
 
 
 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ - 18/12/2021 
 
 
Θέμα A 
Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράμμα κάθε μιας από τις παρακάτω ερωτήσεις Α1– Α4 
και δίπλα τον αριθμό που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 

 
Α1.  Η συνισταμένη των δυνάμεων που ασκούνται σ’ ένα σώμα: 

1. έχει τη διεύθυνση και τη φορά της κίνησης του σώματος. 
2. έχει πάντα την ίδια κατεύθυνση με την επιτάχυνση του σώματος. 

3. αυξάνει, όταν το σώμα επιταχύνεται ομαλά. 
4. είναι σταθερή, όταν η κίνηση του σώματος είναι ευθύγραμμη και ομαλή. 

Μονάδες 5 

 
Α2.  Η αδράνεια: 

1. είναι μια δύναμη που είναι αντίθετη με την κίνηση των σωμάτων. 
2. είναι ένα μέγεθος που η μονάδα μέτρησής της στο  είναι το . 

3. χαρακτηρίζει τα σώματα μόνο όταν κινούνται. 

4. ενός σώματος εξαρτάται από τον όγκο του. 
Μονάδες 5 

 
Α3.  Σώμα κινείται με σταθερή ταχύτητα και μια τυχαία χρονική στιγμή  ασκούνται 

πάνω του δύο δυνάμεις, ταυτόχρονα. Για να παραμείνει η ταχύτητά του σταθερή 

αρκεί: 
1. οι δυνάμεις να είναι ίσου μέτρου. 

2. οι δυνάμεις να είναι αντίθετης κατεύθυνσης. 

3. η συνισταμένη των δυνάμεων να είναι διάφορη του μηδενός. 
4. η συνισταμένη των δυνάμεων να είναι μηδέν. 

Μονάδες 5 
 

Α4.  Στo διάγραμμα του σχήματος φαίνεται η γραφική παράσταση 
της θέσης ενός σώματος που κινείται ευθύγραμμα, σε 

συνάρτηση με τον χρόνο . Η καμπύλη του σχήματος είναι 

παραβολή. Στην περίπτωση αυτή:  
1. η ταχύτητα του σώματος είναι σταθερή. 
2. η κίνηση του σώματος είναι επιταχυνόμενη, όχι όμως ομαλά. 

3. η επιτάχυνση του σώματος είναι σταθερή. 
4. ο ρυθμός μεταβολής της θέσης του είναι σταθερός. 

Μονάδες 5 
 



Α5.  Να γράψετε στην κόλλα σας τον αριθμό κάθε πρότασης και δίπλα σε κάθε αριθμό 
τη λέξη Σωστό για τη σωστή πρόταση και τη λέξη Λάθος για τη λανθασμένη. 

1. Σύμφωνα με το νόμο του Hooke η παραμόρφωση ενός ιδανικού ελατηρίου είναι 
αντιστρόφως ανάλογη με το μέτρο της δύναμης που ασκείται σ’ αυτό. 

2. Η επιτάχυνση ενός σώματος είναι ανάλογη της συνισταμένης δύναμης που ασκείται 
στο σώμα. 

3. Αν η επιτάχυνση ενός σώματος, που κινείται ευθύγραμμα, είναι σταθερή και ίση με 
 τότε η μεταβολή του μέτρου της ταχύτητάς του σε χρονικό διάστημα   

είναι ίση με . 

4. Όταν η κίνηση ενός σώματος είναι ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη, η μέση 
ταχύτητα είναι ίση με το μέτρο της στιγμιαίας ταχύτητας του σώματος. 

5. Σώμα εκτελεί ευθύγραμμη και ομαλή κίνηση. Η συνισταμένη των δυνάμεων που 

ασκούνται στο σώμα έχει την κατεύθυνση της ταχύτητάς του.  
Μονάδες 5 

 
 

Θέμα B 
Β1.  Δύο κινητά  και  κινούνται κατά μήκος του θετικού ημιάξονα  και έχουν 

εξισώσεις θέσης  και , αντίστοιχα. Τα κινητά θα έχουν 

ίσες κατά μέτρο ταχύτητες, τη χρονική στιγμή: 
1. . 

2. . 

