
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 

  

Θεμα Α 

 Α.1 . ΄Ενα σώµα επιταχύνεται οµαλά όταν η συνισταµένη δύναµη που ασκείται πάνω του : 

(α) είναι µηδενική.   

(ϐ) είναι σταθερή κατά µέτρο και κατεύθυνση.  

(γ) είναι αντιστρόφως ανάλογη του διαστήµατος που διανύει.  

(δ) αυξάνεται µε σταθερό ϱυθµό. 

 Α.2.  Ένα αυτοκίνητο κινείται σε ευθύγραµµο δρόµο µε σταθερή ταχύτητα.   

(α) ∆εν ασκείται καµία δύναµη στο αυτοκίνητο.  

 (β) Η συνισταµένη των δυνάµεων που ασκούνται στο αυτοκίνητο έχει αντίθετη φορά από 

την ταχύτητα του αυτοκινήτου  

 (γ) Η συνισταµένη των δυνάµεων που ασκούνται στο αυτοκίνητο είναι µηδέν.   

(δ) Η συνισταµένη των δυνάµεων που ασκούνται στο αυτοκίνητο έχει τη φορά της 

ταχύτητας του αυτοκινήτου 

 Α.3 Για σώμα µάζας m που ολισθαίνει σε µια τραχειά οριζόντια επιφάνεια, η τριβή 

ολίσθησης είναι ανεξάρτητη :  

 (α) της κάθετης δύναµης N.   

(ϐ) του ϐάρους B του σώµατος.   

(γ) του εµβαδού των τριβοµένων επιφανειών.   

(δ) της ϕύσης των επιφανειών που είναι σε επαφή.   

 Α.4  Ένα σώµα κάνει ελεύθερη πτώση:  

 (α) η ταχύτητά του είναι σταθερή.   

(β) η ταχύτητά του είναι ανάλογη του τετραγώνου του χρόνου. 

 (γ) η µετατόπισή του είναι ανάλογη του χρόνου.  

 (δ) η επιτάχυνσή του είναι σταθερή. 

 Α.5 Σημειώστε με Σ τις σωστές και με Λ τις λάθος προτάσεις  

(α) Ο χρόνος κίνησης ενός σώματος που κάνει ελεύθερη πτώση δεν εξαρτάται από το ύψος 

(β)Το διάγραμμα μίας σταθερής δύναμης σε σχέση με το χρόνο είναι ευθεία παράλληλη 

στον άξονα των χρόνων.  

(γ)Η συνισταμένη δύναμη ενός ζεύγους δυνάμεων δράσης αντίδρασης ισούται με το μηδέν. 

(δ)Ο θεμελιώδης νόμος της μηχανικής είναι ο δέυτερος νόμος του Νεύτωνα.  

(ε)Οι δυνάμεις δράσης – αντίδρασης ασκούνται πάντα σε διαφορετικά σώματα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΘΕΜΑ Β 

 
Β.2. Εργάτης ασκεί σε  σιδερένιο κιβώτιο βάρους  οριζόντια δύναμη μέτρου ίσου με το 1/5 

του βάρους του κιβωτίου, δηλαδή 𝐹 = 𝐵/ 5 , οπότε το κιβώτιο κινείται με σταθερή ταχύτητα 

.  Α) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση. Ο συντελεστής τριβής ολίσθησης μεταξύ κιβωτίου και 

διαδρόμου είναι:        α)  0,5                                             β)  0,2                             γ)  0,4           Β) 

Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας 

 

Θέμα Γ 

 Ένα κιβώτιο μάζας m=2kg είναι ακίνητο σε τραχύ οριζόντιο δάπεδο με το οποίο 

παρουσιάζει τριβή με συντελεστή τριβής  μ= 0,5. Τη χρονική στιγμή t=0 s ασκείται στο 

κιβώτιο σταθερή οριζόντια δύναμη  μέτρου 20 N. Δίνεται το μέτρο της επιτάχυνσης της 

βαρύτητας g=10 𝑚 /𝑠2και ότι η αντίσταση του αέρα είναι αμελητέα.  

  
Γ.1.  Να σχεδιάσετε και να υπολογίσετε όλες τις δυνάμεις που ασκούνται στο κιβώτιο.  

Γ.2.  Να υπολογίσετε το μέτρο της  ταχύτητας  του κιβωτίου όταν αυτό θα έχει μετατοπιστεί 

κατά 10 m από την αρχική του θέση 

 Γ.3.  Να υπολογίσετε το μέτρο της επιτάχυνσης  του κιβωτίου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΘΕΜΑ Δ 

 


