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∆ιαγώνισµα Α Τάξης Ενιαίου Λυκείου

∆υναµική Υλικού Σηµείου

Σύνολο Σελίδων: έξι (6) - ∆ιάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες

Κυριακή 24 Μάρτη 2019

Βαθµολογία %

Ονοµατεπώνυµο:

Θέµα Α

Στις ηµιτελείς προτάσεις Α.1 – Α.4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό

της πρότασης και, δίπλα, το γράµµα που αντιστοιχεί στη ϕράση η οποία τη

συµπληρώνει σωστά. [4 × 5 = 20 µονάδες]

Α.1. ΄Ενας άνθρωπος περπατά σε οριζόντιο δρόµο. Η δύναµη που τον κινεί
είναι :

(α) Η δύναµη της τριβής που ασκείται στα πέλµατα των ποδιών του.

(ϐ) Η κάθετη αντίδραση του εδάφους.

(γ) Το ϐάρος του.

(δ) Η δύναµη που ασκεί στο έδαφος.

Α.2. Η ταχύτητα ενός σώµατος είναι σταθερή σε τιµή και κατεύθυνση όταν
η συνολική δύναµη που ενεργεί σε αυτό :

(α) είναι σταθερή σε τιµή και κατεύθυνση.

(ϐ) είναι µηδενική.

(γ) µεγαλώνει γραµµικά µε το χρόνο.

(δ) µικραίνει γραµµικά µε το χρόνο.
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Α.3. Σώµα ισορροπεί σε λείο οριζόντιο δάπεδο. Στο σώµα ασκούνται τρεις
οριζόντιες δυνάµεις F1, F2, F3. Αν οι δυνάµεις F2 και F3 είναι κάθετες
µεταξύ τους, τότε η δύναµη F1 έχει µέτρο :

(α) F2 + F3

(ϐ) F2 − F3

(γ)

√
F2 + F3

(δ)

√
F 2
2 + F 2

3

Α.4. Σώµα κινείται σε οριζόντιο δάπεδο. Η δύναµη της τριβής ολίσθησης
µεταξύ σώµατος και επιπέδου εξαρτάται :

(α) µόνο από την κάθετη δύναµη που ασκεί το επίπεδο στο σώµα.

(ϐ) από τη ϕύση των επιφανειών επαφής.

(γ) από το εµβαδόν της επιφάνειας επαφής

(δ) από την ταχύτητα του σώµατος.

Α.5. Να γράψετε στο τετράδιο σας το γράµµα κάθε πρότασης και δίπλα σε

κάθε γράµµα τη λέξη Σωστό, για τη σωστή πρόταση, και τη λέξη Λάθος, για τη

λανθασµένη. [5 × 1 = 5 µονάδες]

(α) ΄Ενα σώµα ϑα κινηθεί ευθύγραµµα οµαλά επιταχυνόµενα αν η συνι-
σταµένη των δυνάµεων που ϑα επενεργήσουν σε αυτό είναι µηδέν.

(ϐ) Αδράνεια είναι η ιδιότητα των σωµάτων να αντιστέκονται σε κάθε µετα-
ϐολή της κινητικής τους κατάστασης.

(γ) Το διάστηµα που ϑα διανύσει σώµα το οποίο ξεκινά από την ηρεµία
και κινείται µε σταθερή επιτάχυνση, είναι ανάλογο µε το τετράγωνο του
χρόνου.

(δ) Οι δυνάµεις στην ϕύση εµφανίζονται πάντα σε Ϲεύγη δράσης και α-
ντίδρασης σύµφωνα µε την 1ο Νόµο του Νεύτωνα.

http://www.perifysikhs.com 2



Πε
ρι
- Φ

υσ
ική

ς

Σχολική Χρονιά 2018-2019 ∆ιαγώνισµα Α Λυκείου

(ε) Αν η αλγεβρική τιµή της επιτάχυνσης σώµατος είναι αρνητική, η τα-
χύτητα του κατά µέτρο οπωσδήποτε µειώνεται.

Θέµα Β

Β.1. ∆ύο µικρές µεταλλικές σφαίρες (1) και (2) αφήνονται ελεύθερες να
κινηθούν χωρίς αρχική ταχύτητα από διαφορετικά ύψη. Η σφαίρα (1) α-
ϕήνεται από ύψος h1 και η σφαίρα (2) αφήνεται από ύψος h2. Η επιτάχυνση
της ϐαρύτητας είναι σταθερή και η σφαίρα (1) χρειάζεται διπλάσιο χρόνο σε

σχέση µε την (2) για να ϕτάσει στο έδαφος. Ο λόγος των υψών
h1
h2

, από τα

οποία αφέθηκαν να πέσουν τα σώµατα είναι ίσος µε :

(α) 4 (ϐ) 2 (γ)
1

2

Να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Να αιτιο-
λογήσετε την απάντησή σας. [ 2+6 = 8 µονάδες]

Β.2. ∆ύο σώµατα Σ1 και Σ2 µε µάζεςm1 = m καιm2 = 2m κινούνται πάνω
σε οριζόντιο δάπεδο µε ίσες σταθερές ταχύτητες µε την επίδραση σταθερών
οριζόντιων δυνάµεων µε µέτρα F1 και F2 αντίστοιχα. Ο συντελεστής τριβής
ανάµεσα στο δάπεδο και τα σώµατα είναι µ και η επιτάχυνση της ϐαρύτητας
g. Για τα µέτρα των δύο δυνάµεων ισχύει :

