1° ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
ΦΥΣΙΚΗ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΕΜΑ 1°

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.

1. Η επιτάχυνση ενός κινητού εκφράζει το:
α) πόσο γρήγορα αυξάνεται το διάστημα.
β) πηλίκο του διαστήματος προς το χρόνο.
γ) πόσο γρήγορα μεταβάλλεται η ταχύτητα.
δ) πόσο γρήγορα κινείται το κινητό.
2. Στην ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση:




α) Τα διανύσματα   είναι ομόρροπα.
β) Το διάστημα συνεχώς ελαττώνεται.




γ) Τα διανύσματα   είναι αντίρροπα.
δ) Η ταχύτητα και η επιτάχυνση ελαττώνονται.
3. Δυο όμοιες σφαίρες αφήνονται να πέσουν στο κενό. Η μια είναι από χαρτί
και η άλλη από χαλκό. Τότε οι δυο σφαίρες:
α) θα φτάσουν στο έδαφος ταυτόχρονα.
β) θα εκτελέσουν ευθύγραμμες ομαλές κινήσεις.
γ) θα κινηθούν με διαρκώς μειούμενη επιτάχυνση.
δ) δεν θα φτάσουν στο έδαφος ταυτόχρονα.
4. Ένα σώμα μπορεί να κινείται με σταθερή ταχύτητα όταν:
α) δεν ασκούνται σ’ αυτό δυνάμεις.
β) ασκούνται πάνω του δυο αντίρροπες δυνάμεις.
γ) ασκείται πάνω του σταθερή συνισταμένη δύναμη.
δ) ασκούνται πάνω του δυο ομόρροπες δυνάμεις.

Επιμέλεια: Μηνάς Τσίτας, Φυσικός Α.Π.Θ.

σελ. 1

1° ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
ΦΥΣΙΚΗ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ

5. Ένα σώμα κινείται με επιτάχυνση 10 m/s2.
Α. Αν η συνισταμένη δύναμη που δέχεται το σώμα ήταν διπλάσια, η
επιτάχυνση θα ήταν:
α) 5 m/s2

β) 10 m/s2

γ) 15 m/s2

δ) 20 m/s2

Β. Αν η μάζα του σώματος ήταν διπλάσια ,η επιτάχυνση θα ήταν:
α) 5 m/s2

β) 10 m/s2

γ) 15 m/s2

δ) 20 m/s2

ΘΕΜΑ 2°
1. Το σώμα της εικόνας κατεβαίνει με σταθερή ταχύτητα το κεκλιμένο
επίπεδο Ποια από τις επόμενες προτάσεις είναι σωστή;




φ

α) Δεν υπάρχει δύναμη τριβής
β) το σώμα έχει σταθερή και μη μηδενική επιτάχυνση
γ) Το σώμα δέχεται δύναμη τριβής που είναι αντίθετη της συνιστώσας του
βάρους mgημφ.
Δικαιολογήστε την απάντηση σας.

Επιμέλεια: Μηνάς Τσίτας, Φυσικός Α.Π.Θ.
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2. Η δύναμη που ασκείται σ’ ένα σώμα μεταβάλλεται με το χρόνο όπως στο
σχήμα .Αν το σώμα έχει αρχικά υ0>0 να γίνει γραφική παράσταση της
ταχύτητας του σώματος συναρτήσει του χρόνου.
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3. Αντιστοιχείστε τα σχεδιαγράμματα αριστερά με τις κατάλληλες φράσεις
δεξιά.
α=0

Α.





1. Επιταχυνόμενη ,χωρίς αρχική ταχύτητα.
2. Η ταχύτητα μειώνεται.

Β.

υ=0



Γ.











Επιμέλεια: Μηνάς Τσίτας, Φυσικός Α.Π.Θ.

3. Η ταχύτητα μένει σταθερή.
4. Η ταχύτητα είναι συνεχώς μηδενική.
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4. Σώμα σύρεται με σταθερή ταχύτητα πάνω σε οριζόντιο επίπεδο όπως στο
σχήμα.
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Το μέτρο της δύναμης της τριβής ολισθήσεως από το δάπεδο στο σώμα είναι:
α) μ(mg-Fημθ)

β) Fημθ

γ) Fεφθ

δ) μ(mg-Fσυνθ)

ε) mg

Δικαιολογήστε την απάντησή σας.

ΘΕΜΑ 3°
Δύο κινητά βρίσκονται ταυτόχρονα την χρονική στιγμή t=0 στα άκρα μιας
ευθείας AB=100m κινούμενα με αντίθετες κατευθύνσεις. Το πρώτο κινητό
ξεκινά από το A κινούμενο προς τα δεξιά με υ0 =0 και σταθερή επιτάχυνση α. Το
δεύτερο κινητό περνά από το Β έχοντας ταχύτητα υ0 =20 m/s και επιβράδυνση
ίδιου μέτρου με την επιτάχυνση του πρώτου κινητού.
α) μετά από πόσο χρόνο θα συναντηθούν;
β) αν τη στιγμή της συνάντησης η ταχύτητα του πρώτου κινητού είναι
υ1=10m/s υπολογίστε τα μέτρα των επιταχύνσεων των δύο κινητών.
γ) προσδιορίστε την θέση του σημείου συνάντησης.
δ) κάντε γράφημα α(t), υ(t), x(t) μέχρι τη στιγμή της συνάντησης θεωρώντας ως
αρχή μέτρησης το σημείο Α.

Επιμέλεια: Μηνάς Τσίτας, Φυσικός Α.Π.Θ.
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ΘΕΜΑ 4°
Σώμα μάζας m1=2Kg ισορροπεί κρεμασμένο από σχοινί το οποίο σχηματίζει
γωνία θ=30° με την κατακόρυφο. Στη θέση ισορροπίας το νήμα είναι κάθετο στο
κεκλιμένο επίπεδο και η τάση του νήματος έχει μέτρο Τ= 4 3 Ν.
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Α. Υπολογίστε:
α) Το μέτρο της δύναμης
β) Το μέτρο της κάθετης αντίδρασης Ν.
Β. Αν τη χρονική στιγμή t=0 κόψω το νήμα και ταυτόχρονα καταργήσω τη
δύναμη F υπολογίστε την επιτάχυνση του σώματος κατά τη διάρκεια της
κίνησης του στο κεκλιμένο επίπεδο αν αυτό είναι λείο.
Γ. Δεύτερο σώμα m2 ισορροπεί κρεμασμένο κατακόρυφα από σχοινί. Αν κόψω
και το σχοινί αυτό τη χρονική στιγμή t=0 υπολογίσετε το ύψος Η από το οποίο
πέφτει αν το m2 φτάνει στο έδαφος ταυτόχρονα με το m1.
Δίνονται g=10m/s2, h=5m, ημ300 =

Επιμέλεια: Μηνάς Τσίτας, Φυσικός Α.Π.Θ.
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