
ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 Ε_3.Φλ1(ε) 

 

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΣΕΛΙ∆Α: 1 ΑΠΟ 7 
 

ΤΑΞΗ: Α΄ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ 

 

Ηµεροµηνία: Κυριακή 4 Μαΐου 2014 

∆ιάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες 
 

 

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 
 

ΘΕΜΑ Α  

Στις ερωτήσεις από Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και 
το γράµµα που αντιστοιχεί στην σωστή απάντηση. 

Α1. H µετατόπιση x∆
�

 ενός κινητού που κινείται σε ευθύγραµµη τροχιά: 

α. ταυτίζεται πάντα µε τη θέση του x
�

, στον άξονα της κίνησης. 

β. έχει πάντα µέτρο ίσο µε την τιµή της απόστασης που έχει διανύσει το σώµα 
κατά την κίνησή του. 

γ. είναι µονόµετρο µέγεθος. 

δ. έχει µέτρο ίσο µε την τιµή της απόστασης που διανύει το κινητό όταν δεν 
αλλάζει η φορά της κίνησης του κινητού. 

Μονάδες 5 

Α2. Ένα σώµα έχει στη Γη µάζα m και βάρος B
�

. Αν µεταφέρουµε το σώµα στη 
Σελήνη, όπου η επιτάχυνση της βαρύτητας έχει µικρότερη τιµή απ’ ότι στη Γη:  

α. η µάζα του σώµατος µειώνεται αλλά το µέτρο του βάρους του µένει ίδιο. 

β. η µάζα του σώµατος αυξάνεται αλλά το µέτρο του βάρους του µειώνεται. 

γ. η µάζα και το µέτρο του βάρους του µένουν ίδια. 

δ. η µάζα του σώµατος µένει ίδια αλλά το µέτρο του βάρους του µειώνεται. 

Μονάδες 5 

Α3. Το µέτρο της οριακής τριβής συγκρινόµενο µε το µέτρο της τριβής ολίσθησης 
είναι:  

α. πάντα µεγαλύτερο. 

β. πάντα µικρότερο. 

γ. πάντα ίσο. 

δ. άλλοτε µικρότερο και άλλοτε µεγαλύτερο. 

Μονάδες 5 
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Α4. Το έργο του βάρους ενός σώµατος: 

α. είναι πάντα ίσο µε µηδέν όταν το σώµα κινείται ευθύγραµµα. 

β. αυξάνεται στην επιταχυνόµενη και µειώνεται στην επιβραδυνόµενη κίνηση. 

γ. είναι θετικό όταν το σώµα κατεβαίνει σε κεκλιµένο επίπεδο. 

δ. είναι µηδέν όταν το σώµα ανεβαίνει κατακόρυφα προς τα πάνω. 

Μονάδες 5 

Α5. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα κάθε πρότασης και δίπλα σε κάθε 
γράµµα τη λέξη Σωστό, για τη σωστή πρόταση, και τη λέξη Λάθος, για τη 

λανθασµένη. 

α. Η ισορροπία ενός σώµατος που δέχεται δυο δυνάµεις είναι συνέπεια του 
νόµου ∆ράσης-Αντίδρασης. 

β. Η επιτάχυνση που αποκτά ένα σώµα έχει πάντα την κατεύθυνση της 
συνισταµένης δύναµης. 

γ. Ένα σώµα που κινείται µε µεγάλη ταχύτητα έχει και µεγάλη αδράνεια. 

δ. Το µέτρο της τριβής ολίσθησης, που δέχεται ένα κινούµενο σώµα, είναι 
ανάλογο του µέτρου της ταχύτητας του σώµατος. 

ε. Η ισχύς µιας σταθερής δύναµης που δεν είναι κάθετη στη µετατόπιση και 
ασκείται σε ένα σώµα που κινείται ευθύγραµµα, είναι ανάλογη του µέτρου 
υ της ταχύτητας του σώµατος. 

