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∆ιαγώνισµα Α Τάξης Ενιαίου Λυκείου

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

Κυριακή 12 Μαρτίου 2023

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 ∆ύο σώµατα µε µάζες m1 και m2 > m1 αφήνονται από το ίδιο ύψος και
κινούνται κατακόρυφα, δεχόµενα µόνο την δύναµη του ϐάρους τους.

(α) το σώµα µε την µεγαλύτερη µάζα ϑα κινηθεί µε µεγαλύτερη επιτάχυν-
ση.

(ϐ) το σώµα µε την µεγαλύτερη µάζα ϑα ϕτάσει πρώτο στο έδαφος µε µε-
γαλύτερη ταχύτητα.

(γ) το σώµα µε την µικρότερη µάζα ϑα ϕτάσει πρώτο στο έδαφος µε µεγα-
λύτερη ταχύτητα.

(δ) τα σώµατα ϕτάνουν ταυτόχρονα στο έδαφος µε ίδιες ταχύτητες.

Μονάδες 5
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Α.2 Η επιτάχυνση ενός κινητού έχει πάντα κατεύθυνση:

(α) ίδια µε αυτήν της ταχύτητάς του.

(ϐ) ίδια µε αυτήν της κίνησής του.

(γ) ίδια µε αυτήν της συνισταµένης των δυνάµεων που του ασκούνται.

(δ) κάθετη προς αυτήν της συνισταµένης των δυνάµεων που του ασκούνται.

Μονάδες 5

Α.3 Αν η συνισταµένη των δυνάµεων που ασκούνται σε ένα σώµα είναι
µηδέν, τότε το σώµα:

(α) παραµένει πάντα ακίνητο,

(ϐ) κινείται ευθύγραµµα και επιβραδύνεται µέχρι να ακινητοποιηθεί,

(γ) κινείται ευθύγραµµα και οµαλά ή ηρεµεί,

(δ) κινείται ευθύγραµµα οµαλά επιταχυνόµενα

Μονάδες 5

Α.4 Ο οδηγός ενός λεωφορείου καθώς κινείται αντιµετωπίζει πρόβληµα µε
τα ϕρένα του και πέφτει πάνω σε ένα µικρό ΙΧ αυτοκίνητο.

(α) Το αυτοκίνητο δέχεται από το ϕορτηγό δύναµη που είναι ίση µε την
δύναµη που ασκεί το αυτοκίνητο στο ϕορτηγό.

(ϐ) Το αυτοκίνητο δέχεται από το ϕορτηγό δύναµη που είναι αντίθετη µε
την δύναµη που ασκεί το αυτοκίνητο στο ϕορτηγό.

(γ) Το αυτοκίνητο δέχεται από το ϕορτηγό µεγαλύτερη σε µέτρο δύναµη
από εκείνη που ασκεί το ίδιο στο ϕορτηγό.

(δ) ο αυτοκίνητο δέχεται από το ϕορτηγό µικρότερη σε µέτρο δύναµη από
εκείνη που ασκεί το ίδιο στο ϕορτηγό.

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) Η κίνηση ενός αλεξιπτωτιστή που πέφτει κατακόρυφα στον αέρα, µε
ανοιγµένο το αλεξίπτωτο, µπορεί να χαρακτηριστεί ως ελεύθερη πτώση.

(ϐ) Η στατική τριβή είναι δύναµη µεταβλητού µέτρου.

(γ) Σύµφωνα µε τον τρίτο νόµο του Νεύτωνα σε κάθε σώµα ασκούνται δύο
αντίθετες δυνάµεις.

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

(ε) Μέτρο της Αδράνειας για ένα σώµα είναι η µάζα του.

Μονάδες 5

Θέµα Β

Β.1 ∆ύο πέτρες Α, και Β αφήνονται αντίστοιχα από τα ύψη hA, hB πάνω
από το έδαφος να εκτελέσουν ελεύθερη πτώση. Αν για τους χρόνους πτώσης
µέχρι το έδαφος ισχύει η σχέση tA = 2tB, τότε τα ύψη hA και hB ικανοποιούν
τη σχέση:

(α) hA = 2hB (ϐ) hA = 4hB (γ)hA = 8hB

Να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Μονάδες 2

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 6
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Β.2 Κιβώτιο µάζας m ϐρίσκεται σε οριζόντιο δάπεδο. Με τη ϐοήθεια δυο
σχοινιών ασκούνται στο κιβώτιο δυο δυνάµεις, όπως δείχνονται στη διπλανή
εικόνα, µε µέτρα F1 = 5F και F2 = F . Σας δίνεται ότι το κιβώτιο κινείται
µε σταθερή ταχύτητα και g είναι το µέτρο της επιτάχυνσης της ϐαρύτητας.

Ο συντελεστής τριβής ολίσθησης µ µεταξύ κιβωτίου και δαπέδου είναι :

(α)
2F

mg
(ϐ)

4F

mg
(γ)

6F

mg

Μονάδες 2

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 6

Β.3 ΄Ενα κιβώτιο ϐάρους w αφήνεται από την κορυφή κεκλιµένου επιπέδου
γωνίας κλίσης ϕ και αφού ϕτάσει στο έδαφος συνεχίζει να κινείται σε ορι-
Ϲόντιο επίπεδο µέχρι τελικά να σταµατήσει.

