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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ - 27/04/2022 
 
 
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.  Η δύναμη: 

1. μετριέται σε kg. 
2. είναι μέγεθος διανυσματικό και μετριέται στο SI σε Ν. 

3. είναι μέγεθος μονόμετρο και μετριέται σε 1Ν. 
4. δεν μπορεί να παραμορφώσει ένα σώμα. 

Μονάδες 5 

 
Α2.  Ένα σώμα επιταχύνεται σε οριζόντιο δάπεδο που εμφανίζει τριβή ολίσθησης Τ, 

με την επίδραση οριζόντιας δύναμης F. Για την κίνηση του σώματος ισχύει: 

1. F = mα. 
2. Τ = mα. 

3. F -Τ = mα. 
4. F + Τ = mα. 

Μονάδες 5 
 

Α3.  Δύο σφαίρες διαφορετικών υλικών με μάζες m1, m2 αντίστοιχα με m1 >m2 και 

διαφορετικές ταχύτητες συγκρούονται πάνω σε οριζόντιο τραπέζι. Ποια από τις 

δύο σφαίρες ασκεί μεγαλύτερη δύναμη στην άλλη, κατά την επαφή; 
1. Η βαρύτερη. 

2. Η γρηγορότερη. 
3. Η σκληρότερη. 

4. Καμιά από τις δύο. 

Μονάδες 5 
 

Α4.  Για ένα σώμα που το εκτοξεύουμε κατακόρυφα προς τα πάνω από την επιφάνεια 

της Γης ισχύει ότι::  
1. η κινητική και η δυναμική του ενέργεια αυξάνονται. 

2. η κινητική του ενέργεια αυξάνεται και η δυναμική του ενέργεια ελαττώνεται. 
3. η κινητική του ενέργεια ελαττώνεται και η δυναμική του ενέργεια αυξάνεται. 

4. η κινητική και η δυναμική του ενέργεια ελαττώνονται. 

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. Για να ισορροπεί ένα σώμα στο οποίο ασκούνται τρείς δυνάμεις θα πρέπει η 
συνισταμένη των δύο δυνάμεων να είναι αντίθετη της τρίτης δύναμης. 

2. Η τριβή ολίσθησης που δέχεται ένα σώμα εξαρτάται από το εμβαδό της επιφάνειας 
που ολισθαίνει. 

3. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας είναι ανάλογος με την συνισταμένη δύναμη 

που ασκείται σε ένα σώμα. 
4. Η άνωση είναι δύναμη από απόσταση. 

5. Η κλίση της γραφικής παράστασης του διαγράμματος θέσης – χρόνου για ένα 

σώμα που κινείται ευθύγραμμα ισούται αριθμητικά με την ταχύτητα του σώματος 
την συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  

Μονάδες 5 
 

 

Θέμα B  
Β1.   

Ένας κύβος αρχικά ισορροπεί πάνω σε οριζόντιο 

λείο δάπεδο. Τη στιγμή 0=0 ασκείται στον κύβο 

οριζόντια δύναμη ⃗, και αρχίζει να κινείται.  

Τη στιγμή 1 ο κύβος περνάει σε τραχύ τμήμα του δαπέδου, με το οποίο εμφανίζει 

σταθερή δύναμη τριβής, ενώ η δύναμη ⃗, εξακολουθεί να ασκείται πάνω του. Το 

πέρασμα από το λείο στο τραχύ τμήμα του οριζόντιου δαπέδου διαρκεί ασήμαντο 
χρόνο.  

Στο διάγραμμα αποδίδεται το μέτρο της ταχύτητας 
του κύβου με το χρόνο που κινείται.  

Με τη βοήθεια του διαγράμματος αυτού, μπορούμε να 

συμπεράνουμε ότι για το μέτρο  της τριβής που 

δέχεται από το τραχύ δάπεδο και το μέτρο  της 

οριζόντιας δύναμης που συνεχώς ασκείται πάνω στον 
κύβο, ισχύει:  

1. . 

2. . 

3. . 
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Μονάδες 4 
Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 8 
 

Β2.  
Ένα βαγονάκι που μεταφέρει παιδιά, κινείται στην σιδηροτροχιά ενός λούνα-παρκ, 

η οποία έχει το σχήμα που φαίνεται στην εικόνα. Κάποια στιγμή βρίσκεται στο 

ψηλότερο σημείο Α χωρίς ταχύτητα και εξαιτίας μιας πολύ μικρής κλίσης που έχει η 

τροχιά στο σημείο αυτό, αρχίζει να κινείται. Έτσι κάποια στιγμή περνάει από την 

κορυφή Β με ταχύτητα ⃗⃗  και μια επόμενη στιγμή από την κορυφή Γ με ταχύτητα 

⃗⃗ .  



 

 

 

 

 

Οι κορυφές Α, Β και Γ, βρίσκονται σε ύψη  ,  και  αντίστοιχα, από το 

οριζόντιο δάπεδο του λούνα-παρκ, για τα οποία ισχύουν οι σχέσεις  και 

  .  

Θεωρήστε, ότι μπορούμε να αγνοήσουμε τις τριβές και την αντίσταση του αέρα. 

Επίσης θεωρήστε ότι το βαγονάκι δεν φέρει τροχούς και απλά ολισθαίνει στις 

σιδηροτροχιές.  

Να επιλέξετε τη σωστή σχέση που ισχύει, για τα μέτρα των ταχυτήτων του 

βαγονιού στις κορυφές Β και Γ:  

1. . 

2. . 

3. √ . 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 
Μονάδες 4 

Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 9 
 

 
Β3.  [bonus]  

Σημειακό αντικείμενο, μάζας m = 1 Kg, είναι ακίνητο σε λείο, οριζόντιο, ακλόνητο 

δάπεδο. Τη χρονική στιγμή t0 = 0, ασκείται στο σημειακό αντικείμενο σταθερή 

οριζόντια δύναμη μέτρου F = 10 N. Αν ̅ είναι η μέση ισχύς της δύναμης ⃗ στο 

χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από τη χρονική στιγμή t0 = 0 μέχρι τη χρονική 

στιγμή 1 = 5 s και Ρ1 η στιγμιαία ισχύς της δύναμης ⃗ τη χρονική στιγμή 1 = 5 s, 

τότε ισχύει:  
1. ̅,   

2. ̅,   

3. ̅. 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 



Θέμα Γ  

 

 

 
 

 

 

 

 



Θέμα Δ  

 

 
 

 

Εισηγητής Θεμάτων 

Κωνσταντίνος Κολοβός 


