
                                                        ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ       Χάρης Ναυπλιώτης

ΘΕΜΑ Α 
Στις ημιτελείς προτάσεις Α1 – Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας 
τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί 
στη φράση η οποία τη συμπληρώνει σωστά. 

     Ενα παιδί πιέζει κάθετα ένα βιβλίο, που βρίσκεται σε επαφή με 
κατακόρυφο τοίχο και ισορροπεί ακίνητο. Η ισορροπία στον 
κατακόρυφο άξονα οφείλεται: 
α) στην ύπαρξη της βαρυτικής δύναμης.
β) στο σχήμα του βιβλίου. 
γ) στην εμφάνιση στατικής τριβής αντίθετης με το βάρος του βιβλίου.
δ) στην εμφάνιση τριβής ολίσθησης 

                                                                                  
                                                                     

Α2)Ενα σωμα κατέρχεται σε κεκλιμένο επίπεδο με σταθερή ταχύτητα
α)Στο σωμα δεν ασκείται καμία δύναμη
β)Στο σώμα ασκείται συνισταμένη δύναμη η οποία είναι σταθερή
γ)Στο σώμα ασκούνται δυνάμεις αλλά η συνισταμένη τους είναι μηδέν
δ)Δεν υπάρχει τριβή

Α3)Αν το διάγραμμα θέσης-χρόνου ενός σώματος είναι όπως στο 
παρακάτω σχημα τότε η μετατόπιση του σε χρόνο 10s είναι:
α) Δχ=50
β)Δχ=100
γ)Δχ=200
δ)Δχ=0

Α4)Ένα σώμα έχει στη Γη μάζα m και βάρος Β . Αν μεταφέρουμε το 
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σώμα στη Σελήνη, όπου η επιτάχυνση της βαρύτητας έχει μικρότερη 
τιμή απ’ ότι στη Γη: 
α) η μάζα του σώματος μειώνεται αλλά το μέτρο του βάρους του μένει 
ίδιο. 
β) η μάζα του σώματος αυξάνεται αλλά το μέτρο του βάρους του 
μειώνεται.
 γ) η μάζα και το μέτρο του βάρους του μένουν ίδια.
 δ) η μάζα του σώματος μένει ίδια αλλά το μέτρο του βάρους του 
μειώνεται

Α5) Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράμμα κάθε πρότασης και 
δίπλα σε κάθε γράμμα τη λέξη Σωστό, για τη σωστή πρόταση, και
τη λέξη Λάθος, για τη λανθασμένη.

α) Το βάρος των σωμάτων είναι το μέτρο της αδράνειάς τους. 
β) Το μέτρο της τριβής ολίσθησης για μικρές ταχύτητες εξαρτάται από 
την ταχύτητα του σώματος που ολισθαίνει 
γ)Για ένα σώμα που ξεκινά από την ηρεμία και κινείται με σταθερή 
επιτάχυνση, το διάστημα που θα διανύσει είναι ανάλογο με το 
τετράγωνο του χρόνου. 
δ)Η επιτάχυνση της βαρύτητας δεν εξαρτάται από το ύψος αλλά από 
τη μάζα του σώματος. 
ε)Αδράνεια είναι η ιδιότητα των σωμάτων να αντιστέκονται σε κάθε 
μεταβολή της κινητικής τους κατάστασης. 

ΘΕΜΑ Β

Β1) Δύομαθητές της Α  Λυκείου για να κατανοήσουν καλύτερα 
τηνέννοια της τριβής πραγματοποίησαν στο εργαστήριο Φυσικής τα 
ακόλουθα πειράματα : Πείραμα (1) Ο πρώτος μαθητής τοποθέτησε 
μεταλλικό κύβο μάζας m πάνω σε οριζόντια επιφάνεια και με τη 
βοήθεια δυναμόμετρου παρατήρησε ότι δεν ολισθαίνει όταν δέχεται 
οριζόντια δύναμη μέτρου μικρότερου ή ίσου με 6Ν. Πείραμα (2)
Ο δεύτερος μαθητής τοποθέτησε το μεταλλικό κύβο μάζας m πάνω 
στην ίδια οριζόντια επιφάνεια και με τη βοήθεια δυναμόμετρου 
παρατήρησε ότι η οριζόντια δύναμη που πρέπει να ασκηθεί σε αυτόν 



για να κινείται με σταθερή ταχύτητα είναι ίση με 5Ν. Ολόγος μs/μ, 
όπου μs ο συντελεστής οριακής (στατικής) τριβής και μ ο 
συντελεστής τριβής ολίσθησης που παρουσιάζει ο μεταλλικός κύβος 
με την οριζόντια επιφάνεια, είναι ίσος με:  
α) 5/6

β) 1,2

γ) 2,4
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση 
 

Β2)Eνάς τεννίστας πέταει ένα μπαλάκι του τέννις  προς πάνω με 
αρχική ταχύτητα uo.Αν το μέγιστο ύψος που φθάνει το μπαλάκι είναι 
h=125m τότε η αρχική ταχύτητα uo είναι:

α)uo=50m/s

β)uo=40m/s

γ)uo=30m/s

Β3)Δίνεται το διάγραμμα ταχύτητας-χρόνου για ένα αυτοκίνητο που 
κεινείται σε οριζόντιο δρόμο.Η ταχύτητα του την χρόνικη στιγμή t=7s είναι:

α)u=10m/s

β)u=5m/s

γ)u=15m/s
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ΘΕΜΑ Γ
Σφαίρα εκτελεί ελεύθερη πτώση και απέχει  ύψος h=30m απο ένα τραπέζι 
όπως φαίνεται στο σχήμα και εχει  αρχική ταχύτητα uo=25m/s.Πάνω στο 
τραπέζι ύπαρχει και σώμα μάζας m1=1kg   οπου είναι δεμένο με αβάρες 
νήμα τα άκρα του οποίου συνδέονται με αβάρη τροχαλία.Επίσης πάνω 
στην τροχαλιά είναι δεμένο και ενα δευτερο σωμα μαζας m2=2kg    οπου και 
αυτο συνδεεται  με αβαρες νημα.Ολο το συστημα ειναι ακινητο.

Γ1)Να υπολογίσετε την χρόνικη στιγμή t1 που η σφαίρα φτάνει στο τραπεζί

Γ2)Αν την χρονική στιγμή t0=0 το σύστημα σώμα m1-τροχαλία-σώμα m2 

αφεθεί ελεύθερο να υπολογίσετε την κοινή επιτάχυνση του 
συστήματος.Δινέται ότι το τραπέζι είναι τραχύ και εχεί συντελεστή τριβής 
ολίσθησης μ=0,2    

Γ3)Να υπολογίσεται την ταχύτητα των σωμάτων m1 και m2 την χρονική 
στιγμή t1 που υπολογίσατε στο ερωτημα Γ1

h=30m

Σώμα m1 Τροχαλία

Σώμα m2



Γ4)Αν την χρονική στιγμή t2=2s   κόψουμε το νήμα που συνδέει το σώμα m1

με την τροχαλία να υπολογίσετε πόσο διάστημα θα διανύσει μέχρι να 
σταματήσει
Δινεται g=10m/s2 και αμελητεα αντίσταση αερά επισής τα νήματα είναι 
τεντομένα και αβαρή.

ΘΕΜΑ Δ

Σώμα μάζας Μ=10kg  βρίσκεται στην κορύφη κεκλιμένου επιπέδου και 
είναι δεμένο με νήμα που καταλήγει σε τοίχο οπώς φαίνεται στο σχήμα.

Αν το όριο θράυσεως του νήματος είναι Τθ= 25N   και ο συντελεστής 
στατικής τριβής του κεκλιμένου επιπέδου είναι μσ=√3/2   και η γωνία φ=30 να
υπολογίσεται:

Δ1)Την δύναμη F1 που πρέπει να ασκήσω στο σώμα μάζας Μ ώστε οριακά
να ξεκινήσει να κινείται

Δ2)Στην συνέχεια λόγο της δύναμης το νήμα σπάει οποτε το σώμα 
κατέρχεται στο κεκλιμένο με την επίδραση της F1 που υπολογίσατε στο 
προηγούμενο ερώτημα ο συντελεστής τριβής ολίσθησης του κεκλιμένου 
είναι μ=√3/5.Να υπολογίσετε την επιτάχυνση του σωμάτος Μ

Δ3)Την ταχύτητα με την οποία φθάνει το σώμα Μ στην βάση του 
κεκλιμένου αν το ύψος του είναι h=4√3

φ=30

Μ



Δ4)Λόγω της πολύ μεγάλης ταχύτητας που φθάνει το Σ στην βάση του 
κεκλιμένου (οριζόντιο επίπεδο) ραγίζει σε ένα σημείο με αποτέλεσμα να 
χάνει μάζα με σταθερό ρυθμό όπως φαίνεται στο παρακάτω δίαγραμμα.Αν 
γνωρίζετε οτι ο συντελεστής τριβής ολίσθησης είναι ίδιος με αυτόν του 
κεκλιμένου να υπολογίσετε την επιτάχυνση του Σ στο οριζόντιο επίπεδο το 
πέμτο δευτερόλεπτο της κίνησης του σε αυτο.

Δ5.Να γίνουν τα διαγράμματα τριβής χρόνου για το Σ από την στιγμή που 
αρχίζει να κατεβαίνει στο κεκλιμένο μεχρι και τα 5 πρώτα δευτερόλεπτα της
κίνησης του στο οριζόντιο επίπεδο

Δίνονται g=10m/s2 ημ30=1/2 και συν30=√3/2
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