
 

 

 

 

 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ 

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

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ: ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: 4 

ΘΕΜΑ Α  

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

 

Α1. Σώμα εκτελεί ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση.  

α) Η επιβράδυνση του σώματος μειώνεται με σταθερό ρυθμό.  

β) Η ταχύτητα του σώματος μειώνεται με σταθερό ρυθμό.  

γ) Το σώμα διανύει ίσα διαστήματα σε ίσους χρόνους.  

δ) Η ταχύτητα του σώματος έχει την ίδια κατεύθυνση με την επιτάχυνση. 

ΜΟΝΑΔΕΣ 5 

 

Α2. Ένα κινητό εκτελεί ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση χωρίς αρχική ταχύτητα πάνω στον άξονα 
x’Ox και τη χρονική στιγμή t=0 διέρχεται από την αρχή Ο (x=0) του άξονα. Η γραφική παράσταση της θέσης 
του κινητού σε συνάρτηση με τον χρόνο θα είναι:  

α) ευθεία που διέρχεται από την αρχή των αξόνων.  

β) ευθεία που δε διέρχεται από την αρχή των αξόνων.  

γ) καμπύλη που διέρχεται από την αρχή των αξόνων.  

δ) καμπύλη που δε διέρχεται από την αρχή των αξόνων. 

ΜΟΝΑΔΕΣ 5 

 

Α3. Η χρονική εξίσωση της ταχύτητας ενός σώματος που εκτελεί ευθύγραμμη κίνηση είναι υ=10- 2t (SI). Το 
μέτρο του ρυθμού μεταβολή της ταχύτητας είναι ׃  

α) 10m/s.  

β) 10m/s2.   

γ) 4m/s2.  

δ) 2m/s2. 

ΜΟΝΑΔΕΣ 5 

Α4. Η συνισταμένη συγγραμμικών δυνάμεων αντίθετης φοράς:  

α) έχει τη φορά της μεγαλύτερης κατά μέτρο δύναμης. 



 

 

 

β) έχει τη φορά της μικρότερης κατά μέτρο δύναμης.  

γ) έχει μέτρο που είναι μεγαλύτερο από το μέτρο καθεμίας από τις συνιστώσες δυνάμεις. 

δ) έχει διεύθυνση κάθετη στη διεύθυνση των συνιστωσών.  

 

ΜΟΝΑΔΕΣ 5 

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

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

β) 1Ν είναι η δύναμη που αν ενεργήσει σε σώμα μάζας 1kg του προσδίδει ταχύτητα μέτρου 1m/s.  

γ) Το βάρος ενός σώματος είναι αναλλοίωτο μέγεθος ενώ η μάζα εξαρτάται από τον τόπο και το ύψος στο 
οποίο βρίσκεται το σώμα.  

δ) Όταν ένα αεροπλάνο πετά, η βαρυτική του μάζα είναι μικρότερη από την αδρανειακή του.  

ε) Αν η συνισταμένη δύναμη που δέχεται ένα σώμα είναι ίση με μηδέν, τότε το σώμα είτε ηρεμεί είτε 
κινείται ευθύγραμμα και ομαλά. .  

ΜΟΝΑΔΕΣ 5 

 

ΘΕΜΑ Β  

Β1. Ένα όχημα κινείται ευθύγραμμα και η τιμή της ταχύτητάς του μεταβάλλεται με τον χρόνο όπως 
φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα. 

Α)Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Η συνολική μετατόπιση του οχήματος στο χρονικό διάστημα 0→ 
2t1 είναι ίση με: 

α)υ1·t1 β)0 γ)2·υ1·t1 

 

ΜΟΝΑΔΕΣ 2 

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.  

ΜΟΝΑΔΕΣ 6 

 

Β2. Στο παρακάτω σχήμα φαίνεται το διάγραμμα ταχύτητας – χρόνου, για δύο σώματα Σ1 και Σ2 που 
κινούνται ευθύγραμμα με σταθερή επιτάχυνση, σε οριζόντιο δρόμο. Από τη χρονική στιγμή  t = 0 μέχρι τη 
χρονική στιγμή t1,το διάστημα που έχει διανύσει το σώμα Σ1,είναι: 

α)ίσο με το διάστημα που έχει διανύσει το σώμα Σ2. 

