
ΦΥΣΙΚΗ A΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Θεωρία
ΑΣΚΗΣΗ 1
Α. Συμπληρώστε τις παρακάτω προτάσεις:
α) Μια κίνηση λέγεται ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη όταν…………………………
β) Στο S.I. η μονάδα μέτρησης της επιτάχυνσης είναι ……………..

Β. Διαλέξτε τη σωστή απάντηση:
Μια διαφορά μεταξύ ταχύτητας και επιτάχυνσης είναι ότι:
α) Το ένα είναι μονόμετρο μέγεθος και το άλλο διανυσματικό.
β) Έχουν πάντα διαφορετική φορά.
γ) Η ταχύτητα είναι δύναμη ενώ η επιτάχυνση δεν είναι.
δ) Το ένα εκφράζει το πόσο γρήγορα αλλάζει η μετατόπιση ενώ το άλλο το πόσο
γρήγορα μεταβάλλεται η ταχύτητα.

Γ. Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις σωστές (Σ) ή λάθος (Λ). Δικαιολογήστε την
απάντησή σας στις περιπτώσεις που πιστεύετε ότι η πρόταση είναι λάθος.
α) Στην ευθύγραμμη ομαλή κίνηση το διάνυσμα της ταχύτητας μεταβάλλεται. (    )
β) Από το διάγραμμα ταχύτητας-χρόνου μπορούμε να υπολογίζουμε την
επιτάχυνση. (  )
γ) Στην ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση ο ρυθμός μεταβολής της
ταχύτητας μεταβάλλεται. (  )
δ) Στην ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση η μετατόπιση είναι ανάλογη του χρόνου. (  )

ΑΣΚΗΣΗ 2
α) Να διατυπώσετε τον πρώτο νόμο του Νεύτωνα. Τι είναι η αδράνεια;
β) Σώματα Σ1 και Σ2 κινούνται σε λείο οριζόντιο επίπεδο με την επίδραση ίσων
δυνάμεων F. Αν η μάζα του Σ2 είναι διπλάσια από τη μάζα του Σ1, τότε για τις
επιταχύνσεις που αποκτούν τα σώματα ισχύει:

α) α1 = α2, β) α1 = 2α2, γ) α2 =2α1

ΑΣΚΗΣΗ 3
Ο παρακάτω πίνακας περιέχει τα πρόσημα των αλγεβρικών τιμών της ταχύτητας και
της επιτάχυνσης. Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα.



Είδος κίνησης Φορά κίνησης Φορά διανύσματος
υ>0, α>0
υ>0, α<0
υ<0, α>0
υ>0, α>0
υ=0, α>0
υ=0, α<0
υ>0, α=0

ΑΣΚΗΣΗ 4
α) Να διατυπώσετε το 2ο νόμο του Νεύτωνα και να γράψετε τη θεμελιώδη εξίσωση
της Μηχανικής.
β) Μια δύναμη F όταν ασκείται σε ένα σώμα μάζας m = 1kg το επιταχύνει με
επιτάχυνση α1 = 10m/s2. Όταν η ίδια δύναμη ασκηθεί σε άλλο σώμα, η επιτάχυνση
του σώματος είναι ίση με το ένα δεύτερο της προηγούμενης. Η μάζα του δεύτερου
σώματος είναι: α) 0,5kg, β) 1kg, γ) 2kg

ΑΣΚΗΣΗ 5
Αυτοκίνητο κινείται την χρονική στιγμή t0 = 0, ευθύγραμμα με σταθερή ταχύτητα
μέτρου υ1 = 10 m/sως την χρονική στιγμή t1 = 10 s, στη συνέχεια επιταχύνεται με
σταθερή επιτάχυνση μέτρου α2 = 2 m/s2 μέχρι την χρονική στιγμή t2 = 30 s και τέλος
επιβραδύνεται με σταθερή επιβράδυνση μέτρου α3 = 5 m/s2 μέχρι την χρονική
στιγμή t3 που σταματά.
α. να βρείτε την συνολική μετατόπιση του σώματος
β .να γίνουν τα α-t, u-t ,x-t
γ .να βρείτε την μέση ταχύτητα

ΑΣΚΗΣΗ 6
Δύο κινητά Α και Β, ξεκινούν ταυτόχρονα από το ίδιο σημείο ενός ευθύγραμμου
δρόμου και κατευθύνονται
προς την ίδια κατεύθυνση. Τα Α έχει αρχική ταχύτητα 40m/s και επιτάχυνση
σταθερού μέτρου 2m/s2 και αντίθετης κατεύθυνσης από την ταχύτητα, ενώ το Β έχει
αρχική ταχύτητα 10m/s και επιτάχυνση της ίδιας κατεύθυνσης και σταθερού μέτρου
1m/s2. Να υπολογιστούν:
i) Η χρονική διάρκεια της κίνησής τους μέχρι τη συνάντησή τους
ii) Τα μέτρα των ταχυτήτων τους κατά τη χρονική στιγμή της συνάντησής τους.
iii) Την απόσταση που διάνυσαν μέχρι τη χρονική στιγμή της συνάντησής τους.
iv) Να παρασταθούν στο ίδιο διάγραμμα σε συνάρτηση με το χρόνο, μέχρι τη στιγμή
της συνάντησης:
α) οι ταχύτητες (οι αλγεβρικές τιμές των ταχυτήτων) των δύο κινητών.
β) οι θέσεις τους

ΑΣΚΗΣΗ 7
Στο παρακάτω διάγραμμα παριστάνεται η ταχύτητα
ενός σώματος σε συνάρτηση με το χρόνο.
α. Να βρείτε τα είδη των κινήσεων και να
δικαιολογήσετε την απάντησή σας.



β. Να υπολογίσετε την επιτάχυνση του σώματος για t = 3s.
γ. Να γίνει το διάγραμμα επιτάχυνσης - χρόνου.
δ. Να βρείτε τη συνολική μετατόπιση του από τη χρονική στιγμή t = 0 μέχρι και t =
10s και να κάνετε το διάγραμμα μετατόπισης-χρόνου.
ε. Να υπολογίσετε το διάστημα που διέτρεξε από τη χρονική στιγμή t = 0 μέχρι και t
= 10s καθώς και τη μέση ταχύτητα του σώματος.

ΑΣΚΗΣΗ 7
Δύο κιβώτια Α και Β, μάζας m1=2kg και m2=5kg αντίστοιχα, βρίσκονται
ακίνητα πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Τη χρονική στιγμή t0=0 αρχίζει ν'
ασκείται στο κιβώτιο Α σταθερή οριζόντια δύναμη F1=6Ν και στο κιβώτιο Β σταθερή
οριζόντια δύναμη F2=20Ν, ομόρροπη της F1. Η αρχική απόσταση των δύο κιβωτίων
είναι
d=20m.
i. Να υπολογίσετε την επιτάχυνση κάθε κιβωτίου.
ii. Να βρείτε τις ταχύτητες των κιβωτίων µετά από χρόνο t1=4s.
iii. Πόσο θ' απέχουν µεταξύ τους τα κιβώτια τη χρονική στιγμή t2=6s;


