
 

 

 

 

 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ 

ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ : Α΄ ΓΕΛ/ Α1, Α2, Α3, Α4 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ: ΜΑΪΟΣ 2021 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ:  3 

 

ΘΕΜΑ Α 

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

Α1. Ο τρίτος νόμος του Νεύτωνα ισχύει:  

α. μόνο όταν τα σώματα ισορροπούν.  

β. μόνο όταν τα σώματα βρίσκονται σε κίνηση.  

γ. μόνο όταν δεν υπάρχει τριβή.  

δ. σε οποιαδήποτε περίπτωση.  

ΜΟΝΑΔΕΣ 5 

 

Α2. Σώμα κινείται σε οριζόντιο δάπεδο υπό την επίδραση οριζόντιας δύναμης F. Η δύναμη της 
τριβής ολίσθησης μεταξύ του σώματος και του επιπέδου εξαρτάται: 

α. από τη δύναμη F.  

β. από τη φύση των επιφανειών επαφής .  

γ. από το εμβαδόν της επιφάνειας επαφής.  

δ. από την ταχύτητα το σώματος .  

ΜΟΝΑΔΕΣ 5 

 

Α3. Το έργο την δύναμης βαρύτητας κατά την κάθοδο ενός αλεξιπτωτιστή με σταθερή ταχύτητα 
είναι:  

α. μηδέν.  

β. αρνητικό.  

γ. θετικό.  

δ. θετικό ή αρνητικό ανάλογα με τη φορά που έχουμε ορίσει ως θετική.  

ΜΟΝΑΔΕΣ 5 

 



 

 

 

Α4. Σώμα μάζας m κινείται με ταχύτητα μέτρου υ. Αν η ταχύτητα διπλασιαστεί, η κινητική 
ενέργεια:  

α. παραμένει σταθερή .  

β. διπλασιάζεται.  

γ. τριπλασιάζεται.  

δ. τετραπλασιάζεται.  

ΜΟΝΑΔΕΣ 5 

 

Α5. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες.  

α. Το θεώρημα μεταβολής της κινητικής ενέργειας και η αρχή διατήρησης της μηχανικής 
ενέργειας δεν ισχύουν στη περίπτωση που ένα σώμα δέχεται δύναμη τριβής.  

β. Η δυναμική ενέργεια είναι μέγεθος διανυσματικό.  

γ. Η δυναμική ενέργεια είναι η ενέργεια που έχει ένα σώμα λόγω θέσης.  

δ. Η μηχανική ενέργεια ενός σώματος διατηρείται πάντα. 

ε. Η αρχή διατήρησης της μηχανικής ενέργειας δεν ισχύει στην περίπτωση που η μοναδική 
δύναμη που ασκείται σε ένα σώμα είναι το βάρος.  

 

ΜΟΝΑΔΕΣ 5 

 

ΘΕΜΑ Β 

Β1. Κιβώτιο μάζας 500g βρίσκεται ακίνητο σε οριζόντιο δάπεδο. Στο σώμα ασκούνται 
συγχρόνως σταθερές οριζόντιες δυνάμεις F1=10N (προς τα δεξιά) και F2=6N (προς τα αριστερά) 
και το κιβώτιο αρχίζει να κινείται ευθύγραμμα με σταθερή επιτάχυνση. Αν η τριβή ολίσθησης 
που ασκείται στο κιβώτιο είναι Τ=2Ν, τότε το κιβώτιο θα κινείται με επιτάχυνση:  

 α.  8m/s2  β.    4m/s2    γ.  2m/s2 

A. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: 

ΜΟΝΑΔΕΣ 2 

B. Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.  

ΜΟΝΑΔΕΣ 8 

Β2. Σώμα εκτοξεύεται από το έδαφος κατακόρυφα προς τα πάνω με κινητική ενέργεια Κ και 
φτάνει σε μέγιστο ύψος h από το έδαφος. Αν το ίδιο σώμα εκτοξευόταν από το έδαφος 
κατακόρυφα προς τα πάνω με κινητική ενέργεια 2Κ, τότε το μέγιστο ύψος στα οποίο θα έφτανε 
θα ήταν: 

 α. h  β. 
ℎ

2
   γ. 2h  

A. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: 

ΜΟΝΑΔΕΣ 2 

B.  Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.  

ΜΟΝΑΔΕΣ 13 



 

 

 

 

ΘΕΜΑ Γ 

Σώμα μάζας 60kg εκτοξεύεται σε οριζόντιο επίπεδο με αρχική ταχύτητα 4m/s. Ο συντελεστής 
τριβής ολίσθησης μεταξύ του σώματος και του δαπέδου είναι 0,04. Να υπολογίσετε: 

Γ1. την τριβή ολίσθησης.  

ΜΟΝΑΔΕΣ 6 

Γ2. την επιβράδυνση του σώματος.   

ΜΟΝΑΔΕΣ 6 

Γ3. το συνολικό χρόνο που κινείται μέχρι να σταματήσει.  

ΜΟΝΑΔΕΣ 7 

Γ4. το συνολικό διάστημα που διένυσε.  

ΜΟΝΑΔΕΣ 6 

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

 

 

ΘΕΜΑ Δ 

Σώμα μάζας 6kg ηρεμεί αρχικά σε οριζόντιο επίπεδο. Τη χρονική στιγμή t=0 ασκείται το σώμα 
οριζόντια δύναμη F=80N και αρχίζει να κινείται. Ο συντελεστής τριβής μεταξύ του σώματος και 
του δαπέδου είναι 0,5. Για μετατόπιση του σώματος Δx=6m να υπολογίσετε: 

 

Δ1. Το έργο της δύναμης F και το έργο της τριβής.  

ΜΟΝΑΔΕΣ 7 

Δ2. Την τελική ταχύτητα του σώματος.   

ΜΟΝΑΔΕΣ 9 

Δ3. Το χρονικό διάστημα που κινήθηκε το σώμα.  

ΜΟΝΑΔΕΣ 9 

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

 

 

 
 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !!! 


