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6ο  Επαναληπτικό διαγώνισμα 
προσομοίωσης  φυσικής Α΄ Λυκείου. 

 
Θέμα Α:  

(Για τις ερωτήσεις Α.1 έως και Α.3 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης 

και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή πρόταση.) 

Α.1  Δύο κινητά Α και Β ξεκινούν την κίνησή τους τη χρονική στιγμή t0=0 κινούμενα σε 

άξονα x΄x. Το Α έχει χρονική εξίσωση ταχύτητας Aυ =10 + 4t (S.I)  και το Β έχει χρονική 

εξίσωση θέσης 2
Bx = 5t +3t . 

α) Το Α κινείται με σταθερή ταχύτητα και το Β με σταθερή επιτάχυνση. 

β) Και τα δύο κινητά εκτελούν ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση. 

γ) Και τα δύο κινητά κινούνται με σταθερή επιτάχυνση με το Α να έχει μεγαλύτερη 

επιτάχυνση από το Β. 

δ) Η ταχύτητα του κινητού Β έχει χρονική εξίσωση υ = 5 + 3t (S.I)  

 

Α.2  Στο σχήμα ένα σώμα βάρους   ισορροπεί 

δεμένο με δύο νήματα, ένα οριζόντιο που είναι 

δεμένο σε κατακόρυφο τοίχο και ένα άλλο που το 

έλκει ένα παιδί. Τα νήματα αυτά ασκούν στο 

σώμα δυνάμεις   και F .  Τα μέτρα των 

δυνάμεων που ασκούνται στο σώμα συνδέονται 

με τη σχέση: 

α) F=T+B             β) 2 2B = F + T    

γ) 2 2Τ = F - B            δ) B=F+T 

 

Α.3   Σε ένα σώμα Σ μάζας Μ που είναι πάνω σε οριζόντιο δάπεδο δίνουμε αρχική οριζόντια 

ταχύτητα 0υ  και το σώμα αυτό σταματάει ύστερα από κάποιο διάστημα. 

α) Η τριβή που ασκείται στο σώμα έχει μέτρο ανάλογο της αρχικής ταχύτητας 0υ που δώσαμε 

στο σώμα, 

β) Η τριβή που ασκείται στο σώμα έχει μέτρο που εξαρτάται από το εμβαδόν της βάσης του 

σώματος που είναι σε επαφή με το δάπεδο, 

γ) Η επιβράδυνση με την οποία κινείται το σώμα είναι αντιστρόφως ανάλογη με την μάζα του 

σώματος. 

δ) Η θερμική ενέργεια που αναπτύσσεται μέσω του έργου των τριβών είναι 2
0

1
Q = Mυ

2
   

Α.4   Ένα κινητό κινούμενο σε οριζόντιο λείο 

δάπεδο και άξονα x'x και στην θέση Ο(x=0) που 

έχει κινητική ενέργεια K0=10J δέχεται την δράση 

οριζόντιας σταθερής δύναμης F. Να 

συμπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας.  

Θέση στον άξονα x΄x 1m 2m  

Έργο δύναμης WF 20J   

Κινητική ενέργεια 

σώματος  Κ 
  80J 

F0K

O(x = 0) 1m 2m

xx

F
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5.  Να γράψτε στο τετράδιό σας το γράμμα της κάθε πρότασης και δίπλα σε κάθε γράμμα τη 

λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι  σωστή ή τη  λέξη Λάθος αν η πρόταση  είναι λανθασμένη.  

Ένα σώμα μάζας m κινείται σε άξονα x΄x και η αλγεβρική τιμή της ταχύτητας μεταβάλλεται 

με το χρόνο όπως φαίνεται στο διάγραμμα.  

α) Το αυτοκίνητο κινείται προς τα αρνητικά του άξονα x΄x. 

β) Η συνισταμένη δύναμη που ασκείται στο κινητό μειώνεται 

γραμμικά με το χρόνο. 

