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1ο: ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ  Α ΛΥΚΕΙΟΥ 
 

Μιτάλης Ε. Καραδημητρίοσ 
http://perifysikhs.wordpress.com 

 

 

ΘΕΜΑ 1ο: 
Α. Να ζημειώζεηε ζηο ηεηπάδιό ζαρ ηη ζωζηή απάνηηζη ζηιρ ακόλοςθερ επωηήζειρ πολλαπλήρ 

επιλογήρ. 

1. Σηην εςθύγπαμμη ομαλή κίνηζη: 
α. Η μεηαηόπιζη ηος κινηηού είναι ανάλογη με ηο ηεηπάγωνο ηος σπόνος. 

β. Το μέηπο ηηρ ηασύηηηαρ είναι ζηαθεπό, αλλά η καηεύθςνζη μεηαβάλλεηαι. 

γ. Το κινηηό διανύει ζε ίζα σπονικά διαζηήμαηα, ίζερ μεηαηοπίζειρ. (5μ) 

 
2. Σηην εςθύγπαμμη ομαλά επιηασςνόμενη κίνηζη σωπίρ απσική ηασύηηηα: 

α.  Το κινηηό διανύζει ζε ίζοςρ σπόνοςρ ίζερ μεηαηοπίζειρ. 

β. Το μέηπο ηηρ  ηασύηηηαρ μεηαβάλλεηαι ανάλογα με ηο σπόνο. 

γ. Η ηασύηηηα είναι ανάλογη με ηο ηεηπάγωνο ηος σπόνος. (5μ) 

 
3. Σηην εςθύγπαμμη ομαλά επιβπαδςνόμενη κίνηζη: 

α. Η μεηαηόπιζη είναι ανάλογη ηος σπόνος 

β. Ο πςθμόρ μεηαβολήρ ηηρ ηασύηηηαρ έσει απνηηική και ζηαθεπή ηιμή. 

γ. Το μέηπο ηηρ επιηάσςνζηρ μεηαβάλλεηαι. (5μ) 

 
4. Σε μια εςθύγπαμμη μεηαβαλλόμενη κίνηζη: 

α Η αλγεβπική ηιμή ηηρ επιηάσςνζηρ μεηαβάλλεηαι. 

β. Η μεηαηόπιζη είναι ανάλογη ηος σπόνος. 

γ. Η ηασύηηηα είναι ανάλογη ηος σπόνος. (5μ) 
 

 
 

Β. Σημειώζηε με ένα Σ όποιερ από ηιρ πποηάζειρ είναι ζωζηέρ και με ένα Λ όποιερ είναι λάθορ. 

α. Σηην εςθύγπαμμη ομαλή κίνηζη η ζηιγμιαία ηασύηηηα είναι ίζη με ηη μέζη ηασύηηηα. 

β. Σε ένα ζώμα πος κάνει εςθύγπαμμη ομαλά επιηασςνόμενη κίνηζη, η επιηάσςνζη είναι ανηίθεηηρ 

καηεύθςνζηρ από ηην ηασύηηηα. 

γ. Eίναι δςναηόν ένα ζώμα να έσει ηασύηηηα μηδέν και επιηάσςνζη διάθοπη ηος μηδενόρ. 

δ. Καηά ηη κίνηζη ενόρ ζώμαηορ είναι δςναηό, η μεηαηόπιζη να είναι μηδέν, αλλά ηο διάζηημα πος 

διανύει να είναι 100m. 

ε. Μονάδα μέηπηζηρ ηηρ επιηάσςνζηρ είναι ηο 1m/s
2
. (1x5μ) 

 

ΘΕΜΑ 2ο: 
 
Α. Από ηα άκπα μιαρ εςθείαρ ΑΒ ξεκινάνε ηαςηόσπονα δύο κινηηά με ζηόσο να ζςνανηηθούν και 

κινούνηαι με ζηαθεπέρ καηά μέηπο ηασύηηηερ. Η ζσέζη ηων ηασςηήηων ηοςρ είναι ςΑ>ςΒ. Το ζημείο 

ζςνάνηηζηρ Σ θα είναι: 

