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∆ιαγώνισµα Α Τάξης Ενιαίου Λυκείου

Κινηµατική Υλικού Σηµείου / Νόµοι Νεύτωνα
Σύνολο Σελίδων: οκτώ (8) - ∆ιάρκεια Εξέτασης: 2,5 ώρες

Κυριακή 11 ∆εκεµβρίου 2022

Ονοµατεπώνυµο: #frontistiri

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.

Α.1 Η επιτάχυνση ενός κινητού είναι σταθερή:

(α) πάντα,

(ϐ) µόνο όταν η συνισταµένη των δυνάµεων που αυτό δέχεται είναι σταθερή,

(γ) ποτέ,

(δ) µόνο όταν το κινητό εκτελεί ευθύγραµµη οµαλά µεταβαλλόµενη κίνη-
ση.

Μονάδες 5

Α.2 Σύµφωνα µε το Θεµελιώδη Νόµο της Μηχανικής, ένα σώµα που δέχεται
µια µόνο σταθερή δύναµη κινείται σε κάθε περίπτωση:

(α) προς την κατεύθυνση της δύναµης αυτής,

(ϐ) µε σταθερή ταχύτητα,
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(γ) µε ταχύτητα της οποίας το µέτρο αυξάνεται µε σταθερό ϱυθµό,

(δ) µε επιτάχυνση το διάνυσµα της οποίας παραµένει σταθερό.

Μονάδες 5

Α.3 Η κλίση της ευθείας στο διάγραµµα της ταχύτητας σε συνάρτηση µε
τον χρόνο σε µια ευθύγραµµη οµαλά επιταχυνόµενη κίνηση δίνει :

(α) τη µεταβολή της ταχύτητας.

(ϐ) τη µεταβολή της ϑέσης.

(γ) τον ϱυθµό µεταβολής της ταχύτητας.

(δ) τον ϱυθµό µεταβολής της ϑέσης.

Μονάδες 5

Α.4 ΄Ενα σώµα µάζας µ δέχεται την επίδραση συνισταµένης οριζόντιας δύνα-
µης µέτρου F και αποκτά επιτάχυνση µέτρου α. Κόβουµε το σώµα στη µέση
και στο ένα από τα δύο κοµµάτια µάζας

m

2
ασκούµε συνισταµένη οριζόντια

δύναµη µέτρου 2F , οπότε αυτό αποκτά επιτάχυνση µέτρου α1. Μεταξύ α

και α1 ισχύει :

(α) α = 2α1

(ϐ) α = 4α1

(γ) α1 = 4α

(δ) α1 = 2α

Μονάδες 5
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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.

(α) Κάποια χρονική στιγµή κατά την οποία, η ταχύτητα ενός σώµατος είναι
µηδέν, είναι δυνατόν το σώµα να έχει επιτάχυνση.

(ϐ) Αν υ και α , είναι οι αλγεβρικές τιµές ταχύτητας και επιτάχυνσης α-
ντίστοιχα σε κάποια χρονική στιγµή κατά την ευθύγραµµη κίνηση υλι-
κού σηµείου και ισχύει υ < 0 και α > 0 , η κίνηση του υλικού σηµείου,
εκείνη τη στιγµή είναι επιβραδυνόµενη.

(γ) Αν ένα υλικό σηµείο κινείται ευθύγραµµα και περνάει από ϑέσεις στα
αρνητικά ενός άξονα x′Ox που ορίσαµε πάνω στη διεύθυνση κίνησης,
η µετατόπισή του είναι οπωσδήποτε αρνητική

(δ) Στην ευθύγραµµη κίνηση, αν η επιτάχυνση είναι οµόρροπη µε την
ταχύτητα, το µέτρο της ταχύτητας αυξάνεται.

(ε) Η µάζα των σωµάτων είναι το µέτρο της αδράνειας τους.

Μονάδες 5

Θέµα Β

Β.1 ΄Ενα κιβώτιο είναι αρχικά ακίνητο σε λείο οριζόντιο δάπεδο. Στο κι-
ϐώτιο ασκούνται δυο σταθερές οριζόντιες αντίρροπες δυνάµεις F⃗1 και F⃗2 µε
αποτέλεσµα το κιβώτιο να κινείται µε επιτάχυνση α⃗ οµόρροπη της F⃗1.

Αν καταργηθεί η F⃗2 η επιτάχυνση µε την οποία κινείται το κιβώτιο έχει
διπλάσιο µέτρο χωρίς να αλλάξει ϕορά. Τότε τα µέτρα των δυνάµεων συν-
δέονται µε τη σχέση :
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(α) F1 = 2F2 (ϐ) F2 = 2F1 (γ)F1 = 3F2

Να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Μονάδες 2

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 6

Β.2 ΄Ενας µικρός µεταλλικός κύβος ϐρίσκεται αρχικά ακίνητος σε λείο ο-
ϱιζόντιο δάπεδο. Στον κύβο ασκείται την χρονική στιγµή to = 0 οριζόντια
δύναµη της οποίας η τιµή σε συνάρτηση µε το χρόνο παριστάνεται στο δι-
πλανό διάγραµµα.

