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        ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ 

                 ΣΑΒΒΑΤΟ 02/04/2022 

 

 

                                                                               (Isaac Newton,1642-1727) 

ΘΕΜΑ Α  

Στις ερωτήσεις Α1-Α4 να γράψετε τον αριθμό της ερώτησης και 

δίπλα,το γράμμα που αντιστοιχεί στη φράση η οποία συμπληρώνει 

σωστά την ημιτελή πρόταση. 

Α1. Αν τριπλασιάσουμε τη συνισταμένη δύναμη που δέχεται ένα σώμα 

μάζας m,τότε: 

α. Υποτριπλασιάζεται ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητάς του. 

β. Τριπλασιάζεται ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητάς του. 

γ. Υποτριπλασιάζεται ο ρυθμός μεταβολής της επιτάχυνσής του. 

δ. Τριπλασιάζεται ο ρυθμός μεταβολής της επιτάχυνσής του. 

Μονάδες 5 

Α2. Ένα σώμα έχει στη Γη μάζα m και βάρος w.Αν μεταφέρουμε το 

σώμα στη Σελήνη, όπου η επιτάχυνση της βαρύτητας έχει μικρότερη 

τιμή απ’ότι στη Γη: 

α. Η μάζα του σώματος μειώνεται αλλά το μέτρο του βάρους του μένει 

ίδιο. 
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β. Η μάζα του σώματος αυξάνεται αλλά το μέτρο του βάρους του 

μειώνεται. 

γ. Η μάζα και το μέτρο του βάρους του μένουν ίδια. 

δ. Η μάζα του σώματος του σώματος μένει ίδια αλλά το μέτρο του 

βάρους του μειώνεται. 

Μονάδες 5 

Α3. 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 τη μάζα του κιβωτίου. 

Μονάδες 5 

Α4. Ένα παιδί κάθεται σε μία καρέκλα. Η αντίδραση του βάρους του 

παιδιού ασκείται από το παιδί: 

α. Στην καρέκλα. 

β. Στο έδαφος. 

γ. Στο κέντρο της Γης. 

δ. Στην ατμόσφαιρα. 

Μονάδες 5 

Α5. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας στο 

τετράδιό σας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση,τη 

λέξη Σωστό,αν η πρόταση είναι σωστή,ή τη λέξη Λάθος,αν η πρόταση 

είναι λανθασμένη. 

α. Η τριβή είναι μία δύναμη που εμφανίζεται μόνο μεταξύ στερεών 

σωμάτων. 
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β. Το βάρος είναι διανυσματικό μέγεθος ενώ η μάζα μονόμετρο. 

γ. Ένα σώμα επιταχύνεται ομαλά,αν η συνισταμένη δύναμη που δέχεται 

είναι σταθερή και κατά τη φορά της κίνησης. 

δ. Η στατική τριβή εμφανίζεται όταν ένα σώμα είναι ακίνητο πάνω σε 

κεκλιμένο επίπεδο. 

ε. Η τριβή ολίσθησης είναι ανάλογη της σχετικής ταχύτητας των δύο 

επιφανειών που έρχονται σε επαφή. 

Μονάδες 5 

 

 

ΘΕΜΑ Β 

Β1.Μία οριζόντια δύναμη μέτρου F ασκείται σε ένα σώμα μάζας m1 και 

το σώμα κινείται σε λείο οριζόντιο δάπεδο με επιτάχυνση ίση με α.Αν η 

ίδια οριζόντια δύναμη ασκηθεί σε δεύτερο σώμα μάζας m2,τότε αυτό 

κινείται με επιτάχυνση ίση με 
𝛼

2
.Για τις μάζες των σωμάτων ισχύει: 

α)m1=m2                                 β)m1=2m2                                  γ)m1=
𝑚2

2
 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση                                                Μονάδες 3 

Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας                                              Μονάδες 5 

 

Β2.Δύο μικρά σώματα (Σ1) και (Σ2) έχουν μάζες m1=m και m2=2m 

αντίστοιχα.Τα σώματα ισορροπούν ακίνητα σε λείο οριζόντιο δάπεδο και 

συνδέονται με αβαρές,τεντωμένο και μη ελαστικό νήμα.Κάποια χρονική 

στιγμή ασκούμε στο (Σ1) σταθερή οριζόντια δύναμη μέτρου F.To νήμα 

ασκεί δυνάμεις ίσου μέτρου Τ και στα δύο σώματα.  
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Το μέτρο Τ της δύναμης που ασκεί το νήμα σε κάθε σώμα,είναι ίσο με: 

