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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 

Ονοματεπώνυμο:  ___________________________________________________ 

 

ΘΕΜΑ Α:  

Στισ ερωτήςεισ Α1 ωσ και Α4 επιλζξτε την ςωςτή απάντηςη:  

Α1.Ο πρώτοσ νόμοσ του Νεφτωνα ιςχφει όταν ζνα ςώμα  

α) εκτελεί ελεφκερθ πτώςθ  

β) ζχει μθδενικό ρυκμό μεταβολισ ταχφτθτασ  

γ) επιταχφνεται 

δ) δζχεται δυνάμεισ που θ ςυνιςταμζνθ τουσ είναι διάφορθ του μθδενόσ 

(Μονάδεσ 5) 

 

Α2. Όταν θ επιτάχυνςθ ενόσ ςώματοσ αυξάνεται  

α) το ςώμα κινείται ομαλά  

β) το ςώμα δζχεται μεταβλθτι ςυνιςταμζνθ δφναμθ  

γ) το ςώμα ιςορροπεί  

δ) το ςώμα δζχεται ςτακερι ςυνιςταμζνθ δφναμθ  

(Μονάδεσ 5)  
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Α3. Ένα αυτοκίνθτο προςκροφει ςε βράχο, τότε  

α) ο βράχοσ και το αυτοκίνθτο εξαςκοφν δυνάμεισ μεταξφ τουσ, αλλά θ δφναμθ από τον βράχο είναι 

μεγαλφτερθ.  

β) ο βράχοσ και το αυτοκίνθτο εξαςκοφν δυνάμεισ μεταξφ τουσ ίςεσ κατά μζτρο  

γ) ο βράχοσ και το αυτοκίνθτο εξαςκοφν δυνάμεισ μεταξφ τουσ, αλλά θ δφναμθ από το αυτοκίνθτο είναι 

μεγαλφτερθ  

δ) το αυτοκίνθτο δεν αςκεί δφναμθ ςτο βράχο  

(Μονάδεσ 5)  

Α4. Ένα ςώμα κινείται ςε μια μθ λεία οριηόντια επιφάνεια. Για να μειωκεί θ τριβι ανάμεςα ςτο ςώμα 

και τθν επιφάνεια, κα πρζπει:  

α) Να μειωκεί θ ταχφτθτα κίνθςθσ του ςώματοσ  

β) Να ελαττωκεί το εμβαδό των τριβομζνων επιφανειών  

γ) Να αυξθκεί θ ταχφτθτα κίνθςθσ του ςώματοσ  

δ) Να αςκθκεί ςτο ςώμα κατακόρυφθ δφναμθ μικρότερθ του βάρουσ του με φορά προσ τα πάνω  

(Μονάδεσ 5)  

Α5. Ποιεσ από τισ παρακάτω προτάςεισ είναι ςωςτζσ και ποιεσ λανκαςμζνεσ:  

α) Όταν ζνα ςώμα εκτελεί ελεφκερθ πτώςθ θ μετατόπιςθ του είναι ανάλογθ του χρόνου.  

β) Η ςυνιςταμζνθ των δυνάμεων δράςθσ – αντίδραςθσ ιςοφται με μθδζν  

γ) Ο ςυντελεςτισ τριβισ είναι πθλίκο δφο δυνάμεων  

δ) Η οριακι τριβι είναι θ μζγιςτθ τιμι τθσ τριβισ ολίςκθςθσ  

ε) Ένα ςώμα μπορεί να ιςορροπεί όταν αςκοφνται ςε αυτό τρεισ δυνάμεισ και θ ςυνιςταμζνθ των δυο 

είναι αντίκετθ από τθν τρίτθ  
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(Μονάδεσ 5) 

 

ΘΕΜΑ Β:  

Β1. Ένα κιβώτιο μάηασ m = 2kg είναι αρχικά ακίνθτο ςε οριηόντιο δάπεδο. Στo κιβώτιο αςκοφνται 

ταυτόχρονα, τθ χρονικι ςτιγμι t0 = 0, δυο ςτακερζσ οριηόντιεσ δυνάμεισ, κάκετεσ μεταξφ τουσ, με 

μζτρα F1 = 8N και F2 = 6 N. Το κιβώτιο αρχίηει να επιταχφνεται με ςτακερι επιτάχυνςθ, μζτρου α = 3 

m/s2.  

Α) Να επιλζξετε τθ ςωςτι πρόταςθ:  

Με βάςθ τα παραπάνω:  

α) ςυμπεραίνουμε ότι το δάπεδο είναι λείο .  

β) ςυμπεραίνουμε ότι το δάπεδο είναι τραχφ .  