Αν t2 = 2t1 , και t3 = 3t1 τότε, να επιλέξετε τη λάθος πρόταση:

(α) στο χρονικό διάστηµα 0 → t1 ο κύβος κινείται ευθύγραµµα οµαλά
επιταχυνόµενα,

(ϐ) στο χρονικό διάστηµα απόt1 → t2 είναι ακίνητος,

(γ) στο χρονικό διάστηµα t2 → t3 ο κύβος επιβραδύνεται.

Μονάδες 2

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 6
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Β.3 Μικρός κύβος κινείται σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Στον κύβο ασκείται
µια σταθερή οριζόντια δύναµη F⃗ κατά τη διεύθυνση της κίνησής του για
χρονικό διάστηµα 6s, οπότε το µέτρο της ταχύτητας του κύβου αυξάνεται
κατά 6m/s. Αν στον ίδιο κύβο ασκείται µια σταθερή οριζόντια δύναµη F⃗1

κατά τη διεύθυνση της κίνησής του µε µέτρο διπλάσιο της F⃗ , τότε το χρονικό
διάστηµα που απαιτείται για να αυξηθεί το µέτρο της ταχύτητας του κύβου
κατά 6m/s είναι ίσο µε :

(α) 12s (ϐ) 3s (γ)6s

Να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Μονάδες 2

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 7

Θέµα Γ

΄Ενα αυτοκίνητο Α περνάει από ένα ϐενζινάδικο µε ταχύτητα vA = 20m/s

και κινείται ευθύγραµµα και οµαλά. Την ίδια στιγµή που την ϑεωρούµε ως
αρχή µέτρησης των χρόνων (to = 0) ένα δεύτερο αυτοκίνητο Β που ϐρίσκεται
100m πίσω από το πρώτο αυτοκίνητο Α, κινείται µε ταχύτητα vB = 40m/s
και επιβραδύνεται µε σταθερή επιβράδυνση α = 5m/s2 .

Γ.1 Να γράψετε τις εξισώσεις κίνησης των δύο αυτοκινήτων, ϑεωρώντας ως
αρχή µέτρησης των αποστάσεων O(x = 0) την ϑέση του αυτοκινήτου Β
την to = 0.

Μονάδες 5

Γ.2 Να υπολογιστεί η ϑέση των δύο αυτοκινήτων καθώς και η µεταξύ τους
απόσταση την χρονική στιγµή t = 2s.

Μονάδες 5

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



Περ
ι -

Φυσ
ική

ς

Σχολική Χρονιά 2022-2023 ∆ιαγώνισµα Α Λυκείου

Γ.3 Να ϐρεθεί η ελάχιστη απόσταση που ϑα πλησιάσουν τα δύο αυτοκίνητα
µεταξύ τους, αν γνωρίζεται ότι σε αυτή την χρονική στιγµή τα αυτο-
κίνητα ϑα έχουν την ίδια ταχύτητα. Εξηγήστε γιατί τότε ϑα έχον την

ελάχιστη µεταξύ τους απόσταση.

Μονάδες 5

Γ.4 Να υπολογιστεί η απόστασή µεταξύ τους την χρονική στιγµή που το
αυτοκίνητο Β ϑα σταµατήσει.

Μονάδες 5

Γ.5 Να γίνουν οι γραφικές παραστάσεις ταχύτητας χρόνου [v = f(t)] σε
κοινό κατάλληλα ϐαθµολογηµένο διάγραµµα.

Μονάδες 5

Θέµα ∆

΄Ενα σώµα µάζας m = 1kg την χρονική στιγµή to = 0 ϐρίσκετε στην ϑέση
xo = 0. Στο παραπάνω σχήµα δίνεται το διάγραµµα της ταχύτητας ως προς
τον χρόνο των διαδοχικών κινήσεων που εκτελεί το σώµα.
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∆.1 Να περιγράψετε το είδος της κίνησης που εκτελεί το σώµα σε κάθε
χρονικό διάστηµα και να υπολογίσετε την επιτάχυνση του σώµατος σε
καθένα από αυτά.

Μονάδες 5

∆.2 Να ϐρεθεί η ϑέση του σώµατος τις χρονικές στιγµές t1 = 5sec, t2 =
15sec, t3 = 25sec.

Μονάδες 7

∆.3 Να ϐρεθεί η συνολική µετατόπιση και το συνολικό διάστηµα που δι-
ένυσε το σώµα κατά την παραπάνω κίνηση.

Μονάδες 7

∆.4 Να γίνουν οι γραφικές παραστάσεις της ϑέσης, και της συνισταµένης
δύναµης που δέχεται το σώµα ως προς τον χρόνο στο χρονικό διάστηµα
σε κατάλληλα ϐαθµολογηµένα διαγράµµατα.

Μονάδες 6

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.
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• ∆ιάρκεια εξέτασης : δύο (2,5) ώρες µετά τη διανοµή των ϕωτοαντι-
γράφων.

Καλή Επιτυχία !

Επιµέλεια :

Μυρτώ Κουρινού, Γιώργος Βασιλάκης, Μιχάλης Καραδηµητρίου

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

-

΄Αλµπερτ Αϊνστάιν
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