ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α’ ΛΥΚΔΙΟΥ

ος

Δηζεγεηήο: Γθίθαο Ση. Βαζίιεηνο

ΘΔΜΑ Α

Να γπάτεηε ζηο ηεηπάδιό ζαρ ηον απιθμό καθεμιάρ από ηιρ παπακάηυ
επυηήζειρ Α1-Α4 και δίπλα ηο γπάμμα πος ανηιζηοισεί ζηη ζυζηή απάνηηζη.

άδ
ημ

Α1. Όηαλ έλα ζώκα θηλείηαη επζύγξακκα νκαιά επηηαρπλόκελα:
α) ε ζπληζηακέλε δύλακε πνπ δέρεηαη είλαη κεδεληθή.
β) δελ πξέπεη λα ηνπ αζθνύληαη δπλάκεηο.

γ) ε ζπληζηακέλε δύλακε πνπ δέρεηαη πξέπεη λα είλαη ζηαζεξή.
δ) ε επηηάρπλζή ηνπ έρεη κεδεληθή ηηκή.

Μονάδερ 5

Α2. Η ηξηβή νιίζζεζεο ζηελ επηθάλεηα επαθήο δπν ζσκάησλ πνπ θηλνύληαη κεηαμύ ηνπο:
α) έρεη ηηκή αλάινγε ηεο ηαρύηεηαο ηεο κεηαμύ ηνπο θίλεζεο.

Ακ

β) εμαξηάηαη από ηελ θύζε ησλ επηθαλεηώλ επαθήο.

γ) είλαη αλεμάξηεηε ηεο θάζεηεο δύλακεο πνπ αλαπηύζζεηαη κεηαμύ ησλ επηθαλεηώλ
επαθήο.
δ) εμαξηάηαη από ην εκβαδό ησλ επηθαλεηώλ επαθήο..

Μονάδερ 5
Α3. Έλα βηβιίν ηζνξξνπεί πάλσ ζε έλα ζξαλίν:
α) Τν βηβιίν δελ αζθεί δύλακε ζην ζξαλίν.
β) Η ηζνξξνπία ηνπ βηβιίνπ κπνξεί λα εμεγεζεί κε ηνλ ηξίην λόκν ηνπ Νεύησλα.

γ) Οη δπλάκεηο πνπ αζθνύληαη ζην βηβιίν είλαη ίζεο θαηά κέηξν.
δ) Σην ζξαλίν αζθνύληαη κόλν δπλάκεηο από επαθή.

Μονάδερ 5
Α4. O λόκνο δξάζεο – αληίδξαζεο εθαξκόδεηαη:
α) κόλν όηαλ ηα ζώκαηα ηζνξξνπνύλ.
β) κόλν όηαλ δελ ππάξρεη ηξηβή.
γ) κόλν όηαλ ηα ζώκαηα είλαη ζε θίλεζε.

ος

δ) ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε.

Μονάδερ 5

άδ
ημ

Α5. Να γπάτεηε ζηο ηεηπάδιο ζαρ ηο γπάμμα κάθε ππόηαζηρ και δίπλα ζε κάθε
γπάμμα ηη λέξη Συζηό για ηη ζυζηή ππόηαζη και ηη λέξη Λάθορ για ηη
λανθαζμένη.
α) Ο ζπληειεζηήο ζηαηηθήο ηξηβήο έρεη κνλάδα ζην S.I. ην 1Newton.
β) H ζπληζηακέλε δξάζεο αληίδξαζεο είλαη κεδεληθή.

γ) Η κεηαηόπηζε ελόο ζώκαηνο είλαη δηαλπζκαηηθό κέγεζνο.

δ) Τν κέηξν ηεο ζπληζηακέλεο δύν θάζεησλ δπλάκεσλ κε κέηξα 6Ν θαη 8Ν είλαη 10Ν

Ακ

ε) Όηαλ έλα ζώκα θηλείηαη κε ζηαζεξή ηαρύηεηα πάληα ε ζπληζηακέλε ησλ δπλάκεσλ πνπ
αζθνύληαη πάλσ ηνπ είλαη κεδέλ.

Μονάδερ 5

ΘΔΜΑ Β

Β1. Τν ζώκα κάδαο m = 2kg ηνπ δηπιαλνύ ζρήκαηνο, θηλείηαη κε ζηαζεξή ηαρύηεηα u =
10m/s νξηδόληην επίπεδν. Οη δπλάκεηο ⃗⃗⃗ θαη ⃗⃗⃗
πνπ ηνπ αζθνύληαη έρνπλ κέηξα
F1= 7N θαη
F2= 3N. Γίλεηαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο
.
i) Ο ζπληειεζηήο ηξηβήο νιίζζεζεο κεηαμύ ησλ
επηθαλεηώλ ζώκαηνο – δαπέδνπ είλαη ίζνο κε:
α) 0,2

β) 0,2Ν

γ) 0,4

Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε.