γ) τα δεδομζνα δεν είναι αρκετά για να ςυμπεράνουμε τθ φφςθ του δαπζδου.  

(Μονάδεσ 4)  

Β) Να αιτιολογιςετε τθν απάντθςθ ςασ.  

(Μονάδεσ 8) 

 

Β2. Ένα κιβώτιο ζχει μάηα m και βρίςκεται ςε οριηόντιο δάπεδο. Με τθν βοικεια δυο ςκοινιών, 

αςκοφνται ςτο κιβώτιο δυο δυνάμεισ, όπωσ φαίνεται ςτο ςχιμα, με μζτρα F1 = 5F και F2 = F.  

 

Α) Να επιλζξετε τθ ςωςτι απάντθςθ:  
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Αν το κιβώτιο κινείται ευκφγραμμα ομαλά και θ επιτάχυνςθ τθσ βαρφτθτασ είναι g, τότε ο ςυντελεςτισ 

τριβισ ολίςκθςθσ μ ανάμεςα ςτο κιβώτιο και το δάπεδο είναι:  

α)
2F

mg
      β)

4F

mg
      γ) 

6F

mg
 

(Μονάδεσ 4) 

Β) Να αιτιολογιςετε τθν απάντθςθ ςασ.  

(Μονάδεσ 9) 

ΘΕΜΑ Γ:  

Σε ακίνθτο ςώμα μάηασ m=10kg, το οποίο βρίςκεται πάνω ςε οριηόντιο επίπεδο, αςκείται δφναμθ F=50 

Ν, που ςχθματίηει με το οριηόντιο επίπεδο γωνία φ=45⁰ προσ τα πάνω. Το ςώμα κινείται με επιτάχυνςθ 

α=1m/s².  

Γ1. Να ςχεδιάςετε τισ δυνάμεισ που δζχεται το ςώμα και να βρείτε τθν κάκετθ δφναμθ που δζχεται το 

ςώμα από το επίπεδο.  

(Μονάδεσ 6)  

Γ2. Να υπολογίςετε τθν τριβι ολίςκθςθσ μεταξφ ςώματοσ και επιπζδου  

(Μονάδεσ 6)  

Γ3. Να υπολογίςετε τθν χρονικι ςτιγμι t₁ που το ςώμα ζχει διανφςει απόςταςθ s = 8m, κακώσ και τθν 

ταχφτθτα του εκείνθ τθ χρονικι ςτιγμι.  

(Μονάδεσ 6)  

Τθν χρονικι ςτιγμι t₁ καταργείται θ δφναμθ F, οπότε το ςώμα ξεκινά να επιβραδφνει  

Γ4. Να υπολογίςετε το διάςτθμα που κα κινθκεί το ςώμα επιβραδυνόμενο μζχρι να ςταματιςει.  

(Μονάδεσ 7) 
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ΘΕΜΑ Δ:  

Δυο ςώματα με μάηεσ m1 = 8kg και m2 = 2kg είναι ενωμζνα με αβαρζσ και μθ εκτατό νιμα μικουσ d = 

4m όπωσ φαίνεται ςτο παρακάτω ςχιμα.  

 

Αρχικά τα ςώματα είναι ακίνθτα ςτο οριηόντιο δάπεδο με το οποίο εμφανίηουν ςυντελεςτζσ τριβισ 

ολίςκθςθσ μ1 = 0,2 και μ2 = 0,1 αντίςτοιχα. Τθ χρονικι ςτιγμι μθδζν αςκείται μια δφναμθ F μζτρου 58N 

ςτο ςώμα μάηασ m1 προσ τα δεξιά οπότε το ςφςτθμα των ςωμάτων ξεκινάει αμζςωσ να κινείται.  

Δ1. Να βρείτε τθν επιτάχυνςθ με τθν οποία κα κινθκεί κάκε ςώμα και τθν δφναμθ που δζχεται κάκε 

ςώμα από το νιμα.  

(Μονάδεσ 5)  

Δ2. Να υπολογίςετε τθν ταχφτθτα και θ μετατόπιςθ των δυο ςωμάτων μετά από χρόνο 2s.  

(Μονάδεσ 5)  

Έςτω ότι τθ χρονικι ςτιγμι t1 = 2s το νιμα κόβεται χωρίσ να καταργθκεί θ δφναμθ F.  

Δ3. Πόςο κα απζχουν τα δυο ςώματα όταν ακινθτοποιθκεί το ςώμα μάηασ m2 ;  

(Μονάδεσ 7)  

Δ4. Να γίνει κοινό διάγραμμά ταχφτθτασ χρόνου για τα δυο ςώματα.  

(Μονάδεσ 8)  

Καλή Επιτυχία!! 