γ) Το έργο  της συνισταμένης δύναμης σε όλη την διάρκεια της 

κίνησης είναι 2
ολ 0

1
W = - mυ

2
 

δ) Η μεταβολή της κινητικής ενέργειας ισούται με 1υt
ΔK = -ΣF

2
 

ε) Αν Κ0 η αρχική κινητική ενέργεια, x0=0 η αρχική θέση και ΣF το μέτρο της συνισταμένης 

δύναμης, η κινητική ενέργεια Κ του σώματος μεταβάλλεται με την συντεταγμένη x σύμφωνα 

με την σχέση 0K = K - ΣF x  

 

Θέμα Β:  

 

Β.1     

Μια κυρία ελέγχει το βάρος της και ζυγίζεται στην ζυγαριά ενός 

φαρμακείου.  Στην συνέχεια μπαίνει σε ένα ασανσέρ βρίσκει μια 

ξεχασμένη ζυγαριά και ζυγίσθηκε και πάλι την στιγμή που το 

ασανσέρ ανέρχονταν. Διαπιστώνει όμως ότι στο ασανσέρ η ένδειξη 

της ζυγαριάς είναι μικρότερη σε σχέση με αυτή του φαρμακείου 

κατά  20%. Πηγαίνοντας χαρούμενη - νομίζοντας ότι αδυνάτισε- το 

αναφέρει στη κόρη της που ήταν στο σπίτι με δύο άλλες 

συμμαθήτριες της Α΄ Λυκείου. Οι τρείς μαθήτριες απέδωσαν τη 

μειωμένη τιμή στην κίνηση του ασανσέρ και προσπάθησαν να 

εξηγήσουν το είδος της ανοδικής του κίνησης την ώρα που έγινε το 

ζύγισμα. Έτσι έδωσαν τρείς διαφορετικές απαντήσεις:  

α) 1η μαθήτρια: Το  ασανσέρ ανέρχεται με σταθερή επιτάχυνση μέτρου α=0,2g  

β) 2η μαθήτρια: Το  ασανσέρ ανέρχεται με σταθερή επιβράδυνση μέτρου α=0,2g  

γ) 3η μαθήτρια: Το  ασανσέρ ανέρχεται με σταθερή επιτάχυνση μέτρου α=0,1g  

[ g είναι η επιτάχυνση της βαρύτητας] 

Εσείς με ποια μαθήτρια συμφωνείτε; Δικαιολογείστε την όποια  απάντηση. 

 

Β.2   

Το διάγραμμα δείχνει πως μεταβάλλονται με το χρόνο 

οι ταχύτητες δυο κινητών (1) και (2) ίδιας μάζας m. 

Για  τις κινήσεις των δύο αυτών κινητών (1) και (2)  

στο χρονικό  διάστημα από t0=0 έως t=t1 δίνονται: 

α) Tο διαστήματα s1 και  s2 συνδέονται με την σχέση 

s2=1,5s1. 

β) Για τις επιταχύνσεις α1 και α2 ισχύει α2=2α1. 

γ) Τα έργα W1 και W2 της συνισταμένης δύναμης που 

ασκούνται σε κάθε σώμα  συνδέονται με την σχέση 

W2=0,75 W1. 

Επιλέξτε με δικαιολόγηση το σωστό ή λανθασμένο της κάθε σχέσης. 
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Θέμα Γ:  

Στο σχήμα τα σώματα Σ, Σ2, Σ1 έχουν μάζες 

M=7Kg , m2=2Kg και m1=1Kg αντίστοιχα 

και αρχικά όλο το σύστημα το κρατάμε σε 

ηρεμία με το νήμα να είναι τεντωμένο. Το 

τραπέζι πάνω στο οποίο είναι το σώμα Σ 

είναι λείο ενώ η επιφάνεια επαφής των 

σωμάτων Σ και Σ2 είναι μη λεία και 

αναπτύσσονται τριβές. Κάποια στιγμή 

αφήνουμε ελεύθερο το σύστημα που 

αρχίζει να κινείται χωρίς το Σ2 να 

ολισθαίνει ως προς το Σ (τα Σ και Σ2 

κινούνται ως ενιαίο σώμα). Στην κίνηση αυτή η τροχαλία δεν παρουσιάζει τριβές και 