β)διπλάσιο από το διάστημα που έχει διανύσει το σώμα Σ2. 

γ)ίσο με το μισό του διαστήματος που έχει διανύσει το σώμα Σ2. 

 



 

 

 

 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.  

ΜΟΝΑΔΕΣ 2 

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.  

ΜΟΝΑΔΕΣ 7 

 

Β3. Ένα κιβώτιο είναι αρχικά ακίνητο σε λείο οριζόντιο δάπεδο. Στο κιβώτιο ασκούνται δυο σταθερές 
οριζόντιες αντίρροπες δυνάμεις F1 και F2 με αποτέλεσμα το κιβώτιο να κινείται με επιτάχυνση μέτρου α 
ομόρροπη με τη δύναμη F1. Αν καταργηθεί η δύναμη F2, η επιτάχυνση με την οποία κινείται το κιβώτιο έχει 
ίδια φορά με την α και διπλάσιο μέτρο.  

 

Τότε τα μέτρα των δυνάμεων F1 και F2 συνδέονται με τη σχέση: 

α) F1=2F2 

β) F2=2F1 

γ) F1=3F2 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.  

ΜΟΝΑΔΕΣ 2 

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.  

ΜΟΝΑΔΕΣ 6 

 

ΘΕΜΑ Γ    

Το σώμα του παρακάτω σχήματος έχει μάζα  m2kg  και κινείται με σταθερή ταχύτητα 0 22m/s. Τη 

χρονική στιγμή t0s στο σώμα  ασκούνται οι δυνάμεις F1=8N και F2=12N. 

 

 



 

 

 

 

Γ1. Να υπολογιστεί η ταχύτητα του σώματος τη χρονική στιγμή t1=2s.   

ΜΟΝΑΔΕΣ 6 

 

Γ2. Να υπολογιστεί η μετατόπιση του σώματος για το χρόνο από 0 έως 2s .  

ΜΟΝΑΔΕΣ 5 

 

Γ3. Τη χρονική στιγμή t1=2s η δύναμη F1 καταργείται. Σε ποια χρονική στιγμή το κιβώτιο θα σταματήσει να 
κινείται;  

ΜΟΝΑΔΕΣ 7 

Γ4. Ποιά θα είναι η συνολική μετατόπιση του σώματος, μέχρι τη χρονική στιγμή που σταματά να κινείται; 

ΜΟΝΑΔΕΣ 7 

 

ΘΕΜΑ Δ    

Υλικό σημείο εκτελεί ευθύγραμμη κίνηση σε δρόμο που ταυτίζεται με τον άξονα x’Ox και τη χρονική στιγμή 
t=0 διέρχεται από την αρχή Ο(x=0) του άξονα έχοντας ταχύτητα μέτρου υ0=6m/s και θετικής κατεύθυνσης. 
Τη χρονική στιγμή t=0 το υλικό σημείο αποκτά σταθερή επιτάχυνση μέτρου α=2m/s2.  

Αν η κατεύθυνση της επιτάχυνσης είναι ίδια με της ταχύτητας υ0: 

Δ1. να γράψετε την εξίσωση κίνησης και τη χρονική εξίσωση της ταχύτητας,  

ΜΟΝΑΔΕΣ 6 

Δ2. να υπολογίσετε τη μετατόπιση του υλικού σημείου στη χρονική διάρκεια του 3ου δευτερολέπτου.  

ΜΟΝΑΔΕΣ 6 

Αν η κατεύθυνση της επιτάχυνσης είναι αντίθετη από την κατεύθυνση της αρχικής ταχύτητας υ0: 

Δ3. να υπολογίσετε τη χρονική στιγμή που το υλικό σημείο θα σταματήσει να κινείται, καθώς και τη θέση 
του τη στιγμή εκείνη,  

ΜΟΝΑΔΕΣ 6 

Δ4. Να σχεδιάσετε σε βαθμολογημένους άξονες τις γραφικές παραστάσεις θέσης- χρόνου και ταχύτητας- 
χρόνου από τη χρονική στιγμή t=0 μέχρι τη χρονική στιγμή που το υλικό σημείο σταμάτησε να κινείται.  

ΜΟΝΑΔΕΣ 7 

 

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !!! 


