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ΘΕΜΑ Α 

 

Σε κάθε μία από τις ερωτήσεις 1, 2, 3, 4 να γράψετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη 

σωστή πρόταση 

1. Ο συντελεστής τριβής ολίσθησης: 

Α. εξαρτάται από τη σχετική ταχύτητα κίνησης των σωμάτων που βρίσκονται σε 

επαφή. 

Β. είναι ανεξάρτητος από τη φύση των τριβομένων επιφανειών 

Γ. είναι αδιάστατος (δεν έχει μονάδες) 

Δ. έχει μονάδα μέτρησης 1 Ν 

 

2. Ένα σώμα ηρεμεί σε οριζόντιο δάπεδο, από το οποίο μπορεί να δεχθεί οριακή τριβή 

μέτρου 12 Ν. Στο σώμα ασκείται οριζόντια δύναμη μέτρου 10 Ν. 

Α. Το σώμα εξακολουθεί να ηρεμεί. 

Β. Στο σώμα ασκείται τριβή ίση με την οριακή. 

Γ. Το σώμα επιταχύνεται και δέχεται τριβή ολίσθησης. 

Δ. Η συνισταμένη δύναμη στο σώμα έχει μέτρο 2 Ν. 

 

3. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: 

 Όταν ένα σώμα κινείται ευθύγραμμα ομαλά: 

Α. δεν ισορροπεί                         

Β. η συνισταμένη των δυνάμεων σ’ αυτό είναι μηδέν 

Γ. δεν δέχεται δυνάμεις                

Δ. η συνισταμένη των δυνάμεων σ’ αυτό είναι σταθερή και διάφορη του μηδενός 

 

 

ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ 

 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: 

ΣΤΑΡΑΚΗΣ ΜΙΛΤΟΣ 

ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ ΤΑΣΟΣ 

ΤΑΞΗ: Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 3 ΩΡΕΣ 
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4.  Το σώμα του σχήματος κινείται 

ευθύγραμμα ομαλά στο οριζόντιο 

δάπεδο.  

Α. Στο σώμα δεν ασκούνται άλλες 

δυνάμεις εκτός από την   . 

B. Υπάρχει οπωσδήποτε τριβή ολίσθησης. 

Γ. Η τριβή έχει μέτρο μικρότερο του μέτρου της   . 

Δ. Το δάπεδο δεν ασκεί κάθετη δύναμη. 

 

5. Να χαρακτηρίσετε με Σ τις ορθές  και με Λ τις λανθασμένες προτάσεις : 

   α)όταν συγκρούεται ένα φορτηγό με ένα μικρό αυτοκίνητο, μεγαλύτερη ζημιά θα       

         πάθει το αυτοκίνητο, γιατί δέχεται μεγαλύτερη δύναμη απ όση το φορτηγό. 

      β) η τριβή ολίσθησης εξαρτάται από την φύση των επιφανειών που έρχονται σε  

          επαφή 

      γ) η συνισταμένη δράσης –αντίδρασης είναι μηδέν 

      δ) η δύναμη που κινεί έναν άνθρωπο σε οριζόντιο επίπεδο είναι η δύναμη της  

          τριβής που ασκείται ανάμεσα στο έδαφος και στα πόδια του. 

      ε) η τάση του νήματος είναι δύναμη από απόσταση 

 

ΘΕΜΑ Β 

Β1. Να υπολογιστεί η συνισταμένη των δυνάμεων που ασκούνται στο υλικό σημείο 

του σχήματος αν τα μέτρα των δυνάμεων είναι F1 = 5N, F2=2    , F3 = 3    N    
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Β2. Ένα σώμα μάζας m κινείται κατά μήκος οριζοντίου επιπέδου και στην πορεία του 

συναντά κεκλιμένο επίπεδο γωνίας κλίσης φ = 60
0
 στο οποίο συνεχίζει την κίνηση 

του. Ο λογος της τριβής ολίσθησης στο οριζόντιο επίπεδο προς την τριβή ολίσθησης 

στο κεκλιμένο επίπεδο είναι είναι ισος με : 

α) 2                     β) 2              γ) 
 

