
 

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΦΥΣΙΚΗ ΤΗΣ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ( ΚΕΦΑΛΑΙΟ  1.2-1.3) 

ΘΕΜΑ 10(Μονάδες 25): 

 Α)  Βάλτε σε κύκλο την σωστή απάντηση: 

1.  Αν σ’ ένα σώµα η συνισταµένη δύναµη είναι µηδέν ΣF = 0 . 

α. Αποκτά σταθερή επιτάχυνση. 

β. Η επιτάχυνση του αυξάνει. 

γ. Η ταχύτητά του είναι σταθερή ή µηδέν. 

δ. Η ταχύτητά του αυξάνει.      (5) 

2. . Σώµα κινείται ευθύγραµµα µε την επίδραση σταθερής συνισταµένης δύναµης που 

έχει την κατεύθυνση της κίνησης.  

α. Η µάζα του σώµατος αυξάνεται. 

β. Η επιτάχυνση του σώµατος αυξάνεται. 

γ. Ο ρυθµός µεταβολής της θέσης του σώµατος αυξάνεται. 

δ. Η ταχύτητα παραµένει σταθερή.  (5)                 

3. Ένα σώµα στο οποίο ασκείται σταθερή δύναµη F επιταχύνεται µε επιτάχυνση α. Αν η 

δύναµη που ασκείται διπλασιαστεί τότε η επιτάχυνση θα έχει µέτρο: 

α. α                      β. α/2                         γ. 2α                  δ. 4α   (5) 

4. Η ταχύτητα ενός σώµατος µάζας m=4Kg δίνεται από την σχέση u=10t.Η δύναµη που 

ενεργεί στο σώµα είναι ίση µε: 

α.1Ν                         β. 40Ν                                 γ. 20Ν                       δ.30Ν    (5) 

5. Η µετατόπιση ενός σώµατος µάζας m=3Kg  δίνεται από την σχέση x=10t.Η 

συνισταµένη δύναµη πού ασκείται στο σώµα θα είναι: 

α. µηδέν  β.30Ν    γ.10Ν   δ.3Ν        

 

ΘΕΜΑ 20(Μονάδες 25):  

1. Σε σώµα µάζας m ασκείται δύναµη F, ενώ σε σώµα µάζας 2m ασκείται δύναµη 2F. Αν 

α1 η επιτάχυνση του πρώτου σώµατος και α2 η επιτάχυνση του δεύτερου τότε: 

  α. α1= α2   β.α1= 4α2   γ.α1= α2/4   δ.α1=2 α2  (2) 

Να αιτιολογήσετε την απάντηση σας. (6) 

2. ∆υο συγραµµικές δυνάµεις F1, F2 µε (F1,>F2) όταν έχουν ίδια φορά δίνουν συνιστάµενη 

δύναµη 10Ν ενώ όταν έχουν αντίθετη φορά δίνουν συνιστάµενη δύναµη 6Ν πόσο είναι η 

κάθε δύναµη;  

α. F1=8Ν, F2=2Ν   β. F1=6Ν, F2=4Ν   γ. F1=7Ν, F2=3Ν (2) 

Να αιτιολογήσετε την απάντηση σας. (6) 

3. Μεταβάλλοντας την κλίση του µη λείου κεκλιµένου 

επιπέδου, για κάποια γωνία φ, το σώµα αρχίζει να 

κατέρχεται µε σταθερή ταχύτητα. Ο συντελεστής τριβής 

ολίσθησης µ, είναι ισος µε: 

α. ηµφ.   β .συνφ  γ. εφφ  (2) 

Να αιτιολογήσετε την απάντηση σας. (7) 



 

 

ΘΕΜΑ 30(Μονάδες 25): 

 Σώµα µάζας m=1kg ηρεµεί σε οριζόντιο δάπεδο µε το οποίο έχει συντελεστή τριβής 

ολίσθησης µ=0,5. Στο σώµα ασκείται οριζόντια δύναµη F=10N . ∆ίνεται: g = 10m/s2, 

 

 

 

Να υπολογίσετε: 

Α. την επιτάχυνση που αποκτά το σώµα. (7) 

Β. την ταχύτητα και την µετατόπιση του σε χρόνο t1 =2s. (6) 

Γ. Αν η δύναµη καταργηθεί την χρονική στιγµή t1 =2s να υπολογίσετε το χρονικό 

διάστηµα µέχρι να σταµατήσει. (6) 

∆. το διάστηµα που διανύει το σώµα από την στιγµή που καταργήθηκε η δύναµη  

µέχρι να σταµατήσει. (6) 

 

ΘΕΜΑ 40(Μονάδες 25): 

Σώµα µάζας m αφήνεται  από την κορυφή και ολισθαίνει σε κεκλιµένο επίπεδο γωνίας φ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α. Υπολογίστε την επιτάχυνση µε την οποία θα κινηθεί το σώµα.(7) 

Β. Αν το σώµα κινηθεί στο κεκλιµένο επίπεδο για χρόνο t=2s, να βρείτε την ταχύτητα την 

οποία αποκτά το σώµα (6) 

Γ. Το ύψος h από το έδαφος που βρισκόταν το σώµα όταν ξεκίνησε.(5) 

Έπειτα το σώµα κινείται στο οριζόντιο επίπεδο µε το οποίο παρουσιάζει ίδιο συντελεστή 

τριβής µε το κεκλιµένο. Ο  συντελεστής τριβής και για τα δυο επίπεδα είναι µ=0,5. 

∆. Βρείτε το λόγο 1

2

T

T
 της τριβής ολίσθησης που ασκείται στο σώµα όταν βρίσκεται στο 

κεκλιµένο επίπεδο προς την τριβή ολίσθησης που ασκείται στο σώµα όταν βρίσκεται στο 

οριζόντιο επίπεδο. (7).  ∆ίνεται g=10m/s2,ηµφ=0,6,συνφ=0,8. 

 

ΚΑΛΗ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!! 
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