Μονάδες 5 

 

ΘΕΜΑ Β 

Β1. Κατά την ευθύγραµµη κίνηση ενός 
κινητού η αλγεβρική τιµής της ταχύτητάς 
του µεταβάλλεται συναρτήσει του 
χρόνου, σύµφωνα µε το διπλανό 

διάγραµµα. 

(1) Η συνολική µετατόπιση του κινητού 
έχει µέτρο: 

α. 0 m 

β. 50 m 

γ. 100 m  

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Μονάδες 2 

Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 3 
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(2) Η µέση αριθµητική ταχύτητα του κινητού στη διάρκεια της κίνησής του 
ισούται µε: 

α. 
s

m
0   β. 

s

m
5  γ. 

s

m
10  

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Μονάδες 2 

Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 3 

 
 

Β2. Σώµα µάζας m, βρίσκεται ακίνητο πάνω σε 

λείο οριζόντιο επίπεδο στη θέση που 

θεωρούµε ως αρχή (x=0) του άξονα x΄x. 

Εκτελούµε το ακόλουθο πείραµα 1: Στο σώµα ασκούµε οριζόντια δύναµη F
�

 
της οποίας η αλγεβρική τιµή µεταβάλλεται όπως φαίνεται στο παρακάτω 

διάγραµµα (Ι). Η δύναµη παύει να ασκείται όταν το σώµα βρεθεί στη θέση 
x=x1.  

Στη συνέχεια επαναφέρουµε το σώµα στην αρχική του θέση και εκτελούµε το 

πείραµα 2: ασκούµε στο σώµα οριζόντια δύναµη F′
�

 της οποίας η αλγεβρική 

τιµή µεταβάλλεται όπως φαίνεται στο παρακάτω διάγραµµα (ΙΙ). Η δύναµη F′
�

 

επίσης παύει και πάλι να ασκείται όταν το σώµα βρεθεί στη θέση x=x1. 
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Η κινητική ενέργεια που θα αποκτήσει το σώµα στη θέση x=x1, είναι: 

α. µεγαλύτερη στην περίπτωση του πειράµατος 1. 

β. ίση και στα δυο πειράµατα. 

γ. µεγαλύτερη στην περίπτωση του πειράµατος 2. 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Μονάδες 2 

Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 5 

Β3. Ένα σώµα βρίσκεται ακίνητο σε οριζόντιο δάπεδο, 
µε το οποίο παρουσιάζει τριβή ολίσθησης µε 

συντελεστή µ . Ασκούµε στο σώµα δύναµη µέτρου 

F, που ισούται µε το µέτρο του βάρους Β του 

σώµατος και σχηµατίζει γωνία �

30=φ  µε το 

οριζόντιο επίπεδο, όπως φαίνεται στο Σχήµα 1. Το 
σώµα αρχίζει να κινείται πάνω στο οριζόντιο επίπεδο δεχόµενο από αυτό 

δύναµη τριβής ολίσθησης, µέτρου Τ1. 

Αλλάζουµε την κατεύθυνση της δύναµης που 
ασκούµε, έτσι ώστε να σχηµατίζει πάλι γωνία 

�

30=φ  µε το οριζόντιο επίπεδο αλλά όπως φαίνεται 

στο Σχήµα 2, οπότε το σώµα δέχεται κατά την 
κίνησή του, δύναµη τριβής ολίσθησης µέτρου Τ2. 

 

Για τα µέτρα των δυνάµεων τριβής ολίσθησης θα ισχύει: 

α. 1
Τ

Τ

2

1
=   β. 

3

1

T

T

2

1
=   γ. 3

T

T

2

1
=  

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Μονάδες 2 
Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 6 

∆ίνονται: 
2

1
30ηµ

ο

= ��
2

3
30συν

ο

= � 

 

ΘΕΜΑ Γ 

Σώµα Σ1 αφήνεται να πέσει από ύψος Η1=20m. Ένα άλλο σώµα Σ2 µε µάζα m2=5Kg 
αφήνεται ταυτόχρονα µε το Σ1, να ολισθήσει από την κορυφή κεκλιµένου επιπέδου 
γωνίας κλίσης φ µε ηµφ=0,6 και συνφ=0,8 και ύψους Η2. Ο συντελεστής τριβής 

F

�

φ
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ολίσθησης µεταξύ Σ2 και κεκλιµένου επιπέδου έχει τιµή µ=0,5. Τα δυο σώµατα 
φτάνουν ταυτόχρονα στο έδαφος. 