3. . 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Μονάδες 2 
Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 6 
 
Β2.  Ένα κιβώτιο είναι αρχικά ακίνητο σε λείο οριζόντιο 

δάπεδο. Στο κιβώτιο ασκούνται δυο σταθερές 

οριζόντιες αντίρροπες δυνάμεις ⃗⃗  και ⃗⃗  με 

αποτέλεσμα το κιβώτιο να κινείται με επιτάχυνση 

ομόρροπη της ⃗⃗ . Αν καταργηθεί η ⃗⃗  η 

επιτάχυνση με την οποία κινείται το κιβώτιο έχει 

διπλάσιο μέτρο. Τα μέτρα των δυνάμεων ⃗⃗  και ⃗⃗  συνδέονται με την σχέση: 

1. . 

2. . 

3. . 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Μονάδες 2 
Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 6 
 
Β3.  Δύο σώματα Σ1 και Σ2, με μάζες  και , 

αντίστοιχα, είναι ακίνητα. Τη χρονική στιγμή , ασκείται 

στο σώμα Σ1 δύναμη ⃗⃗ , ενώ στο σώμα Σ2 ασκείται δύναμη 
⃗⃗ . Οι δυνάμεις ⃗⃗  και ⃗⃗  είναι σταθερές, ενώ θεωρούμε ότι 

δεν ασκούνται άλλες δυνάμεις στα σώματα. Στο διάγραμμα 
ταχύτητας–χρόνου του σχήματος, φαίνεται πως 
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μεταβάλλεται η αλγεβρική τιμή της ταχύτητας των σωμάτων σε συνάρτηση με τον 

χρόνο. Τα μέτρα των δυνάμεων συνδέονται με τη σχέση: 
1. . 

2. . 

3. . 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Μονάδες 2 
Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 7 
 
 

Θέμα Γ 

Σώμα μάζας  τη χρονική στιγμή  κινείται με ταχύτητα  

. Την ίδια χρονική στιγμή ασκείται πάνω του συνισταμένη δύναμη της οποίας η 

αλγεβρική τιμή μεταβάλλεται με τον χρόνο, όπως φαίνεται στο παρακάτω 
διάγραμμα. 

 
Γ1.  Να προσδιορίσετε το είδος της κίνησης που θα εκτελέσει το σώμα.  

Μονάδες 5 
Γ2.  Να υπολογίσετε την επιτάχυνση που θα αποκτήσει το σώμα στα χρονικά 

διαστήματα  και . 
Μονάδες 6 

Γ3.  Να υπολογίσετε την μέση ταχύτητα του σώματος κατά την κίνησή του από . 

Μονάδες 6 
Γ4.  Να σχεδιάσετε τα διαγράμματα ταχύτητας-χρόνου και μετατόπισης-χρόνου, μέχρι 

τη χρονική στιγμή . 

Μονάδες 8 
 

 

Θέμα Δ 

Σώμα μάζας , αρχικά ακίνητο, τη χρονική στιγμή  δέχεται την 

επίδραση δύο δυνάμεων ⃗⃗  και ⃗⃗ , όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. 

 
 

 
Δ1.  Τι κίνηση θα εκτελέσει το σώμα και ποια η τιμή της ταχύτητάς του τη χρονική 

στιγμή   

Μονάδες 5 



Δ2.  Αν ασκήσουμε στο σώμα μια νέα δύναμη ⃗⃗  τη χρονική στιγμή  , τότε ποιο 

θα είναι το μέτρο της και ποια η κατεύθυνσή της έτσι ώστε το σώμα να κινηθεί 

ευθύγραμμα και ομαλά.  
Μονάδες 5 

Δ3.  Τη χρονική στιγμή   καταργείται η δύναμη ⃗⃗ . Υπολογίστε τη χρονική 

στιγμή  που θα μηδενιστεί στιγμιαία η ταχύτητά του. 

Μονάδες 5 
Δ4.  Υπολογίστε το διάστημα που θα έχει καλύψει μεταξύ των χρονικών στιγμών .  

Μονάδες 5  
Δ5.  Να σχεδιάσετε το διάγραμμα επιτάχυνσης-χρόνου μεταξύ των χρονικών στιγμών 

.  

Μονάδες 5 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

Εισηγητής Θεμάτων 
Κωνσταντίνος Κολοβός 


