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Θέμα Α 

Α.1. Έκα ζώμα εθημλεύεηαη από ηε βάζε ιείμο θεθιημέκμο 

επηπέδμο γςκίαξ ζ, με ανπηθή ηαπύηεηα ο0, πνμξ ηα πάκς 

(ζέζε Α) θαη ζηαμαηά ζηε ζέζε (Γ) πμο βνίζθεηαη ζε ύρμξ h, 

πνηκ θηκεζεί λακά πνμξ ηα θάης. 

Ι) Χαναθηενίζηε ζακ ζςζηέξ ή ιαζεμέκεξ ηηξ παναθάης 

πνμηάζεηξ πμο ακαθένμκηαη ζημ ένγμ ημο βάνμοξ, θαηά ηεκ 

άκμδμ μεηαλύ ηςκ ζέζεςκ (Α) θαη (Γ): 

a. Γίκαη μεδέκ, επεηδή είκαη θάζεημ ζηε μεηαηόπηζε. 

b. Γίκαη μεδέκ, επεηδή ημ βάνμξ είκαη δηαηενεηηθή δύκαμε. 

c. Γίκαη ίζμ με mgh. 

d. Ιζμύηαη με  -mghεμζ 

e. Ιζμύηαη με  -mgh. 

 ΙΙ) Καηά ηεκ θίκεζε ημο ζώμαημξ ε Δοκαμηθή εκένγεηα: 

 α) Αολάκεηαη  b) Μεηώκεηαη  c) Παναμέκεη ζηαζενή. 

 ΙΙΙ) Η Μεπακηθή εκένγεηα: 

 α) Αολάκεηαη  b) Μεηώκεηαη  c) Παναμέκεη ζηαζενή. 

IV) Τμ ζώμα μεηά από ιίγμ επηζηνέθεη ζηε ζέζε (Α) με ηαπύηεηα ο1. Να ζογθνίκεηε ημ 

μέηνμ ηεξ ο1 με ημ μέηνμ ηεξ ανπηθήξ ηαπύηεηαξ ο0. 

 

Να δηθαημιμγήζηε αμαλστικά ηηξ απακηήζεηξ ζαξ ζηηξ ενςηήζεηξ ii),  iii),  iv).  

 

Πρότειρο Τεστ Φσσικής Α Λσκείοσ 

Έργο – Γμέργεια                                      Διάρκεια 60 min 

Ομοματεπώμσμο:                                Βαθμός: 
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Α.2. Τα ζώμαηα Α θαη Β με μάδεξ m θαη 2m ακηίζημηπα αθήκμκηαη κα 

πέζμοκ ειεύζενα από ύρε 2h θαη h ακηίζημηπα, όπςξ ζημ ζπήμα. Ακ 

δεκ οπάνπεη ακηίζηαζε από ημκ αένα, πμημ από ηα δύμ ζώμαηα ζα 

θηάζεη ζημ έδαθμξ με:  

i) μεγαιύηενε Κηκεηηθή εκένγεηα  ii) μεγαιύηενε ηαπύηεηα. 

Να δηθαημιμγήζηε πιήνςξ ηεκ απάκηεζή ζαξ. 

 

Θέμα Β 

Έκα ζώμα μάδαξ 2kg, ενεμεί ζε με ιείμ μνηδόκηημ επίπεδμ. Σε μηα 

ζηηγμή δέπεηαη ηεκ επίδναζε μηαξ ζηαζενήξ μνηδόκηηαξ δύκαμεξ F=10N, 

με απμηέιεζμα κα θηκεζεί θαη ηε ζηηγμή πμο έπεη δηακύζεη απόζηαζε  10m κα έπεη ηαπύηεηα 

8m/s. 

i) Να ζπεδηάζηε ζημ ζπήμα ηηξ δοκάμεηξ πμο αζθμύκηαη ζημ ζώμα θαη κα οπμιμγίζηε ημ 

ένγμ ηεξ δύκαμεξ F γηα ηεκ παναπάκς μεηαθίκεζε. 

 

ii) Να εθανμόζηε ημ ζεώνεμα μεηαβμιήξ ηεξ θηκεηηθήξ εκένγεηαξ γηα κα οπμιμγίζηε ημ 

μέηνμ ηεξ ηνηβήξ πμο αζθείηαη ζημ ζώμα. Σηε ζοκέπεηα κα οπμιμγίζηε ημκ ζοκηειεζηή 

ηνηβήξ μιίζζεζεξ μεηαλύ ζώμαημξ θαη επηπέδμο. 

 

 

Πνμθακώξ είκαη γκςζηή ε επηηάποκζε ηεξ βανύηεηαξ g = 10 m/s2 

Καλή Γπιτστία! 

 

Πηγή: http://ylikonet3.blogspot.com 
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