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∆ιαγώνισµα Α Τάξης Ενιαίου Λυκείου

Τετάρτη 8 Απρίλη 2015

∆υναµική - Ενέργεια

Σύνολο Σελίδων: επτά (7) - ∆ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες

Βαθµολογία %

Ονοµατεπώνυµο:

Θέµα Α

Στις ηµιτελείς προτάσεις Α.1 – Α.4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό

της πρότασης και, δίπλα, το γράµµα που αντιστοιχεί στη ϕράση η οποία τη

συµπληρώνει σωστά. [4 × 5 = 20 µονάδες]

Α.1. ΄Ενα σώµα επιταχύνεται οµαλά όταν η συνισταµένη δύναµη που ασκε-
ίται πάνω του:

(α) είναι µηδενική.

(ϐ) είναι σταθερή κατά µέτρο και κατεύθυνση.

(γ) είναι αντιστρόφως ανάλογη του διαστήµατος που διανύει.

(δ) αυξάνεται µε σταθερό ϱυθµό.

Α.2. Για σώµα µάζας m που ολισθαίνει σε µια τραχειά οριζόντια επιφάνεια,
η τριβή ολίσθησης είναι ανεξάρτητη:

(α) της κάθετης δύναµης N .

(ϐ) του ϐάρους B του σώµατος.

(γ) του εµβαδού των τριβοµένων επιφανειών.

(δ) της ϕύσης των επιφανειών που είναι σε επαφή.
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Α.3. ΄Ενα σώµα κινείται σε µη λείο οριζόντιο επίπεδο µε την ϐοήθεια µιας
οριζόντιας δύναµης ~F . Η ϑερµότητα που αναπτύσσεται ανάµεσα στο επίπεδο
και το σώµα είναι :

(α) ΄Ιση µε το έργο της δύναµης F .

(ϐ) ΄Ιση µε το έργο της τριβής.

(γ) ΄Ιση µε την διαφορά WF −WT .

(δ) ΄Ιση µε µηδέν.

Α.4. ΄Ενα σώµα έχει αρχική ταχύτητα ~υo κινείται σε µη λείο οριζόντιο ε-
πίπεδο. Το διάγραµµα της κινητικής ενέργειας του σώµατος συναρτήσει της
µετατόπισης ∆x είναι το :

Α.5. Να γράψετε στο τετράδιο σας το γράµµα κάθε πρότασης και δίπλα σε

κάθε γράµµα τη λέξη Σωστό, για τη σωστή πρόταση, και τη λέξη Λάθος, για τη

λανθασµένη. [5 × 1 = 5 µονάδες]

(α) Το ϐάρος είναι δύναµη επαφής.

(ϐ) Ο συντελεστής τριβής ολίσθησης µ είναι καθαρός αριθµός.

(γ) ΄Οταν ένα σώµα κινείται το έργο του ϐάρους του είναι πάντα µηδέν.

(δ) Το έργο της συνισταµένης δύναµης στην ευθύγραµµη οµαλή κίνηση
είναι µηδέν.

(ε) Η µέγιστη τιµή της στατικής τριβής λέγεται οριακή τριβή.

http://www.perifysikhs.com 2



Πε
ρι
- Φ

υσ
ική

ς

Σχολική Χρονιά 2014-2015 ∆ιαγώνισµα Α Λυκείου

Θέµα Β

Β.1. ΄Ενα αυτοκίνητο κινείται ευθύγραµµα και στο διπλανό διάγραµµα πα-
ϱιστάνεται η τιµή της ταχύτητας του σε συνάρτηση µε τον χρόνο.

(α) Στο χρονικό διάστηµα (1s→ 2s) η κίνηση είναι ευθύγραµµη οµαλή.

(ϐ) Η ολική µετατόπιση του αυτοκινήτου είναι µηδέν.

(γ) Στο χρονικό διάστηµα (2s → 3s) η συνισταµένη δύναµη που ασκείται
στο αυτοκίνητο είναι µηδέν.

Να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Να αιτιο-
λογήσετε την απάντησή σας. [2+6= 8 µονάδες]

Β.2. ΄Ενα κιβώτιο µάζας m = 2kg ολισθαίνει σε οριζόντιο δάπεδο µε την ε-
πίδραση οριζόντιας δύναµης ~F . Το κιβώτιο ολισθαίνει µε επιτάχυνση µέτρου
a = 1m/s2.

∆ιπλασιάζουµε το µέτρο της δύναµης ~F οπότε το κιβώτιο ολισθαίνει µε
επιτάχυνση µέτρου ίσου µε 3m/s2. Η αντίσταση του αέρα ϑεωρείται αµελη-
τέα. Το µέτρο της δύναµης ~F ισούται µε :
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(α) 8N (ϐ) 4N (γ) 6N

Να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Να αιτιο-
λογήσετε την απάντησή σας. [2+6 = 8 µονάδες]

Β.3. ΄Ενα κιβώτιο είναι αρχικά ακίνητο πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο.
Την χρονική στιγµή t = 0s ασκείται οριζόντια δύναµη ~F . Στο παρακάτω
διάγραµµα παριστάνεται το µέτρο της δύναµης ~F σε συνάρτηση µε το χρόνο.

(α) Μέχρι την χρονική στιγµή t1 το σώµα εκτελεί ευθύγραµµη οµαλή κίνη-
ση και µετά οµαλά επιβραδυνόµενη κίνηση.

(ϐ) Μέχρι την χρονική στιγµή t1 το σώµα εκτελεί ευθύγραµµη οµαλά επι-
ταχυνόµενη κίνηση και µετά οµαλά επιβραδυνόµενη κίνηση.

(γ) Το µέτρο της ταχύτητας του σώµατος την χρονική στιγµή τ2 είναι µεγα-
λύτερο από το µέτρο της ταχύτητας την στιγµή t1.

Να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Να αιτιο-
λογήσετε την απάντησή σας [2+7=9 µονάδες]
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Θέµα Γ

΄Ενα κιβώτιο µάζαςm = 20kg κινείται ευθύγραµµα σε οριζόντιο δάπεδο. Στο
παρακάτω διάγραµµα ϕαίνεται η αλγεβρική τιµή της ταχύτητας του κιβωτίου
σε συνάρτηση µε το χρόνο. Το µέτρο της συνισταµένης δύναµης στα 5 πρώτα
δευτερόλεπτα της κίνησης του κιβωτίου είναι ΣF = 40N .

Γ.1 Να χαρακτηρίσετε τα είδη των κινήσεων που εκτελεί το κιβώτιο στις
χρονικές διάρκειες 0 έως 5s και 5 έως 15s.

Γ.2 Να υπολογίσετε το µέτρο της ταχύτητας του κιβωτίου, τη χρονική στιγµή
t1 = 5s.

Γ.3 Να υπολογίσετε τη µετατόπιση του κιβωτίου στη χρονική διάρκεια 0→
5s.

Γ.4 Να υπολογίσετε το έργο της συνισταµένης δύναµης στη χρονική διάρ-
κεια 5→ 15s.

[6+7+6+6 µονάδες]
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Θέµα ∆

Στο δάπεδο του διαδρόµου του Σχολείου ϐρίσκεται ακίνητο ένα κιβώτιο
µε ϐιβλία, συνολικής µάζας m = 20kg. Τη χρονική στιγµή t0 = 0 ο Γιάννης
αρχίζει να σπρώχνει το κιβώτιο ασκώντας σε αυτό οριζόντια σταθερή δύναµη
µέτρου 50N .

Τη χρονική στιγµή t1 = 4s η ταχύτητα του κιβωτίου είναι ίση µε µε υ1 =
2m/s και ο Γιάννης σταµατά να σπρώχνει το κιβώτιο. Στη συνέχεια το κιβώτιο
κινείται για λίγο ακόµη πάνω στο δάπεδο και σταµατά. Να υπολογίσετε :

∆.1 την επιτάχυνση του κιβωτίου στη χρονική διάρκεια που ο Γιάννης το
έσπρωχνε,

∆.2 τον συντελεστή τριβής ολίσθησης µεταξύ του κιβωτίου και του δαπέδου,

∆.3 την ενέργεια που προσφέρθηκε από τον Γιάννη στο κιβώτιο µέσω του
έργου της δύναµης.

∆.4 το συνολικό διάστηµα που διήνυσε το κιβώτιο πάνω στο δάπεδο από τη
χρονική στιγµή t0 = 0 µέχρι να σταµατήσει.

Στα πλαίσια του µαθήµατος Φυσικής Α Λυκείου, στο εργαστήριο Φυσικών
επιστηµών του σχολείου, ο Γιάννης µαζί µε τους συµµαθητές του αφήνουν
ένα σώµα µάζας m′ να κινηθεί σε ένα κεκλιµένο επίπεδο. Σας δίνεται ότι

το κεκλιµένο επίπεδο έχει συντελεστή τριβής ολίσθησης µ′ =
√

3

5
και γωνία

κλίσης θ = 30o. Να υπολογίσετε :

∆.5 την επιτάχυνση του σώµατος στη χρονική διάρκεια της καθόδου του στο
κεκλιµένο επίπεδο.

∆ίνεται : g = 10m/s2, ηµ(30o) =
1

2
, συν(30o) =

√
3

2

[4+4+5+5+7 µονάδες]

Οδηγίες

� Η διάρκεια της εξέτασης είναι αυστηρά 3 ώρες !
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� Γράφουµε όλες τις απαντήσεις στην κόλλα αναφοράς.

� Κάθε επιστηµονικά τεκµηριωµένη λύση είναι σωστή.

Επιµέλεια :Πρασιανάκης Γιώργος, Μπαλουκίδης Σπύρος, ΣπανάκηΜαρία,

Καραδηµητρίου Μιχάλης

- Μπορώ να υπολογίσω την κίνηση των αστεριών, αλλά όχι την τρέλα των

ανθρώπων -

Isaac Newton

Καλή Επιτυχία !
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