
 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ  
Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ 

 

ΘΕΜΑ 1ο 

 

Να γξάςεηε ζην ηεηξάδηό ζαο ηνλ αξηζµό θαζεµηάο από ηηο παξαθάησ εξσηήζεηο 1 - 4 θαη δίπια 
ην γξάµµα πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζσζηή απάληεζε. 
 
1. Έλα βαξύ θαη έλα ειαθξύ ζώµα αθήλνληαη λα πέζνπλ από ην ίδην ύςνο, ζηνλ ίδην 
ηόπν. Αλ ε αληίζηαζε ηνπ αέξα ζεσξείηαη αµειεηέα:  
α) ην ειαθξύηεξν ζώµα πέθηεη γξεγνξόηεξα 
β) ην βαξύηεξν ζώµα πέθηεη γξεγνξόηεξα 
γ) δέρνληαη θαη ηα δύν ζώµαηα ηελ ίδηα δύλαµε 
δ) έρνπλ θαη ηα δύν ζώµαηα ηελ ίδηα επηηάρπλζε 

Μνλάδεο 5 
 
2.Αλ ε ζπληζηαµέλε δύλαµε πνπ αζθείηαη ζε έλα ζώµα είλαη µεδέλ, ηόηε ην ζώµα είλαη 
δπλαηό λα εθηειεί : 
α) επζύγξαµµε νµαιά επηηαρπλόµελε θίλεζε. 
β) επζύγξαµµε νµαιή θίλεζε. 
γ) επζύγξαµµα κεηαβαιιόκελε θίλεζε. 
δ) επζύγξαµµε νµαιά επηβξαδπλόµελε θίλεζε. 

Μνλάδεο 5 
 

 
3.Σε ζώµα πνπ εξεµεί ζε νξηδόληην επίπεδν, αζθείηαη ζηαζεξή νξηδόληηα δύλαµε  
 F = 100N. Παξαηεξείηαη όηη ην ζώµα ζπλερίδεη λα παξαµέλεη αθίλεην. Απηό ζεµαίλεη όηη, ε 
ζηαηηθή ηξηβή µεηαμύ ζώµαηνο θαη νξηδνληίνπ επηπέδνπ: 
α) είλαη µηθξόηεξε από 100Ν. 
β) είλαη ίζε µε 100Ν. 
γ) είλαη µεγαιύηεξε από 100Ν. 
δ) δελ ππάξρεη. 

Μνλάδεο 5 
 
 
4 Έλα ζώµα µάδαο m θηλείηαη µε επηηάρπλζε µέηξνπ 4 m/s2 ππό ηελ επίδξαζε ζηαζεξήο 
δύλαµεο µέηξνπ F. Έλα άιιν ζώµα µάδαο 2m δέρεηαη ηελ επίδξαζε ζηαζεξήο δύλαµεο 
µέηξνπ 2F. Τν ζώµα απηό απνθηά επηηάρπλζε µέηξνπ: 
α) 1 m/s2. 
β) 2 m/s2. 
γ) 4 m/s2. 
δ) 6 m/s2. 

Μνλάδεο 5 
 
 
5. Να ραξαθηεξίζεηε κε Σ (Σσζηό) ή Λ (Λάζνο) ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο: 
α) Η ειεύζεξε πηώζε είλαη επζύγξακκε νκαιή θίλεζε. 
β) Σηελ ειεύζεξε πηώζε ε ηαρύηεηα απμάλεηαη αλάινγα κε ην ρξόλν. 
γ) Η ηάζε ηνπ λήκαηνο είλαη δύλακε από απόζηαζε. 
δ) Η ζπληζηακέλε δύλακε ηεο δξάζεο θαη ηεο αληίδξαζεο είλαη κεδέλ. 
ε) Η δξάζε θαη ε αληίδξαζε είλαη αληίξξνπεο δπλάκεηο. 



 

Μνλάδεο 5 
 

ΘΕΜΑ 2ο 

1.  Σώµα βάξνπο Β=6Ν, θηλείηαη µε ζηαζεξή ηαρύηεηα ζε νξηδόληην επίπεδν ππό  
ηελ επίδξαζε ζηαζεξήο νξηδόληηαο δύλαµεο F=8N. Τν µέηξν ηεο ζπλνιηθήο  
δύλαµεο πνπ δέρεηαη ην ζώµα από ην επίπεδν, δειαδή ε ζπληζηαµέλε ηεο  
θάζεηεο δύλαµεο Ν θαη ηεο ηξηβήο Τ, είλαη:  
 

α) 6N                            β) 10Ν γ) 8Ν 
Μνλάδεο 3 

Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο 
Μνλάδεο 5 

 
 
 
 
2. Έλα ζώµα πνπ αξρηθά εξεµνύζε ζε ιείν νξηδόληην δάπεδν δέρεηαη νξηδόληηα 
δύλαµε F. Σην δηάγξαµµα ηεο εηθόλαο,  

θαίλεηαη πώο µεηαβάιιεηαη ε ηηµή ηεο 
δύλαµεο µε ην ρξόλν. Να ραξαθηεξίζεηε µε ην γξάµµα (Σ) ηηο ζσζηέο 
πξνηάζεηο θαη µε ην γξάµµα (Λ) ηηο ιαλζαζµέλεο.  

