ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΑ Μ.Δ. ΠΡΟΟΓΟ
ΓΙΑΓΩΝΙΜΑ ΣΗ ΦΤΙΚΗ A Λ ΤΚΔΙΟΤ 15/01/2017
Θέμα 1ο
ηηο εξσηήζεηο Α1-Α4 λα γξάςεηε ζην ηεηξάδηό ζαο ηνλ αξηζκό ηεο εξώηεζεο θαη δίπια ην γξάκκα
πνπ αληηζηνηρεί ζηε θξάζε, ε νπνία ζπκπιεξώλεη ζσζηά ηελ εκηηειή πξόηαζε.
Α1. ε έλα ζώκα πνπ εξεκεί ζε επζύγξακκν δξόκν αζθείηαη κηα ζηαζεξή ζπληζηακέλε δύλακε
παξάιιειε κε ηνλ νξηδόληην δξόκν θαη ην ζώκα αξρίδεη λα θηλείηαη. Η θίλεζε ηνπ ζώκαηνο είλαη:
α) Δπζύγξακκε νκαιά επηηαρπλόκελε θίλεζε
β) Δπζύγξακκε επηηαρπλόκελε θίλεζε
γ) Δπζύγξακκε νκαιή θίλεζε
δ) Δπζύγξακκε νκαιά επηβξαδπλόκελε θίλεζε
(Μνλάδεο 5)
Α2. Οκόξξνπεο νλνκάδνληαη δύν δπλάκεηο όηαλ:
α) ρεκαηίδνπλ γσλία 180ν κεηαμύ ηνπο
β) Έρνπλ ίδηα δηεύζπλζε
γ) Έρνπλ ίδηα δηεύζπλζε θαη ίδηα θνξά
δ) Έρνπλ θνηλό ζεκείν εθαξκνγήο
(Μνλάδεο 5)
Α3. Η εμίζσζε θίλεζεο ελόο ζώκαηνο είλαη x=8+2t (S.I.) .Σόηε:
α) H ζπληζηακέλε δύλακε είλαη ζηαζεξή θαη νκόξξνπε ηεο ηαρύηεηαο
β) H ζπληζηακέλε δύλακε είλαη ζηαζεξή θαη αληίξξνπε ηεο ηαρύηεηαο
γ) H ζπληζηακέλε δύλακε είλαη κεδέλ
δ) H ζπληζηακέλε δύλακε είλαη κεηαβαιιόκελε
(Μνλάδεο 5)
Α4. ην δηάγξακκα ηαρύηεηαο ρξόλνπ ε θιίζε ηζνύηαη αξηζκεηηθά κε:
α) ηελ ηαρύηεηα
β)ηελ επηηάρπλζε
γ)ηελ ζέζε
δ)ηελ ζπληζηακέλε δύλακε
(Μνλάδεο 5)
A5. Να ραξαθηεξίζεηε ηηο πξνηάζεηο πνπ αθνινπζνύλ, γξάθνληαο ζην ηεηξάδην ζαο, δίπια ζην
γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε πξόηαζε, ηε ιέμε ωστό, αλ ε πξόηαζε είλαη ζσζηή, ή ηε ιέμε
Λάθος, αλ ε πξόηαζε είλαη ιαλζαζκέλε.
α) H δύλακε είλαη κνλόκεηξν κέγεζνο
β) Aδξάλεηα έρνπλ κόλν ηα ζηεξεά ζώκαηα όηαλ θηλνύληαη.
γ) Αλ ζε έλα ζώκα δελ αζθνύληαη δπλάκεηο ηόηε ην ζώκα είλαη αθίλεην.
δ) Η δύλακε είλαη ε αηηία ηεο παξακόξθσζεο ησλ ζσκάησλ.
ε)Γηα ζηαζεξή κάδα ε ζπληζηακέλε δύλακε είλαη αλάινγε ηεο επηηάρπλζεο.
(Μνλάδεο 5)
Θέμα 2ο
Β1. ώκα κάδαο m αξρηθά εξεκεί ζε ιείν νξηδόληην επίπεδν θαη δέρεηαη ηελ επίδξαζε νξηδόληηαο
δύλακεο F θαη κεηαηνπίδεηαη θαηά Γx ζε ρξόλν t. Γεύηεξν ζώκα κάδαο 3m ην νπνίν θαη απηό

αξρηθά εξεκεί ζε ιείν νξηδόληην επίπεδν δέρεηαη ηελ επίδξαζε νξηδόληηαο δύλακεο F΄ θαη
κεηαηνπίδεηαη θαηά 8Γx ζε ρξόλν 2t.
F
Ο ιόγνο
είλαη ίζνο κε:
F
α. 8
β. 6
γ. 3
Α)Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε. (Μνλάδεο 2)
Β)Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. (Μνλάδεο 7)
Β2. Έλα ζώκα πνπ θηλείηαη κε ζηαζεξή ηαρύηεηα δέρεηαη ηελ επίδξαζε ηεζζάξσλ ζπγγξακηθώλ
δπλάκεσλ F1,F2,F3,F4. Η F1, αζθείηαη κε θνξά πξνο ηα δεμηά ελώ νη F3,F4 πξνο ηα αξηζηεξά.Σα
κέηξα ησλ δπλάκεσλ είλαη F1=10Ν, F3=2Ν θαη F4=11Ν.Η F2:
α) έρεη κέηξν 3Ν θαη θνξά πξνο ηα αξηζηεξά
β) έρεη κέηξν 3Ν θαη θνξά πξνο ηα δεμηά
γ)δελ κπνξνύκε λα απαληήζνπκε γηα ην κέηξν θαη ηελ θνξά ηεο.
Α)Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε. (Μνλάδεο 2)
Β)Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. (Μνλάδεο 6)