Μονάδερ 1
Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.

Μονάδερ 5
ii) Η κεηαηόπηζε ηνπ ζώκαηνο κεηά από ρξόλν t = 5s ζα είλαη:
α) 25m

β)50m

γ)100m

Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε.

Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.

ος

Μονάδερ 1

Μονάδερ 5

α) Fy = 0,8F

άδ
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Β2. Σην δηπιαλό ζρήκα θαίλνληαη νη θάζεηεο ζπληζηώζεο Fx θαη Fy ηεο δύλακεο F. Αλ ην
κέηξν ηεο ζπληζηώζαο Fx θαη ην κέηξν ηεο δύλακεο F ζπλδένληαη κε ηε ζρέζε Fx  0,8F,
ηόηε ην κέηξν ηεο ζπληζηώζαο Fy δύλακεο F ζα ζπλδένληαη κε ηε ζρέζε:
β) Fy = 0,6F

γ) Fy = 0,5F

Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε.

Μονάδερ 4

Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.

Μονάδερ 9

Ακ

ΘΔΜΑ Γ

Απηνθίλεην βξίζθεηαη αθηλεηνπνηεκέλν ζε θαλάξη. Τελ ρξνληθή ζηηγκή πνπ αλάβεη ην
θαλάξη, ην ζεσξνύκε ζαλ αξρή ηεο θίλεζεο, μεθηλάεη ηελ θίλεζε ηνπ ην όρεκα κε
ζηαζεξή επηηάρπλζε α = 2m/s2 κέρξη ε ηαρύηεηα ηνπ νρήκαηνο λα απνθηήζεη ηηκή
u = 20m/s.
Γ1. Να γξαθνύλ νη ρξνληθέο εμηζώζεηο γηα ηελ θίλεζε ηνπ απηνθηλήηνπ.

Μονάδερ 5
Γ2. Να βξεζεί ε ρξνληθή ζηηγκή ζηελ νπνία ην όρεκα θηλείηαη κε ηαρύηεηα 20m/s, θαζώο
θαη ε κεηαηόπηζε ηνπ νρήκαηνο ζην παξαπάλσ ρξνληθό δηάζηεκα.

Μονάδερ 8

Γ3. Να βξεζεί ε κέζε ηαρύηεηα ηνπ νρήκαηνο ζηελ παξαπάλσ θίλεζε.

Μονάδερ 5
Γ4. Να βξεζεί ε ηαρύηεηα κε ηελ νπνία θηλείηαη ην όρεκα όηαλ ε κεηαηόπηζε ηνπ είλαη
25m.

Μονάδερ 7

ΘΔΜΑ Γ

ος

Σώκα κάδαο m  5kg αθήλεηαη από ηελ θνξπθή θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θ, ύςνπο
h = 9,6m θαη ε ηηκή ηνπ ζπληειεζηή ηξηβήο νιίζζεζεο είλαη κ = 0,5. Σηε ζπλέρεηα
ζπλερίδεη ηελ θίλεζε ζε νξηδόληην επίπεδν πνπ έρεη ίδην ζπληειεζηή ηξηβήο νιίζζεζεο. (Τν
κέηξν ηεο ηαρύηεηαο δε κεηαβάιιεηαη θαηά ηελ κεηάβαζε από ην έλα επίπεδν ζην άιιν).
Γίλνληαη εκθ = 0,6 , ζπλθ = 0,8 θαη g = 10m/s2. Να βξεζνύλ:
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Γ1. Η ηξηβή νιίζζεζεο ζην θεθιηκέλν επίπεδν.

Μονάδερ 5

Γ2. Η επηηάρπλζε ηνπ ζώκαηνο ζην θεθιηκέλν επίπεδν.

Μονάδερ 6

Γ3. Η ηαρύηεηα κε ηελ νπνία θηάλεη ην ζώκα ζηε βάζε ηνπ θεθιηκέλνπ.

Μονάδερ 7

Ακ

Γ4. Τν ρξνληθό δηάζηεκα θαη ηελ κεηαηόπηζε ηνπ ζώκαηνο ζην νξηδόληην επίπεδν κέρξη
λα ζηακαηήζεη.

Μονάδερ 7