θεωρούμε δε αμελητέα την μάζα της και έτσι το νήμα ασκεί στα σώματα Σ και Σ1 δυνάμεις με 

ίσα μέτρα. Να βρείτε: 

Γ.1  την επιτάχυνση με την οποία κινείται το σύστημα των σωμάτων, 

Γ.2 το μέτρο της δύναμης που ασκεί το νήμα στα σώματα Σ και Σ1, 

Γ.3 την κινητική ενέργεια που έχει αποκτήσει το σώμα Σ την στιγμή που η δυναμική 

βαρύτητας του σώματος Σ1 έχει μειωθεί κατά ΔU=5J, 

Γ.4  την δύναμη της τριβής που δέχεται το σώμα Σ2 σχεδιάζοντας στο σχήμα την 

κατεύθυνσής της, 

Γ.5 για ποιές τιμές του συντελεστή τριβής το σώμα Σ2 δεν ολισθαίνει ως προς το σώμα Σ. 

 

Θέμα Δ:  

Ένας άνθρωπος την χρονική 

στιγμή  t0=0 αρχίζει να 

σπρώχνει ένα κιβώτιο, που 

ηρεμούσε πάνω σε οριζόντιο 

δάπεδο, ασκώντας σταθερή 

οριζόντια δύναμη F=150N 

μέχρι τη χρονική στιγμή 

t1=4s που το κιβώτιο αποκτά 

ταχύτητα υ1=4m/s. Στη συνέχεια το κιβώτιο συνεχίζει - χωρίς να το σπρώχνει ο άνθρωπος - 

και σταματάει τη χρονική στιγμή t2=6s. Δίνεται ότι σε όλη την κίνηση το κιβώτιο 

παρουσιάζει με το δάπεδο σταθερό συντελεστή τριβής ολίσθησης και g=10m/s
2
.  

Να υπολογισθούν: 

Δ.1 το διάστημα που έδρασε η F και το συνολικό διάστημα που διήνυσε το κιβώτιο, 

Δ.2  η δύναμη τριβής που δέχθηκε το κιβώτιο από το δάπεδο, 

Δ.3  η μάζα του κιβωτίου, 

Δ.4  ο συντελεστής τριβής ολίσθησης. 

Για όλη την ανωτέρω διάρκεια της κίνησης, 

Δ.5 να γίνει σε βαθμολογημένους άξονες η γραφική παράσταση της κινητικής ενέργειας του 

κιβωτίου με την μετατόπιση αυτού. 
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Θέμα Α.   1-β, 2-γ, 3-δ,  

 

Α.4 

Θέση στον άξονα x΄x 1m 2m 3,5m 

Έργο δύναμης WF 20J 40J 70J 

Κινητική ενέργεια 

σώματος  Κ 
30J 50J 80J 

 

A.5 (α-Λ, β-Λ, γ-Σ, δ-Σ, ε-Σ) 

 

Θέμα Β.  Β.1- β Β.2 -( α-Σ, β-Λ, γ-Σ)  

 

Θέμα Γ.         

Γ.1  α=1m/s
2
 

Γ.2 F=9N 

Γ.3 K=3,5J 

Γ.4 T=2N 

Γ.5 0,1    

 

Θέμα Δ.   

Δ.1  s1=8m sολ=2m 

Δ.2 T=100N 

Δ.3 M=50Kg 

Δ.4 μ=0,2 

Δ.5 

 

0,0
t(s)

K(J)

4 6

400


