
 

 

 

 

 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ 
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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ: ΜΑΪΟΣ 2021 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ:  4 

 

ΘΕΜΑ Α  

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

Α1. Για ένα σώμα που κινείται σε τραχύ επίπεδο:  

α. το έργο της τριβής ολίσθησης είναι οπωσδήποτε αρνητικό.  

β. το έργο της τριβής ολίσθησης είναι οπωσδήποτε αντίθετο του έργου του βάρους.  

γ. το έργο της κάθετης αντίδρασης του επιπέδου είναι αντίθετο του έργου της τριβής.  

δ. το έργο του βάρους είναι σε κάθε περίπτωση αρνητικό.  

ΜΟΝΑΔΕΣ 5 

 

Α2. Μια σταθερή δύναμη F ασκείται σε σώμα το οποίο κινείται ευθύγραμμα και επιταχυνόμενα 

και το έργο της είναι θετικό.  

α. Η δύναμη F είναι μία από τις δυνάμεις που επιταχύνουν το σώμα. .  

β. Η δύναμη F, υπάρχει περίπτωση να σχηματίζει γωνία 180ο με την κατεύθυνση της κίνησης 

του σώματος.  

γ. Το έργο της δύναμης F εξαρτάται από τα έργα των υπόλοιπων δυνάμεων που ασκούνται στο 

σώμα.  

δ. Η δύναμη F μπορεί να είναι κάθετη στην κίνηση του σώματος.  
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Α3. Μία πέτρα εκτοξεύεται από το έδαφος κατακόρυφα προς τα πάνω και κατά τη διάρκεια της 

κίνησής της μέχρι να επιστρέψει στο σημείο εκτόξευσης δέχεται μόνο το βάρος της. Κατά τη 

διάρκεια της κίνησης της πέτρας:  

α. η κινητική ενέργεια μετατρέπεται συνεχώς σε δυναμική λόγω βαρύτητας.  



 

 

 

β. η δυναμική ενέργεια λόγω βαρύτητας μετατρέπεται συνεχώς σε κινητική.  

γ. όσο το σώμα ανεβαίνει η δυναμική ενέργεια λόγω βαρύτητας μετατρέπεται σε κινητική και 

όσο το σώμα κατεβαίνει η κινητική ενέργεια μετατρέπεται σε δυναμική .  

δ. όσο το σώμα ανεβαίνει η κινητική ενέργεια μετατρέπεται σε δυναμική λόγω βαρύτητας και 

όσο το σώμα κατεβαίνει η δυναμική ενέργεια μετατρέπεται σε κινητική .  
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Α4. Συντηρητικές ονομάζονται οι δυνάμεις:  

α. που διατηρούν σταθερή την κινητική ενέργεια του σώματος.  

β. που δεν αλλάζουν την ταχύτητα του σώματος. 

γ. που διατηρούν σταθερή τη δυναμική ενέργεια του σώματος.  

δ. που διατηρούν σταθερή τη μηχανική ενέργεια του σώματος  
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Α5. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες.  

Το έργο μιας δύναμης: 

α. είναι διανυσματικό μέγεθος.  

β. εκφράζει την ενέργεια που μεταφέρεται από ένα σώμα σε ένα άλλο ή μετατρέπεται από μία 

μορφή σε μία άλλη μέσω της δύναμης αυτής. . 

γ. έχει μονάδα μέτρησης στο SIτο 1J.  

δ. είναι μορφή ενέργειας. 

ε. είναι μηδέν όταν το σώμα στο οποίο ασκείται η δύναμη είναι ακίνητο.  
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ΘΕΜΑ Β  

Β1. Δύο σώματα Σ1 και Σ2 έχουν ίσες μάζες και κινούνται στον ίδιο δρόμο σε αντίθετες 

κατευθύνσεις με ταχύτητες υ1 και υ2 αντίστοιχα. Αν για τα μέτρα των ταχυτήτων ισχύει υ1=2υ2, 

τότε ο λόγος Κ1/Κ2 των κινητικών ενεργειών των σωμάτων είναι:  

 α. 4  β. - 4    γ. 2 

A. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: 
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B. Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.  
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Β2.  

Δύο συγγραμμικές δυνάμεις F1 και F2 ασκούνται σε ακίνητο σώμα το οποίο αρχίζει να κινείται 

ευθύγραμμα, χωρίς να ασκούνται άλλες δυνάμεις σε αυτό, και αφού μετατοπιστεί κατά Δx, έχει 

αποκτήσει κινητική ενέργεια Κ, ενώ τα αντίστοιχα έργα W1 και W2 των δύο δυνάμεων για τη 

μετατόπιση αυτή ικανοποιούν τη σχέση W1=4W2. Αν το αρχικά ακίνητο σώμα δεχτεί μόνο τη 

δύναμη F1, τότε στο τέλος της ίδιας μετατόπισης Δx θα έχει αποκτήσει κινητική ενέργεια:  

 α. 0,25Κ  β. 0,4Κ  γ. 0,8Κ  

A.  Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: 
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B.  Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.  
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ΘΕΜΑ Γ  

Σώμα μάζας m εκτοξεύεται από το έδαφος με κατακόρυφη ταχύτητα μέτρου 20m/s. Να 

υπολογίσετε:  

Γ1. Το μέγιστο ύψος: hmax στο οποίο θα φτάσει η μάζα.  

ΜΟΝΑΔΕΣ 8 

Γ2. Το μέτρο της ταχύτητας όταν το σώμα έχει διανύσει ύψος 
ℎ𝑚𝑎𝑥

4
 από το έδαφος.  
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Γ3. Το ύψος πάνω από το έδαφος στο οποίο το μέτρο της ταχύτητας έχει υποδιπλασιαστεί σε 

σχέση με το αρχικό.  
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Δίνεται η επιτάχυνση της βαρύτητας g=10m/s2. Να θεωρήσετε αμελητέα την αντίσταση του 

αέρα.  

 

ΘΕΜΑ Δ  

Σώμα μάζας 0,5kg εκτοξεύεται από τη βάση κεκλιμένου επιπέδου γωνίας κλίσης 30ο με 

ταχύτητα υ0 και κινούμενο πάνω στο κεκλιμένο επίπεδο φτάνει σε μέγιστο ύψος hmax=0,5m. Το 

σώμα μετά τη στιγμιαία ακινητοποίησή του στο ανώτερο ύψος, επιστρέφει στο σημείο 

εκτόξευσης. Αν ο συντελεστής τριβής ολίσθησης του σώματος με το επίπεδο ισούται με 0,2ඥ3 

να υπολογίσετε:  

Δ1. Το μέτρο της ταχύτητας εκτόξευσης.  
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Δ2. Το έργο της τριβής για το σύνολο της διαδρομής μέχρι το σώμα να επιστρέψει στο σημείο 

εκτόξευσης.  

ΜΟΝΑΔΕΣ 9 

Δ3. Το μέτρο της ταχύτητας του σώματος όταν επιστρέφει στο σημείο εκτόξευσης.  

ΜΟΝΑΔΕΣ 7 

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

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !!! 


