
 

 

 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ 

ΤΑΞΗ/ ΤΜΗΜΑ: Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ: ΜΑΡΤΙΟΣ 2022 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: 3 
 

ΘΕΜΑ Α 

Σε καθεμία από τις ερωτήσεις Α1 –Α4 να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Α1. Η τριβή ολίσθησης που δέχεται ένα σώμα το οποίο βρίσκεται σε ακλόνητο τραχύ δάπεδο είναι μία 
δύναμη : 

α) που αντιστέκεται στην κίνηση του σώματος.  

β) που δεν επιτρέπει στο σώμα να ξεκινήσει να κινείται. 

γ) που είναι κάθετη στη διεύθυνση της κίνησης του σώματος. 

δ) που η κατεύθυνσή της είναι σε κάθε περίπτωση ίδια με αυτή της κίνησης του σώματος.  

ΜΟΝΑΔΕΣ 5 

Α2. . Ένα σώμα ολισθαίνει ανεβαίνοντας σε κεκλιμένο δάπεδο με σταθερή ταχύτητα. Από αυτό 
συμπεραίνουμε ότι σε μια μετατόπιση του σώματος πάνω στο κεκλιμένο δάπεδο:  

α) το έργο του βάρους του είναι μηδέν. 

β) το έργο της συνισταμένης δύναμης που δέχεται το σώμα είναι μηδέν  

γ) η τριβή που ασκείται στο σώμα από το κεκλιμένο επίπεδο είναι μηδέν.  

δ) η τριβή που ασκείται στο σώμα από το κεκλιμένο επίπεδο δεν είναι μηδέν.  

ΜΟΝΑΔΕΣ 5 

Α3. Ένα σώμα που κινείται ευθύγραμμα πάνω στον άξονα  x’Ox  δέχεται δύναμη μεταβλητού μέτρου, η οποία 
έχει συνεχώς την ίδια κατεύθυνση με αυτή της κίνησης του σώματος. Στο σχήμα φαίνεται η γραφική παράσταση 
του μέτρου της δύναμης σε συνάρτηση με τη θέση x του σώματος. Το έργο της δύναμης F κατά τη μετακίνηση 
του σώματος από τη θέση x=0 έως τη θέση x1=+5m ισούται με:  

α) 150J   β) 250J   γ) 100J    δ) 200J  
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Α4. Μικρό σώμα μάζας m αφήνεται ελεύθερο να κινηθεί από ύψος h πάνω από το έδαφος και εκτός από το βάρος 
του δέχεται και την αντίσταση του αέρα. Το έργο του βάρους από τη στιγμή που το σώμα αφέθηκε ελεύθερο 
μέχρι τη στιγμή που έφτασε στο έδαφος:  

α) υπολογίζεται από τη σχέση WB= - m∙g∙h  .   

β) υπολογίζεται από τη σχέση WB= 
𝑚∙𝑔

ℎ
 .   

γ) υπολογίζεται από τη σχέση WB= m∙g∙h  .   

δ) δε γνωρίζουμε τη σχέση υπολογισμού του, διότι το έργο του βάρους επηρεάζεται από την ύπαρξη της 
αντίστασης του αέρα.  

ΜΟΝΑΔΕΣ 5 

 
A5. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασμένες ( Λ).  

α) Για ένα σώμα που κινείται σε οριζόντιο και τραχύ επίπεδο, το έργο της τριβής ολίσθησης είναι αρνητικό.  

β) Η τριβή ολίσθησης εξαρτάται από την ταχύτητα με την οποία κινείται το σώμα στο οποίο ασκείται. 

γ)  Το έργο της συνισταμένης δύναμης που ασκείται σε ένα σώμα το οποίο κινείται με σταθερή ταχύτητα, είναι 
μηδέν. 

δ) Το έργο σταθερής δύναμης είναι αριθμητικά ίσο με το εμβαδό που περικλείεται από τη γραφική παράσταση 
της τιμής της δύναμης σε συνάρτηση με την μετατόπιση του σώματος. 

ε) Το έργο δύναμης είναι διανυσματικό μέγεθος. 

ΜΟΝΑΔΕΣ 5 

 

ΘΕΜΑ Β 

Β1.  Δύο σώματα Α και Β με μάζες �� = 2� και �� = � εκτοξεύονται από το έδαφος κατακόρυφα προς τα πάνω 
με ταχύτητες �� = 2� και �� = � αντίστοιχα. Αγνοούμε την αντίσταση του αέρα.  

A. Να επιλέξετε την σωστή απάντηση:  

Τα μέγιστα ύψη ℎ� και ℎ� από το έδαφος, στα οποία φθάνουν τα δύο σώματα συνδέονται μεταξύ τους με την 
σχέση:  

(α)   
ℎ𝐴

ℎ𝐵
= 4    (β)  

ℎ𝐴

ℎ𝐵
= 

1

4
   (γ) )   

ℎ𝐴

ℎ𝐵
=  = 1 

Β. Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.  