Β3. ην ζρήκα απεηθνλίδεηαη ην δηάγξακκα επηηάρπλζεο ρξόλνπ γηα έλα θηλεηό πνπ ηελ ρξνληθή
ζηηγκή κεδέλ θηλείηαη επζύγξακκα πξνο ηα δεμηά κε ηαρύηεηα 100m/s. (Οξίδνληαο ηα ζεηηθά ηελ σο
πξνο ηα δεμηά θνξα)

H ηαρύηεηα ηνπ ζώκαηνο ηελ ρξνληθή ζηηγκή 35s είλαη:
α)100 m/s
β)0 m/s
γ) 50 m/s
Α)Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε. (Μνλάδεο 2)
Β)Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. (Μνλάδεο 6)

Θέμα 3ο
ώκα κάδαο 20Kg θηλείηαη κε αξρηθή ηαρύηεηα 10m/s πάλσ ζε ιείν νξηδόληην επίπεδν.Σελ ρξνληθή
ζηηγκή κεδέλ δέρεηαη ηελ επίδξαζε δύν νξηδόληησλ δπλάκεσλ F1 θαη F2=60Ν όπσο θαίλνληαη ζην
ζρήκα. Σν ζώκα κεηαηνπίδεηαη θαηά 200m ζε 10 δεπηεξόιεπηα κε ηελ επίδξαζε ησλ δύν
δπλάκεσλ.

Γ1. Να βξεζεί ε επηηάρπλζε κε ηελ νπνία θηλείηαη ην ζώκα.
(Μνλάδεο 5)
Γ2. Να βξεζεί ε ηηκή ηεο δύλακεο F1.
(Μνλάδεο 5)
Σελ ρξνληθή ζηηγκή 10 sec θαηαξγείηαη ε δύλακε F1.
Γ3. Να βξεζεί ε ηηκή ηεο επηηάρπλζεο γηα t>10sec.
(Μνλάδεο 5)
Γ4. Να βξεζεί ε κέζε ηαρύηεηα γηα ηελ θίλεζε κέρξη λα αθηλεηνπνηεζεί ζηηγκηαία ην ζώκα.
(Μνλάδεο 5)
Γ5. Να θαηαζθεπαζηνύλ νη γξαθηθέο παξαζηάζεηο ζέζεο – ρξόλνπ(ρν=0) , ηαρύηεηαο – ρξόλνπ θαη
ζπληζηακέλεο δύλακεο – ρξόλνπ.
(Μνλάδεο 5)
Θέμα 4ο
Γύν ζώκαηα 1 θαη 2 βξίζθνληαη ζε εξεκία ζε επζύγξακκν δξόκν θαη απέρνπλ απόζηαζε d=50m
κεηαμύ ηνπο.Σελ ρξνληθή ζηηγκή t=0 ην 1 απνθηά επηηάρπλζε  1  5 m s 2 θαη ην 2  2  4 m s 2 θαη
θηλνύληαη πξνο ηα δεμηά κε ζηαζεξέο επηηαρύλζεηο.
Γ1. Να βξεζεί ε ρξνληθή ζηηγκή πνπ ηα δύν ζώκαηα ζα ζπλαληεζνύλ
(Μνλάδεο 7)
Γ2. Να βξεζνύλ νη κέζεο ηαρύηεηεο ησλ δύν ζσκάησλ κέρξη λα ζπλαληεζνύλ.
(Μνλάδεο 6)
Γ3.Να βξεζεί ε κεηαηόπηζε ηνπ πξώηνπ ζώκαηνο ζηελ δηάξθεηα ηνπ ηξίηνπ δεπηεξνιέπηνπ
(Μνλάδεο 6)
Γ4. Να γίλνπλ ηα δηαγξάκκαηα επηηάρπλζεο-ρξόλνπ,ηαρύηεηαο-ρξόλνπ θαη ζέζεο ρξόλνπ ζε θνηλό
ζύζηεκα αμόλσλ.
(Μνλάδεο 6)
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Φροντιστήρια Μ.Δ. ΠΡΟΟΓΟ
ΔΠΔΡΙΓΩΝ 104 ΚΑΛΛΙΘΔΑ ΣΗΛ.: 2109514517
ΑΙΓΑΙΟΤ 109 ΝΔΑ ΜΤΡΝΗ ΣΗΛ.: 2109355996

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ A ΛΥΚΔΙΟΥ 15-11-2017
Θέμα 1ο
Α1. α
Α2. γ
Α3. γ
Α4. β
Α5. α)Λ β)Λ γ)Λ δ)Σ ε)Σ
Θέμα 2ο
Β1. β
Β2. β
Β3. α

Θέμα 3ο
Γ1.  1  2 m s 2
Γ2. F1=100N
Γ3.  2  3 m s 2
Γ4.   17,5 m s
Θέμα 4ο
Γ1. t=10s
Γ2.  1  25 m s , 2  20 m s
Γ3. 12,5m

