
ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α' ΛΥΚΔΙΟΥ 

ζηα θεθάιαηα 1.1 ΚΙΝΗΣΔΙΣ θαη 1.2 ΓΥΝΑΜΙΚΗ ΣΔ ΜΙΑ ΓΙΑΣΤΑΣΗ 

 

 

 

όλνκα: ............................................................................... 

 

(Γηα όιεο ηηο αζθήζεηο δίλεηαη: 2
10 /g m s .) 

 

ΘΕΜΑ 1ο 

 

Α. Σε θαζεκία από ηηο αθόινπζεο πξνηάζεηο λα επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. 

 

Α.1. Όηαλ ζ΄ έλα ζώκα ε ζπληζηακέλε δύλακε πνπ αζθείηαη ηζνύηαη κε κεδέλ ηόηε  

ην ζώκα: 

α) θηλείηαη κε ζηαζεξή ηαρύηεηα 

β) παξακέλεη αθίλεην 

γ) θάλεη επηηαρπλόκελε θίλεζε 

δ) ηζνξξνπεί. 

 

Α.2. Η επηηάρπλζε ελόο ζώκαηνο είλαη: 

α) πάληα νκόξξνπε ηεο ηαρύηεηαο ηνπ ζώκαηνο 

β) πάληα αληίξξνπε ηεο ηαρύηεηαο ηνπ ζώκαηνο 

γ) πάληα νκόξξνπε ηεο ΣF ηνπ ζώκαηνο 

δ) πάληα αληίξξνπή ηεο ΣF ηνπ ζώκαηνο. 

 

Α.3. Αλ έλα ζώκα εθηειεί Δ.Ο.Δπηη ηόηε: 

α) ε ΣF είλαη αληίξξνπε ηεο ηαρύηεηαο ηνπ 

β) ε επηηάρπλζε ηνπ είλαη αληίξξνπε ηεο ηαρύηεηαο ηνπ 

γ) ε ΣF ηνπ είλαη νκόξξνπε ηεο ηαρύηεηαο ηνπ 

δ) ε ΣF ηζνύηαη κε κεδέλ. 

 

Α.4. Έλα ζώκα κεηαθέξεηαη από ηνλ Β. Πόιν ζηνλ Ιζεκεξηλό. Τν βάξνο  ηνπ 

ζώκαηνο: 

α) απμάλεηαη 

β) κεηώλεηαη 

γ) παξακέλεη ζηαζεξή. 

 

Α.5. Να ραξαθηεξηζηνύλ κε Σ - Λ νη αθόινπζεο πξνηάζεηο. 

α) Γηα λα θάλεη έλα ζώκα ειεύζεξε πηώζε πξέπεη λα κελ αζθείηαη πάλσ ηνπ θακία 

δύλακε. 

β) Γύν ζώκαηα (1) θαη (2) γηα ηα νπνία  ηζρύεη 
1 2

m m  αθήλνληαη ηαπηόρξνλα από 

ην ίδην ύςνο. Τα ζώκαηα θηάλνπλ ηαπηόρξνλα ζην έδαθνο. 

γ) Η επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο g είλαη κεγαιύηεξε ηνπο Πόινπο ζπγθξηηηθά κε ηνλ 

Ιζεκεξηλό. 

δ) Γηα λα έρεη έλα ζώκα αδξάλεηα πξέπεη λα θηλείηαη. 

ε) Αλ ζε δύν ζώκαηα κε
1 2

m m  αζθεζεί ε ίδηα δύλακε ηόηε ηα ζώκαηα απνθηνύλ 

ηελ ίδηα επηηάρπλζε α . 

 



 

ΘΕΜΑ 2ο 

 

 

Σε θαζεκία από ηηο αθόινπζεο πξνηάζεηο λα επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε θαη λα 

αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

Β.1. Σε ζώκα (Α) κάδαο m αζθείηαη ζπληζηακέλε δύλακε ΣF θαη ην ζώκα θηλείηαη κε 

επηηάρπλζε 2
4 /m s  . Αλ ζην (Α)  ζπγθνιιεζεί ζώκα (Β) κε m'=4m πξνθύπηεη 

ζώκα (Γ). Σην ζώκα (Γ) αζθείηαη ζπληζηακέλε δύλακε 5ΣF. Η επηηάρπλζε α' κε ηελ 

νπνία θηλείηαη ην ζώκα (Γ) ηζνύηαη κε: 

α) 4 2
/m s  

β) 2 2
/m s  

γ) 8 2
/m s . 

 

 

Β.2. Γύν ζθαίξεο (Α) θαη (Β), κε ίζεο κάδεο, αθήλνληαη λα εθηειέζνπλ ειεύζεξε 

πηώζε από ύςνο h/2 θαη h αληίζηνηρα. Αλ ,
A B

u u  νη ηαρύηεηεο ησλ ζσκάησλ ιίγν πξηλ 

πξνζθξνύζνπλ ζην έδαθνο ηόηε ηζρύεη: 

α) 
A B

u u  

β) / 2
A B

u u  

γ) / 2
A B

u u . 