Σας δίνεται ότι το κεκλιµένο και το οριζόντιο επίπεδο είναι κατασκευα-
σµένα από το ίδιο υλικό. Αν η τριβή ολίσθησης που δέχεται το κιβώτιο κατά
την κίνηση του στο οριζόντιο επίπεδο έχει µέτρο To και αντίστοιχα η δύναµη
τριβής ολίσθησης που δέχεται στο κεκλιµένο επίπεδο έχει µέτρο Tk τότε :
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(α) Tk = To (ϐ) Tk = Toσυνϕ (γ)Tk = Toηµϕ

Να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Μονάδες 2

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 7

Θέµα Γ

Από την ταράτσα ψηλού κτηρίου και από ύψος H = 45m, µια µικρή
µεταλλική σφαίρα µάζας m = 0, 5kg αφήνεται την χρονική στιγµή to = 0 να
πέσει ελεύθερα χωρίς αρχική ταχύτητα. Οι αντιστάσεις του αέρα αγνοούνται
κατά την πτώση της σφαίρας και το µέτρο της επιτάχυνσης της ϐαρύτητας
ϑεωρείται g = 10m/s2.

Γ.1 Να υπολογιστεί ο ϱυθµός µεταβολής της ταχύτητας της σφαίρας µέχρι
να ϕτάσει στο έδαφος.

Μονάδες 3

Γ.2 Να υπολογιστεί ο χρόνος πτώσης της σφαίρας από την στιγµή που την
αφήσαµε ελεύθερη µέχρι να ϕτάσει στο έδαφος καθώς και η ταχύτητα
της την στιγµή που ϕτάνει στο έδαφος

Μονάδες 7

Γ.3 Να υπολογιστεί η απόσταση της σφαίρας από το έδαφος την χρονικη
στιγµή t1 = 2s.

Μονάδες 5

Γ.4 Να υπολογιστεί η κατακόρυφη µετατόπιση της σφαίρας κατά την διάρ-
κεια του δεύτερου δευτερολέπτου της κίνησης της.
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Μονάδες 5

Γ.5 Αν κατά την κάθοδο της η σφαίρα δέχεται από τον αέρα σταθερή κατα-
κόρυφη δύναµη αντίστασης µε µέτρο Fαερ = 2N , να υπολογίσετε την
επιτάχυνση µε την οποία ϑα κατέρχεται.

Μονάδες 5

Θέµα ∆

Συµπαγής και οµογενής κύβος, µάζας m = 2kg, ηρεµεί σε οριζόντιο
επίπεδο. Το επίπεδο χωρίζεται σε δύο περιοχές (επιφάνειες) διαφορετικής
υφής, οι οποίες είναι τοποθετηµένες όπως στο σχήµα (σηµείο Σ = σηµείο
αλλαγής επιφάνειας). Τη χρονική στιγµή to = 0 ασκείται στον κύβο σταθερή
οριζόντια δύναµη µέτρου F = 6N , παράλληλη προς το επίπεδο η οποία
καταργείται σε µια χρονική στιγµή t2 = 10s. Επίσης σας είναι γνωστό ότι
την χρονική στιγµή t1 = 5s ο κύβος διέρχεται από το σηµείο Σ.

Το µέτρο της ταχύτητας του κύβου, για το χρονικό διάστηµα που ασκείται
η δύναµη F⃗ (t < t2) παριστάνεται στο διάγραµµα ταχύτητας - χρόνου

∆ίνεται το µέτρο της επιτάχυνσης της ϐαρύτητας : g = 10m/s2.
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∆.1 Με ϐάση το διάγραµµα ταχύτητας - χρόνου που σας δίνεται, να απο-
δείξετε ότι ο κύβος δέχεται τριβή ολίσθησης από τις δύο περιοχές του
δαπέδου κατά την κίνηση του.

Μονάδες 4

∆.2 Να υπολογίσετε την τιµή του συντελεστή τριβής ολίσθησης για την κάθε
περιοχή του δαπέδου.

Μονάδες 4

∆.3 Ποία η µετατόπιση του κύβου για το χρονικό διάστηµα των πρώτων 10
δευτερολέπτων της κίνησης.

Μονάδες 4

∆.4 Σε ποια χρονική στιγµή t3 ϑα ακινητοποιηθεί ο κύβος ;

Μονάδες 6

∆.5 Να γίνει το χρονικό διάγραµµα της συνισταµένης δύναµης ως συνάρ-
τηση του χρόνου και της ϑέσης του σώµατος ως συνάρτηση του χρόνου
για όλη την διάρκεια της κίνησης.

Μονάδες 7

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
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• Κάθε απάντηση επιστηµονικά τεκµηριωµένη είναι αποδεκτή.

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

Καλή Επιτυχία !

Επιµέλεια :

Μυρτώ Κουρινού, Γιώργος Βασιλάκης, Μιχάλης Καραδηµητρίου,

Βαγγέλης Κλεινάκης

Πηγή: Τράπεζα Θεµάτων ΙΕΠ

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

-

΄Αλµπερτ Αϊνστάιν
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