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∆ιαγώνισµα Α Τάξης Ενιαίου Λυκείου

Βαρύτητα - ∆υναµική Υλικού Σηµείου

Σύνολο Σελίδων: έξι (6) - ∆ιάρκεια Εξέτασης: 2,5 ώρες

Κυριακή 8 Μαρτίου 2020

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 ∆ύο ϑαλαµίσκοι εκτοξεύονται από την επιφάνεια της σελήνης µε την
ίδια κατακόρυφη αρχική ταχύτητα. Αν υποθέσουµε ότι η µόνη ασκούµενη
δύναµη είναι εκείνη της ϐαρύτητας τότε :

(α) Ο ϑαλαµίσκος µε την µεγαλύτερη µάζα ϑα αποκτήσει και την µικρότερη
επιβράδυνση.

(ϐ) Οι ϑαλαµίσκοι ϑα ϕτάσουν στο ίδιο µέγιστο ύψος από την επιφάνεια
της σελήνης.

(γ) πρώτος ϑα επιστρέψει στο έδαφος ο ϑαλαµίσκος µε την µεγαλύτερη
µάζα

(δ) ο ϱυθµός µεταβολής της ταχύτητας του ϑαλαµίσκου µε την µεγαλύτερη
µάζα ϑα είναι και µεγαλύτερος.
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Α.2 ΄Οταν ένα σώµα µικρών διαστάσεων ισορροπεί :

(α) Η συνισταµένη των δυνάµεων πάνω του ϑα είναι ϑετική.

(ϐ) Η συνισταµένη των δυνάµεων πάνω του ϑα είναι αρνητική.

(γ) Η συνισταµένη των δυνάµεων πάνω του ϑα είναι µηδέν.

(δ) Η συνισταµένη των δυνάµεων πάνω του είναι αδύνατο να προσδιοριστεί.

Α.3 ΄Ενα σώµα ισορροπεί αναρτηµένο στο κάτω άκρο αβαρούς και µη ε-
κτατού νήµατος, όπως ϕαίνεται στο σχήµα. Η αντίδραση του ϐάρους του
σώµατος ϑα είναι :

(α) Η δύναµη που ασκείται από το νήµα στο σώµα.

(ϐ) Η δύναµη που ασκείται από την οροφή στο νήµα.

(γ) Η δύναµη που ασκείται από το σώµα στην Γη.

(δ) Η δύναµη που ασκείται από το σώµα στο νήµα.

Α.4 ∆ύο δυνάµεις µέτρου 8N και 4N ασκούνται στο ίδιο σώµα. Η συνιστα-
µένη τους έχει µέτρο ίσο µε :

(α) 12N

(ϐ) 4N

(γ)

√
80N

(δ) τα στοιχεία δεν επαρκούν για να απαντήσουµε.
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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) Η επιτάχυνση της ϐαρύτητας εξαρτάται µόνο από το ύψος πάνω από
την επιφάνεια της γης.

(ϐ) Ο Ισαάκ Νεύτωνας έζησε στην περίοδο 1920 - 1990 µ.Χ.

(γ) Σύµφωνα µε τον 2ο Νόµο του Νεύτωνα οι δυνάµεις στην ϕύση εµφα-
νίζονται πάντα σε Ϲευγάρια ¨∆ράσης - Αντίδρασης¨

(δ) Η σελήνη έχει µικρότερη αδράνεια σε σχέση µε την γη.

(ε) Ο ϱυθµός µεταβολής της ταχύτητας ενός σώµατος είναι σταθερός όταν
η συνισταµένη των ασκούµενων σε αυτό δυνάµεων είναι µηδέν.

Θέµα Β

Β.1 ∆ύο µαθητές του Λυκείου σας στέκονται ακίνητοι σε πατίνια στην αυλή
του σχολείου σας (να ϑεωρηθεί λείο δάπεδο). Σας είναι γνωστό ότι οι µαθητές
κρατούν τα δύο άκρα ενός τεντωµένου σχοινιού αµελητέας µάζας, ο µαθητής
Α έχει µάζαmA και ο µαθητής Β έχει µάζαmB = 2mA. Τραβώντας το σχοινί,
αρχίζουν να κινούνται µε επιταχύνσεις µέτρου αA και αB αντίστοιχα, για τις
οποίες ϑα ισχύει :

(α) αA = αB = 0

(ϐ) αA = 2αB

(γ) αB = 2αA

Να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Να αιτιο-
λογήσετε την απάντησή σας. [2+6= 8 µονάδες]
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Β.2 ∆ύο µπαλάκια του τένις αφήνονται ταυτόχρονα να πέσουν από την τα-
ϱάτσα και τον 1ο όροφο του σχολείου σας. Το µπαλάκι (1) ϕτάνει στο έδαφος
την στιγµή t1 και το µπαλάκι (2) την χρονική στιγµή t2 = 2t1. Αν H είναι το
ύψος του 1ου ορόφου σε σχέση µε το έδαφος, τότε η απόσταση ταράτσας -
1ου ορόφου ϑα είναι ίση µε :

(α) H (ϐ) 4H (γ) 3H

Για την απάντηση σας να ϑεωρήσετε ότι οι αντιστάσεις του αέρα ϑεωρούνται

αµελητέες και η µόνη ασκούµενη δύναµη στα µπαλάκια είναι η ϐαρυτική έλξη

της γης.