ΜΟΝΑΔΕΣ 4+8 

 

Β2. Δύο κιβώτια Α και Β με ίδιες μάζες βρίσκονται δίπλα-δίπλα ακίνητα σε λείο 
οριζόντιο επίπεδο. Τη χρονική στιγμή t = 0s ασκούνται στα κιβώτια δυο σταθερές 

δυνάμεις 𝐹𝐴
⃗⃗⃗⃗  και 𝐹𝐵

⃗⃗⃗⃗   ίσων μέτρων. Οι διευθύνσεις των δυνάμεων βρίσκονται σε 

παράλληλα κατακόρυφα επίπεδα, έτσι ώστε η 𝐹𝐴
⃗⃗⃗⃗   να έχει οριζόντια διεύθυνση και 

η 𝐹𝐵
⃗⃗⃗⃗  να σχηματίζει γωνία 60ο με την οριζόντια, όπως φαίνεται στη διπλανή εικόνα. 

Τα δυο κιβώτια αρχίζουν να κινούνται ευθύγραμμα στο επίπεδο. Δίδεται ότι η 
επίδραση το αέρα είναι αμελητέα.  

Α. Να επιλέξετε την σωστή απάντηση:  

Αν μετά από ίσες μετατοπίσεις από το σημείο εκκίνησης τους, τα κιβώτια έχουν ταχύτητες με μέτρα υΑ και υΒ 
αντίστοιχα, τότε ισχύει:  

 (α) υA = υB   (β) υA = 2 ⋅ υB    (γ) υA = √2 υB 

Β. Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.  
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ΘΕΜΑ Γ 

Δύο κιβώτια Σ1 και Σ2 έχουν μάζες �1 = 3�� και �2 = 5�� αντίστοιχα και βρίσκονται αρχικά ακίνητα σε οριζόντιο 
δάπεδο, με το οποίο εμφανίζουν τον ίδιο συντελεστή τριβής � = 0,5. Τα κιβώτια είναι δεμένα μεταξύ τους με 
αβαρές μη εκτατό νήμα, το οποίο είναι οριζόντιο και τεντωμένο. Τη χρονική στιγμή � = 0 ασκείται στο κιβώτιο 

Σ1 οριζόντια σταθερή δύναμη 𝐹  στη διεύθυνση του νήματος και τα κιβώτια κινούνται με σταθερή επιτάχυνση 
�= 1�/�2 . Να υπολογίσετε:  

Γ1. το μέτρο της τριβής ολίσθησης που ασκείται σε καθένα κιβώτιο.  

ΜΟΝΑΔΕΣ 13 

Γ2. το μέτρο της δύναμης που ασκείται στο κιβώτιο Σ2 από το νήμα και το μέτρο της δύναμης 𝐹  που ασκείται 
στο σώμα Σ1. 

ΜΟΝΑΔΕΣ 12 

Δίνεται η επιτάχυνση της βαρύτητας g=10m/s2.  

 

 

ΘΕΜΑ Δ 

Σώμα μάζας 1kg αρχικά ηρεμεί σε οριζόντιο δάπεδο. Τη χρονική στιγμή t=0 ασκείται στο αντικείμενο οριζόντια 

δύναμη 𝐹  σταθερού μέτρου, ίσου με 4Ν, οπότε το αντικείμενο αρχίζει να κινείται προς την κατεύθυνση της 

δύναμης 𝐹  και τη χρονική στιγμή t1  έχει αποκτήσει ταχύτητα μέτρου 20m/s. Τη χρονική t1 καταργείται η δύναμη 

𝐹  και το αντικείμενο συνεχίζει την κίνησή του μέχρι να σταματήσει.  

Δ1. Να υπολογίσετε το μέτρο της δύναμης της τριβής ολίσθησης μεταξύ του αντικειμένου και του οριζοντίου 
δαπέδου.  

ΜΟΝΑΔΕΣ 6 

Δ2.  Να υπολογίσετε το διανυόμενο διάστημα από τη χρονική στιγμή t=0 μέχρι τη χρονική στιγμή t1 που 
καταργείται η δύναμη.  

ΜΟΝΑΔΕΣ 8 

Δ3. Να υπολογίσετε το διάστημα που διανύει το αντικείμενο κατά τη διάρκεια της επιβραδυνόμενης κίνησης.   

ΜΟΝΑΔΕΣ 5 

Δ4. Να υπολογίσετε το έργο της τριβής ολίσθησης για όλη τη διάρκεια της κίνησης.  

ΜΟΝΑΔΕΣ 6 

Δίνεται η επιτάχυνση της βαρύτητας g=10m/s2 και ο συντελεστής τριβής ολίσθησης μεταξύ του αντικειμένου 
και του δαπέδου μ=0,2.  

 

 
ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !!! 


