2° ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
ΦΥΣΙΚΗ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΕΜΑ 1°

Διάλεξε τη σωστή απάντηση.

Α. Στην ευθύγραμμη ομαλή κίνηση:
α) η μετατόπιση είναι ανεξάρτητη του χρόνου.
β) η ταχύτητα του κινητού αυξάνεται.
γ) η επιτάχυνση είναι διάφορη του μηδενός.
δ) ο ρυθμός μεταβολής της θέσης του κινητού είναι σταθερός.
Β. Η συνισταμένη δύο δυνάμεων:
α) είναι μονόμετρο μέγεθος.
β) είναι πάντα διάφορη του μηδενός.
γ) έχει την κατεύθυνση της μεγαλύτερης όταν οι δυνάμεις είναι συγγραμμικές.
δ) έχει πάντα την ίδια διεύθυνση με τη μεγαλύτερη δύναμη.
Γ. Η τριβή ενός οχήματος όταν ολισθαίνει σε δρόμο:
α) είναι ανάλογη με το βάρος του οχήματος.
β) είναι ανεξάρτητη της ταχύτητας του.
γ) είναι ανεξάρτητη της κάθετης αντίδρασης.
δ) εξαρτάται από το εμβαδό των ελαστικών του οχήματος.
Δ. Χαρακτήρισε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές η λάθος:
α) Η ορμή είναι πάντα συγγραμμική με την ταχύτητα.
β) Το έργο σταθερής δύναμης είναι ανάλογο της μετατόπισης.
γ) Η ομαλή κυκλική κίνηση δεν είναι επιταχυνόμενη.
δ) Όταν σε σύστημα σωμάτων η ορμή του είναι μηδενική τότε μηδενική
είναι και η κινητική του ενέργεια.
ε) Το έργο της στατικής τριβής είναι πάντα αρνητικό.
στ) Συντηρητικές είναι οι δυνάμεις που μέσω των έργων τους μετατρέπουν
την κινητική ενέργεια σε δυναμική και το αντίθετο.
Επιμέλεια: Μηνάς Τσίτας, Φυσικός Α.Π.Θ.

σελ. 1

2° ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
ΦΥΣΙΚΗ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΕΜΑ 2°
Α. Αντιστοιχίστε τα στοιχεία της στήλης Α με αυτά της στήλης Β.
Στήλη Α

Στήλη Β

1. Ταχύτητα

α) Kg  m / s

2. Δύναμη

β)   m

3. Έργο

γ) W

4. Μηχανική ενέργεια

δ) J

5. Ορμή

ε) N

6. Ισχύς

στ) m/s

Β. α) Ποιες δυνάμεις ονομάζονται συντηρητικές;
β) Η τριβή είναι συντηρητική δύναμη;
γ) Δίνοντας ένα παράδειγμα δικαιολογήστε την απάντησή σας στο ερώτημα β.

Γ. Το παρακάτω διάγραμμα αφορά την κίνηση ενός υλικού σημείου.
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Επιμέλεια: Μηνάς Τσίτας, Φυσικός Α.Π.Θ.
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Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές:
α) Το κινητό την χρονική στιγμή t=0 ξεκινά με υ0 =0.
β) Από το 6ο έως το 8ο second της κίνησης το κινητό επιβραδύνει προς τα
αριστερά.
γ) Στο χρονικό διάστημα 2-4 second το κινητό έχει Δχ =40m.
δ) Την χρονική στιγμή t1=1sec το κινητό έχει μεγαλύτερη επιτάχυνση από
την χρονική στιγμή t2=0,5 sec.
ε) η ταχύτητα του κινητού μηδενίζεται στιγμιαία στο 6 ο sec.

ΘΕΜΑ 3°
Σώμα μάζας m=2Kg βρίσκεται στην θέση Α ενός κεκλιμένου επιπέδου γωνίας
κλίσης φ και απέχει απόσταση χ= 2m από την βάση του κεκλιμένου επιπέδου. Tο
σώμα παρουσιάζει με το επίπεδο τριβή με συντελεστή τριβής μ=0,5 και αφήνεται
ελεύθερο στην θέση Α χωρίς αρχική ταχύτητα.
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α) Υπολογίστε την τριβή ολίσθησης μεταξύ σώματος και κεκλιμένο επιπέδου
β) Βρείτε την επιτάχυνση με την οποία κινείται το σώμα.
γ) Υπολογίστε το έργο της τριβής ολισθήσεως για χ =2m.
δ) Υπολογίστε την ορμή του σώματος μετά από χ =2m.
Δίνεται g =10m/s 2,ημφ=ο,6 ,συνφ=0.8.
Επιμέλεια: Μηνάς Τσίτας, Φυσικός Α.Π.Θ.
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ΘΕΜΑ 4°
Σε τραπέζι μήκους χ=1m και ύψους h=1m τοποθετούνται τα σώματα m=1Kg
και M=3 Kg όπως στο σχήμα. Στο σώμα ενεργεί σταθερή οριζόντια δύναμη
F=4N μέχρι να συγκρουσθεί με το M δημιουργώντας συσσωμάτωμα.
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Να βρεθούν:
α) Η ταχύτητα του m λίγο πριν χτυπήσει με το M αν ο συντελεστής τριβής
ολίσθησης μεταξύ m- τραπεζιού είναι μ=0,2.
β) Η θερμότητα που παράχθηκε από την κίνηση του m.
γ) Η ταχύτητα του σε συσσωματώματος μετά την κρούση.
δ) Το μέτρο της ταχύτητας του συσσωματώματος όταν αυτό θα συναντήσει
το έδαφος.
Δίνεται g =10m/s2.

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