Να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Να αιτιο-
λογήσετε την απάντησή σας. [2+7= 9 µονάδες]

Β.3 ΄Ενας γερανός ανυψώνει ένα κιβώτιο ϐάρους w = mg ασκώντας του
µια κατακόρυφη δύναµη F . Σε µια χρονική στιγµή που η επιτάχυνση του
κιβωτίου είναι 2g, η δύναµη F ϑα έχει µέτρο ίσο µε :

(α) w (ϐ) 2w (γ)3w

Για την απάντηση σας να ϑεωρήσετε ότι οι αντιστάσεις του αέρα ϑεωρούνται

αµελητέες. ∆ίνεται g η επιτάχυνση της ϐαρύτητας

Να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Να αιτιο-
λογήσετε την απάντησή σας. [2+7= 9 µονάδες]

Θέµα Γ

Σώµα µάζας m = 10kg είναι ακίνητο σε οριζόντιο επίπεδο. Με την ε-
πίδραση σταθερής και οριζόντιας δύναµης µέτρου F = 30N το σώµα αποκτά
ταχύτητα µέτρου υ = 8m/s µετά από χρόνο χρόνο t = 4s.

Γ.1 Να υπολογίσετε το µέτρο της επιτάχυνσης του σώµατος.
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Γ.2 Να δικαιολογήσετε τον λόγο για τον οποίο το δάπεδο δεν είναι λείο και
να υπολογίσετε το µέτρο της τριβής ολίσθησης που ασκείται στο σώµα
από το δάπεδο κατά την κίνηση του.

Γ.3 Να υπολογίσετε τον συντελεστή τριβής ολίσθησης.

Την χρονική στιγµή t = 4s καταργείται ακαριαία η δύναµη F και το σώµα
επιβραδύνεται µέχρι να σταµατήσει εξαιτίας της τριβής.

Γ.4 Να κατασκευάσετε το διάγραµµα ταχύτητας χρόνου για την κίνηση του
σώµατος, ϑεωρώντας ως t = 0 την στιγµή που ασκήθηκε σε αυτό η
δύναµη F .

Γ.5 Από το παραπάνω διάγραµµα να υπολογίσετε το συνολικό διάστηµα
που διανύει το σώµα κατά την κίνηση του.

∆ίνεται η επιτάχυνση της ϐαρύτητας g = 10m/s2

[4+6+4+6+5 µονάδες]

Θέµα ∆

΄Ενα κιβώτιο µάζας m ισορροπεί µε την ϐοήθεια αβαρούς νήµατος πάνω
σε κεκλιµένο επίπεδο γωνίας κλίσης φ = 30o. Κάποια στιγµή που την ϑε-
ωρούµε ως στιγµή to = 0 το νήµα κόβεται και κατέρχεται επιταχυνόµενο
στο κεκλιµένο επίπεδο µε το οποίο εµφανίζει συντελεστή τριβής ολίσθησης
µ1 ϕτάνοντας στη ϐάση του µε ταχύτητα υ1 την στιγµή t1, έχοντας διανύσει
διάστηµα S1. Στην συνέχεια µε την ίδια ταχύτητα εισέρχεται σε οριζόντιο
επίπεδο µε το οποίο εµφανίζει συντελεστή τριβής µ2 και σταµατάει την χρο-
νική στιγµή t2 έχοντας διανύσει απόσταση S2.

Για την παραπάνω κίνηση δίνεται το διάγραµµα ταχύτητας - χρόνου.
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∆.1 Αν η δύναµη που ασκεί το νήµα στο κιβώτιο έχει µέτρο 5N να ϐρεθεί η
µάζα του κιβωτίου.

∆.2 Να ϐρεθούν οι χρονικές στιγµές t1 και t2 , η ταχύτητα υ1 και το συνολικό
διάστηµα της κίνησης του κιβωτίου.

∆.3 Να γίνει το διάγραµµα επιτάχυνσης χρόνου για την παραπάνω κίνηση

∆.4 Να ϐρεθούν οι συντελεστές τριβής ολίσθησης µ1 και µ2.

∆.5 Να ϐρεθεί το αρχικό ύψος H.

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

2
, συν30o =

√
3

2

[5+4+5+6+5 µονάδες]

Επιµέλεια : Μυρτώ Κουρίνου, ∆ρ. Μιχάλης Καραδηµητρίου

Καλή Επιτυχία !
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