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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 
ΦΥΣΙΚΗΣ Α΄ Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ 

7/2/2016 
ΘΕΜΑ Α 
Επιλέξτε την σωστή απάντηση σε κάθε μία από τις επόμενες ερωτήσεις. 
Α1. Συγγραμικές ονομάζονται οι δυνάμεις που: 

α) Έχουν κάθετες διευθύνσεις. 
            β) Έχουν το ίδιο σημείο εφαρμογής.  

                 γ) Βρίσκονται στον ίδιο φορέα .    
δ) Σχηματίζουν γωνία 120 μοίρες. 
                                                                                                                                (Μον. 5) 

Α2. Όταν η συνισταμένη δύναμη που ασκείται σε ένα σώμα είναι ίση με μηδέν τότε :   
α)Το σώμα αν αρχικά κινούνταν θα συνεχίσει να κινείται ευθύγραμμα και ομαλά.  
β) Το σώμα αν αρχικά ήταν ακίνητο θα εκτελέσει ευθύγραμμη ομαλή κίνηση. 
γ) Το σώμα θα εκτελέσει ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση. 
δ) Το σώμα αποκτά επιτάχυνση.                                                                                                                        (Μον. 5) 
     

Α3. Σύμφωνα με τον δεύτερο νόμο του Νεύτωνα  η επιτάχυνση που αποκτά ένα σώμα είναι : 
α) Αντιστρόφως ανάλογη της ταχύτητας του σώματος.  
β) Παραμένει σταθερή όταν η ταχύτητα του σώματος ελαττώνεται. 
γ)Είναι ανεξάρτητη της μάζας του σώματος. 
δ) Είναι ανάλογη της συνισταμένης δύναμης που δέχεται το σώμα.                                                        (Μον. 5)                                               
      

Α4. Μέτρο της αδράνειας ενός σώματος αποτελεί :  
α) Η μάζα του σώματος.   
β) Η επιτάχυνση του σώματος.   
γ) Η ταχύτητα του σώματος.  
δ) Η συνισταμένη δύναμη που δέχεται το σώμα.                                                                                         (Μον. 5)                                                                                           
       

Α5. 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) Οι ομόρροπες και οι αντίρροπες δυνάμεις έχουν την ίδια διεύθυνση. 
 β) Το βάρος του σώματος είναι ανεξάρτητο από την επιτάχυνση της βαρύτητας.  
 γ) Αδράνεια έχουν και τα σώματα τα οποία είναι ακίνητα 
δ) Δυο αντίρροπες δυνάμεις με ίσα μέτρα έχουν συνισταμένη διάφορη του μηδενός. 
ε) Στην ελεύθερη πτώση  η μόνη δύναμη που ενεργεί επάνω στο σώμα και θεωρείται σταθερή είναι η 
δύναμη της βαρύτητας.                                                                                                                                       (Μον. 5) 
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ΘΕΜΑ Β 
Β1. Μία μεταλλική σφαίρα κινείται κατακόρυφα προς τα πάνω και 
κατακόρυφα προς τα κάτω με σταθερή επιτάχυνση, το μέτρο της 
οποίας είναι ίσο με a και στις δύο περιπτώσεις, όπως φαίνεται στην 
εικόνα. Στην εικόνα παριστάνονται επίσης και οι δυνάμεις που 
ασκούνται στη σφαίρα σε κάθε περίπτωση. 
Για τα μέτρα των δυνάμεων ισχύει η σχέση: 

α) F1 +F2=2mg β) F1-F2=mg γ) F1 +F2=mg 
 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση                   (μονάδες 2) 
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας                   (μονάδες 5) 

 
 
 
Β2. Δύο πέτρες Α, και Β αφήνονται αντίστοιχα από τα ύψη hA, hB πάνω από το έδαφος να εκτελέσουν 
ελεύθερη πτώση. Αν για τους χρόνους πτώσης μέχρι το έδαφος ισχύει η σχέση tA = 2tB, τότε τα ύψη hA 

και hB ικανοποιούν τη σχέση:  
                  α) hA = 2hΒ β) hA = 4 hB           γ) hA = 8hB 
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση                   (μονάδες 2) 
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας                   (μονάδες 4) 
 
