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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 

Σάββατο 4 Μαϊου 2019 

Θέμα Α 

Στις παρακάτω προτάσεις Α.1 έως Α.4 να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: 

(Μονάδες 4 Χ 5 =20) 

Α.1 α) Η αδράνεια είναι η δύναμη που διατηρεί την κίνηση των σωμάτων. 

       β) Τα σώματα έχουν αδράνεια μόνο όταν κινούνται. 

       γ) Όλα τα σώματα σταματούν να κινούνται όταν παύουν ν’ασκούνται σε      αυτά    

δυνάμεις. 

       δ) Για να κινείται ένα σωμάτιο με σταθερή ταχύτητα, πρέπει οι δυνάμεις που 

ασκούνται σε αυτό να έχουν συνισταμένη ίση με μηδέν. 

Α.2 Σώμα μάζας m δέχεται συνισταμένη δύναμη 𝛴𝐹⃗⃗⃗⃗  ⃗ και κινείται με επιτάχυνση 𝑎 , η 

οποία : 

      α) είναι ανάλογη της μάζας του σώματος. 

      β) είναι αντιστρόφως ανάλογη της συνισταμένης δύναμης που δέχεται το σώμα. 

      γ) είναι ανεξάρτητη της μάζας του σώματος 

      δ) δίνεται από τη σχέση 𝛼 =
𝛴𝐹⃗⃗⃗⃗  ⃗

𝑚
 

Α.3 Ένα σώμα κινείται σε λείο οριζόντιο επίπεδο με σταθερή ταχύτητα 𝑢0⃗⃗⃗⃗ . Τη χρονική 

στιγμή 𝑡0 = 0 στο σώμα ασκείται οριζόντια δύναμη, η οποία έχει την κατεύθυνση της 

ταχύτητας 𝑢0⃗⃗⃗⃗  και το μέτρο της συνεχώς μειώνεται. Η κίνηση του σώματος θα έιναι:  

α) ομαλά επιβραδυνόμενη 

β) ομαλά επιταχυνόμενη 
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γ) επιβραδυνόμενη 

δ) επιταχυνόμενη 

Α.4 α) Το έργο μιας σταθερής δύναμης που έχει τη διεύθυνση της μετατόπισης είναι 

σταθερό. 

       β) Η δύναμη που ασκείται σ΄ένα σώμα και το έργο της δύναμης για μια μετατόπιση 

είναι μεγέθη διανυσματικά. 

       γ) Αν ένα σώμα κινείται σε οριζόντιο επίπεδο, το έργο του βάρους είναι μηδέν. 

       δ) Αν ένα σώμα ολισθαίνει σε κεκλιμένο με σταθερή ταχύτητα, το έργο του βάρους 

είναι μηδέν. 

Από τις  παρακάτω προτάσεις να επιλέξετε ποιές είναι σωστές (Σ) και ποιές είναι 

λανθασμένες (Λ) 

(Μονάδες 5 Χ 1 =5) 

Α.5  

     α) Η γωνία μεταξύ της τριβής ολίσθησης και της μετατόπισης είναι 180ο . 

     β) Ένα σώμα κινείται υποχρεωτικά στην κατεύθυνση τηε συνισταμένης δύναμης. 

     γ) Αν η συνισταμένη δύναμη που ασκείται σ’ένα σώμα είναι ίση με μηδέν, τότε το 

σώμα μπορεί να βρίσκεται ακίνητο  μέσα σε ένα αυτοκίνητο το οποίο κινείτια με 

μεταβλητή ταχύτητα. 

    δ) Η μάζα ενός σώαμτος εξαρτάται από τη δύναμη που ασκείται στο σώμα. 

    ε) Το βάρος και η μάζα ενός σώματος είναι μονόμετρα μεγέθη. 

