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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ - 15/01/2022 
 
 
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.  Σε μια ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση υλικού σημείου το διάνυσμα ⃗⃗  της 

επιτάχυνσής του, έχει οπωσδήποτε την ίδια κατεύθυνση με το διάνυσμα: 
1. της τελικής του ταχύτητας  ⃗ . 

2. της αρχικής του ταχύτητας  ⃗ . 

3. της μεταβολής ταχύτητας  ⃗. 
4. της μετατόπισης  ⃗. 

Μονάδες 5 

 
Α2.  Σώμα μάζας m ήταν αρχικά ακίνητο σε λείο οριζόντιο δάπεδο. Στο σώμα ασκήθηκε 

οριζόντια δύναμη   και του δημιούργησε επιτάχυνση  , μέτρου α=2m/s2. Αν το 

σώμα είχε διπλάσια μάζα m’=2m, η ίδια δύναμη   θα του δημιουργούσε επιτάχυνση 

 , με μέτρο: 

1. 4m/s2. 
2. 8m/s2. 

3. 1m/s2. 

4. 0,5m/s2. 
Μονάδες 5 

 
Α3.  Αν η συνισταμένη των δυνάμεων που ασκούνται σε ένα σώμα είναι μηδέν, τότε το 

σώμα: 

1. παραμένει πάντα ακίνητο. 
2. κινείται ευθύγραμμα και επιβραδύνεται μέχρι να ακινητοποιηθεί. 

3. κινείται ευθύγραμμα και ομαλά ή ηρεμεί. 

4. κινείται ευθύγραμμα ομαλά επιταχυνόμενα. 
Μονάδες 5 

 
Α4.  Η αδράνεια που παρουσιάζουν δύο σώματα είναι η ίδια, όταν:  

1. έχουν ίσες ταχύτητες. 

2. αποτελούνται από το ίδιο υλικό. 
3. έχουν ίσες μάζες. 

4. ασκούνται σε αυτά ίσες δυνάμεις. 

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. Κάποια χρονική στιγμή κατά την οποία, η ταχύτητα ενός σώματος είναι μηδέν, είναι 
δυνατόν το σώμα να έχει επιτάχυνση. 

2. Αν υ και α, είναι οι αλγεβρικές τιμές ταχύτητας και επιτάχυνσης αντίστοιχα, σε 
κάποια χρονική στιγμή κατά την ευθύγραμμη κίνηση υλικού σημείου και ισχύει υ<0 

και α>0, η κίνηση του υλικού σημείου, εκείνη τη στιγμή είναι επιταχυνόμενη. 

3. Η μονάδα μέτρησης της σταθεράς k ενός ελατηρίου στο S.I. είναι το 1Ν·m. 
4. Όταν σε ένα σώμα που ηρεμεί πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο εφαρμοστεί σταθερή 

δύναμη  , το διάστημα που διανύει το κινητό είναι ανάλογο του τετραγώνου του 

χρόνου. 
5. Σώμα εκτελεί ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση. Η συνισταμένη των 

δυνάμεων που ασκούνται στο σώμα έχει την κατεύθυνση της ταχύτητάς του.  

Μονάδες 5 
 

 

Θέμα B 
Β1.  Στην εικόνα παρουσιάζεται ένα ελατήριο που στην ελεύθερη 

άκρη του υπάρχει σώμα μικρής μάζας m. To ελατήριο 
ταλαντώνεται οριζοντίως σε λείο δάπεδο. Τη χρονική στιγμή 

(1) απεικονίζεται το ελατήριο συσπειρωμένο, στη (2) 

βρίσκεται στο φυσικό του μήκος και στην (3) είναι 
επιμηκυμένο. Και στα τρία πιθανά στιγμιότυπα, στην άκρη 

του, έχει σχεδιαστεί μόνο η πιθανή δύναμη που ασκεί το 

ελατήριο στο σώμα.  
Η δύναμη του ελατηρίου έχει σχεδιαστεί σωστά στο:  

1. Στιγμιότυπο . 

2. Στιγμιότυπο . 

3. Στιγμιότυπο . 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 
Μονάδες 2 

Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. 
Μονάδες 6 

 
Β2.  Ένα σώμα κινείται πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο και τη  χρονική στιγμή t=0 

δέχεται την επίδραση δύο οριζοντίων δυνάμεων F1 και F2. Η αλγεβρική τιμή κάθε 

δύναμης μεταβάλλεται σε συνάρτηση με τον χρόνο, σύμφωνα με τα 

διαγράμματα του σχήματος 

 
Το κινούμενο σώμα εκτελεί ευθύγραμμη ομαλή κίνηση στο χρονικό διάστημα: 

1. . 

2. . 



3. . 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 
Μονάδες 2 

Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 6 
 

Β3. Δύο αθλητές ποδηλασίας προπονούνται στο ποδηλατοδρόμιο κινούμενοι αντίθετα. 

Στο ευθύγραμμο και οριζόντιο τμήμα της πίστας (ΑΒ)=d του σχήματος τη χρονική 
στιγμή t=0, o ποδηλάτης (1) διέρχεται από το σημείο Α με ταχύτητα σταθερού 

μέτρου 1, ενώ o ποδηλάτης (2) διέρχεται από το σημείο Β με ταχύτητα 

σταθερού μέτρου 2.  

 
Αν οι δύο ποδηλάτες συναντώνται στο σημείο Γ που απέχει d/4 από το σημείο Α, 
τότε για τα μέτρα των ταχυτήτων τους, τα οποία παραμένουν συνεχώς σταθερά 

κατά τη διάρκεια της κίνησης, ισχύει:  
1. . 

2. . 

3. . 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Μονάδες 2 
Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 7 
 

 

Θέμα Γ 

Σώμα μάζας  ηρεμεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Τη χρονική στιγμή  

ασκείται πάνω του σταθερή οριζόντια δύναμη  ⃗ μέτρου 16Ν. Να βρείτε: 

Γ1.  το είδος της κίνησης που θα εκτελέσει το σώμα, 

Μονάδες 5 
Γ2.  την ταχύτητα που έχει μετά από , 

Μονάδες 6 
Γ3.  τη μετατόπισή του μέχρι εκείνη τη στιγμή. 

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

τη χρονική στιγμή . 

Μονάδες 8 
 
 

Θέμα Δ 

Σώμα μάζας , παραμένει ακίνητο υπό την επίδραση τριών συγγραμμικών 

δυνάμεων ⃗⃗ , ⃗⃗  και ⃗⃗ . Η φορά των ⃗⃗  και ⃗⃗  φαίνεται στο σχήμα, ενώ τα μέτρα 

τους είναι F1=20Ν και F2=12Ν. 

 
 

 



Δ1.  Ποιο είναι το μέτρο και η κατεύθυνση της δύναμης ⃗⃗ ; 

Μονάδες 6 

Τη χρονική στιγμή , η δύναμη ⃗⃗  παύει να ασκείται. 

 
Δ2.  Σε ποια κατεύθυνση θα κινηθεί το σώμα και ποιο το μέτρο της επιτάχυνσής του;  

Μονάδες 6 
Δ3.  Ποια είναι η ταχύτητα υ1 του σώματος τη χρονική στιγμή t1 που η μετατόπισή του 

είναι ίση με Δx1=32m; 

Μονάδες 6  
Δ4.  Να σχεδιάσετε το διάγραμμα συνισταμένης δύναμης-χρόνου από  και έπειτα.  

Μονάδες 7 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Εισηγητής Θεμάτων 
Κωνσταντίνος Κολοβός 


