
                       

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑΤΑ : Α΄ Λυκείου 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 20/03/2021 
  

ΘΕΜΑ Α (25 μονάδες) 

Στις ημιτελείς προτάσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό  της 

πρότασης   και   δίπλα   το  γράμμα   που  αντιστοιχεί   στη   φράση,   η   οποία   τη 

συμπληρώνει σωστά.  

Α1. Ένα σώμα κινείται πάνω σε οριζόντιο επίπεδο. Για να αυξηθεί η τριβή που 

δέχεται το κιβώτιο από το δάπεδο θα πρέπει: 

α. Να αυξήσουμε το εμβαδό της τριβόμενης επιφάνειας 

β. Να αυξηθεί η ταχύτητα του σώματος  

γ. Να μετατρέψουμε το οριζόντιο επίπεδο σε κεκλιμένο 

δ. Να αυξήσουμε την μάζα του κιβωτίου 

Μονάδες 5 

Α2. Δυο σώματα Σ1 και Σ2 μικρών διαστάσεων με μάζες m1 και m2                     

(m1<m2), αφήνονται να κινηθούν ταυτόχρονα απο το ίδιο μικρό ύψος και στον ίδιο 

τόπο. Θεωρώντας ότι η μόνη δύναμη που τους ασκείται κατά την πτώση τους είναι 

το βάρος τους τότε: 

α. Το σώμα Σ1 θα φτάσει πρώτο στο έδαφος 

β. Το σώμα Σ2 θα φτάσει πρώτο στο έδαφος 

γ. Το ελαφρύτερο σώμα αποκτά μεγαλύτερη επιτάχυνση 

δ. Τα δυο σώματα κινούνται με την ίδια επιτάχυνση 

Μονάδες 5 

Α3. Δύο δυνάμεις �⃗�1 και �⃗�2 έχουν μέτρα F3  και F4  αντίστοιχα και είναι κάθετες 

μεταξύ τους. Το μέτρο της συνισταμένης τους είναι: 

α. F , 

β. F5 , 

γ. F7 , 

δ. F12 . 

 

Μονάδες 5 



Α4. Σε ένα παγοδρόμιο βρίσκονται ακίνητοι ο Χοντρός και ο Λιγνός. Κάποια στιγμή ο 

Χοντρός σπρώχνει τον Λιγνό. Τότε: 

α. Αποκτούν και οι δυο την ίδια επιτάχυνση 

β. Μεγαλύτερη επιτάχυνση αποκτά ο Λιγνός 

γ. Μεγαλύτερη επιτάχυνση αποκτά ο Χοντρός 

δ. Οι επιταχύνσεις και των δυο είναι μηδέν 

Μονάδες 5 

 

Α5. Το σώμα του σχήματος κινείται ευθύγραμμα σε οριζόντιο δάπεδο. Στο 

διάγραμμα φαίνεται πως μεταβάλλεται η αλγεβρική τιμή της ταχύτητας του 

σώματος σε συνάρτηση με τον χρόνο. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που 

ακολουθούν ως σωστές ή λανθασμένες. 

 
 

α. Η αδράνεια του σώματος την χρονική στιγμή 1t  είναι μεγαλύτερη απο την 

αδράνεια του σώματος την χρονική στιγμή 0t   

β. Η δύναμη που δέχεται το σώμα από το δάπεδο είναι ίσου μέτρου με την 

δύναμη που ασκεί το σώμα στο δάπεδο 

γ. Σε όλη τη διάρκεια της κίνησης το έργο του βάρους είναι μηδέν 

δ. Την χρονική στιγμή 1t  η κινητική ενέργεια του σώματος είναι μηδέν 

ε. Από τη χρονική στιγμή 0t  εώς τη χρονική στιγμή 1t  το σώμα κινείται προς 

την αρνητική κατεύθυνση 

Μονάδες 5 

ΘΕΜΑ Β (25 μονάδες) 

B1. Στο παρακάτω διάγραμμα φαίνονται οι γραφικές παραστάσεις ταχύτητας – 

χρόνου για δυο σώματα (1) και (2) που εκτελούν ευθύγραμμη κίνηση. Στη χρονική 

διάρκεια από μηδέν εώς 5s: 



 
α. Το σώμα (1) έχει διανύσει μεγαλύτερο διάστημα  

β. Το σώμα (2) έχει διανύσει μεγαλύτερο διάστημα 

γ. Και τα δυο σώματα έχουν διανύσει το ίδιο διάστημα 

Να επιλέξετε την σωστή απάντηση (3 μονάδες) και να αιτιολογήσετε την επιλογή 

σας (6 μονάδες) 

