
ΓΕ.Λ. ΚΑΡΕΑ   ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  ΜΑΪΟΥ – ΙΟΥΝΙΟΥ 
ΤΑΞΗ:  Α΄       ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ

ΘΕΜΑ  Α (μονάδες  5Χ5=25)

Α1. Στο διάγραμμα θέσης ενός σώματος σε συνάρτηση με το χρόνο, η κλίση δίνει: 
α.  την ταχύτητα                                                β. τη χρονική διάρκεια               
γ.  τη μετατόπιση                                              δ. την επιτάχυνση

Α2. Στο  διάγραμμα  επιτάχυνσης  ενός  σώματος σε  συνάρτηση  με  το  χρόνο,  το  εμβαδόν  που
περικλείεται μεταξύ του άξονα του χρόνου και της γραφικής παράστασης δίνει: 
α. τη μεταβολή της θέσης  ( μετατόπιση )        β. τη μεταβολή του χρόνου
γ. τη μεταβολή της ταχύτητας                          δ. την μεταβολή της επιτάχυνσης

Α3. Όταν σε ένα σώμα ασκηθεί μια σταθερή δύναμη, το σώμα αποκτά επιτάχυνση α . Αν σε άλλο
σώμα ίδιας μάζας ασκηθεί  σταθερή διπλάσια δύναμη ,τότε η επιτάχυνση που αποκτά το σώμα
είναι:
α.   α/2                                                β.  α            γ.   2α                        δ. 4α

Α4. Να γράψετε στο απαντητικό σας φύλλο  το γράμμα κάθε πρότασης και δίπλα σε κάθε γράμμα τη
λέξη Σωστό , για τη σωστή πρόταση, και τη λέξη Λάθος , για τη λανθασμένη .
α. Σε οριζόντιο επίπεδο ένα σώμα Α είναι ακίνητο, ενώ ένα άλλο σώμα Β κινείται με σταθερή
ταχύτητα. Επομένως, η συνισταμένη των δυνάμεων είναι μεγαλύτερη στο σώμα Β σε σχέση με το
σώμα Α.
β. O συντελεστής τριβής ολίσθησης εκφράζει την εξάρτηση της τριβής ολίσθησης από τη φύση των
επιφανειών που είναι σε επαφή. 
γ. 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.
δ. Αν διπλασιάσουμε την ταχύτητα ενός σώματος, η κινητική του ενέργεια διπλασιάζεται.
ε.  Αν ένα σώμα κινείται μόνο με την επίδραση του βάρους του, τότε η μηχανική του ενέργεια
αυξάνει με σταθερό ρυθμό.                                                                                                                  

Α5. Να αντιστοιχίσετε αμφιμονοσήμαντα ( δηλαδή με ένα και μόνο ένα ) το  φυσικό μέγεθος της
Στήλης Α με τη μονάδα μέτρησης της Στήλης Β . Για το σκοπό αυτό να γράψετε στο απαντητικό σας
φύλλο δίπλα σε κάθε λατινικό αριθμό της στήλης  Α  το κατάλληλο γράμμα της στήλης  Β .

Στήλη Α Στήλη Β
i.    Έργο βάρους α.   Newton ( N )
ii.   Βάρος β.   meter ( m )
iii.  Επιτάχυνση γ.   meter / second2  ( m / s2 )
iv.  Ταχύτητα δ.   meter / second   ( m / s  )   
v.   Μετατόπιση ε.    Joule ( J )

ΘΕΜΑ   Β   
Β1. Δύο μικρά σώματα ( Σ1 ) και ( Σ2 ) έχουν
μάζες  m1  =  m  και  m2  =  2m  αντίστοιχα.  Τα
σώματα ισορροπούν ακίνητα σε λείο οριζόντιο
δάπεδο  και  συνδέονται  με  αβαρές,  τεντωμένο
και μη ελαστικό νήμα . Κάποια χρονική στιγμή
ασκούμε στο σώμα ( Σ1 ) σταθερή οριζόντια δύναμη μέτρου F. Το νήμα ασκεί δυνάμεις ίσου μέτρου
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και στα δύο σώματα. Το μέτρο της δύναμης που ασκεί το νήμα σε κάθε σώμα ( τάση του νήματος ),
είναι ίσο με:
α. F                                      β.  3F/2                            γ. 2F/3                                     (3 μονάδες)

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.                                                                         (9 μονάδες)

Β2. Ένα σώμα αφήνεται να πέσει από ύψος Η = 12 m από το έδαφος. Αν θεωρήσουμε αμελητέα
την αντίσταση του αέρα, το ύψος από το έδαφος στο οποίο η βαρυτική δυναμική του ενέργεια σε
σχέση με το έδαφος είναι διπλάσια της κινητικής του ενέργειας ισούται με:

α. 4 m                     β. 6 m                         γ. 8 m                                           (3 μονάδες)

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.                                                                        (10 μονάδες)

ΘΕΜΑ    Γ  
Το διπλανό διάγραμμα ταχύτητας – χρόνου αναφέρεται σε μια
ευθύγραμμη κίνηση ενός σώματος.
Γ1. Να χαρακτηρίσετε την κίνηση σε κάθε χρονικό διάστημα.      

                                    (8 μονάδες)
Γ2. Να υπολογίσετε τις επιταχύνσεις του σώματος τις χρονικές
στιγμές t1=4s και t2=20s             

(8 μονάδες)
Γ3. Να υπολογίσετε τη συνολική μετατόπιση του κινητού και τη
μέση ταχύτητά του για όλη την κίνηση          (9 μονάδες)

ΘΕΜΑ   Δ
Ένα σώμα  m=2kg  τη χρονική t=0 έχει ταχύτητα υ0=8m/s και επιταχύνεται ομαλά σε οριζόντιο 
τραχύ  δρόμο υπό την επίδραση σταθερής  οριζόντιας  δύναμης F=12N . Τη χρονική στιγμή t1=2sec 
η κινητική ενέργεια του σώματος έχει γίνει 4πλάσια από αυτήν που είχε την t=0. Tη χρονική στιγμή
t1 παύει να δρα η δύναμη  F και στη συνέχεια το σώμα επιβραδύνεται ομαλά  και σταματά τη 
χρονική στιγμή t2 . Το σώμα καθ όλη τη διάρκεια της κίνησής του δέχεται σταθερή δύναμη τριβής 
ολίσθησης. 
Δ1. Ν α υπολογίσετε την κινητική ενέργεια που έχει το σώμα την t1.     (5 μονάδες)
Δ2. Να υπολογίσετε το συντελεστή τριβής ολίσθησης  μ.                (6 μονάδες)
Δ3. Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση ταχύτητας -χρόνου και να υπολογίσετε 
τη μέση ταχύτητα της συνολικής κίνησης.                                (7 μονάδες)
Δ4.  Να υπολογίσετε το  συνολικό έργο της τριβής.                           (7 μονάδες)
 Δίνεται η επιτάχυνση της βαρύτητας g=10m/s2.

Ημερομηνία…………………….

Η διευθύντρια Ο Εισηγητής

Μανδουλίδης Νικόλαος
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