςχιμα να τοποκετιςετε τισ δυνάμεισ 

ςτα ςϊματα . 

                 Ακίνθτο ( υ = 0 ) 

 

2. Α) Αν ςε ζνα ςϊμα αςκείται μόνο μια οριηόντια δφναμθ F1 ,  τότε το ςϊμα κα κάνει 

………………………….. κίνθςθ.  Η κίνθςθ του αρχικά ακίνθτου ςϊματοσ κα ζχει τθν  

……………. ( ίδια- αντίκετθ ) φορά  με τθν φορά τθσ δφναμθσ.   

Β) το ίδιο ςϊμα μαηί με τθν αρχικι δφναμθ F1  αςκείται και μια δεφτερθ δφναμθ F2  

ομόρροπθ τθσ αρχικισ. Σι πρόβλεψθ κάνετε για τθν κίνθςθ του ςϊματοσ;  

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

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

Γ) το αρχικά ακίνθτο ςϊμα αςκείται τϊρα μια δεφτερθ οριηόντια δφναμθ F3  τθσ 

ίδιασ διεφκυνςθσ αλλά αντίθετθσ φοράσ με τθν F1 .  Να κάνετε ζνα ςχιμα και να 

κάνετε πρόβλεψθ ςχετικά με τθν διεφκυνςθ ,  τθν φορά και το είδοσ τθσ κίνθςθσ.  

 

 

 ΧΗΜΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ 
ΚΙΝΗΗ ΚΑΙ 

ΦΟΡΑ 

ΕΙΔΟ  ΚΙΝΗΗ  

F1   > F3     

F1    = F3     

F1  <  F3     

 

 



3. ΠΕΙΡΑΜΑ ΚΑΙ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΗ 

υνδεκείτε ςτθν διεφκυνςθ  http://www.seilias.gr και οδθγθκείτε ςτθν 

προςομοίωςθ ακλουκϊντασ τθν διαδρομι: 

 . 

 

 
 

το ςϊμα αςκείται μόνο θ οριηόντια δφναμθ F.  Α) τι κίνθςθ κα εκτελζςει το ςϊμα; 

…………………………………………….. β) προσ ποια διεφκυνςθ και με τi φορά; ……………….. 

Γ) θ ταχφτθτα του , με δεδομζνο ότι θ δφναμθ είναι ςτακερι , κα …………………………… 

…………( αυξάνεται –μειϊνεται –ςτακερι ) και δ) θ επιτάχυνςθ κα είναι ιςθ με α = 

………….. 

υμπλθρϊςτε τον πίνακα αφοφ ενεργοποιιςτε τθν ζνδειξθ    

 

ΧΡΟΝΟ ( t ) ΣΑΧΤΣΗΣΑ (υ) ΜΕΣΑΣΟΠΙΗ (Χ) ΕΠΙΣΑΧΤΝΗ (α) 
α = υ / t  θ  
α =2χ  / t2  

1 s    

2 s    

3 s    

 

Να κάνετε ζνα πρόχειρο διάγραμμα ταχφτθτασ – χρόνου και μετατόπιςθσ -  χρόνου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. το ίδιο ςϊμα μάηασ m κα αςκιςουμε ςτθν ςυνζχεια  διπλάςια δφναμθ 2F. Σι 

πιςτεφεται ότι κα ςυμβεί ςτθν: ( αυξάνεται – μειϊνεται – ςτακερι  και ανάλογα –

αντιςτρόφωσ ανάλογα – μθ ανάλογα ) 

http://www.seilias.gr/


Α) επιτάχυνςθ του ςϊματοσ. ……………………………………………………………………… 

Β) ςτθν ταχφτθτα του ςϊματοσ………………………………………………………………….. 

Γ) ςτθν μετατόπιςθ……………………………………………………………………………………… 

 

 

5. τθν πιο πάνω προςομοίωςθ ενεργοποιιςτε το και 

ςυμπλθρϊςτε τον πιο κάτω πίνακα. 

 m t1 = 1 s υ1 υ2 Χ1 Χ2 α1 α2 

F1= F m        

F2=2 F m        

χζςθ 
F1 = 2 F2 

  χζςθ 
……………….. 

χζςθ 
…………………… 

χζςθ 
………………… 

 

6. Επαναλάβετε τισ μετριςεισ και τα αποτελζςματα για τθν χρονικι ςτιγμι t2 = 2 s. 

 m t2 = 1 s υ1 υ2 Χ1 Χ2 α1 α2 

F1= F m        

F2=2 F m        

χζςθ 
F1 = 2 F2 

  χζςθ 
……………….. 

χζςθ 
…………………… 

χζςθ 
………………… 

 

7. Ενεργοποιοφμε ςτθν ςυνζχεια ςτθν ίδια προςομοίωςθ  

Προβλζψτε αρχικά και ςτθν ςυνζχεια επιβεβαιϊςτε: 

Α) ποια κα είναι θ τιμι τθσ επιτάχυνςθσ; ………………………………………. 

Β) θ ταχφτθτα τθν χρονικι ςτιγμι t = 1 s και τθν χρονικι ςτιγμι t = 2 s; 

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

Γ) θ μετατοπίςεισ ςτισ πιο πάνω χρονικζσ ςτιγμζσ καναι; ……………………………………. 

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

 

ΤΜΠΕΡΑΜΑ:  ΟΣΑΝ θ δφναμθ που αςκείται ςε ζνα ςώμα διπλαςιάηεται, 

τότε θ επιτάχυνςθ που θα κινθθεί το ςώμα θα ………………………,  θ ταχφτθτα 

του θα ……………………………. και θ μετατόπιςθ του θα ………………………  

 

ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΟ ΠΙΣΙ 
 

         Να επαναλάβετε τθν παραπάνω δραςτθριότθτα κρατϊντασ ςτακερι 

τθν δφναμθ F και μεταβάλλοντασ τθν μάηα του ςϊματοσ m . 

  Να βρείτε τθν μεταβολι τθσ επιτάχυνςθσ , τθσ 

ταχφτθτασ και τθσ μετατόπιςθσ πειραματικά και να εξάγεται τα κατάλλθλα 

ςυμπεράςματα. 