 
B2. Ένα σώμα εκτοξεύεται με αρχική κινητική ενέργεια Κ0 = 1000J και κινείται σε 
οριζόντιο δάπεδο από το οποίο δέχεται σταθερή τριβή ολίσθησης. Εάν μετά από 
μετατόπιση 50 μέτρων η κινητική του ενέργεια έχει υπoτετραπλασιαστεί, τότε:  
 
1. Για την ταχύτητα του u1 σε αυτήν την θέση θα ισχύει:  

 
α. u1=u0/2  β. u1=u0/4  γ. u1=u0/3  
 
Να επιλέξετε την σωστή απάντηση  

Μονάδες 2  
     Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.  

Μονάδες 6  
2. Το μέτρο της τριβής ολίσθησης που δέχεται το σώμα είναι:  

 
α. 15N  β. 10N  γ. 5N  
 
Να επιλέξετε την σωστή απάντηση  

Μονάδες 2  
     Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.  

Μονάδες 6 

ΘΕΜΑ Γ (25 μονάδες) 

Κιβώτιο μάζας m=2 kg αφήνεται από το σημείο Α κεκλιμένου επιπέδου γωνίας 

κλίσης φ=300 να ολισθήσει. Αν ο συντελεστής τριβής ολίσθησης μεταξύ κιβωτίου 

και επιπέδου είναι μ = 
3

5

. 

Γ1. Να υπολογίσετε τη δύναμη της τριβής ολίσθησης. 



Μονάδες 6 

Γ2. Πόση είναι η επιτάχυνση του κιβωτίου; 

Μονάδες 5 

Γ3. Να βρείτε την ταχύτητα του κιβωτίου στη βάση κεκλιμένου επιπέδου αν το 

σημείο Α βρίσκεται σε ύψος h = 12,5 m. 

Μονάδες 7 

Γ4. Να γίνουν τα διαγράμματα επιτάχυνσης – χρόνου, ταχύτητας – χρόνου και 

διαστήματος – χρόνου για την κίνηση του κιβωτίου. 

Μονάδες 7 

Δίνεται: g=10m/s2. 

ΘΕΜΑ Δ (25 μονάδες)  

Σώμα μάζας m=1kg βρίσκεται αρχικά ακίνητο (θέση Α) όπως φαίνεται στο σχήμα σε 

οριζόντιο μη λείο δάπεδο με συντελεστή τριβής ολίσθησης μ. Την t=0 στο σώμα 

ασκείται δύναμη F=20N που σχηματίζει γωνία φ (ημφ = 0,6, συνφ = 0,8) με το 

οριζόντιο επίπεδο όπως φαίνεται στο σχήμα. Το σώμα φτάνει στο σημείο Γ έχοντας 

διανύσει απόσταση 𝒙𝟏 =10m και αποκτώντας ταχύτητα υ𝟏 =10m/s.   

 

 

Δ1. Υπολογίστε το μέτρο της τριβής που ασκείται στο σώμα.  
Μονάδες 6  

 
Την χρονική στιγμή που το σώμα φτάνει στην βάση του κεκλιμένου επιπέδου 

(σημείο Γ), η δύναμη F⃗⃗ καταργείται και το σώμα ξενικά την άνοδο στο κεκλιμένο με 
ταχύτητα μέτρου υ𝟏 = 10 m/s. Η γωνία του κεκλιμένου επιπέδου είναι φ (ημφ = 0,6 
, συνφ = 0,8).  
 
Δ2. Εάν γνωρίζετε ότι ο συντελεστής τριβής ολίσθησης κατά την κίνηση του 
σώματος στο κεκλιμένο επίπεδο ισούται με μ1 = 0,5, να υπολογίσετε την απόσταση 



που θα διανύσει το σώμα στο κεκλιμένο επίπεδο μέχρι την χρονική στιγμή που 
στιγμιαία θα ακινητοποιηθεί στο σημείο Δ.  

Μονάδες 7  
Δ3. Σχεδιάστε σε βαθμολογημένους άξονες το διάγραμμα επιτάχυνσης- χρόνου για 
όλη την διάρκεια της κίνησης από το σημείο Α μέχρι το σημείο Δ.  

Μονάδες 7  
Δ4. Εάν γνωρίζετε ότι η οριακή τριβή ισούται με την τριβή ολίσθησης, να εξετάσετε 
εάν το σώμα θα επιστρέψει στην βάση του κεκλιμένου επιπέδου.  

Μονάδες 5 

Δίνεται: g=10m/s2. 

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !!!!! 

 

 


