
 

 

 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ 

ΤΑΞΗ/ ΤΜΗΜΑ: Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ: ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: 4 

 

ΘΕΜΑ Α 

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

Α1. Η συνισταμένη δύο συγγραμμικών δυνάμεων 1F


 , 2F


, όπου για τα μέτρα ισχύει F1 > F2, έχει μέτρο 

ίσο με 4F, όταν οι δυνάμεις είναι ομόρροπες και 2F, όταν είναι αντίρροπες. Τα μέτρα των δύο 
δυνάμεων είναι: 

α) F1 =3F,  F2 =F 

β) F1 =2F,  F2 = F 

γ) F1 =4F,  F2 =F 

δ) F1 =5F,  F2 =3F 

ΜΟΝΑΔΕΣ 5 

Α2. Ένα σώμα κινείται με σταθερή ταχύτητα προς τα δεξιά. Η συνισταμένη δύναμη που δέχεται το 
σώμα: 

α) Έχει κατεύθυνση προς τα δεξιά. 

β) Είναι σταθερή και διάφορη του μηδενός. 

γ) Είναι μηδενική. 

δ) Αυξάνεται με σταθερό ρυθμό. 

ΜΟΝΑΔΕΣ 5 

Α3. Σύμφωνα με τον δεύτερο νόμο του Νεύτωνα, η επιτάχυνση που αποκτά ένα σώμα με τη δράση μη μηδενικής 
συνισταμένης δύναμης: 

α) είναι αντιστρόφως ανάλογη της με την ταχύτητα του σώματος. 

β) είναι ανάλογη της μάζας του σώματος.  

γ) έχει την ίδια κατεύθυνση με τη συνισταμένη δύναμη.   

δ) αυξάνεται συνεχώς όταν η συνισταμένη δύναμη είναι σταθερή.  

ΜΟΝΑΔΕΣ 5 

Α4. Η αδράνεια  

α) είναι η δύναμη που διατηρεί την κίνηση των σωμάτων.  

β) είναι η ιδιότητα που έχει η ύλη να μεταβάλλει την κινητική της κατάσταση.  

γ) αναφέρεται μόνο στα σώματα που δέχονται μηδενική συνισταμένη δύναμη.  

δ) είναι η ιδιότητα που έχουν τα σώματα να διατηρούν την κινητική τους κατάσταση σταθερή.  

ΜΟΝΑΔΕΣ 5 

  



 

 

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

α) Η δύναμη είναι μονόμετρο μέγεθος.  

β) Η επιτάχυνση που αποκτά ένα σώμα έχει την ίδια κατεύθυνση με τη συνισταμένη δύναμη που δέχεται. 

γ)  Όταν ένα σώμα δέχεται δύο αντίρροπες δυνάμεις τότε σίγουρα είναι ακίνητο. 

δ) Για να κινείται ένα σώμα πρέπει να δέχεται συνισταμένη δύναμη διάφορη του μηδενός.  

ε) Η συνισταμένη δύναμη έχει ίδια φορά με τη μεταβολή της ταχύτητας.  

ΜΟΝΑΔΕΣ 5 

 

ΘΕΜΑ Β 

 

 

  



 

 

ΘΕΜΑ Γ 

Σώμα μάζας m=8kg κινείται οριζόντια σε λείο δάπεδο με ταχύτητα υ0=4m/s και τη χρονική στιγμή t0=0 δέχεται 
τρείς σταθερές δυνάμεις όπως φαίνονται στο σχήμα. Τα μέτρα των δυνάμεων είναι: F1=20N, F2=8N, F3=16N.  

 

Γ1.  Να υπολογίσετε τη συνισταμένη των παραπάνω δυνάμεων. Τι κίνηση κάνει το σώμα μετά τη χρονική στιγμή 
t0=0;  

ΜΟΝΑΔΕΣ 8 

Γ2. Ποια είναι η ταχύτητα του σώματος τη χρονική στιγμή t=8s; 

ΜΟΝΑΔΕΣ 8 

Γ3. Να υπολογίσετε το διάστημα που έχει διανύσει το σώμα μέχρι τη χρονική στιγμή t=8s και να σχεδιάσετε 
γραφική παράσταση διαστήματος χρόνου στο χρονικό διάστημα 0-8s.   

ΜΟΝΑΔΕΣ 9 

 

ΘΕΜΑ Δ 

Σώμα μάζας m = 2 kg βρίσκεται ακίνητο πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Τη χρονική στιγμή t0= 0 ασκούνται στο 

σώμα τρεις οριζόντιες, σταθερές δυνάμεις 1F


 , 2F


 , 3F


 , με μέτρα 10N, 4N και 2Ν αντίστοιχα, όπως φαίνεται στο 

σχήμα, οπότε αρχίζει να κινείται. Τη χρονική στιγμή t1= 6s η δύναμη 1F


 παύει να ασκείται και το σώμα σταματά 

στιγμιαία τη χρονική στιγμή t2 .  

 

Δ1. Να υπολογίσετε το μέτρο και να προσδιορίσετε τη φορά της επιτάχυνσης α1 στο χρονικό διάστημα από  t0= 
0 έως t1  ,  και της επιτάχυνσης α2 στο χρονικό διάστημα από t1 έως t2.  

ΜΟΝΑΔΕΣ 6 

Δ2.  Να βρεθεί η ταχύτητα του σώματος τη χρονική στιγμή  t1 καθώς και η χρονική στιγμή t2 όπου το σώμα 
ακινητοποιήθηκε.  

ΜΟΝΑΔΕΣ 8 

Δ3. Να υπολογίσετε το συνολικό διάστημα που διανύει το σώμα από τη χρονική στιγμή t0= 0  έως την t2   

ΜΟΝΑΔΕΣ 5 

Δ4. Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της ταχύτητας σε συνάρτηση με τον χρόνο από  t0= 0 έως t2 καθώς 
και τη γραφική παράσταση της συνισταμένης δύναμης που δέχεται το σώμα σε συνάρτηση με τον χρόνο από  
t0= 0 έως t2 . 

ΜΟΝΑΔΕΣ 6 

 

 
ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !!! 