α. Σηο μέζον ηηρ ΑΒ. β. Πληζιέζηεπα ζηο ζημείο Β γ. Πληζιέζηεπα ζηο ζημείο Α 
1. Ποια είναι η ζωζηή απάνηηζη ; (2μ) 

2. Να δικαιολογήζεηε ηην απάνηηζή ζαρ. (5μ) 
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Β.  Να  ανηιζηοισήζεηε  ηα  διαγπάμμαηα  θέζηρ  −  σπόνος  πος  ζαρ  δίνονηαι  ζηιρ  ακόλοςθερ 

εςθύγπαμμερ κινήζειρ: (8μ) 

(i) Ακινηζία (ii)  Ομαλή (iii) Ομαλά επιηασςνόμενη (iv) Ομαλά επιβπαδςνόμενη 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Γ.  Οι  εςθείερ  (1)  και  (2)  ζηο  κοινό  διάγπαμμα  ηασύηηηαρ  −σπόνος  αναθέπονηαι  ζε  δύο 

εςθύγπαμμερ κινήζειρ δύο ζωμάηων. 
1. Το είδορ ηηρ κίνηζηρ είναι: 
α. Ομαλή  β. Ομαλά επιηασύνομενη γ. Ομαλά επιβπαδςνόμενη. 

Ποια είναι η ζωζηή απάνηηζη;  (2μ) 

Να δικαιολογήζεηε ηην απάνηηζή ζαρ  (3μ) 

 
2. Μεγαλύηεπη επιηάσςνζη ανηιζηοισεί ζηην εςθεία: 

α.   (1) β. (2) γ. Σε καμία από ηιρ δύο. 

Ποια είναι η ζωζηή απάνηηζη; (2μ) 

Να δικαιολογήζεηε ηην απάνηηζή ζαρ (3μ) 
 

ΘΕΜΑ 3ο: 
 
Σηο διάγπαμμα ηασύηηηαρ − σπόνος ηος ζσήμαηορ βλέπεηε ηπειρ 

διαδοσικέρ θάζηρ ηηρ εςθύγπαμμηρ κίνηζηρ ενόρ κινηηού. 
Να ςπολογίζεηε: 
α. Την επιηάσςνζη ζε κάθε κίνηζη.  (6μ) 

β. Τη μεηαηόπιζη ζε κάθε κίνηζη. (6μ) 

Να κάνεηε ηα διαγπάμμαηα: 

γ. Επιηάσςνζηρ (α) −σπόνος (t). (6μ) 

δ. Θέζηρ (x) − σπόνος (t), αν για t0=0 είναι x=0. (7μ) 

 

ΘΕΜΑ 4ο: 
 
Κινηηό ξεκινάει ηη σπονική ζηιγμή t0=0 από ηην αθεηηπία x0=0, σωπίρ απσική ηασύηηηα ς0=0. 

Μέσπι  ηη  σπονική  ζηιγμή  t1=10s  κινείηαι  ομαλά  επιηασςνόμενα  και  διανύει  διάζηημα  100m. 

Αμέζωρ μεηά κινείηαι ομαλά για ακόμα 50s. Τέλορ, αμέζωρ μεηά επιβπαδύνεηαι με επιβπάδςνζη 

ζηαθεπού μέηπος |α2|=1m/s
2 

και ζηαμαηάει. Να ςπολογιζηούν: 

α. Το μέηπο ηηρ επιηάσςνζηρ ζηην ομαλά επιηασςνόμενη κίνηζη. (4μ) 

β. Το διάζηημα πος διανύζει κινούμενο ομαλά. (4μ) 

γ. Το σπονικό διάζηημα πος επιβπαδύνεηαι μέσπι να ζηαμαηήζει.  (6μ) 

δ. Το διάζηημα πος διανύει επιβπαδςνόμενο.  (7μ) 

ε. Να γίνει ηο διάγπαμμα ηασύηηηαρ − σπόνος.                                                                    (4μ) 

 

Διάρκεια 2,5 ώρες                    Βαθμός:___          Ονοματεπώνυμο:_____________________ 