Α. Η θίλεζε ηνπ ζώµαηνο είλαη : 
0→1s επζύγξαµµε νµαιά επηηαρπλόµελε.  
1s→2s επζύγξαµµε νµαιή. 
2s→3s επζύγξαµµε νµαιά επηβξαδπλόµελε. 

 
Β. Η θίλεζε ηνπ ζώµαηνο είλαη : 

0→1s επζύγξαµµε νµ αιά επηηαρπλόµελε. 
  1s→2s ην ζώµα εξεµεί. 
  2s→3s ην ζώµα αξρίδεη λα θηλείηαη πξνο ηα πίζσ. 

Μνλάδεο 8 
 

            3.Τνπνζεηνύµε  έλα  ζώµα  πνπ  έρεη  βάξνο  20  Ν  ζε θεθιηµέλν  επίπεδν  θαη  
παξαηεξνύµε  όηη  παξαµέλεη αθίλεην. Άξα, ε δύλαµε πνπ δέρεηαη ην ζώµα από ην 
θεθιηµέλν επίπεδν: 
Α.     Έρεη θαηεύζπλζε: 

α) θαηαθόξπθε πξνο ηα θάησ. 
β)θαηαθόξπθε πξνο ηα πάλσ 
γ) παξάιιειε ζην θεθιηµέλν επίπεδν. 
δ) θάζεηε ζην θεθιηµέλν επίπεδν. 
 
 



 

Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. 
Μνλάδεο 1 

 Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 
Μνλάδεο 3 

 
Β.     Έρεη µέηξν: 

α)20 Ν 
β)10 Ν 

        γ) 10√ 3 Ν 
δ) πνπ δελ επαξθνύλ ηα ζηνηρεία γηα λα ππνινγίζνπκε. 
 Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. 

Μνλάδεο 2 
 
Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

Μνλάδεο 3 
 
 

ΘΕΜΑ 3ο 

Σώκα κάδαο 4m kg  ξίρλεηαη ηε ρξνληθή ζηηγκή 0 0t   από ηε βάζε θεθιηκέλνπ 

επηπέδνπ, γσλίαο θιίζεο ζ, πξνο ηα πάλσ κε αξρηθή ηαρύηεηα 0 40 /u m s .  Ο 

ζπληειεζηήο ηξηβήο κεηαμύ ζώκαηνο θαη επηπέδνπ είλαη 0,5  . 

α) Να ζρεδηάζεηε ηηο δπλάκεηο πνπ αζθνύληαη ζην ζώκα θαη λα εθαξκόζεηε ην 
ζεκειηώδε λόκν ηεο κεραληθήο γηα ην ζώκα.  

Μνλάδεο 5 
 

β) Να βξείηε ηελ θάζεηε δύλακε πνπ αζθεί ην επίπεδν ζην ζώκα, ηελ ηξηβή 
νιίζζεζεο θαη ηελ επηβξάδπλζε ηνπ ζώκαηνο θαζώο αλεβαίλεη. 

Μνλάδεο 7 
 

γ) Πνηα ρξνληθή ζηηγκή ην ζώκα ζηακαηά ζηηγκηαία θαη πνηα ε κεηαηόπηζή ηνπ κέρξη 
εθείλε ηε ζηηγκή; 

Μνλάδεο 6 
 

δ) Αλ ην ζώκα κεηά ην ζηηγκηαίν κεδεληζκό ηεο ηαρύηεηάο ηνπ θαηεβαίλεη, λα βξείηε 
ηελ επηηάρπλζή ηνπ (Να γίλεη λέν ζρήκα θαη λα ζεκεησζνύλ νη δπλάκεηο πνπ 
αζθνύληαη ζην ζώκα). 

Μνλάδεο 7 
 

Γίλεηαη:  
210 /g m s ,  

3

5
  ,  

4

5
  . 

 

 



 

 

ΘΕΜΑ 4ο 

Σην παξαπάλσ ζρήκα ηα ζώκαηα έρνπλε κάδεο 
m1 = 8Kg θαη m2 = 12Kg. Ο ζπληειεζηήο ηξηβήο ηνπ ζώκαηνο m2 κε ην δάπεδν είλαη 
0,25. Τν λήκα είλαη κε εθηαηό θαη αβαξέο. Αλ αθήζνπκε ειεύζεξν ην ζύζηεκα λα 
θηλεζεί : 
α) Να ζρεδηάζεηε ηηο δπλάκεηο πνπ αζθνύληαη ζηα δύν ζώκαηα 

Μνλάδεο 5 
β) Να εθαξκόζεηε ηνλ δεύηεξν λόκν ηνπ λεύησλα γηα θάζε ζώκα. 

Μνλάδεο 5 
γ) Να ππνινγίζεηε ηελ επηηάρπλζε πνπ ζα απνθηήζεη ην θάζε ζώκα. 

Μνλάδεο 5 
δ) Να ππνινγίζεηε ηελ ηάζε ηνπ λήκαηνο.  

Μνλάδεο 5 
ε) Αλ ηε ζηηγκή t=2 sec θόςνπκε ην λήκα αθαξηαία λα βξείηε ηελ ηαρύηεηα πνπ ζα 
έρνπλε ηα ζώκαηα θαη ηηο θηλήζεηο πνπ ζα εθηειέζνπλ κεηά. 
Γίλεηαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο g=10m/sec2 .  
 

Καλή επιτυχία 