 

 

Β.3. Κηβώηην κάδαο m βξίζθεηαη, αξρηθά, αθίλεην ζην έδαθνο. Σην θηβώηην αζθείηαη 

θαηαθόξπθε δύλακε κέηξνπ F=3mg/2 θαη ην θηβώηην θαηέξρεηαη κε ζηαζεξή 

επηηάρπλζε. Η αληίζηαζε ηνπ αέξα ζεσξείηαη ακειεηέα. Η επηηάρπλζε ηνπ θηβσηίνπ 

έρεη κέηξν: 

α) g/2 

β) 3g/2 

γ) 5g/2. 

 

 

ΘΕΜΑ 3ο 

 

Έλα θηλεηό (A)  εθηειεί ΔΟΚ κε ηαρύηεηα 30 /
A

u m s  θαη γηα t=0 δηέξρεηαη από ην 

ηε ζέζε x=0 θηλνύκελν θαηά ηε ζεηηθή θνξά. Έλα θηλεηό (Β) γηα t=0 έρεη ηαρύηεηα 

10m/s θαη μεθηλά λα επηηαρύλεη κε απνηέιεζκα ε ηαρύηεηα ηνπ λα απμάλεη θαηά 2m/s 

θάζε δεπηεξόιεπην. Τν θηλεηό (Β) γηα t=0 βξίζθεηαη ζηε ζέζε 2 2 5x m   θαη 

θηλείηαη πξνο ην (Α). 

α) Να ππνινγηζηεί ε ρξνληθή ζηηγκή πνπ ηα θηλεηά Α, Β έρνπλ ηηο ίδηεο ηαρύηεηεο. 

β) Να ππνινγηζηεί ε ρξνληθή ζηηγκή θαη ε ζέζε ηεο ζπλάληεζεο ησλ δύν θηλεηώλ. 

γ) Να γίλνπλ ηα δηαγξάκκαηα α - t, u - t, s - t, x - t γηα ηα δύν θηλεηά ζε θνηλό 

ζύζηεκα αμόλσλ. 

δ) Θεσξώληαο όηη ην θάζε θηλεηό μεθηλά ηελ θίλεζε ηνπ γηα t=0 λα ππνινγηζηεί ην 

δηάζηεκα πνπ δηαλύεη θαηά ην 4ν sec ηεο θίλεζεο ηνπ. 

ε) Να γίλνπλ ηα δηαγξάκκαηα ΣF- t γηα ηα δύν θηλεηά ζε θνηλό ζύζηεκα αμόλσλ. 

 

 



ΘΕΜΑ 4ο 

 

Σε ζώκα κάδαο m=2kg, ην νπνίν αξρηθά εξεκεί ζε ιείν νξηδόληην επίπεδν, αξρίδεη λα 

αζθείηαη ηε ρξνληθή ζηηγκή t=0 ζηαζεξή δύλακε F  παξάιιειε πξνο ην επίπεδν. 

Μεηά από 2s ε ηαρύηεηα ηνπ ζώκαηνο έρεη κέηξν 10m/s . Τε ρξνληθή ζηηγκή 2s, 

ρσξίο λα θαηαξγεζεί ε F αζθείηαη ζην ζώκα κία λέα δύλακε F' αληίξξνπή ηεο F θαη 

ην ζώκα ζηακαηά ηε ρξνληθή ζηηγκή t


, αθνύ δηαλύζεη, ζπλνιηθά, 30m. 

α) Να ζρεδηαζηνύλ όιεο νη δπλάκεηο πνπ αζθνύληαη ζην ζώκα γηα ηα ρξνληθά 

δηαζηήκαηα 0s   2s θαη 2s   t


. 

β) Να ππνινγηζηεί ε θάζεηε αληίδξαζε Ν πνπ δέρεηαη ην ζώκα από ην έδαθνο . 

γ) Να ππνινγηζηεί ε επηηάρπλζε ηνπ ζώκαηνο ζην ρξνληθό δηάζηεκα 0s   2s θαη ε 

ζέζε ηνπ ηε ρξνληθή ζηηγκή 2s. 

δ) Να ππνινγηζηεί ε επηηάρπλζε ηνπ ζώκαηνο ζην ρξνληθό δηάζηεκα 2s   t


. Να 

ππνινγηζηεί ε ρξνληθή ζηηγκή t


. 

ε) Να ππνινγηζηεί ην κέηξν ηεο F θαη ηεο F'. 

ζη) Να ζρεδηαζηεί  ζε βαζκνινγεκέλνπο άμνλεο ε ζπληζηακέλε δύλακε ΣF σο 

ζπλάξηεζε ηνπ ρξόλνπ t.  