 

Θέμα Β 

Β.1 Τρείς δυνάμεις F1 = F, F2 = 2F και F3 = 4F, ίδιας διεύθυνσης, ασκούνται σε ένα 

σώμα. 
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α) Το μέτρο της μέγιστης δυνατής συνισταμένης δύναμης είναι: 

ι) 5F    ιι) 7F     ιιι) 8F 

β) Το μέτρο της ελάχιστης δυνατής συνισταμένης δύναμης είναι: 

ι) 2F     ιι) F      ιιι) μηδέν 

Να επιλέξετε τις σωστές απαντήσεις και να τις αιτιολογήσετε. 

(Μονάδες 2,5 +10 = 22,5) 

Β.2 Δύο δυνάμεις 𝐹1
⃗⃗  ⃗ και 𝐹2

⃗⃗⃗⃗  με ίσα μέτρα F1=F2=F είναι κάθετες μεταξύ τους 

(σχηματίζουν ορθή γωνία) και έχουν το ίδιο σημείο εφαρμογής. 

α) Η συνισταμένη δύναμη έχει μέτρο: 

ι) F     ιι) F√2     ιιι) 2F 

β) Η γωνία που σχηματίζει η δύναμη 𝐹1
⃗⃗  ⃗ με τη συνισταμένη δύναμη είναι: 

ι) 30ο    ιι) 45ο     ιιι) 60ο 

Να επιλέξετε τις σωστές απαντήσεις και να τις αιτιολογήσετε. 

(Μονάδες 2,5 +10 = 22,5) 

Θέμα Γ 

Μια μηχανή τη χρονική στιγμή 𝑡0 = 0 έχει ταχύτητα u0=40 m/s και κινείται 

ευθύγραμμα με σταθερή επιβράδυνση μέτρου 2m/s2. 

Γ.1 Να γράψετε την εξίσωση της ταχύτητας της μηχανής. 

Γ.2 Να βρείτε ποια χρονική στιγμή μηδενίζεται η ταχύτητα της μηχανής. 

Γ.3 Να βρείτε ποια χρονική στιγμή η ταχύτητα της μηχανής γίνεται ίση με το μισό της 

αρχικής της. 

Γ.4 Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της ταχύτητας της μηχανής σε συνάρτηση 

με τον χρόνο. 
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(Μονάδες 4+6+7+8 =25) 

 

Θέμα Δ 

Αγρότης προσδένει με αβαρές και 

μη ελαστικό σχοινί σ’ένα τρακτέρ 

μεγάλο κιβώτιο φορτωμένο με 

καυσόξυλα συνολικής μάζας m = 

500 kg. Το κιβώτιο βρίσκεται 

αρχικά ακίνητο σε οριζόντιο δρόμο. 

Τη χρονική στιγμή t0=0 το τρακτέρ 

αρχίζει να ασκεί στο κιβώτιο μέσω του σχοινιού σταθερή δύναμη μέτρου F=2000 N, 

της οποίας η διεύθυνση σχηματίζει γωνία φ=60ο πάνω από την οριζίντια διέθυνση. Με 

την επίδραση της 𝐹  το κιβώτιο αρχίζει να κινείται στον οριζόντιο δρόμο και διανύει 

διάστημα s = 25 m μέχρι τη χρονική στιγμή t = 6s. Το έδαφος ασκεί στο κιβώτιο δύναμη 

τριβής ολίσθησης μέτρου 360 Ν. Να υπολογίσετε: 

Δ.1 τα έργα των δυνάμεων 𝐹  και τριβής. 

Δ.2 την ταχύτητα του κιβωτίου τη χρονική στιγμή t = 6s 

Τη χρονική στιγμή t = 6 s το σχοινί κόβεται και το μέτρο της τριβής ολίσθησης που 

ασκείται στο κιβώτιο αυξάνεται στα 1000 Ν. 

Δ.3 Να υπολογίσετε τη χρονική στιγμή που το κιβώτιο σταματά. 

Δ.4 να υπολογίσετε το έργο της τριβής ολίσθησης κατά τη διάρκεια του τελευταίου 

δευτερολέπτου της κίνησης. 

(Μονάδες 4+6+7+8 =25) 

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ! 