(α) F1 = F2 (ϐ) F1 = 2F2 (γ)F2 = 2F1

Να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Να αιτιο-
λογήσετε την απάντησή σας. [2+7= 9 µονάδες]
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Β.3. ΄Ενα κιβώτιο ϐάρους w µόλις που ισορροπεί ακίνητο πάνω σε κεκλι-
µένο επίπεδο γωνίας κλίσης φ (δηλαδή αν αυξηθεί η κλίση το σώµα ϑα
ολισθήσει προς τα κάτω). Ο συντελεστής της στατικής τριβής ανάµεσα στο
κιβώτιο και το επίπεδο ϑα είναι ίσος µε :

(α) µs = ηµφ (ϐ) µs = συνφ (γ)µs = εφφ

Να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Να αιτιο-
λογήσετε την απάντησή σας. [2+6= 8 µονάδες]

Θέµα Γ

Στο γήπεδο του σχολείου σας πραγµατοποιείτε ένα πείραµα µε αφορµή
την διδασκαλία των Νόµων του Νεύτωνα. ΄Ενα αµαξίδιο µάζας m = 10kg
που εκτελεί ευθύγραµµη οµαλή κίνηση µε ταχύτητα µέτρου υ1 = 10m/s
διανύει S1 = 100m και στην συνέχεια αποκτά σταθερή επιβράδυνση µέχρι να
σταµατήσει. Με ένα χρονόµετρο µετράτε ότι η διάρκεια της επιβραδυνόµενης
κίνησης είναι ∆t = 5s.

Γ.1 Να υπολογίσετε το µέτρο της επιβράδυνσης του σώµατος.

Γ.2 Να κατασκευάσετε το διάγραµµα ταχύτητας - χρόνου σε κατάλληλα
ϐαθµολογηµένους άξονες και να υπολογίσετε µε την ϐοήθεια του το
συνολικό διάστηµα που διανύει το σώµα κατά την κίνηση του.

Γ.3 Να υπολογίσετε την µέση ταχύτητα του σώµατος κατά την παραπάνω
κίνηση.

Γ.4 Να ϐρεθεί ο συντελεστής τριβής που αναπτύσσετε ανάµεσα στο αµαξίδιο
και το έδαφος, αν γνωρίζεται ότι η τριβή είναι η µόνη δύναµη που το
επιβραδύνει.
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∆ίνεται : η επιτάχυνση της ϐαρύτητας g = 10m/s2

[6+6+6+7 µονάδες]

Θέµα ∆

Σώµα µάζας m = 2kg ισορροπεί µε την ϐοήθεια αβαρούς νήµατος όπως
στο σχήµα πάνω σε κεκλιµένο επίπεδο γωνίας κλίσης φ = 30o και σε ύψος
h = 3m. Την χρονική στιγµή to = 0 το νήµα κόβεται. Η επιτάχυνση µε την
οποία ϑα κινηθεί το σώµα πάνω στο κεκλιµένο επίπεδο είναι α = 3

m

s2
, να

υπολογίσετε :

∆.1 τη δύναµη που δέχεται το σώµα από το νήµα, όσο αυτό ισορροπεί,

∆.2 το συντελεστή τριβής ολίσθησης µ του κεκλιµένου επιπέδου,

∆.3 την ταχύτητα που ϑα έχει αποκτήσει το σώµα όταν ϑα ϕτάσει στη ϐάση
του κεκλιµένου επιπέδου.

Στη συνέχεια το σώµα µε την ταχύτητα που έχει αποκτήσει στην ϐάση
του κεκλιµένου εισέρχεται σε τραχύ οριζόντιο δάπεδο µε συντελεστή τριβής
ολίσθησης µ′ = 0, 5.

∆.4 Να υπολογίσεις το µέτρο και την κατεύθυνση της δύναµης που δέχεται
το σώµα από το οριζόντιο δάπεδο κατά την κίνηση του σε αυτό,
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∆.5 να υπολογίσετε το διάστηµα που ϑα διανύσει το σώµα µέχρι να σταµα-
τήσει.

∆ίνονται : η επιτάχυνση της ϐαρύτητας g = 10m/s2, ηµ30o =
1

2
, συν30o =

√
3

2

[4+5+6+5+5 µονάδες]

Να διαβάσετε µε προσοχή τις παρακάτω οδηγίες

� Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω µέρος των ϕωτοαντι-
γράφων αµέσως µόλις σας παραδοθούν. Τυχόν σηµειώσεις σας πάνω
στα ϑέµατα δεν ϑα ϐαθµολογηθούν σε καµία περίπτωση. Κατά την απο-
χώρησή σας να παραδώσετε µαζί µε το τετράδιο και τα ϕωτοαντίγραφα.

� Να απαντήσετε στο τετράδιο σας σε όλα τα ϑέµατα µόνο µε µπλε ή µόνο
µε µαύρο στυλό, µε µελάνι που δεν σβήνει. Μολύβι επιτρέπεται, µόνο
αν το Ϲητάει η εκφώνηση, και µόνο για πίνακες, διαγράµµατα κλπ

� Κάθε απάντηση επιστηµονικά τεκµηριωµένη είναι αποδεκτή.

� ∆ιάρκεια εξέτασης : δύο (2) ώρες µετά τη διανοµή των ϕωτοαντιγράφων.

Επιµέλεια : ∆ρ. Μιχάλης Καραδηµητρίου, Λευτέρης Τζανής

Καλή Επιτυχία !
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