
 

 

 

 

 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ 

ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ : Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ / Α1, Α2, Α3, Α4 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ: ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: 4 

 

ΘΕΜΑ Α  

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

 

Α1. Σύμφωνα με τον 3ο νόμο του Νεύτωνα, όταν δύο σώματα αλληλεπιδρούν και το πρώτο ασκεί δύναμη 
στο δεύτερο, τότε το δεύτερο σώμα:   

α) ξεκινά να κινείται χωρίς να ασκήσει δύναμη στο πρώτο .  

β) ασκεί ίση δύναμη στο πρώτο με αυτή που δέχεται.  

γ) ασκεί στο πρώτο ίσου μέτρου δύναμη με αυτή που δέχεται και αντίθετης φοράς .  

δ) ασκεί στο πρώτο δύναμη που είναι διπλάσια της δύναμης που δέχεται. 

ΜΟΝΑΔΕΣ 5 

 

Α2. Δύο δυνάμεις μέτρου 4Ν και 3Ν έχουν κάθετες διευθύνσεις και ασκούνται στο ίδιο υλικό σημείο. Η 
συνισταμένη των δυνάμεων είναι:  

α) 7Ν.  

β) 1Ν.  

γ) 12Ν.  

δ) 5Ν. 

ΜΟΝΑΔΕΣ 5 

 

Α3. Ένα σώμα ισορροπεί με τη δράση δυνάμεων που ασκούνται στο ίδιο σημείο.   

α) Η συνισταμένη δύναμη που δέχεται το σώμα δεν ισούται με μηδέν.  

β) Αν το σώμα δέχεται δύο δυνάμεις, τότε η μία είναι διπλάσια της άλλης .   

γ) Αν το σώμα δέχεται τρεις δυνάμεις, τότε η συνισταμένη των δύο δυνάμεων είναι αντίθετη της τρίτης .  

δ) Το σώμα είναι αδύνατο να κινείται.  

ΜΟΝΑΔΕΣ 5 



 

 

 

Α4. 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 

 

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

α) Η στατική τριβή που δέχεται ένα σώμα το οποίο βρίσκεται σε ένα δάπεδο εξαρτάται από τη δύναμη 
που προσπαθεί να κινήσει το σώμα.  

β) Η οριακή τριβή είναι η μεγαλύτερη τιμή που μπορεί να αποκτήσει η τριβή.  

γ) Όσο μεγαλύτερη είναι η δύναμη που κινεί ένα σώμα, τόσο πιο μικρή είναι η τιμή της τριβής ολίσθησης 
που αυτό δέχεται.  

δ) Το μέτρο της τριβής ολίσθησης εξαρτάται από το βάρος.  

ε) Η τριβή ολίσθησης έχει μέτρο το οποίο εξαρτάται από το πόσο τραχιές είναι οι επιφάνειες του σώματος 
και του δαπέδου.  

ΜΟΝΑΔΕΣ 5 

 

ΘΕΜΑ Β  

Β1.  

Α. Να περιγράψετε ένα φαινόμενο στο οποίο εμφανίζεται στατική τριβή και ένα στο οποίο εμφανίζεται 
τριβή ολίσθησης.  

ΜΟΝΑΔΕΣ 5  

Β. Δύναμη F=20Ν ασκείται σε σώμα και σχηματίζει γωνία φ=30ο με τον οριζόντιο άξονα, προς τα πάνω. 
Να αναλύσετε σε κάθετους άξονες τη δύναμη F και να υπολογίσετε τις συνιστώσες δυνάμεις.  

ΜΟΝΑΔΕΣ 5  

Γ. Το σώμα στο παρακάτω σχήμα ισορροπεί υπό την επίδραση των δυνάμεων Β , Τ και F . Αν η μάζα του 
σώματος είναι 2kg να υπολογίσετε τις δυνάμεις Β , Τ και F .  

Δίνεται g=10 m/s2 . 

 

ΜΟΝΑΔΕΣ 7  



 

 

 

Β2. Σε κύβο  μάζας 2 kg  που βρίσκεται σε λείο   οριζόντιο δάπεδο  
ασκούνται   δύο  οριζόντιες δυνάμεις μέτρου  F1 = 4 Ν και F2  = 3 Ν  

κάθετες μεταξύ τους όπως δείχνεται στο διπλανό σχήμα .   

Η επιτάχυνση με την οποία θα κινηθεί ο κύβος έχει μέτρο ίσο με: 

α) 2,5 m/s
2

 

β) 1,5 m/s2 

γ) 2 m/s2 

Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση. 

ΜΟΝΑΔΕΣ 2 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας 

ΜΟΝΑΔΕΣ 6 

 

ΘΕΜΑ Γ  

Σώμα μάζας m=1,2kg βρίσκεται σε οριζόντιο τραχύ δάπεδο και παραμένει ακίνητο ενώ δέχεται οριζόντια 
δύναμη F προς τα δεξιά, μέτρου 9Ν.  

Γ1. Να σχεδιάσετε τις δυνάμεις που δέχεται το σώμα.  

ΜΟΝΑΔΕΣ 5 

Γ2. Να υπολογίσετε το μέτρο της στατικής τριβής που δέχεται το σώμα από το οριζόντιο δάπεδο.  

ΜΟΝΑΔΕΣ 10 

Γ3. Τη χρονική στιγμή t=0 το μέτρο της δύναμης F διπλασιάζεται ακαριαία, χωρίς να αλλάξει η 
κατεύθυνσή της, οπότε το σώμα αρχίζει αμέσως να κινείται με επιτάχυνση μέτρου 8m/s2. Να 
υπολογίσετε τον συντελεστή τριβής ολίσθησης μεταξύ του σώματος και του οριζόντιου δαπέδου.  

ΜΟΝΑΔΕΣ 10 

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

 

ΘΕΜΑ Δ  

Σώμα μάζας m=2kg είναι ακίνητο σε οριζόντιο επίπεδο. Τη χρονική στιγμή t0=0 ασκούμε στο σώμα 
σταθερή οριζόντια δύναμη F=6Ν και μετά από χρόνο t1 έχει αποκτήσει ταχύτητα υ1=10m/s και έχει 
διανύσει απόσταση s1 =50m. 

Δ1) Να αιτιολογήσετε γιατί υπάρχει τριβή μεταξύ του σώματος και του επιπέδου και να την 
υπολογίσετε.  

ΜΟΝΑΔΕΣ 8 

Δ2) Να υπολογίσετε τον συντελεστή τριβής ολίσθησης.  

ΜΟΝΑΔΕΣ 5 

Δ3) Να υπολογίσετε τη μετατόπιση του σώματος κατά τη διάρκεια του 5ου δευτερολέπτου της κίνησής 
του.  

ΜΟΝΑΔΕΣ 7  

Σ υνέχε ια σ την  επόμενη  σελ ίδα  

 



 

 

 

Δ4) Να υπολογίσετε την απόσταση που έχει διανύσει το σώμα και την ταχύτητά του τη χρονική στιγμή 
t=12s.  

ΜΟΝΑΔΕΣ 5 

Δίνεται το μέτρο της επιτάχυνσης της βαρύτητας g=10m/s2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !!! 


