
ΠΕΜΠΤΗ 28.4.2022 

Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Α  Φ Υ Σ Ι Κ Η Σ  Α ΄  Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ

Θέμα Α 

Στις ερωτήσεις 1 – 4 που ακολουθούν, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης, και δίπλα το γράμμα 

που αντιστοιχεί στη φράση, η οποία τη συμπληρώνει σωστά. 

1. Η μάζα ενός σώματος:

α. είναι διανυσματικό μέγεθος,

β. αλλάζει από τόπο σε τόπο,

γ. αποτελεί μέτρο της αδράνειας του σώματος,

δ. έχει μονάδα μέτρησης το 1 N στο (S.I.). Μονάδες 5 

2. Η τριβή ολίσθησης:

α. εμφανίζεται μόνο σε λείες επιφάνειες,

β. εξαρτάται από τη φύση των τριβόμενων επιφανειών,

γ. είναι ανάλογη της ταχύτητας των τριβόμενων επιφανειών,

δ. εξαρτάται από το εμβαδόν των τριβόμενων επιφανειών. Μονάδες 5 

3. Στο διπλανό σχήμα απεικονίζεται το διάγραμμα της ταχύτητας ενός σώματος  σε συνάρτηση με το χρόνο.

I. Σε ποιο χρονικό διάστημα το κινητό εκτελεί ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση με θετική ταχύτητα;

α. 0 – 2s 

β. 2 – 4s 

γ. 4 – 6s 

II. Ποια είναι η αλγεβρική τιμή της επιτάχυνσης για  4 – 6s;

α.  5m/s2

β. –5m/s2 

γ.  2,5m/s2 

 δ. –2,5m/s2 

III. Ποιές χρονικές στιγμές η ταχύτητα του κινητού είναι μηδέν;

α. 0 και 6s

β. 0 και 4s

γ. 0 και 5s

δ. 1 και 5s

IV. Η μετατόπιση του κινητού στα πρώτα 3s είναι:

α. 5m

β. 10m

γ. 15m

δ. 20m Μονάδες 5 

4. Η στατική τριβή που δέχεται ένα σώμα το οποίο βρίσκεται σε δάπεδο

α.  αντιστέκεται στην έναρξη της κίνησης του σώματος

β.  αντιστέκεται στην κίνηση του σώματος

γ.  είναι ανεξάρτητη της δύναμης που προσπαθεί να κινήσει το σώμα

δ.  είναι μεγαλύτερη από την οριακή τριβή
 Μονάδες 5

5. Να χαρακτηρίσετε κάθε μία από τις παρακάτω προτάσεις με το γράμμα Σ αν είναι σωστή και με το γράμμα

Λ αν είναι λανθασμένη.

α. Η ελεύθερη πτώση των σωμάτων είναι κίνηση ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη με αρχική ταχύτητα

β. Κατά τη σύγκρουση ενός φορτηγού με ένα μικρό αυτοκίνητο, οι δυνάμεις που ασκούνται στα δυο

οχήματα λόγω της σύγκρουσης έχουν το ίδιο μέτρο 



γ. Σε κεκλιμένο επίπεδο ένα σώμα Α είναι ακίνητο, ενώ ένα άλλο σώμα Β κατέρχεται με σταθερή 

ταχύτητα. Επομένως, η συνισταμένη των δυνάμεων είναι μεγαλύτερη στο σώμα Β σε σχέση με το 

σώμα Α 

δ. Η συνισταμένη δύναμη που δέχεται ένα σώμα είναι αντιστρόφως ανάλογη της μάζας του. 

ε. Το έργο ως φυσικό μέγεθος εκφράζει την ενέργεια που μεταφέρεται από ένα σώμα σε ένα άλλο ή που 

μετατρέπεται από μια μορφή σε μια άλλη. Μονάδες  5 

Θέμα Β 

Β1. Ένα κινητό διέρχεται τη χρονική στιγμή t0 = 0 από τη θέση xο = 0 ενός προσανατολισμένου άξονα Οx, 

κινούμενο κατά μήκος του άξονα και προς τη θετική του φορά. Η εξίσωση της θέσης του σε συνάρτηση με 

το χρόνο είναι της μορφής, x = 5t + 2t 2 (S.I) για t>0. Το μέτρο της ταχύτητας του κινητού τη χρονική στιγμή 

t = 5 s, είναι ίσο με: 

 α) 5 m/s    β) 10 m/ s    γ) 25 m/s 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 
Μονάδες 2 

Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 6 

Β.2 Το σώμα του παρακάτω σχήματος κατεβαίνει ολισθαίνοντας κατά μήκος του κεκλιμένου επιπέδου με 

σταθερή επιτάχυνση α. Αν θεωρήσουμε γνωστά τον συντελεστή  

τριβής μ, την επιτάχυνση της  βαρύτητας  g και την γωνία  φ  του  

επιπέδου, τότε η επιτάχυνση του σώματος δίνεται από τη σχέση: 

α) α= g (ημφ - μ συνφ)       

β) α= g ημφ 

γ) α= μ g συνφ     

δ) α= g ( συνφ – μ ημφ) 

     Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Μονάδες 2 

Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 7 

Β.3. Δύο σώματα  Σ1 και Σ2 με μάζες m1 και m2=2m1 έχουν ταχύτητες  υ1=2υ2 αντίστοιχα. 

Η σχέση των κινητικών ενεργειών  Κ1 και  Κ2   

των δύο σωμάτων Σ1 και Σ2 είναι: 

       α) Κ1= 2Κ2    

  β) 2Κ1= Κ2          
  γ) Κ1= Κ2          

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Μονάδες 2 

Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 6 

Θέμα Γ 

Ένα κιβώτιο μάζας m = 10 kg ηρεμεί σε λείο οριζόντιο δάπεδο. Τη χρονική στιγμή t0 = 0 δέχεται την 

επίδραση οριζόντιας σταθερής δύναμης μέτρου F = 20 Ν. Το κιβώτιο κινείται στο λείο δάπεδο για χρονικό 

διάστημα Δt1 = 2 s και ακολούθως εισέρχεται σε τραχύ δάπεδο με το οποίο εμφανίζει συντελεστή τριβής 

ολίσθησης μ = 0,3 . Η δύναμη F ασκείται σε όλη τη διάρκεια της κίνησης.  



 

 
Γ1. Να υπολογίσετε το μέτρο της επιτάχυνσης του σώματος στο λείο δάπεδο.        Μονάδες 4  

Γ2. Να υπολογίσετε: 

Α)το μέτρο της ταχύτητας του σώματος τη στιγμή που εισέρχεται στο τραχύ δάπεδο. Μονάδες 3 

Β) το μέτρο της μετατόπισης του σώματος στο λείο δάπεδο.          Μονάδες  3 

Γ3. Να υπολογίσετε στο τραχύ δάπεδο: 

Α)το μέτρο της τριβής ολίσθησης.              Μονάδες 4 

Β) το μέτρο της μετατόπισης του σώματος στο τραχύ δάπεδο μέχρι να σταματήσει.   Μονάδες 5 

Γ4. Να υπολογίσετε : 

            Α) το έργο της δύναμης  F από τη χρονική στιγμή t0 = 0 μέχρι τη χρονική στιγμή  

της ακινητοποίησης του σώματος .            Μονάδες 3 

            Β)  το έργο της τριβής από τη χρονική στιγμή t0 = 0 μέχρι τη χρονική στιγμή 

 της ακινητοποίησης του σώματος.                                                                                 Μονάδες 3 

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

 

 

Θέμα Δ  

Ένα σώμα μάζας m = 4 kg είναι αρχικά ακίνητο σε οριζόντιο δάπεδο. Στο σώμα ασκείται σταθερή δύναμη 

F  μέτρου F = 20 Ν, η οποία σχηματίζει γωνία φ με το οριζόντιο δάπεδο, όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα. 

Ο συντελεστής τριβής ολίσθησης μεταξύ σώματος και δαπέδου είναι μ = 0,25. 

Να υπολογίσετε: 

Δ1) Tο μέτρο της τριβής ολίσθησης που δέχεται το σώμα. 

Δ2) Tο μέτρο της επιτάχυνσης του σώματος.  

Δ3) Tα έργα όλων των δυνάμεων που δέχεται το σώμα, για μετατόπιση Δx = 75 m. 

Τη χρονική στιγμή που το σώμα έχει μετατοπιστεί κατά Δx = 75 m, καταργείται ακαριαία η δύναμη F , 

οπότε το σώμα ξεκινά να επιβραδύνεται. 

Δ4) Να υπολογίσετε το διάστημα που θα διανύσει το σώμα κατά την επιβραδυνόμενη κίνησή του, μέχρι να 

ακινητοποιηθεί. 

Δίνονται: η επιτάχυνση της βαρύτητας g = 10 m/s2, ημφ = 0,8 και συνφ = 0,6. 

   Μονάδες 6, 6, 6, 7 
   

   

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ Δ t  = 2h 
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