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Διαγώνισμα Φυσικής Α’ Λυκείου 

Ευθύγραμμη κίνηση – Δυναμική σε μία διάσταση 

Δυναμική στο επίπεδο 

 

Θέμα Α’ 

 

1) Μέτρο της αδράνειας των σωμάτων είναι: 

i) Η ταχύτητα. 

ii) Η επιτάχυνση. 

iii) Το βάρος. 

iv) Η μάζα. 

 

2) Στην ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση, τα διανύσματα της 

ταχύτητας και της επιτάχυνσης είναι: 

i) Ίδιας κατεύθυνσης. 

ii) Ίδιου μέτρου. 

iii) Αντίθετης φοράς. 

iv) Κάθετα μεταξύ τους. 

 

3) Ένας μαθητής σπρώχνει ένα τοίχο με δύναμη μέτρου 100 Ν, συνεπώς 

και ο τοίχος ασκεί στο μαθητή δύναμη μέτρου 100 Ν (δράση-

αντίδραση). Η συνισταμένη δύναμη στην περίπτωση αυτή είναι: 

i) 0 Ν 

ii) 200 Ν 

iii) 100 Ν 

iv) Τίποτα από τα παραπάνω. 

 

4) Μια μπάλα αφήνεται ελεύθερη να κινηθεί από ύψος h πάνω από το 

έδαφος και κατά την κίνησή της δέχεται μόνο το βάρος της. Ο χρόνος 

που χρειάζεται η μπάλα μέχρι να φτάσει στο έδαφος είναι: 

i) 
ℎ

𝑔
                   ii)   √

2ℎ

𝑔
                 iii)   √2𝑔ℎ                 iv)   

ℎ

2𝑔
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5) Στις παρακάτω προτάσεις να απαντήσετε με Σωστό ή Λάθος. 

i) Όταν σε ένα σημειακό αντικείμενο ασκούνται δύο αντίθετες 

δυνάμεις, τότε το αντικείμενο οπωσδήποτε ισορροπεί ακίνητο. 

ii) Η επιτάχυνση ενός κινητού εκφράζει το ρυθμό μεταβολής της 

ταχύτητάς του. 

iii) Ο συντελεστής τριβής ολίσθησης εκφράζει την εξάρτηση της τριβής 

ολίσθησης από τη φύση των επιφανειών που τρίβονται. 

iv) Όταν σε ένα σώμα ασκείται μία σταθερή δύναμη, αυτό θα κινείται 

με σταθερή ταχύτητα. 

v) Η ελεύθερη πτώση είναι μία ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση χωρίς 

αρχική ταχύτητα. 

  (5+5+5+5+5=25 μονάδες) 

 

Θέμα Β’ 

 

1) Μικρό σώμα αφήνεται ελεύθερο να κινηθεί τη χρονική στιγμή t=0 από 

σημείο Α που βρίσκεται σε ύψος ℎ𝐴 και εκτελώντας ελεύθερη πτώση 

φτάνει στο έδαφος τη χρονική στιγμή 𝑡1. Για να φτάσει το σώμα στο 

έδαφος τη χρονική στιγμή 2𝑡1, πρέπει να αφεθεί ελεύθερο τη χρονική 

στιγμή t=0 από άλλο σημείο Β το οποίο απέχει από το σημείο Α 

κατακόρυφη απόσταση: 

 

i)   2ℎ𝐴                                ii)   
3ℎ𝐴

2
                        iii)   3ℎ𝐴 

 

Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση και να αιτιολογήσετε την επιλογή 

σας. 

   (2+5=7 μονάδες) 

 

2) Ένα σώμα μάζας m κινείται ευθύγραμμα και ομαλά σε τραχύ 

οριζόντιο επίπεδο με την επίδραση σταθερής δύναμης F μέτρου 2,5𝑚𝑔 

που σχηματίζει γωνία φ με τον οριζόντιο άξονα x’x (𝜂𝜇𝜑 =

0,6 𝜅𝛼𝜄  𝜎𝜐𝜈𝜑 = 0,8), όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. 

 x’ �⃗�                                    x 

                                         

                  𝐹  
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Ο συντελεστής τριβής ολίσθησης που εμφανίζει το σώμα με το δάπεδο 

ισούται με: 

 

i) 0,5                              ii)   0,6                                 iii)   0,8 

 

Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση και να αιτιολογήσετε την επιλογή 

σας. 

   (2+6=8 μονάδες) 

 

3) Οι γραφικές παραστάσεις ταχύτητας χρόνου του διπλανού σχήματος 

αντιστοιχούν σε δύο σώματα Α και Β που κινούνται στον ίδιο 

ευθύγραμμο δρόμο, έχοντας σταθερές επιταχύνσεις 𝛼1⃗⃗⃗⃗  και 𝛼2⃗⃗⃗⃗  

αντίστοιχα. 

 

       υ 

  (Α) 

             3υ1 

             (Β) 

  

               υ1 

 0 t 

                                t1 

  

i) Τα μέτρα των επιταχύνσεων των δύο σωμάτων ικανοποιούν τη 

σχέση: 

Α)   𝛼1 = 2𝛼2                   Β)   𝛼1 = 3𝛼2                   Γ)   𝛼1 = 4𝛼2 

 

ii) Τα διαστήματα που διένυσαν τα δύο σώματα μέχρι τη χρονική 

στιγμή t1 ικανοποιούν τη σχέση: 

Α)   𝑠𝐴 = 2𝑠𝐵                    B)   𝑠𝐴 = 3𝑠𝐵                    Γ)   𝑠𝐴 = 4𝑠𝐵 

 

Να επιλέξετε τις σωστές προτάσεις και να αιτιολογήσετε την 

επιλογή σας. 

         (1+4+1+4=10 μονάδες) 
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Θέμα Γ’ 

 

Μικρό σώμα μάζας 𝑚 = 1 𝑘𝑔 βρίσκεται ακίνητο σε τραχύ οριζόντιο 

δάπεδο. Από τη χρονική στιγμή 𝑡 = 0 και μετά το σώμα δέχεται σταθερή 

δύναμη 𝐹 = 20 𝑁, που σχηματίζει με τον κατακόρυφο άξονα y’y γωνία 

𝜑 = 60°, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. 

 y 

 

                                                    m 

 

                                                               φ 𝐹  

 

 y’ 

Το σώμα αρχίζει αμέσως να κινείται και τη χρονική στιγμή 𝑡1 = 5𝑠 το 

σώμα έχει αποκτήσει ταχύτητα μέτρου 𝜐1 = 36 𝑘𝑚 ℎ⁄ .  

 

i. Να υπολογίσετε το μέτρο της τριβής που δέχεται το σώμα από το 

δάπεδο. 

 

ii. Να υπολογίσετε το συντελεστή τριβής ολίσθησης. 

 

 

iii. Να υπολογίσετε την ταχύτητα του σώματος όταν θα έχει διανύσει 

διάστημα 100𝑚. 

 

iv. Να γίνει βαθμολογημένο διάγραμμα διαστήματος-χρόνου και 

επιτάχυνσης -χρόνου και τριβής-χρόνου για τα πρώτα 5 s της 

κίνησης. 

 

Δίνεται ότι:  𝑔 = 10 𝑚 𝑠2⁄  , 𝜂𝜇60° =
√3

2
  , 𝜎𝜐𝜈60° =

1

2
  ,  √3 ≈ 1,7. 

 

      (8+6+5+6=25 μονάδες) 
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Θέμα Δ’ 

 

Σώμα μάζας m εκτοξεύεται  με οριζόντια ταχύτητα μέτρου 𝜐0 = 20 𝑚 𝑠⁄  

και αφού διανύσει διάστημα 𝑠1 = 30𝑚 πάνω στο οριζόντιο δάπεδο, με το 

οποίο εμφανίζει συντελεστή τριβής ολίσθησης 𝜇 = 0,5, αρχίζει να 

ανεβαίνει σε κεκλιμένο επίπεδο γωνίας κλίσης φ (ημφ=0,6 και συνφ=0,8), 

με το οποίο εμφανίζει τον ίδιο συντελεστή τριβή ολίσθησης. 

 

 

 

 

 

 m 

 

 𝑠1 

 

i. Να υπολογίσετε το μέτρο της ταχύτητας του σώματος ελάχιστα 

πριν ξεκινήσει να ανεβαίνει στο κεκλιμένο επίπεδο. 

 

ii. Να υπολογίσετε την επιτάχυνση που αποκτά κατά την κίνησή του 

στο κεκλιμένο επίπεδο. 

 

 

iii. Να υπολογίσετε το μέγιστο ύψος στο οποίο θα φτάσει το σώμα 

πάνω από το οριζόντιο επίπεδο. 

 

iv. Να γίνει βαθμολογημένο διάγραμμα ταχύτητας-χρόνου και 

επιτάχυνσης-χρόνου από την αρχή της κίνησης στο οριζόντιο 

επίπεδο (t=0) μέχρι το σώμα να φτάσει στο μέγιστο ύψος του 

κεκλιμένου επιπέδου. 

 

             (8+7+5+5=25 μονάδες) 

~ Οδός Φυσικής ~ 


