
Γ ΝΟΜΟΣ ΝΕΥΤΩΝΑ 

1. Θεωρούμε το σύστημα των δυο ακίνητων κουτιών 𝛴1 

και 𝛴2  του σχήματος πάνω σε οριζόντιο επίπεδο.  

Α) Να αντιγράψετε το σχήμα στο γραπτό σας και να 

σχεδιάσετε σε κάθε κουτί ξεχωριστά τις δυνάμεις που 

ασκούνται σ’ αυτό. Για καθεμιά δύναμη να προσδιορίσετε 

το σώμα που ασκεί τη δύναμη.  

Β) Να προσδιορίσετε ποιες από τις δυνάμεις που σχεδιάσατε 

είναι δυνάμεις από επαφή και ποιες δυνάμεις από απόσταση.  

Γ) Να προσδιορίσετε ποιες από τις δυνάμεις που σχεδιάσατε αποτελούν ζεύγος δράση 

- αντίδραση.  

 

 

2. Δύο μεταλλικές σφαίρες 𝛴1, 𝛴2 έχουν βάρη 𝛣1 και 

𝛣2 αντίστοιχα και κρέμονται ακίνητες με τη βοήθεια λεπτών νημάτων 

αμελητέας μάζας από την οροφή, όπως παριστάνεται στο σχήμα.  

 

Α) Να μεταφέρετε το διπλανό σχήμα στο γραπτό σας και να 

σχεδιάσετε τις δυνάμεις που ασκούνται στις σφαίρες 𝛴1 και 𝛴2.  

 

Β) Να υπολογίσετε τα μέτρα των δυνάμεων που σχεδιάσατε, σε 

συνάρτηση με τα βάρη 𝛣1 και 𝛣2   των δύο σφαιρών.  

 

 

3. Ο Μάριος που έχει μάζα 20 kg με τη μαμά του που έχει μάζα 60 kg κάνουν 

πατινάζ στον πάγο. Κάποια στιγμή, από απροσεξία, συγκρούονται με αποτέλεσμα να 

ακινητοποιηθούν και οι δύο.  

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση:  

Κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης:  

α) Οι δυνάμεις που ασκούνται ανάμεσα στον Μάριο και τη μαμά του έχουν ίσα μέτρα 

αλλά προκαλούν επιβραδύνσεις με διαφορετικό μέτρο στον Μάριο και τη μαμά του.  

β) Οι δυνάμεις που ασκούνται μεταξύ του Μάριου και της μαμάς του έχουν ίσα μέτρα 

και προκαλούν ίσες επιβραδύνσεις στον Μάριο και τη μαμά του.  

γ) Η μαμά ασκεί μεγαλύτερη δύναμη στον Μάριο αφού έχει μεγαλύτερη μάζα.  

 

4. Ένα μικρό σώμα κρέμεται μέσω σχοινιού που θεωρείται αβαρές από το ταβάνι 

(σχήμα 1).Ένας μαθητής σχεδιάζει σωστά τις δυνάμεις 

που ασκούνται στο σκοινί (σχήμα 2) και κάνει τον εξής 

συλλογισμό: «Σύμφωνα με τον 3ο Νόμο του Νεύτωνα, 

οι δυνάμεις Α και Α΄ είναι αντίθετες».  

Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση  

α) ο συλλογισμός του μαθητή είναι σωστός  

β) ο συλλογισμός του μαθητή είναι λάθος  

γ) δεν έχει επαρκή στοιχεία για να συγκρίνει τις 

δυνάμεις  

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. 

 

 



5. Η Μαρία και η Αλίκη μαθήτριες της Α΄ Λυκείου, στέκονται ακίνητες στη 

μέση ενός παγοδρομίου, φορώντας τα παγοπέδιλα τους και κοιτάζοντας η μία την 

άλλη. Η Μαρία έχει μεγαλύτερη μάζα από την Αλίκη. Κάποια χρονική στιγμή 

σπρώχνει η μία την άλλη με αποτέλεσμα να αρχίσουν να κινούνται πάνω στον πάγο.  

Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.          

Αν τα μέτρα των επιταχύνσεων που αποκτούν η Μαρία και η Αλίκη, αμέσως μετά την 

ώθηση που δίνει η μία στην άλλη, είναι 𝛼𝛭 και 𝛼𝛢 αντίστοιχα τότε ισχύει:  

α) 𝛼𝛭 = 𝛼𝛢    β) 𝛼𝛭 > 𝛼𝛢   γ) 𝛼𝛭 < 𝛼𝛢 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. 

 

 

 

 