 

 

 

Αν η επίδραση του αέρα στην κίνηση των σωµάτων θεωρηθεί αµελητέα, να 
υπολογίσετε: 

Γ1. Σε πόσο χρόνο από τη στιγµή που αφέθηκε, φτάνει το Σ1 στο έδαφος. 

Μονάδες 5 

Γ2. Το µέτρο της επιτάχυνσης του Σ2 κατά την κίνησή του στο κεκλιµένο επίπεδο. 

Μονάδες 6 
Γ3. Το µέτρο της ταχύτητας µε την οποία κάθε σώµα φθάνει στο έδαφος καθώς και 

το πηλίκο των δυο αυτών µέτρων, 
2Σ

1Σ

υ

υ
.  

Μονάδες 5 

Γ4. Το ύψος του κεκλιµένου επιπέδου. 

Μονάδες 4 

Γ5. Το ποσό της µηχανικής ενέργειας του Σ2 που µετατράπηκε σε θερµική κατά την 
κίνησή του στο κεκλιµένο επίπεδο. 

Μονάδες 5 

∆ίνεται: g = 10m/s
2
. 

∆ιευκρινήσεις: 

Το σχήµα που δίνεται δεν είναι υπό κλίµακα.  

Τα σώµατα βρίσκονται στον ίδιο τόπο. 

H1 

H2 

Σ1 

Σ2 

φ 
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ΘΕΜΑ ∆ 

 

Σώµα µάζας m=2Kg βρίσκεται την χρονική στιγµή t=0 στην θέση x=0 κινούµενο 

στον ηµιάξονα Ox χωρίς να αλλάζει φορά. Το σώµα κινείται υπό την επίδραση 

οριζόντιας δύναµης F
�

 το µέτρο και η φορά της οποίας µπορεί να µεταβάλλεται. Ο 

συντελεστής τριβής ολίσθησης µεταξύ σώµατος και δαπέδου έχει τιµή µ=0,1. 

Παρακάτω παρουσιάζονται 3 διαγράµµατα: θέσης – χρόνου (x-t), δύναµης – χρόνου 
(F-t) και ταχύτητας – χρόνου (υ-t), που περιγράφουν την κίνηση του σώµατος στα 
αντίστοιχα χρονικά διαστήµατα. 
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∆1. Να υπολογίσετε το µέτρο της τριβής ολίσθησης που δέχεται το σώµα από το 
δάπεδο, κατά τη διάρκεια της κίνησής του. 

Μονάδες 4 

∆2. Να χαρακτηρίσετε τις κινήσεις στα αντίστοιχα χρονικά διαστήµατα. 

Μονάδες 3 

∆3. Να υπολογίσετε την αλγεβρική τιµή της δύναµης F
�

 που ασκείται στο σώµα, στα 

χρονικά διαστήµατα 0-1s και 2-4s (µονάδες 4) και να µεταφέρετε στο γραπτό 

σας συµπληρωµένο το διάγραµµα F-t για όλη τη διάρκεια της κίνησης από 0 έως 
4s (µονάδες 3). 

Μονάδες 7 

∆4. Να υπολογίσετε: 

 1. την αλγεβρική τιµή της ταχύτητας του σώµατος τη χρονική στιγµή t=1s 
(µονάδες 2),  

2. τη µετατόπιση του σώµατος στα χρονικά διαστήµατα 1-2s και 2-4s  

(µονάδες 6)   
και εν συνεχεία: 
3. να µεταφέρετε στο γραπτό σας συµπληρωµένο το διάγραµµα x-t για όλη τη 

διάρκεια της κίνησης από 0 έως 4s. (µονάδες 3).  

 Μονάδες 11 

 

∆ίνεται: g = 10m/s
2
. 

 


