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Διαγώνισμα φυσικής 

Α΄λυκείου 

 

Θέμα Α 

 

1. Ποια από τις παρακάτω δυνάμεις καταναλώνει έργο; 

α) Κάθετη αντίδραση από το δάπεδο. 

β) Η τριβή που ασκείται στο σώμα από το κεκλιμένο επίπεδο. 

γ) Τό βάρος του σώματος, όταν αυτό πέφτει ελεύθερα. 

δ) Η δύναμη που ασκεί ένας εργάτης, όταν σπρώχνει ένα κιβώτιο. 

(5 μονάδες)  

 

2. Η τριβή ολίσθησης εξαρτάται από: 

α) την φύση των επιφανειών που έρχονται σε επαφή 

β) την ταχύτητα με την οποία κινείται το σώμα  

γ) το εμβαδό των επιφανειών που έρχοναι σε επαφή 

δ) την επιτάχυνση του σώματος  

(5 μονάδες)  

 

3. Να βρείτε την αντιστοιχία ανάμεσα στις τιμές της γωνίας της πρώτης στήλης, που 

σχηματίζει μια δύναμη με τη μετατόπιση, με τον τύπο που μας δίνει το έργο της 

δύναμης αυτής στη δεύτερη στήλη.  

 

Α. θ = 0ο   1. W = 0  

 

B. θ = 180ο   2. W = F·s 

 

Γ. θ = 90ο   3. W = - F·s 

    

4. W = 
1

2
 F·s 

(5 μονάδες) 
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4. Δυο σώματα με διαφορετικές μάζες m1 , m2 αφήνονται ταυτόχρονα από το ίδιο 

ύψος. Αν στα σώματα ασκείται μόνο το βάρος τους επιλέξτε την σωστή απάντηση  
 

α) τα σώματα φτάνουν ταυτόχρονα στο έδαφος  

β) πρώτο θα φτάσει στο έδαφος το σώμα με τη μεγαλύτερη μάζα 

γ) πρώτο θα φτάσει στο έδαφος το σώμα με τη μικρότερη μάζα. 

(5 μονάδες)  

 

5.   Όταν ένα σώμα πραγματοποιεί ελεύθερη πτώση : 
 
 

 α) η ταχύτητα του μεγαλώνει  ανάλογα με τον χρόνο. 

 β) η επιτάχυνση του μεγαλώνει ανάλογα με τον χρόνο. 

 γ) η ταχύτητα του παραμένει σταθερή. 

 δ) η επιτάχυνση του παραμένει σταθερή. 

    Επιλέξτε ποιες από τις παραπάνω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασμένες. 

(5 μονάδες)  

 

Θέμα Β 

1. Κιβώτιο μάζας m=20 kg σύρεται με σταθερή ταχύτητα πάνω σε οριζόντιο έδαφος 

από δύναμη F=100 N που σχηματίζει με το οριζόντιο επίπεδο γωνία φ=30o και προς 

τα πάνω όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.  

 

 

 

 

 

 

 

Να βρεθεί ο συντελεστής τριβής ολίσθησης.  

 

Δίνονται g=10 m/s
2
, 𝜂𝜇30𝜊 =

1

2
 και 𝜎𝜐𝜈30𝜊 =

√3

2
. 

(8 μονάδες) 

 

2. Ένα σώμα αφήνεται να πέσει από ύψος h. Το σώμα φθάνει στο έδαφος με ταχύτητα 

u=60 m/s. Να υπολογιστεί το ύψος h. Δίνεται το g=10 m/s2. 

(8 μονάδες) 
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3. Ένα σώμα μάζας m=10 kg βρίσκεται αρχικά ακίνητο πάνω σε οριζόντιο επίπεδο και 

εμφανίζει με το επίπεδο τριβή με συντελεστή τριβής μ=0,1. Στο σώμα αρχίζει να 

εφαρμόζεται δύναμη F=50 N, που είναι παράλληλη με το οριζόντιο επίπεδο όπως 

φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Αν το σώμα μετακινηθεί κατά x=5 m, να υπολογιστούν τα έργα όλων των δυνάμεων 

που ασκούνται στο σώμα. Δίνεται g=10 m/s2. 

           (9 μονάδες) 

 

Θέμα Γ 

Ένα σώμα αφήνεται από ύψος h=180m. Να βρείτε: 

 

Α) Μετά από t=2 s το διάστημα που έχει διανύσει, το ύψος στο οποίο βρίσκεται και 

την ταχύτητα του σώματος.                 (9 μονάδες) 

 

Β) Μετά από πόσο χρόνο βρίσκεται σε ύψος 135 m και τι ταχύτητα έχει το σώμα. 

(9 μονάδες) 

Γ) Μετά από πόσο χρόνο θα φτάσει στο έδαφος και με ποια ταχύτητα. 

           (8 μονάδες) 

 Στο σώμα ασκείται μόνο το βάρος. Δίνεται g=10 m/s2. 

 

 

Θέμα Δ 

Α) Σε σώμα μάζας m = 2 kg το οποίο είναι ακίνητο σε λείο οριζοντιο επίπεδο 

ασκείται οριζόντια δύναμη F = 10 N για χρόνο t = 10 sec. Αν ο συντελεστής τριβής 

ολίσθησης σώματος- επιπέδου είναι μ=0,2, να βρείτε μετά από χρόνο t = 10 s 

α) την ταχύτητα του σώματος  

β) το διάστημα που έχει διανύσει 

(8 μονάδες) 

Β) Αν μετά απο 10 sec παύει να ασκείται η δύναμη F να βρείτε: 

γ) μετά από πόσο χρόνο θα σταματήσει 

δ) πόσο διάστημα θα έχει διανύσει μέχρι να σταματήσει 

 (8 μονάδες) 
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Γ) Να γίνουν τα διαγράμματα επιτάχυνσης – χρόνου, ταχύτητας- χρόνου και 

διαστήματος- χρόνου από τη χρονική στιγμή t = 0 μέχρι να σταματήσει. 

Δίνεται g = 10 m/s2 

(9 μονάδες) 

 

 

Καλή επιτυχία! 


