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∆ιαγώνισµα Α Τάξης Ενιαίου Λυκείου

Βαρύτητα - Νόµοι Νεύτωνα

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

Κυριακή 13 Μαρτίου 2022

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 Σε µια ευθύγραµµη οµαλά µεταβαλλόµενη κίνηση υλικού σηµείου το
διάνυσµα ~α της επιτάχυνσης του, έχει οπωσδήποτε την ίδια κατεύθυνση µε
το διάνυσµα:

(α) της τελικής του ταχύτητας.

(ϐ) της αρχικής του ταχύτητας.

(γ) της µεταβολής ταχύτητας.

(δ) της µετατόπισης.

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 µάζας m κινείται σε οριζόντιο επίπεδο. Η τριβή ϑα αυξηθεί αν :

(α) λειάνουµε το επίπεδο.

(ϐ) µειώσουµε το εµβαδόν της τριβόµενης επιφάνειας.

(γ) αυξήσουµε τη µάζα του σώµατος.

(δ) τίποτα από τα παραπάνω.

Α.4 ΄Ενα ϕορτηγό και ένα επιβατικό αυτοκίνητο συγκρούονται σε οριζόν-
τιο δρόµο και κατά την επαφή τους ασκεί δύναµη το ένα πάνω στο άλλο.
Μεγαλύτερη δύναµη κατά την επαφή ϑα δέχεται :

(α) το ϕορτηγό.

(ϐ) το αυτοκίνητο.

(γ) εκείνο που κινείται µε την µεγαλύτερη ταχύτητα πριν την σύγκρουση.

(δ) κανένα από τα δύο.

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) ΄Ολα τα σώµατα σταµατούν να κινούνται όταν παύουν να ασκούνται
πάνω τους δυνάµεις.

(ϐ) Η τριβή ολίσθησης εξαρτάται από την ταχύτητα µε την οποία κινείται το
σώµα στο οποίο ασκείται.

(γ) Τα σώµατα έχουν αδράνεια µόνο όταν κινούνται.

(δ) Μια ευθύγραµµη οµαλά µεταβαλλόµενη κίνηση όπου η τιµή της ταχύτη-
τας και η τιµή της επιτάχυνσης έχουν αντίθετα πρόσηµα, χαρακτηρίζε-
ται ως επιβραδυνόµενη.

(ε) Η επιτάχυνση της ϐαρύτητας έχει το ίδιο µέτρο σε κάθε σηµείο της
επιφάνειας της γής.
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Θέµα Β

Β.1 ΄Ενα κιβώτιο ϐάρους w µόλις που ισορροπεί (δηλαδή ισορροπεί οριακά)
σε κεκλιµένο επίπεδο γωνίας κλίσης φ για το οποίο ηµφ = 0, 6,συνφ = 0, 8.

Ο συντελεστής της οριακής στατικής τριβής (µs) είναι ίσος µε :

(α)
3

4
(ϐ)

1

2
(γ)

4

3

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

Β.2 ΄Ενα σώµα αφήνεται να πέσει ελεύθερα από την ταράτσα ενός κτηρίου
ύψους H και ϕτάνει στο έδαφος µε ταχύτητα µέτρου υ1. Η ταχύτητα του

σώµατος όταν αυτό έχει µετατοπιστεί κατά h =
H

9
από την αρχική του ϑέση

είναι :

(α) 3υ1 (ϐ)
υ1
9

(γ)
υ1
3

Να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Να αιτι-
ολογήσετε την απάντησή σας. [2+5= 7 µονάδες]

Β.3 Κιβώτιο µάζας m ϐρίσκεται σε οριζόντιο δάπεδο. Με τη ϐοήθεια δυο
σχοινιών ασκούνται στο κιβώτιο δύο δυνάµεις, όπως δείχνονται στο παρακάτω
σχήµα, µε µέτρα F1 = 5F και F2 = F .
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Αν το κιβώτιο κινείται ευθύγραµµα µε σταθερή ταχύτητα και g είναι το
µέτρο της επιτάχυνσης της ϐαρύτητας, τότε ο συντελεστής τριβής ολίσθησης
µ µεταξύ κιβωτίου και επιπέδου είναι :

(α)
2F

mg
(ϐ)

4F

mg
(γ)

6F

mg

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

Θέµα Γ

Κιβώτιο µάζας m = 2kg αρχικά ηρεµεί σε λείο οριζόντιο δρόµο. Τη
χρονική στιγµή t0 = 0s ασκείται στο κιβώτιο σταθερή οριζόντια δύναµη
µέτρου F = 4N , όπως ϕαίνεται στο παρακάτω σχήµα.

