
 

3ο Διαγώνισμα Α’ Λυκείου 

Σάββατο 09 Μαρτίου 2019 

Διάρκεια Εξέτασης 2ώρες 

Ονοματεπώνυμο……………………………………………………. 

ΘΕΜΑ Α: 

Στις ερωτήσεις Α1 ως και Α4 επιλέξτε την σωστή απάντηση: 

Α1.Ο πρώτος νόμος του Νεύτωνα ισχύει όταν ένα σώμα 

α) εκτελεί ελεύθερη πτώση 

β) έχει μηδενικό ρυθμό μεταβολής ταχύτητας 

γ) επιταχύνεται 

δ) δέχεται δυνάμεις που η συνισταμένη τους είναι διάφορη του μηδενός 

         (Μονάδες 5) 

Α2. Για ένα σώμα που εκτελεί ελεύθερη πτώση, ο χρόνος πτώσης στο έδαφος 

εξαρτάται από: 

α.  τη μάζα του σώματος. 

β. το ύψος όπου αφέθηκε το σώμα. 

γ. το σχήμα του σώματος. 

δ. όλα τα παραπάνω. 

         (Μονάδες 5) 

Α3. Ένα αυτοκίνητο προσκρούει σε βράχο, τότε 

α) ο βράχος και το αυτοκίνητο εξασκούν δυνάμεις μεταξύ τους, αλλά η δύναμη από τον 

βράχο είναι μεγαλύτερη. 

β) ο βράχος και το αυτοκίνητο εξασκούν δυνάμεις μεταξύ τους ίσες κατά μέτρο 



 

γ) ο βράχος και το αυτοκίνητο εξασκούν δυνάμεις μεταξύ τους, αλλά η δύναμη από το 

αυτοκίνητο είναι μεγαλύτερη 

δ) το αυτοκίνητο δεν ασκεί δύναμη στο βράχο 

         (Μονάδες 5) 

Α4. Ένα σώμα κινείται σε μια μη λεία οριζόντια επιφάνεια. Για να μειωθεί η τριβή 

ανάμεσα στο σώμα και την επιφάνεια, θα πρέπει:  

α) Να μειωθεί η ταχύτητα κίνησης του σώματος  

β) Να ελαττωθεί το εμβαδό των τριβομένων επιφανειών 

γ) Να αυξηθεί η ταχύτητα κίνησης του σώματος  

δ) Να ασκηθεί στο σώμα κατακόρυφη δύναμη μικρότερη του βάρους του με φορά προς 

τα πάνω  

         (Μονάδες 5) 

 

Α5. Στις παρακάτω προτάσεις να απαντήσετε με (Σ) αν το περιεχόμενο της πρότασης 

είναι σωστό και με (Λ) αν είναι λάθος. 

α. Για ένα σώμα που επιταχύνεται ομαλά ισχύει ΣF=σταθερό και ΣF<0. 

β. Το βάρος ενός σώματος δεν εξαρτάται από το μέρος αλλά είναι παντού ίδιο. 

γ. Όταν πατάμε το φρένο του αυτοκινήτου τότε ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας 

μειώνεται. 

δ. Όταν η επιτάχυνση ενός σώματος μειώνεται τότε το σώμα επιβραδύνεται. 

ε.  Η συνισταμένη δύο κάθετων δυνάμεων F1,F2 είναι ίση με το άθροισμα αυτών των 

δυνάμεων. 

           (Μονάδες 5) 

 

ΘΕΜΑ Β: 

Β1. Οι σφαίρες Α και  Β του παρακάτω σχήματος με μάζες m και 2m αντίστοιχα , 

αφήνονται να πέσουν ελεύθερα από ύψος 2h και h αντίστοιχα και φτάνουν στο έδαφος 

με ταχύτητες μέτρου Au  και Bu  



 

 

Η αντίσταση του αέρα θεωρείται αμελητέα και η επιτάχυνση της βαρύτητας σταθερή 

Α)  Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση:  

Τα μέτρα των ταχυτήτων ικανοποιούν τη σχέση: 

α) Au = Bu  

β) Bu = Au · 2  

γ) Au = Bu  · 2  

(Μονάδες 4) 

Β) Να αιτιολογήσετε την απάντηση σας. 