 

  Β3. Ένα κιβώτιο που αρχικά ηρεμεί σε λείο οριζόντιο δάπεδο ένας 

μαθητής ασκεί οριζόντια δύναμη    , η αλγεβρική τιμή οποίας 
μεταβάλλεται σε συνάρτηση με το χρόνο, όπως φαίνεται στο διπλανό 
διάγραμμα 
Η ταχύτητα του κιβωτίου:  
α) αυξάνεται στη χρονική διάρκεια 0 →t1, παραμένει σταθερή στη 
χρονική διάρκεια t1 → t2 και μειώνεται στη χρονική διάρκεια t2 → t3. 
β) αυξάνεται μόνο στη χρονική διάρκεια 0 →t1 

γ) αυξάνεται σε όλη τη χρονική διάρκεια από 0 → t3. 
 
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση                   (μονάδες 2) 
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας                   (μονάδες 4) 
 
 
Β4.  Σε ένα σώμα μάζας m που αρχικά ηρεμεί σε οριζόντιο επίπεδο ασκούμε κα-

τακόρυφη σταθερή δύναμη μέτρου    , οπότε το σώμα κινείται κατακόρυφα προς τα 
πάνω με σταθερή επιτάχυνση μέτρου α = 2g, όπου g η επιτάχυνση της βαρύτητας. 
Αν η επίδραση του αέρα είναι αμελητέα τότε το βάρος Β του σώματος θα έχει 
μέτρο:  

α) F β) 3F γ)  
 

 
  

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση                   (μονάδες 2) 
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας                   (μονάδες 4) 
 

 
ΘΕΜΑ Γ 

Από γέφυρα ύψους h=20m από την επιφάνεια της θάλασσας ένας μαθητής πειραματίζεται με τους 
νομούς της ελεύθερης πτώσης αφήνοντας βότσαλα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Θεωρώντας 
την αντίσταση του αέρα αμελητέα να βρεθεί: (Δίνεται g=10m/s2). 
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α) Ο χρόνος που θα χρειαστεί ώστε το βότσαλο να φτάσει στην επιφάνεια της θάλασσας. 
β) Η ταχύτητα με την οποία το βότσαλο φτάνει στην επιφάνεια της θάλασσας 
γ) Να γίνουν τα διαγράμματα   ταχύτητας χρόνου ,θέσης χρόνου και επιτάχυνσης χρόνου για το βότσαλο. 
δ) Ο μαθητής αφήνει το πρώτο βότσαλο και μετά από χρόνο ενός δευτερολέπτου αφήνει και το δεύτερο. 
Πόσο θα απέχει το δεύτερο βότσαλο από την επιφάνεια της θάλασσας όταν το πρώτο βότσαλο φτάσει 
στην     την επιφάνεια της θάλασσας.                                                                                     (Μον. 6+6+6+7) 

 
  
 
ΘΕΜΑ Δ 

Σώμα μάζας m =4kg αρχικά ηρεμεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο δέχεται δυο ομόρροπες δυνάμεις F1 και F2 με  
F1=12N και για τρία δευτερόλεπτα κινείται με σταθερή επιτάχυνση α=5m/s2 .Ύστερα δέχεται επιπλέον F3 

και η επιτάχυνση του μηδενίζεται για χρονικό διάστημα έξι δευτερόλεπτα .Μετά το πέρας των έξι 
δευτερολέπτων καταργείται η δύναμη  F2 και το σώμα σταματά μετά από χρόνο Δt. Να βρεθούν : 
α)Τα μετρά των δυνάμεων F2 και F3                                                                                                                                                               (Μον. 6)  
β) Ο συνολικός χρόνος κίνησης του σώματος.                                                                                        (Μον. 6) 
γ)Το συνολικό διάστημα που διένυσε το σώμα μέχρι να σταματήσει.                                              (Μον. 7) 
δ) Να γίνουν τα διαγράμματα:  

1. συνισταμένης δύναμης – χρόνου.  
2. επιτάχυνσης – χρόνου.     
3. ταχύτητας – χρόνου.  
4. διαστήματος – χρόνου. 

                                                                                     (Μον. 6) 
 
 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

 


