
                                                ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ            ΧΑΡΗΣ ΝΑΥΠΛΙΩΤΗΣ

Διάρκεια 2ώρες και 30 λεπτά

ΘΕΜΑ Α Στις ημιτελείς προτάσεις Α1 – Α4να γράψετε στο τετράδιο σας τον 
αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στην φράση η 
οποία την συμπληρώνει σωστά.

A1)Ενα σώμα μεγάλων διαστάσεων εισέρχετε σε τραχύ οριζόντιο επίπεδο.Θα 
το σύρουμε ευκολότερα αν του εξασκήσουμε δύναμη

α)Οριζόντια

β)Πλάγια προς τα πάνω

γ)Πλάγια προς τα κάτω

δ)Δεν εχει σημασία η διεύθηνση αλλά το μέτρο της

Α2)Ενα σώμα μάζας m κινείται σε λείο ορίζοντιο επίπεδο με αρχική ταχύτητα 
uo και την χρονική στιγμή t=0 δέχεται μια μεταβαλλόμενη δύναμη σε 
συνάρτηση με το χρόνο οπώς φένεται στο παρακάτω διάγραμμα.Με βάση το 
διάγραμμα το σώμα αποκτά μέγιστη ταχύτητα την χρονική στιγμή

α)t=2s

β)t=0s

γ)t=4s

δ)Δεν μπορούμε να καταλάβουμε απο αυτό 
το διάγραμμα
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Α3)Οταν ένα σώμα εκτελεί ευθήγραμμη ομαλή επιβραδυνόμενη κίνηση τότε η
κλίση στο διάγραμμα θέσης-χρόνου

α)αυξάνεται

β)παραμένει σταθερή

γ)μειώνετε

δ)είναι μηδέν

Α4)Εστω οτι αφήνουμε ένα σώμα Σ1 σε λείο κεκλιμένο επίπεδο με μήκος 
S.To ίδιο σώμα Σ1 το αφήνουμε να εκτελέσει ελέυθερη πτώση απο ύψος S.Σε 
ποιά περίπτωση θα φθάσει πιο γρήγορα  στο οριζόντιο επίπεδο

α)στο κεκλιμένο

β)στην ελέυθερη πτώση

γ)ταυτόχρονα και στις δύο
περιπτώσεις

δ)δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για
να το καταλάβουμε

Α5)Να γράψετε στο τετράδιο σας το γράμμα κάθε πρότασης και δίπλα σε 
κάθε γράμμα την λέξη ΣΩΣΤΟ, για την σωστή πρόταση και την λέξη ΛΑΘΟΣ,
για την λανθασμένη. 

α)Η τριβή ολίσθησης που δέχεται ένα σώμα εξαρτάται από το εμβαδό της 
επιφάνειας που ολισθαίνει 

β)Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας είναι ανάλογος με την συνισταμένη 
δύναμη που ασκείται σε ένα σώμα. 

γ)Οταν ένα σώμα εκτελεί επιτάχυνση η οποία μειώνεται τοτε μειώνεται και η 
κινιτική του ενέργεια
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δ)Ενα όχημα κινείται επιταχυνόμενο σε ευθυγραμμο δρόμο αν αυτό φρενάρει 
απότομα τότε οι επιβάτες λόγο αδράνειας θα κινειθούν προς τα μπροστά

ε)Εχουμε ένα σώμα το οποίο στην πρώτη περίπτωση κινείται σε τραχύ 
κεκλιμένο επίπεδο και στην δέυτερη περίπτωση σε τραχύ οριζόντιο 
επίπεδο.Αν το σώμα μετατοπίζεται το ίδιο και στα δυο επίπεδα μεγαλύτερο 
ποσό θερμότητας εκλύεται στην πρώτη περίπτωση δηλαδή στο κεκλιμένο 
επίπεδο.

ΘΕΜΑ Β 

Β1)Σφαίρα βάρους 30Ν και ακτίνας 5cm στιρίζεται στις γωνίες Α και Γ όπως 
φένεται στο παρακάτω σχήμα.Αν η αποστάση μεταξύ των Α και Γ είναι 8cm 
και οι τριβές αμελητέες τότε οι δυνάμεις Ν1 και Ν2 που ασκούνται στην 
σφαίρα είναι

α)Ν1=Ν2=30Ν

β)Ν1=Ν2=25Ν

γ)Ν1=Ν2=20Ν

Β2)Εχουμέ δυο σώματα Σ1 και Σ2 τα οποία βρίσκονται ακίνητα σε οριζόντιο 
επίπεδο και απέχουν απόσταση 24m όπως φένεται στο παρακάτω σχήμα.
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Τα σώματα ξεκινούν να κινούνται και τα δυο με φορά προς τα δεξία με το Σ1 
να έχει επιτάχυνση 2m/s2 και το Σ2 1m/s2 και επομένως συναντιούνται την 
χρονική στιγμή t1.Αν αλλάξουμε μόνο την κατευθηνση του Σ2 δηλαδή αυτο 
να κεινειται προς τα αριστερά και το Σ1 προς τα δεξία 
όπως πριν τότε τα σώματα θα συναντηθούν κάπου ενδιάμεσα στα 24m την 
χρονικη στιγμή t2.Για τον λόγο t1/t2 ισχυεί οτι