α)F                                            β)
3𝐹

2
                                               γ)

2𝐹

3
 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση                                                Μονάδες 4 

Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας                                              Μονάδες 5 

Β3. Ένα σώμα αφήνεται να πέσει ελεύθερα από ύψος Η πάνω από το 

έδαφος. Η ταχύτητά του όταν βρίσκεται σε ύψος h πάνω από το έδαφος 

είναι: 

α) υ= √2𝑔ℎ                                   β) υ=√
𝑔(𝐻−ℎ)

2
                  γ) υ=√2𝑔(𝐻 − ℎ) 

 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση                                                Μονάδες 3 

Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας                                              Μονάδες 5 

 

 

ΘΕΜΑ Γ 

Ένα κιβώτιο μάζας m=10kg ηρεμεί σε λείο οριζόντιο δάπεδο.Τη χρονική 

στιγμή t0=0 δέχεται την επίδραση οριζόντιας σταθερής δύναμης μέτρου 

F=20N.Το κιβώτιο κινείται στο λείο δάπεδο για χρονικό διάστημα Δt1=2s 

και ακολούθως εισέρχεται σε τραχύ οριζόντιο δάπεδο με το οποίο 

εμφανίζει συντελεστή τριβής ολίσθησης μ=0,3.Η δύναμη F ασκείται σε 

όλη τη διάρκεια της κίνησης.Να θεωρήσετε την αντίσταση του αέρα 

αμελητέα.Δίνεται η επιτάχυνση της βαρύτητας g=10
𝑚

𝑠2
. 
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Γ1. Να υπολογίσετε το μέτρο της επιτάχυνσης του σώματος στο λείο 

δάπεδο. 

Μονάδες 5 

Γ2. Να υπολογίσετε το μέτρο της ταχύτητας του σώματος τη στιγμή που 

εισέρχεται στο τραχύ δάπεδο. 

Μονάδες 5 

Γ3. Να υπολογίσετε την απόσταση που διανύει το σώμα στο λείο 

δάπεδο. 

Μονάδες 5 

Γ4. Να υπολογίσετε το μέτρο της τριβής ολίσθησης στο τραχύ δάπεδο. 

Μονάδες 5 

Γ5. Την απόσταση που διανύει το σώμα στο τραχύ δάπεδο μέχρι να 

ακινητοποιηθεί. 

Μονάδες 5 

ΘΕΜΑ Δ 

Ένα σώμα μάζας m=2kg αφήνεται να ολισθήσει από την κορυφή 

κεκλιμένου επιπέδου γωνίας φ=30ο και ύψους h=5m και κινείται με 

επιτάχυνση α=3
𝑚

𝑠
.Δίνεται η επιτάχυνση της βαρύτητας g=10

𝑚

𝑠2
.Επίσης 

δίνονται ημ30ο=
1

2
 και συν300=

√3

2
. 

Δ1. Να σχεδιάσετε τις δυνάμεις που δέχεται το σώμα. 

Μονάδες 5 

Δ2. Να υπολογίσετε τα μέτρα των δυνάμεων που δέχεται το σώμα. 

Μονάδες 8 

Δ3. Να υπολογίσετε τον συντελεστή τριβής ολίσθησης μεταξύ σώματος 

και επιπέδου. 

Μονάδες 6 
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Δ4. Να υπολογίσετε το χρονικό διάστημα της κίνησης του σώματος 

πάνω στο κεκλιμένο επίπεδο. 

Μονάδες 6 

 

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ για τους εξεταζομένους: 

1. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα μόνο με μπλε ή 
μόνο με μαύρο στυλό. 

2. Για τα σχήματα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και μολύβι. 

3. Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή 

4. Διάρκεια εξέτασης: Τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των 
φωτοαντιγράφων. 

5. Ώρα δυνατής αποχώρησης: Μιάμιση (1,5) ώρα μετά τη διανομή των 
φωτοαντιγράφων. 

 

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!!!                                                  

 

 