Να υπολογίσετε :

Γ.1 το διάστηµα που διανύει το κιβώτιο από τη χρονική στιγµή t0 = 0s
µέχρι τη χρονική στιγµήt1 = 5s.

Τη χρονική στιγµή t1 και χωρίς να καταργηθεί η δύναµη ~F , το κιβώτιο
εισέρχεται µε την ταχύτητα που έχει εκείνη τη στιγµή σε ένα τραχύ τµήµα του
δρόµου µε το οποίο εµφανίζει τριβή ολίσθησης, µε αποτέλεσµα να κινείται
τώρα ευθύγραµµα και οµαλά. Να υπολογίσετε :

http://www.perifysikhs.com 4 Φροντιστηρι Επιστηµών



Πε
ρι
- Φ

υσ
ική

ς

Σχολική Χρονιά 2021-2022 ∆ιαγώνισµα Α Λυκείου

Γ.2 το συντελεστή τριβής ολίσθησης µεταξύ του κιβωτίου και του δρόµου.

Στην συνέχεια και αφού το κιβώτιο διανύσει διάστηµα s = 10m κινούµενο
µε την παραπάνω σταθερή ταχύτητα, καταργείται η δύναµη ~F και το σώµα
επιβραδύνεται µέχρι να σταµατήσει την χρονική στιγµή t2,

Γ.3 Να υπολογίσετε το διάστηµα s′ που ϑα διανύσει το σώµα στο τραχύ
τµήµα του δαπέδου µέχρι να σταµατήσει καθώς και την χρονική στιγµή
t2 που ϑα σταµατήσει.

Γ.4 Να κατασκευάσετε τα διαγράµµατα ταχύτητας-χρόνου και συνισταµέν-
ης δύναµης-χρόνου για όλη τη διάρκεια της κίνησης( 0→ t2).

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

[6+6+6+7 µονάδες]

Θέµα ∆

Σώµα Σ1 µάζας m1 = 1kg και σφαιρίδιο Σ2 µάζας m2 = 2kg ηρεµούν σε
σηµείο Α ενός οριζοντίου επιπέδου που ταυτίζεται µε τον άξονα x′Ox. Την
χρονική στιγµή to = 0 το σφαιρίδιο εκτοξεύεται προς τα πάνω µε ταχύτητα
µέτρου υo = 20m/s ενώ το Σώµα Σ1 δέχεται δύναµη ~F η οποία έχει µέτρο
10N και σχηµατίζει γωνία φ = 30o µε το οριζόντιο επίπεδο, όπως ϕαίνεται
στο σχήµα.

Να υπολογιστεί :

∆.1 το µέτρο του ϱυθµού µεταβολής της ταχύτητας του σφαιριδίου κατά την
άνοδο του, καθώς και το µέγιστο ύψος στο οποίο ϑα ϕτάσει.

http://www.perifysikhs.com 5 Φροντιστηρι Επιστηµών



Πε
ρι
- Φ

υσ
ική

ς

Σχολική Χρονιά 2021-2022 ∆ιαγώνισµα Α Λυκείου

∆.2 το µέτρο της τριβής ολίσθησης που δέχεται το Σ1 και το µέτρο της
συνολικής δύναµης που δέχεται από το έδαφος κατά την κίνηση του.

∆.3 το µέτρο της επιτάχυνσης του Σ1.

∆.4 η ταχύτητα του Σ1 την χρονική στιγµή t1 που έχει υποδιπλασιαστεί η
ταχύτητα του σφαιριδίου.

∆.5 η συνολική µετατόπιση και το διάστηµα που διανύει το σφαιρίδιο από
την στιγµή to = 0 της εκτόξευσης του, µέχρι και την στιγµή που
επιστρέφει στο έδαφος.

[4+6+5+6+4 µονάδες]

∆ίνεται : Η επιτάχυνση της ϐαρύτητας g = 10m/s2 , ο συντελεστής τριβής
ολίσθησης µ =

√
3
5 που αναπτύσσεται ανάµεσα στο Σ1 και το δάπεδο. Επίσης

δίνονται ηµ30o = 1
2 και συν30o =

√
3
2 Να ϑεωρήσετε αµελητέες τις αντιστάσεις

του αέρα κατά την κίνηση του σφαιριδίου και του σώµατος.

Ανδρέας Χουλάκης , Θεοδώρα Χουδαλάκη, ∆ρ. Μιχάλης Καραδηµητρίου

Καλή Επιτυχία !

- Το πιο ακατανόητο πράγµα στον κόσµο είναι ότι ο κόσµος είναι κατανοητός

-

΄Αλµπερτ Αϊνστάιν

http://www.perifysikhs.com 6 Φροντιστηρι Επιστηµών


