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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
ΦΥΣΙΚΗΣ Α΄ Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ

12/2/2017
ΘΕΜΑ Α
Στις παρακάτω ερωτήσεις 1 - 5 να γράψετε  στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα σε κάθε
αριθμό το γράµμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση:
Α1. Η ταχύτητα ενός σώματος είναι σταθερή σε τιμή και κατεύθυνση όταν η συνολική δύναμη που ενεργεί
σε αυτό:
α). είναι σταθερή σε τιμή και κατεύθυνση.
β) είναι μηδενική.
γ) είναι ανάλογη του χρονικού διαστήματος.

δ) είναι ανάλογη του διαστήματος που διανύει το σώμα. (Μον. 4)

Α2. Ένα φορτηγό είναι ακίνητο. Σε μια στιγμή ξεκινά και επιταχύνεται για ορισμένο χρονικό διάστημα
ώσπου να αποκτήσει ταχύτητα 40km/h και μετά συνεχίζει με σταθερή ταχύτητα . Η αδράνεια του
σώματος είναι μεγαλύτερη
α) όταν είναι ακίνητο .
β) στη διάρκεια της επιταχύνσεως του .
γ) όταν έχει σταθερή ταχύτητα.
δ) είναι πάντα σταθερή . (Μον. 4)

Α3. Ένα σώμα κινείται ευθύγραμμα και ομαλά. Ποια από τις πιο κάτω σχέσεις είναι σωστή;
α) ΣF = m∙α β) ΣF = 0 γ) α = σταθερό δ) υ = 0 (Μον. 4)

Α4. Στην ευθύγραμμα ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση:
α) Τα διανύσματα της ταχύτητας και της επιτάχυνσης έχουν την ίδια κατεύθυνση.
β) Τα διανύσματα της ταχύτητας και της επιτάχυνσης έχουν αντίθετη κατεύθυνση.
γ) Η επιτάχυνση έχει αντίθετη φορά με τη μεταβολή της ταχύτητας.
δ) Η επιτάχυνση έχει την ίδια φορά με τη μετατόπιση. (Μον. 4)

Α5. H επιτάχυνση που αποκτά ένα σώμα υπό την επίδραση μίας δύναμης F, είναι:
α) Ανάλογη του τετραγώνου της δύναμης F. β) Ανάλογη της δύναμης F.
γ) Δεν εξαρτάται από τη δύναμη F. δ)Αντίστροφα ανάλογη της δύναμης F. (Μον. 4)

Α6. 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) Αδράνεια είναι η ιδιότητα των σωμάτων να τείνουν να διατηρήσουν την κινητική τους κατάσταση.
β) Η δύναμη είναι μονόμετρο μέγεθος και μετριέται στο S.I σε Ν (Νιούτον)
γ) Για μια μεταβαλλόμενη κίνηση μπορεί να ισχύουν και οι δύο νόμοι του Νεύτωνα.
δ) Ομόρροπες ονομάζονται οι συγγραμμικές δυνάμεις που έχουν ίδιο μέτρο.
ε) Ένα σώμα το οποίο αρχικά ηρεμούσε εξακολουθεί να ηρεμεί αν η συνισταμένη των δυνάμεων που
δέχεται είναι διαφορετική του μηδενός. (Μον. 5)
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ΘΕΜΑ Β
Β1. Η συνισταμένη  δύναμη αντικαθιστά δύο ή περισσότερες δυνάμεις που λέγονται συνιστώσες. Αν η
συνισταμένη δύναμη έχει μέτρο ΣF = 60 Ν, να βρείτε τις δύο συνιστώσες της F και F σε καθεμία από τις
παρακάτω περιπτώσεις:
α) Οι F1 και F2 ειναι συγγραμμικές, ομόρροπες και ισχύει F1 = 3F2. (Μον. 4)
β) Οι F1και F2 είναι συγγραμμικές, αντίρροπες και ισχύει F1 = 4F2. (Μον. 5)