α) t1/t2=√3/2

β) t1/t2=√3

γ)t1/t2=2√3

Β3)Ενα φορτηγό κινείται με σταθερή επιτάχυνση a=10√3m/s2.Μέσα στο 
φορτηγό υπάρχει ένα φωτιστικό m=1kg το οποίο κρέμεται απο το ταβάνι του 
φορτήγου με αβαρές νήμα μήκους L=1m.Οταν το φορτηγό είναι ακίνητο το 
φωτιστικό ισορροπεί στην κατακόρυφο ενώ οταν το φορτηγό κινείται με 
επιτάχυνση 10√3m/s2 το φωτιστικό αποκλινεί απο την κατακόρυφο κατα 
γωνία θ.Αν θεωρήσουμε οτι όταν το φορτηγό ειναι ακίνητο το φωτιστικό έχει 
μηδενίκη δυναμική ενέργεια τότε οταν το φορτηγό επιταχύνει η δυναμική 
ενεργεία που αποκτά είναι

α)U=10J

β)U=5J

γ)U=2J

Δίνεται αν εφθ=√3/3 τότε
θ=30 μοίρες

θ



ΘΕΜΑ Γ
Σώμα μάζας m=0.5kg ισορροπεί σε οριζόντιο δάπεδο και ταυτόχρονα 
ακουμπά σε κατακόρυφο τοίχο με τον οποίο παρουσιάζει συντελεστή τριβής 
ολισθήσης μ=0.5.

Ξαφνικά ασκούμε στο σώμα δυο δυνάμεις F1 και F2 όπως φένεται στο 
παραπάνω σχήμα με μέτρα F1=12N και F2=10N οπότε το σώμα ξεκινά να 
κινείται προς τα πάνω.Η δύναμη F1 ασκείται για χρόνο t=5s και καταργείται 
ενώ η F2 ασκείται καθόλη την διάρκεια της κίνησης του σώματος.

Γ1)Να υπολογίσετε την επιτάχυνση του σώματος καθώς και την δύναμη 
(συνισταμένη) που ασκεί το δάπεδο στο σώμα.

Γ2)Να υπολογίσετε το μέγιστο ύψος που θα φθάσει το σώμα h(max)

Γ3)Οταν το σώμα Σ1 φθάνει στο hmax εκτοξευουμέ απο υψος h2>h(max) 
σώμα Σ2 με αρχική ταχύτητα uo=10m/s  και παρατηρούμε οτι και τα δυο 
φθάνουν ταυτόχρονα στο έδαφος.Να υπολογίσετε το ύψος h2 απο όπου 
εκτοξέυσαμε το σώμα Σ2 και  τις ταχύτητες με τις οποιές φθάνουν τα σώματα 
στο έδαφος

Γ4)Να υπολογίσετε το συνολικο ποσό θερμότητας Qολ που εκλύεται απο το 
Σ1 κατα την ανόδο και κατα την κάθοδο του και να σχεδιάσετε τις γραφικές 
παραστάσεις y-t , u-t και ΣF-t για όλη την διάρκεια της κίνησης του Σ1 
δηλαδή απο την στιγμή που ξεκίνησε να ανεβαίνει μεχρι και να ξανα 
επιστρέψει στο έδαφος.
Δίνεται αμελητέα αντισταση αέρα g=10m/s2 και √3=1.7
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ΘΕΜΑ Δ
Το σύστημα το τριών σωμάτων Σ1 , Σ2 , Σ3 με μάζες m1=2kg m2=6kg και 
m3=2kg αντοίστιχα  που απεικονείζεται στο παρακάτω σχήμα ισορροπεί σε 
λείο κεκλιμένο επίπεδο  με την βοήθεια τριών αβαρών νημάτων.Αν γνωρίζετε 
οτι η τάση του νήματος Το που συνδέει το σώμα Σ3 με τον τοίχο στην κορυφή 
του κεκλιμένου είναι Το =25N και οτι ο συντελεστής στατικής τριβής μεταξύ 
των σωμάτων Σ1 και Σ2 είναι μ=2√3 τότε να υπολογίσετε

Δ1)Ολες τις τασεις των νημάτων που εντοπίζεται στο σχήμα

Δ2)Την χρονιή στιγμή t=0 κόβουμε τα νήματα 1,2 και 0 και αφήνουμε το 
σύστημα να κινειθεί με την υπόθεση οτι το Σ1 δεν ολισθαίνει σε σχέση με το 
Σ2. Να υπολογίσετε την επιτάχυνση του συστήματος και να αποδείξετε πως 
όντως δεν υπάρχει ολίσθηση μεταξύ του Σ1 και του Σ2 καθώς το σύστημα 
κατέρχεται στο κεκλιμένο

Δ3)Αν γνωρίζετε οτι τα σώματα φθάνουν με χρονική διαφορά 2s στην βάση 
του κεκλιμένου επιπέδου και το μήκος του νήματος 0 ειναι 2m να υπολογίσετε
το μήκος του νήματος που συνδέει τα σώματα Σ2 και Σ3.Δίνεται το ύψος του 
κεκλιμένου επιπέδου h=21m

Δ4)Την χρονική στιγμή που το Σ2 φθάνει στο εδάφος να υπολογίσετε τον 
λόγο της δυναμικής προς την κινητική ενέργεια για το σώμα Σ3 U/K καθώς 
και την ενέργεια που έχει δωθεί στο Σ3 λόγω του βάρους του
Δίνεται ημ30=1/2 συν30=√3/2 g=10m/s2 αμελητέα αντίσταση αέρα
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ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΕΙΑ!


