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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
ΦΥΣΙΚΗΣ Α΄ Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ

17/4/2016
ΘΕΜΑ Α
Επιλέξτε την σωστή απάντηση σε κάθε μία από τις επόμενες ερωτήσεις.
1. Μία κίνηση χαρακτηρίζεται ευθύγραμμη ομαλή όταν είναι σταθερό :
α) το μέτρο της ταχύτητας β) το διάνυσμα της ταχύτητας
γ) το μέτρο της επιτάχυνσης δ) το διάνυσμα της επιτάχυνσης (Μον. 2.5 )

2. Στο διάγραμμα ταχύτητας – χρόνου μιας ευθύγραμμης ομαλά μεταβαλλόμενης κίνησης.
α) Το εμβαδόν που περικλείεται από την γραφική παράσταση και τον άξονα του χρόνου είναι ίσο με την
επιτάχυνση.
β) Το εμβαδόν που περικλείεται από την γραφική παράσταση και τον άξονα του χρόνου είναι ίσο με την
μετατόπιση.
γ) Η κλίση της γραφικής παράστασης εκφράζει τον ρυθμό μεταβολής της μετατόπισης.
δ) Το εμβαδόν που περικλείεται από την γραφική παράσταση και τον άξονα του χρόνου είναι ίσο με την
μεταβολή της ταχύτητας. (Μον. 2.5)

3. Η μονάδα 1Ν ισούται με:
α) 1 kg∙m2/s β) 1 kg∙m/s2 γ) 1 kg∙m2 δ) 1 kg∙s2/m

(Μον. 2.5)
4.Κατά την ελεύθερη πτώση ενός σώματος αυξάνεται η
α) κινητική ενέργεια β) η αδράνεια
γ) θερμότητα δ) η επιτάχυνση του σώματος (Μον. 2.5)

5. Η δύναμη της τριβής ολίσθησης που δέχεται ένα σώμα το οποίο κινείται σε οριζόντιο δάπεδο:
α) αντιστέκεται στην κίνηση του σώματος
β) έχει την ίδια φορά με την ταχύτητα του σώματος
γ) είναι κάθετη στην ταχύτητα του σώματος
δ) είναι σε κάθε περίπτωση ίση με το βάρος του σώματος (Μον. 2.5)

6. Το έργο ως φυσικό μέγεθος εκφράζει:
α) Την ενέργεια που έχει ένα σώμα κατά τη διάρκεια της κίνησης του
β) Τον ρυθμό με τον οποίο μια μορφή ενέργειας μετατρέπεται σε κάποια άλλη.
γ) Την ενέργεια που μεταφέρεται από ένα σώμα σε ένα άλλο ή που μετατρέπεται από μία μορφή σε μία
άλλη.
δ) Τον ρυθμό με τον οποίο μεταφέρεται ενέργεια σε ένα σώμα. (Μον. 2.5)

7. Η αδράνεια των σωμάτων:
α) εμφανίζεται μόνο σε ακίνητα σώματα
β) είναι η δύναμη που διατηρεί την κίνηση των σωμάτων
γ) είναι μεγαλύτερη όσο πιο μεγάλη είναι η μάζα των σωμάτων
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δ) είναι το μέγεθος που μετρά το πόσο μεγάλη δύναμη πρέπει να ασκήσουμε για να μεταβάλλουμε την
ταχύτητα των σωμάτων. (Μον. 2.5)

8. Όταν σ’ ένα σώμα δεν ασκούνται δυνάμεις ή ασκούνται δυνάμεις με μηδενική συνισταμένη τότε το
σώμα:
α) πάντα ηρεμεί β) κάνει ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση
γ) κάνει μεταβαλλόμενη κίνηση δ) ηρεμεί η κινείται με σταθερή ταχύτητα (Μον. 2.5)

9. Να γράψετε στο τετράδιο σας το γράμμα κάθε πρότασης και δίπλα σε κάθε γράμμα τη λέξη Σωστό, για
τη σωστή πρόταση, και τη λέξη Λάθος, για τη λανθασμένη.
α) Η τριβή ολίσθησης εξαρτάται από τη φύση των επιφανειών που έρχονται σε επαφή.
β) Οι δυνάμεις δράση – αντίδραση ασκούνται στο ίδιο σώμα.
γ) Όταν το μέτρο της ταχύτητας σε μία ευθύγραμμη κίνηση αυξάνεται, το διάνυσμα της επιτάχυνσης είναι
ομόρροπο του διανύσματος της ταχύτητας.
δ) Το διάστημα είναι μονόμετρο μέγεθος ενώ η μετατόπιση διανυσματικό.
ε) Όταν μια δύναμη που ασκείται σε ένα σώμα είναι κάθετη προς την μετατόπιση του τότε δεν παράγει
έργο.
στ) Το έργο του βάρους είναι πάντοτε μηδέν
ζ) Ο συντελεστής τριβής ολίσθησης δεν έχει μονάδα μέτρησης.
η) Στην ευθύγραμμη ομαλή κίνηση η μέση ταχύτητα είναι ίση με την στιγμιαία ταχύτητα.
θ) Στην ευθύγραμμη ομαλή κίνηση ο ρυθμός μεταβολής της θέσης παραμένει σταθερός.
ι) Η μέγιστη τιμή της στατικής τριβής λέγεται οριακή τριβή. (Μον. 5)

ΘΕΜΑ Β
1. Δύο μικρών διαστάσεων σώματα με μάζες m και 2m αφήνονται διαδοχικά να
πέσουν ελεύθερα από μικρά ύψη 2H και H αντίστοιχα όπως φαίνεται στο
διπλανό σχήμα. Αν κατά την κίνηση τους αγνοήσουμε την αντίσταση από τον
αέρα, απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις.
α) Ο λόγος των επιταχύνσεων που αποκτούν τα δύο σώματα είναι α1/α2 ίσος
με:

α. 2 β. 1 γ. 1
2

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. (Μον 1 )
Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. (Μον 2)

β) Ο λόγος των κινητικών ενεργειών  με τις οποίες  τα δύο σώματα φτάνουν στο έδαφος είναι k1/k2 ίσος
με:

α. 1
2

β. 2 γ. 1

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. (Μον 1 )
Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. (Μον 2)

2. Ένας σκιέρ κινείται ευθύγραμμα. Η γραφική παράσταση της θέσης του
σκιέρ σε συνάρτηση με το χρόνο είναι παραβολή και παριστάνεται στο
διπλανό διάγραμμα.
Από το διάγραμμα αυτό συμπεραίνουμε ότι η κινητική ενέργεια του σκιέρ:

α. αυξάνεται. β. μειώνεται γ. δε μεταβάλλεται

m
2m

2Η
Η
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Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. (Μον 1 )
Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. (Μον 3)

3. Σε μικρό σώμα ασκείται δύναμη σταθερής κατεύθυνσης της οποίας η
τιμή μεταβάλλεται με την μετατόπιση όπως φαίνεται στο διάγραμμα
.Το έργο της δύναμης για τη μετατόπιση του σώματος από τη θέση x
= 0 m στη θέση x = 2 m θα είναι:
α. 40 J β. 20 J γ. 80

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. (Μον 2)
Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. (Μον 3)

4. Να αντιστοιχήσετε τα φυσικά μεγέθη με τις μονάδες τους.
Α) Ταχύτητα 1) Ν
Β) Επιτάχυνση 2) J
Γ) Δύναμη 3) m/s
Δ) Ενέργεια 4) kg

5) m/s2 (Μον 5)

5. Σε ένα σώμα ασκούνται δύο δυνάμεις F1 = 4Ν και F2. Όταν οι δυνάμεις είναι συγγραμμικές και έχουν
την ίδια κατεύθυνση, η συνισταμένη έχει μέτρο 7 N. Ποια είναι η συνισταμένη των δυνάμεων F1 και F2

όταν είναι μεταξύ τους κάθετες;
α. 5 Ν β. 6 Ν γ. 1 Ν

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. (Μον 2 )
Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. (Μον 3)

ΘΕΜΑ 3ο

Ένα αυτοκίνητο με μάζα 900 kg κινείται σε οριζόντιο ευθύγραμμο
δρόμο, που ταυτίζεται με τον άξονα x'x. Τη χρονική στιγμή to = 0,
το αυτοκίνητο κινούμενο προς τη θετική κατεύθυνση του άξονα,
διέρχεται από τη θέση xo=0m. Στο διπλανό διάγραμμα φαίνεται η
γραφική παράσταση της αλγεβρικής τιμής της ταχύτητας του
αυτοκινήτου σε συνάρτηση με το χρόνο, από τη χρονική στιγμή to

= 0 μέχρι τη χρονική στιγμή t4 = 25 s.

α) Να βρείτε τα είδη των κινήσεων που εκτελεί το αυτοκίνητο.
(Μον. 3)

β) Να υπολογίσετε η συνολική μετατόπιση και το συνολικό
διάστημα του αυτοκινήτου από t = 0 εώς t4 = 25s. (Μον. 6)
γ) Να υπολογίσετε τη μέση ταχύτητα του αυτοκινήτου. (Μον. 4)
δ) Να υπολογίσετε  την επιτάχυνση του σώματος  τη χρονική
στιγμή t = 20s. (Μον. 6)
ε) Να υπολογίσετε το συνολικό έργο των δυνάμεων που ασκούνται στο αυτοκίνητο, από τη χρονική
στιγμή to = 0 μέχρι τη χρονική στιγμή t4 = 25 s. (Μον. 6)
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ΘΕΜΑ 4ο

Σώμα Σ μάζας m=2kg ηρεμεί στη θέση Α οριζοντίου
επιπέδου . Τη χρονική στιγμή to = 0 ασκείται στο
σώμα Σ οριζόντια δύναμη μέτρου 25N . Η δύναμη
παύει να ασκείται τη χρονική στιγμή t1 = 2,4s.
Εκείνη τη στιγμή το σώμα βρίσκεται στη θέση Γ και συνεχίζει την κίνηση του σε κεκλιμένο επίπεδο γωνίας
κλίσης φ μέχρι να σταματήσει στη θέση Δ .Ο συντελεστής τριβής μεταξύ σώματος και οριζόντιου
επιπέδου είναι ίσος με τον συντελεστή τριβής μεταξύ σώματος και κεκλιμένου επιπέδου μ=0,75.Η γωνία
φ έχει ημφ=0,6 και συνφ =0,8.Δινεται η επιτάχυνση της βαρύτητας g=10m/s2.

α) Να βρεθεί ο λόγος
2

1

N
N , όπου N1 κάθετη αντίδραση που δέχεται το σώμα από το οριζόντιο επίπεδο και

N2 κάθετη αντίδραση που δέχεται το σώμα κεκλιμένο επίπεδο. (Μον. 6)

β) Να βρεθεί ο λόγος των μέτρων των επιταχύνσεων
2

1


 , όπου α1 η επιτάχυνση  του σώματος στο

οριζόντιο επίπεδο και α2 η επιτάχυνση  του σώματος στο κεκλιμένο επίπεδο. (Μον. 7)
γ) Να βρεθεί η ενέργεια που προσφέρθηκε στο σώμα Σ μέσω του έργου της δύναμης F . (Μον. 6)
δ) Να βρεθεί το συνολικό έργο της τριβής από τη θέση Α μέχρι τη θέση Δ. (Μον. 6)

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ


