Επαναληπτικό
Θέμα 1ο

Φυσική Α’ Λυκείου

Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό καθεμιάς από ηις παρακάηφ ερφηήζεις 1-4 και διπλά ηο
γράμμα ποσ ανηιζηοιτεί ζηη ζφζηή απάνηηζη.
1. Αλ ε ζπληζηακέλε δύλακε πνπ αζθείηαη ζε έλα ζώκα είλαη κεδέλ, ηόηε ην ζώκα είλαη δπλαηό
λα εθηειεί :
α) επζύγξακκε νκαιά επηηαρπλόκελε θίλεζε.
γ) νκαιή θπθιηθή θίλεζε.

β) επζύγξακκε νκαιή θίλεζε.

δ) επζύγξακκε νκαιά επηβξαδπλόκελε θίλεζε

2. Η επηηάρπλζε ελόο ζώκαηνο εθθξάδεη
α) πόζν γξήγνξα κεηαηνπίδεηαη ην ζώκα.
β) ηνλ ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ζέζεο ηνπ ζώκαηνο.
γ) πόζν γξήγνξα κεηαβάιιεηαη ε ηαρύηεηα ηνπ ζώκαηνο.
δ) ηελ κεηαβνιή ηεο ηαρύηεηαο ηνπ ζώκαηνο.
3. Σε ζώκα πνπ εξεκεί ζε νξηδόληην επίπεδν, αζθείηαη ζηαζεξή νξηδόληηα δύλακε F=100N.
Παξαηεξείηαη όηη ην ζώκα ζπλερίδεη λα παξακέλεη αθίλεην. Απηό ζεκαίλεη όηη, ε ζηαηηθή ηξηβή
κεηαμύ ζώκαηνο θαη νξηδνληίνπ επηπέδνπ:
α) είλαη κηθξόηεξε από 100Ν.

β) είλαη ίζε κε 100Ν.

γ) είλαη κεγαιύηεξε από 100Ν.

δ) δελ ππάξρεη.

4. Έλα ζώκα κάδαο m θηλείηαη κε επηηάρπλζε κέηξνπ 4 m/s2 ππό ηελ επίδξαζε ζηαζεξήο
δύλακεο κέηξνπ F. Έλα άιιν ζώκα κάδαο 2m δέρεηαη ηελ επίδξαζε ζηαζεξήο δύλακεο κέηξνπ
2F. Τν ζώκα απηό απνθηά επηηάρπλζε κέηξνπ:
α. 1 m/s2.

β. 2 m/s2.

γ. 4 m/s2.

δ. 6 m/s2

5. Να ραξαθηεξίζεηε θάζε µία από ηηο πξνηάζεηο πνπ αθνινπζνύλ σο ζσζηή (Σ) ή σο
ιαλζαζκέλε (Λ).
α) Όηαλ δηπιαζηάδεηαη ε ηαρύηεηα ελόο ζώκαηνο, δηπιαζηάδεηαη θαη ε θηλεηηθή ηνπ ελέξγεηα.
β) Σηελ ειεύζεξε πηώζε ελόο ζώκαηνο από κηθξό ύςνο ε επηηάρπλζε απμάλεηαη.
γ) Οη δπλάκεηο δξάζεο–αληίδξαζεο, πνπ αλαπηύζζνληαη κεηαμύ δύν ζσκάησλ πνπ
αιιειεπηδξνύλ, έρνπλ ζπληζηακέλε ίζε κε κεδέλ.
δ) Μέηξν ηεο αδξάλεηαο ελόο ζώκαηνο είλαη ε κάδα ηνπ.
ε) Τν έξγν κίαο δύλακεο είλαη δηαλπζκαηηθό κέγεζνο.
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Θέμα 2ο

Φυσική Α’ Λυκείου

1. Γύν ζώκαηα Α θαη Β έρνπλ κάδεο m θαη 4m αληίζηνηρα θαη ακειεηέεο δηαζηάζεηο. Τελ t=0
ηα ζώκαηα αθήλνληαη ηαπηόρξνλα ειεύζεξα από ην ίδην ύςνο h. Αλ ην Α θηάλεη ζην έδαθνο ηε
ρξνληθή ζηηγκή t=2s, ην Β ζα θηάζεη ζην έδαθνο ηε ρξνληθή ζηηγκή:
α) t=2 s,

β) t=4 s

γ) t=1 s

Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.
2. Γύν θηλεηά Α θαη Β μεθηλνύλ από ην ίδην ζεκείν Ο (x = 0) θαη θηλνύληαη ζηελ ίδηα εκηεπζεία
Ox. Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη πώο κεηαβάιιεηαη ε ηαρύηεηά ηνπο ζε ζπλάξηεζε κε ην
ρξόλν.

Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηό ιάζνο θαη λα ηηο αηηηνινγήζεηε.
α. Οη επηηαρύλζεηο ησλ θηλεηώλ Α θαη Β έρνπλ αληίζηνηρα κέηξα αΑ=1m/s2 θαη αΒ=2m/s2.
β. Τε ρξνληθή ζηηγκή t=4s ην θηλεηό Α πξνπνξεύεηαη ηνπ θηλεηνύ Β θαηά 4m.
3. Σώµα αθήλεηαη λα πέζεη από θάπνην ύςνο H. Αλ ε αληίζηαζε ηνπ αέξα είλαη αµειεηέα, λα
ζπµπιεξώζεηε ζηνλ παξαθάησ πίλαθα ηηο ηηµέο ηεο θηλεηηθήο, ηεο δπλαµηθήο θαη ηεο
µεραληθήο ελέξγεηαο γηα ηηο ζέζεηο πνπ ην ζώµα απέρεη από ην έδαθνο απόζηαζε h0  0 ,

h1  h  H θαη h2  H . Να ζεσξήζεηε ην έδαθνο ζαλ επίπεδν αλαθνξάο γηα ηε βαξπηηθή
δπλαµηθή ελέξγεηα.

Θέμα 3ο
Η ηαρύηεηα ελόο απηνθηλήηνπ πνπ θηλείηαη ζε επζύγξακκν δξόκν κεηαβάιιεηαη όπσο θαίλεηαη
ζην παξαθάησ δηάγξακκα.
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Φυσική Α’ Λυκείου

α. Να πεξηγξάςεηε ηα είδε ησλ θηλήζεσλ πνπ εθηειεί.
β. Να ππνινγίζεηε δηάζηεκα πνπ δηέηξεμε από ηε ρξνληθή ζηηγκή t=0 έσο t=10s.
γ. Να ππνινγίζεηε ηε κεηαηόπηζή ηνπ από ηε ρξνληθή ζηηγκή t=0 έσο ηε ρξνληθή ζηηγκή t=10s.
δ. Να ζρεδηάζεηε ην δηάγξακκα επηηάρπλζεο - ρξόλνπ.
Θέμα 4ο
Έλα ζώκα κάδαο m=2Kg εξεκεί ζε ιείν νξηδόληην επίπεδν. Τε ρξνληθή ζηηγκή t0=0s αζθνύκε
ζην ζώκα ζηαζεξή δύλακε κε κέηξν F=20 N θαη κε δηεύζπλζε πνπ ζρεκαηίδεη γσλία ζ=60 o κε
ηελ νξηδόληηα δηεύζπλζε.

a) Να θάλεηε έλα ζρήκα ζην νπνίν λα θαίλνληαη όιεο νη δπλάκεηο πνπ δέρεηαη ην ζώκα ζηε
ζέζε Α θαη λα ππνινγίζεηε ηε δύλακε N πνπ δέρεηαη ην ζώκα από ην νξηδόληην επίπεδν.
b) Να βξείηε ηελ θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ζώκαηνο κεηά από 2 δεπηεξόιεπηα
Τν ζώκα θηάλεη ζην ζεκείν Γ, γηα ην νπνίν ηζρύεη ΑΓ=40 m, από ην νπνίν μεθηλάεη έλα ιείν
θεθιηκέλν επίπεδν ΓΓ κε γσλία θιίζεο ζ=300. Τελ ζηηγκή απηή κεδελίδεηαη ε δύλακε F θαη ην
ζώκα αξρίδεη λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν. Αλ δερζνύκε όηη ε κεηάβαζε από ην νξηδόληην ζην
θεθιηκέλν επίπεδν γίλεηαη ρσξίο απώιεηεο ελέξγεηαο, ηόηε λα βξείηε:
c) ην ύςνο h ζην νπνίν ζα θηάζεη ην ζώκα ηε ζηηγκή πνπ ζηακαηάεη πιένλ ε άλνδνο.
d) ηελ επηβξάδπλζε ηνπ ζώκαηνο όηαλ απηό αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν επίπεδν
Γίλεηαη g=10 m/s2.
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΦΙΑ
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