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Επαναληπτικό ∆ιαγώνισµα

Φυσικής Α Τάξης Ενιαίου Λυκείου

Κυριακή 17 Μάη 2015

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. Η επιτάχυνση ενός κινητού εκφράζει το :

(α) πόσο γρήγορα µεταβάλλεται η ϑέση του.

(ϐ) πόσο γρήγορα µεταβάλλεται η ταχύτητά του.

(γ) πηλίκο του διαστήµατος που διανύεται προς τον χρόνο κίνησης.

(δ) γινόµενο της ταχύτητας επί τον χρόνο κίνησης.

Α.2. ΄Οταν ένα ϐαρύ και ένα ελαφρύ σώµα αφήνονται να πέσουν ελεύθερα
στο έδαφος από το ίδιο ύψος και στον ίδιο τόπο, τότε :

(α) τα δύο σώµατα πέφτουν µε διαφορετική επιτάχυνση.

(ϐ) το ελαφρύτερο σώµα πέφτει γρηγορότερα.

(γ) το ϐαρύτερο σώµα πέφτει γρηγορότερα.

(δ) και τα δύο ϕτάνουν ταυτόχρονα στο έδαφος.
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Α.3. ΄Ενα κιβώτιο κινείται πάνω σε οριζόντιο δάπεδο. Για να αυξηθεί η τριβή
που δέχεται το κιβώτιο από το δάπεδο, ϑα πρέπει :

(α) να αυξήσουµε το εµβαδόν της τριβόµενης επιφάνειας.

(ϐ) να ελαττώσουµε το εµβαδόν της τριβόµενης επιφάνειας.

(γ) να µετατρέψουµε το οριζόντιο εµβαδό σε κεκλιµένο.

(δ) να αυξήσουµε την µάζα του κιβωτίου.

Α.4. Το παρακάτω διάγραµµα αναφέρεται στις αλγεβρικές τιµές των ταχυ-
τήτων δύο σωµάτων Σ1 και Σ2 σε συνάρτηση µε τον χρόνο. Τα δύο σώµατα
την to = 0 ϐρίσκονται στην ίδια ϑέση και αρχίζουν να κινούνται στον ίδιο
ευθύγραµµο δρόµο, τότε :

(α) ϑα συναντηθούν την χρονική στιγµή t = t1, έχοντας διανύσει ίσες απο-
στάσεις ∆x1 = ∆x2.

(ϐ) ϑα αποκτήσουν την ίδια ταχύτητα την στιγµή t = t1 έχοντας διανύσει
αποστάσεις ∆x1 = ∆x2.

(γ) ϑα συναντηθούν την στιγµή t = t1 έχοντας διανύσει αποστάσεις ∆x1 >
∆x2.

(δ) ϑα αποκτήσουν την ίδια ταχύτητα την στιγµή t = t1 έχοντας διανύσει
αποστάσεις ∆x2 > ∆x1.
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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 ενός σώµατος µεταβάλλεται από τόπο σε τόπο πάνω στην επι-
ϕάνεια της Γης.

(ϐ) Η µάζα αποτελεί το µέτρο της αδράνειας ενός σώµατος.

(γ) Στην ευθύγραµµη οµαλά µεταβαλλόµενη κίνηση ο ϱυθµός µεταβολής
της ταχύτητας είναι σταθερός.

(δ) το έργο του ϐάρους είναι πάντοτε µηδέν.

(ε) Η τριβή ολίσθησης είναι µια συντηρητική δύναµη.

Θέµα Β

Β.1. Μικρή σφαίρα αφήνεται να πέσει από µικρό ύψος h πάνω από το
έδαφος, εκτελώντας ελεύθερη πτώση. Θεωρείστε ότι η επιτάχυνση της ϐα-
ϱύτητας g είναι σταθερή και ότι η επίδραση του αέρα είναι αµελητέα. Οι
γραφικές παραστάσεις της κινητικής (Κ) και της δυναµικής ενέργειας U της
σφαίρας σε συνάρτηση µε το ύψος (y) από το έδαφος παριστάνονται στο
σχήµα:

(α) Ι (ϐ) ΙΙ (γ) ΙΙΙ

Να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Να αιτιο-
λογήσετε την απάντησή σας. [2+6= 8 µονάδες]
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Β.2. ∆ύο σώµατα Σ1 και Σ2 µε ίσες µάζες (m1 = m2), ϐρίσκονται πάνω σε
λείο οριζόντιο δάπεδο δεµένα στα άκρα αβαρούς και µη εκτατού νήµατος.
Στο σώµα Σ2 ασκείται σταθερή οριζόντια δύναµη µέτρου F , όπως ϕαίνεται
στο σχήµα και το σύστηµα των δύο σωµάτων κινείται ευθύγραµµα µε στα-
ϑερή επιτάχυνση µέτρου α ενώ το νήµα παραµένει συνεχώς τεντωµένο και
οριζόντιο.

Το µέτρο της δύναµης που ασκεί το νήµα σε κάθε σώµα ισούται µε :

(α) F (ϐ)
F

2
(γ) 3F

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.
Στο κιβώτιο ασκείται οριζόντια δύναµη που η τιµή της µεταβάλλεται µε την
ϑέση του κιβωτίου όπως ϕαίνεται στο διάγραµµα της διπλανής εικόνας. Η
επίδραση του αέρα ϑεωρείται αµελητέα.

Στην ϑέση x = 3m το κιβώτιο έχει κινητική ενέργεια,
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(α) 20J (ϐ) 30J (γ) 40J

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

Θέµα Γ
Σώµα m = 3kg κινείται ευθύγραµµα κατά µήκος του άξονα x′x. Στο δι-
πλανό σχήµα παρουσιάζεται η γραφική παράσταση της ταχύτητας του σε
συνάρτηση µε το χρόνο. Τη χρονική στιγµή to = 0s το σώµα ϐρίσκεται στη
ϑέση xo = 0.

Γ.1 Να χαρακτηρίσετε τα είδη των κινήσεων που εκτελεί το κιβώτιο.

Γ.2 Να υπολογίσετε τη ϑέση του σώµατος τη χρονική στιγµή t1 = 10s.

Γ.3 Να γίνει η γραφική παράσταση της συνισταµένης δύναµης που ασκείται
στο σώµα σε συνάρτηση µε το χρόνο.

Γ.4 Να ϐρεθεί η ϑέση του σώµατος τη χρονική στιγµή t2 = 18s καθώς και
το διάστηµα που αυτό διένυσε στο χρονικό διάστηµα 0s→ 18s.

Γ.5 Να υπολογιστεί το έργο της συνισταµένης δύναµης στο χρονικό διάστη-
µα 5s→ 13s.

[4+4+6+6+5 µονάδες]
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Θέµα ∆
Σώµα Σ1 έχει µάζα m1 = 2kg ϐρίσκεται ακίνητο στο σηµείο Α του ορι-

Ϲόντιο έδαφος µε το οποίο εµφανίζει συντελεστή τριβής ολίσθησης µ = 0, 2.
Σώµα Σ2 έχει µάζα m2 = 4kg και ϐρίσκεται σε ύψος H = 80m από το ορι-
Ϲόντιο έδαφος στο σηµείο Β. Τη χρονική στιγµή to = 0s αφήνεται ελεύθερο
το Σ2 ενώ ταυτόχρονα ασκούµε στο σώµα Σ1 σταθερή οριζόντια δύναµη ~F
µέτρου F = 8N προς τα δεξιά.

∆ίνεται ότι το µέτρο της επιτάχυνσης της ϐαρύτητας είναι g = 10m/s2 ,
η επίδραση του αέρα είναι αµελητέα και το επίπεδο µηδενικής ϐαρυτικής
δυναµικής ενέργειας είναι το οριζόντιο έδαφος.

∆.1 Να υπολογίσετε το ύψος από το έδαφος στο οποίο το Σ2 ϑα έχει απο-
κτήσει ϐαρυτική δυναµική ενέργεια 1600J

∆.2 Να υπολογίσετε το µέτρο της τριβής που ασκείται στο Σ1 από το έδαφος.

∆.3 Ποιο από τα δύο σώµατα ϑα ϕτάσει πρώτο στο σηµείο Γ αν γνωρίζετε ότι
ΑΓ = d = 9m.

∆.4 Να υπολογίσετε το ύψος από το έδαφος στο οποίο η Κινητική ενέργεια
του Σ2 είναι τριπλάσια της δυναµικής.
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∆.5 Να κατασκευάσετε το διάγραµµα της κινητικής ενέργειας του Σ2 σε
συνάρτηση µε το χρόνο κατά τη κίνηση του από το Β στο Γ.

∆.6. Αν καταργούσα την δύναµη F την στιγµή που το Σ1 είχε διανύσει το
µισό της απόστασης ΑΓ, σε πόση απόσταση από την ϑέση Α το σώµα ϑα
ακινητοποιηθεί ; (bonus ϑέµα + 4 µονάδες)

[5+5+5+5+5 µονάδες]

Οδηγίες

� Η διάρκεια της εξέτασης είναι αυστηρά 3 ώρες !

� Γράφουµε όλες τις απαντήσεις στην κόλλα αναφοράς.

� Κάθε επιστηµονικά τεκµηριωµένη λύση είναι σωστή.

΄Οποιος δεν έκανε ποτέ λάθος, δεν έχει δοκιµάσει ποτέ κάτι καινούργιο.

Albert Einstein

Καλή Επιτυχία !
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