Β2. To σώμα που φαίνεται στην εικόνα κινείται με σταθερή ταχύτητα. Είναι γνωστό ότι F1 = 22N και F2 =
7N. To σώμα δέχεται άλλη δύναμη εκτός των F1 και F2 στη διεύθυνση της κίνησής του; Av ναι να την
προσδιορίσετε. (Μον. 6)

Β3.Ένα μικρό παιδί κρέμεται από το κλαδί ενός ψηλού δέντρου. Αν η δύναμη που δέχεται το κλαδί από το
παιδί έχει μέτρο F = 300 N, να βρείτε το βάρος του. (Μον. 5)

Β4. Σ’ ένα σώμα που κινείται ευθύγραμμα και ομαλά αρχίζει ν’ ασκείται μια δύναμη. Να αντιστοιχίσετε τις
δυνάμεις της στήλης Α με τα αποτελέσματα που επιφέρουν στο σώμα και αναφέρονται στη στήλη Β.

ΣΤΗΛΗ Α

Δυνάμεις

ΣΤΗΛΗ Β

Αποτελέσματα

i) Σταθερή δύναμη ομόρροπη της ταχύτητας.

ii) Σταθερή δύναμη αντίρροπη της ταχύτητας.

iii) Δύναμη ομόρροπη της ταχύτητας που το
μέτρο της αυξάνεται.

iv) Δύναμη αντίρροπη της ταχύτητας που το
μέτρο της ελαττώνεται.

1. Ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη
κίνηση.

2. Ευθύγραμμη επιβραδυνόμενη κίνηση με
όλο και μικρότερη επιβράδυνση.

3. Ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη
κίνηση.

4. Ευθύγραμμη επιταχυνόμενη κίνηση με όλο
και μεγαλύτερη επιτάχυνση.

(Μον. 5)

ΘΕΜΑ Γ
Η κίνηση ενός σώματος μάζας 2kg  δίνεται προσεγγιστικά από
το παρακάτω διάγραμμα ταχύτητας-χρόνου:

α) Να χαρακτηρίσετε τα είδη των κινήσεων του δρομέα από 0-30s. (Μον. 6)
β) Να κάνετε το διάγραμμα επιτάχυνσης-χρόνου για το χρονικό διάστημα 0-30s. (Μον. 6)
γ)Να υπολογίσετε το μέτρο της συνισταμένης των δυνάμεων για το χρονικό διάστημα 0-5s (Μον. 7)
δ) Να κάνετε το διάγραμμα θέσης-χρόνου για το χρονικό διάστημα 0-30s. (Μον. 6)
ΘΕΜΑ Δ
Ένα σώμα μάζας m = 1 kg είναι κινητό πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Πάνω στο σώμα ασκείται μια
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σταθερή και οριζόντια δύναμη F1 = 5 N για χρονικό διάστημα t1 = 2s. Στην συνέχεια ασκείται στο σώμα και
μια δεύτερη δύναμη αντίθετη της F1 για χρονικό διάστημα t2 = 5s. Τέλος παύει να ασκείται στο σώμα η F2
ενώ ταυτόχρονα ενεργεί στο σώμα μια δύναμη F3 = 7 N αντίρροπη της F1 μέχρι που το σώμα σταματά.
α) Να χαρακτηρίσετε τα είδη των κινήσεων και να αναφέρετε ποιος νόμος του Νεύτωνα ισχύει σε καθεμία
από τις κινήσεις. (Μον. 4)
β) Να βρεθεί ο συνολικός χρόνος κίνησης καθώς και το συνολικό διάστημα που διένυσε το σώμα μέχρι να
σταματήσει. (Μον. 6)
γ) Να γίνουν τα διαγράμματα επιτάχυνσης – χρόνου , διαστήματος – χρόνου , ταχύτητας – χρόνου , για τη
συνολική κίνηση του σώματος. (Μον. 9)
δ) Να βρεθεί η μέση ταχύτητα του σώματος. (Μον. 3)
Να γίνει η γραφική παράσταση της συνισταμένης δύναμης σε συνάρτηση με τον χρόνο ΣF – t. (Μον. 3)

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ


