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Διαγώνισμα Φυσική Γενικής Παιδείας Α’ Λυκείου 

 

Δυναμική σε μία διάσταση - Σάββατο 4 Μαρτίου 2017 

 

Σύνολο Σελίδων: Τρεις (3) – Διάρκεια: 2 ώρες 

 

Διδάσκοντας: Αγκανάκης Παναγιώτης 

Ονοματεπώνυμο: 

Βαθμός: 

 

Θέμα Α 

 

Στις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 να επιλέξετε την σωστή απάντηση: 

1. Δύο σώματα αλληλεπιδρούν, τότε: 

a. Η συνισταμένη των δυνάμεων σε κάθε σώμα είναι μηδέν.  

b. Τα σώματα δεν θα κινηθούν λόγω της αδράνειάς τους. 

c. Οι δυνάμεις της Δράσης – Αντίδρασης ασκούνται σε διαφορετικά σώματα. 

d. Κανένα από τα παραπάνω. 

(Μονάδες 5) 

 

2. Ένα σώμα βρίσκεται σε κεκλιμένο επίπεδο: 

a. Αν η y συνιστώσα του βάρους είναι μεγαλύτερη της τριβής τότε το σώμα θα 

κινηθεί προς τη βάση του κεκλιμένου.  

b. Αν η χ συνιστώσα του βάρους είναι μεγαλύτερη της τριβής τότε το σώμα θα 

κινηθεί προς τη βάση του κεκλιμένου. 

c. Αν η χ συνιστώσα του βάρους είναι ίση με την τριβή τότε το σώμα υποχρεωτικά 

θα μείνει ακίνητο. 

d. Κανένα από τα παραπάνω. 

(Μονάδες 5) 

 

3. Ένας αθλητής πραγματοποιεί ένα μικρό επιτόπιο άλμα προς τα πάνω.Οι τριβές του 

αέρα είναι αμελητέες. Την στιγμή που ξεκινάει το άλμα του (δηλαδή ακριβώς πριν 

αποχωριστεί το έδαφος): 

a. Ασκείται σε αυτόν το βάρος του και η κάθετη αντίδραση από το έδαφος, η 

οποία έχει μεγαλύτερο μέτρο από το βάρος. 

b. Ασκείται σε αυτόν το βάρος του και η κάθετη αντίδραση από το έδαφος, η 

οποία έχει ίσο  μέτρο με το βάρος. 

c. Ασκείται σε αυτόν το βάρος του και μια κατακόρυφη δύναμη προς τα πάνω από 

τα πόδια του. 
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d. Ασκείται σε αυτόν το βάρος του, μια κατακόρυφη δύναμη προς τα πάνω από τα 

πόδια του και η κάθετη αντίδραση από το έδαφος. 

(Μονάδες 5) 

 

4. Μια βασική διαφορά ανάμεσα στα μεγέθη της στατικής τριβής και της τριβής 

ολίσθησης για ένα συγκεκριμένο σώμα είναι ότι: 

a. Η τριβή ολίσθησης εξαρτάται από την φύση των επιφανειών που τρίβονται, ενώ 

η στατική τριβή όχι  

b. Η τριβή ολίσθησης είναι δύναμη, ενώ η στατική τριβή όχι. 

c. Η στατική τριβή είναι πάντα μεγαλύτερη από την δύναμη που τείνει να κινήσει 

το σώμα, ενώ η τριβή ολίσθησης είναι πάντα μικρότερη από την δύναμη 

κίνησης F. 

d. Κανένα από τα παραπάνω 

(Μονάδες 5) 

5. Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λάθος (Λ): 

a. Ένα σώμα ισορροπεί σε λείο δάπεδο. Αν στο σώμα ασκηθεί δύναμη τότε θα 

αναπτυχθεί στατική τριβή μεταξύ αυτού και του δαπέδου. 

b. Η μέγιστη τιμή της τριβής ολίσθησης ονομάζεται οριακή.  

c. Για να ισορροπεί ένα σώμα πρέπει η συνισταμένη των δυνάμεων σε κάθε άξονα 

να είναι διάφορη του μηδενός. 

d. Στη φύση οι δυνάμεις εμφανίζονται πάντα κατά ζεύγη. 

e. Οι δυνάμεις μπορεί να ασκούνται από επαφή, όπως το βάρος, είτε από 

απόσταση, όπως η ηλεκτρική.  

(Μονάδες 15) 

Θέμα Β 

 

1. Ένα σώμα, το οποίο αρχικά ηρεμεί, κινείται επιταχυνόμενο σε τραχύ δάπεδο, με 

συντελεστή τριβής ολίσθησης μ, εξαιτίας μίας δύναμης F . Κάθε χρονική στιγμή η 

ταχύτητά του μπορεί να υπολογιστεί από τη σχέση: 
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a) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση (5 μονάδες) 

b) Να την αιτιολογήσετε (10μονάδες) 

 

 

2. Ένα σώμα, μάζας kgm 5 , ηρεμεί στη βάση λείου κεκλιμένου επιπέδου που 

σχηματίζει γωνία 
030  με το οριζόντιο επίπεδο. Κάποια στιγμή του ασκούμε μία 

δύναμη μέτρου NF 10  παράλληλη στο κεκλιμένο επίπεδο. Όταν το σώμα φθάσει σε 

ύψος mh 5  από το οριζόντιο επίπεδο η ταχύτητά του θα είναι:  

 

i. smu /10  ii. smu /102  iii. smu /103  
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a) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση (5 μονάδες)  

b) Να την αιτιολογήσετε (10 μονάδες) 

Δίνεται ότι
2/10 smg  , 21300  , 23300   

Θέμα Γ 

 

Ένα σώμα Σ1, μάζας kgm 81 , είναι συνδεδεμένο στο άκρο κατακόρυφου μη εκτατού και 

αβαρούς νήματος. Η άλλη άκρη του νήματος περνάει από μία τροχαλία και καταλήγει σε ένα 

σώμα Σ2, μάζας kgm 22 , το οποίο βρίσκεται σε οριζόντιο δάπεδο. Το σύστημα αρχικά 

ηρεμεί με την επίδραση μίας εξωτερικής δύναμης. Την χρονική στιγμή st 0 η εξωτερική 

δύναμη παύει και το σύστημα ξεκινάει να κινείται. Να υπολογίσετε: 

a. Το μέτρο της εξωτερικής δύναμης 

Αν το σώμα Σ2 παρουσιάζει συντελεστή τριβής ολίσθησης με το δάπεδο 5,0 τότε να 

υπολογίσετε: 

b. Την επιτάχυνση του κάθε σώματος. 

c. Τις δυνάμεις που ασκούνται στο νήμα. 

d. Την ταχύτητα του σώματος Σ1 μετά από χρόνο 2s. Πόσο θα έχει μετατοπιστεί το 

Σ2 στο ίδιο χρονικό διάστημα; 

e. Την ποσοστιαία μεταβολή της δύναμης της τριβής προκειμένου το σώμα να 

κινείται με σταθερή ταχύτητα. 

 

 

 

 (Μονάδες 2+4+8+10+11) 

 

  

Οδηγίες 

 

 

Διαβάστε προσεκτικά όλες τις ασκήσεις. Είναι ακριβώς ότι 

έχουμε κάνει στην τάξη. Κάθε επιστημονικά τεκμηριωμένη 

απάντηση είναι δεκτή.  

 

 

Καλή Επιτυχία!!! 