 
                 δ) 1 

Β3. Για να κινείται το σώμα του σχήματος με σταθερή ταχύτητα, πρέπει ο 

συντελεστής τριβής ολίσθησης μεταξύ σώματος και επιπέδου να δίνεται από την 

σχέση:  

                                                                

 

i. μ = 
mg

F
                         ii. μ = 





Fmg

F


      iii. μ = 

mg

F
       iv. μ = 

F

mg
 

 

                                                                                                      

Να δικαιολογήσετε την απάντηση σας                                         

 

ΘΕΜΑ Γ 

 

Το σώμα μάζας m =2 kg του διπλανού σχήματος είναι αρχικά ακίνητο. Τη χρονική 

στιγμή t = 0 αρχίζει να δέχεται σταθερή δύναμη    

μέτρου 20 Ν που σχηματίζει γωνία φ (ημφ = 0,8 και 

συνφ = 0,6) με την οριζόντια διεύθυνση και με φορά 

προς τα πάνω. Ο συντελεστής τριβής ολίσθησης μεταξύ 

σώματος και δαπέδου ισούται με μ = 0,5.   

α) Να εξετάσετε ποιο είναι το είδος της κίνησης που εκτελεί το σώμα. 

β) Να υπολογίσετε την κάθετη δύναμη που δέχεται το σώμα από το έδαφος. 

γ)  Να βρείτε την τριβή ολίσθησης. 

δ) Να βρείτε την επιτάχυνση του σώματος. 



 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΛΦΑ                                                              www.e-alfa.gr 
 
 

ε) Να υπολογίσετε το μέτρο της ταχύτητας του σώματος τη χρονική στιγμή t1 = 4 s. 

Στ)Τη χρονική στιγμή t1 = 4s καταργείται η δύναμη F. Να βρείτε την χρονική στιγμή 

την οποία θα σταματήσει το σώμα. 

Ζ) Να βρείτε το συνολικό διάστημα που διένυσε το σώμα  από τη χρονική στιγμή       

t = 0 μέχρι τη χρονική στιγμή που θα σταματήσει. 

Η) Να σχεδιάσετε σε βαθμολογημένους άξονες το διάγραμμα ταχύτητας χρόνου από 

τη χρονική στιγμή t = 0 μέχρι τη χρονική στιγμή που σταματά. 

Δίνεται η επιτάχυνση της βαρύτητας g = 10 m/s
2
. 

 

 

 

ΘΕΜΑ Δ 

 

Το σώμα του σχήματος μάζας m = 2 kg αφήνεται κατά τη χρονική στιγμή t0 = 0 στην 

κορυφή του κεκλιμένου επιπέδου γωνίας κλίσης φ, με το οποίο παρουσιάζει 

συντελεστή τριβής ολίσθησης μ1 = 0,25. Το σώμα φθάνει στη βάση του κεκλιμένου 

επιπέδου κατά τη χρονική στιγμή t1 = 2s και συνεχίζει με την κίνησή του στο 

οριζόντιο επίπεδο, όπου ο συντελεστής τριβής ολίσθησης έχει τιμή μ2 = 0,2. 

Δίνεται ότι ημφ = 0,6, συνφ = 0,8, g = 10 m/s
2
. 

 

 

 

 

 

 

 

Να υπολογίσετε: 

Α. την κάθετη δύναμη στήριξης Ν1 από το κεκλιμένο επίπεδο 

Β. την τριβή ολίσθησης στο κεκλιμένο επίπεδο 

Γ. την επιτάχυνση του σώματος στο κεκλιμένο επίπεδο 

Δ. την ταχύτητα του σώματος στη βάση του κεκλιμένου επιπέδου 

Ε. το διάστημα το οποίο διανύθηκε από το σώμα κατά μήκος του κεκλιμένου 

επιπέδου 
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ΣΤ. τη νέα κάθετη δύναμη στήριξης Ν2 από το οριζόντιο επίπεδο 

Ζ. το μέτρο της επιβράδυνσης του σώματος στο οριζόντιο επίπεδο 

Η. τη χρονική στιγμή ακινητοποίησης του σώματος, καθώς και το διάστημα το οποίο 

διανύθηκε από το σώμα κατά μήκος του οριζοντίου επιπέδου μέχρι τη στιγμή της 

ακινητοποίησης. 

 

 

 