(Μονάδες 8) 

Β2. Ένα κιβώτιο έχει μάζα m και βρίσκεται σε οριζόντιο δάπεδο. Με την βοήθεια δυο 

σκοινιών, ασκούνται στο κιβώτιο δυο δυνάμεις, όπως φαίνεται στο σχήμα, με μέτρα F1 

= 5F και F2 = F.  

 

Α)  Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση:  

 

Αν το κιβώτιο κινείται ευθύγραμμα ομαλά και η επιτάχυνση της βαρύτητας είναι g, 

τότε ο συντελεστής τριβής ολίσθησης μ ανάμεσα στο κιβώτιο και το δάπεδο είναι: 

α)  
2F

mg
        β)   

4F

mg
      γ) 

6F

mg
 

(Μονάδες 4) 

Β) Να αιτιολογήσετε την απάντηση σας. 



 

(Μονάδες 9) 

 

ΘΕΜΑ Γ: 

Από το χείλος πηγαδιού βάθους h=180m αφήνουμε ελεύθερα να πέσει πέτρα μάζας 

m=0.5kg.  Η πέτρα φτάνοντας στον πάτο κάνει θόρυβο και ο ήχος αυτός φτάνει στα 

αυτά μας μετά από κάποιο χρονικό διάστημα. Γνωρίζοντας ότι ο ήχος ταξιδεύει με 

σταθερή ταχύτητα uηχ=340m/sec, να βρεθούν: 

Γ.1. ο χρόνος που χρειάστηκε η πέτρα για να φτάσει στον πάτο του πηγαδιού. 

           (Μονάδες 6)  

Γ.2. ο χρόνος που μεσολάβησε μέχρι να ακούσουμε τον ήχο που έκανε η πέτρα στον 

πάτο του πηγαδιού.  

           (Μονάδες 7) 

Γ.3. η ταχύτητα που προσέκρουσε η πέτρα στον πάτο.  

           (Μονάδες 5) 

Αν ένα δευτερόλεπτο μετά αφήσω δεύτερη πέτρα με μάζα 1kg να πέσει ελεύθερα, να 

βρείτε: 

Γ.4. σε ποιο ύψος θα βρίσκεται από το χείλος του πηγαδιού όταν η πρώτη πέτρα φτάσει 

στον πάτο. 

           (Μονάδες 7) 

 

   Δίνεται: g=10 2/m s  

 

 

ΘΕΜΑ Δ: 

Σώμα μάζας 2m kg είναι αρχικά ακίνητο στο σημείο Α ενός οριζόντιου επιπέδου με 

το οποίο εμφανίζει συντελεστή τριβής ολίσθησης μ=0,5. Τη χρονική στιγμή t=0 αρχίζει 



 

να δέχεται μια σταθερή δύναμη F=20 N που σχηματίζει γωνία φ με την οριζόντια 

διεύθυνση όπως φαίνεται στο σχήμα (ημφ=3/5, συνφ=4/5) 

 

Μόλις το σώμα διανύσει 1 12S m η δύναμη F καταργείται ακαριαία και το σώμα 

συνεχίζει να κινείται πάνω στο οριζόντιο επίπεδο μέχρι που τελικά ακινητοποιείται. 

Να υπολογίσετε: 

Δ1. Το έργο της δύναμης για μετατόπιση 1 12S m      

                         

                            (Μονάδες 6) 

Δ2. i) Την επιτάχυνση του σώματος πριν την κατάργηση της δύναμης  

                

                         (Μονάδες 4) 

       ii) Την επιτάχυνση του σώματος μετά την κατάργηση της δύναμης 

               (Μονάδες 3) 

Δ3. i) Την ταχύτητα του σώματος τη χρονική στιγμή που καταργείται η δύναμη  

             (Μονάδες 3)  

     ii) Το χρονικό διάστημα από τη στιγμή που καταργείται η δύναμη μέχρι τη στιγμή 

που το σώμα σταματά  

                (Μονάδες 3)

  

Δ4. Το έργο των τριβών από τη χρονική στιγμή t=0 μέχρι την ακινητοποίηση του 

σώματος.                     

               (Μονάδες 6) 

Δίνεται 210 /g m s  

        Καλή Επιτυχία!! 



 

Επιμέλεια Διαγωνίσματος: Σηφάκης Μάνος – Σπανάκη Μαρία 

 


