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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛΙΞ 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ 

ΔΕΥΤΕΡΑ 28 IOYNIOY 2021 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) 

 

ΘΕΜΑ Α 

Στις ερωτήσεις Α1-Α2 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα 

το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 

Α1. Ο συντελεστής τριβής ολίσθησης: 

 α. είναι διανυσματικό μέγεθος. 

 β. έχει μονάδα μέτρησης το 1𝛮. 

 γ. είναι αδιάστατο μέγεθος. 

 δ. δεν εξαρτάται από τη φύση των επιφανειών που είναι σε επαφή. 

Μονάδες 10 

 

Α2. Ένα σώμα αμελητέων διαστάσεων εκτελεί ελεύθερη πτώση. Ο ρυθμός 

μεταβολής της ταχύτητας του σώματος 

 α. αυξάνεται διαρκώς. 

 β. είναι διάνυσμα οριζόντιο. 

 γ. είναι διάνυσμα κατακόρυφο. 

 δ. εξαρτάται από τη μάζα του. 

Μονάδες 10 

 

Α3. Δύο κινητά Α και Β κινούνται κατά μήκος του θετικού ημιάξονα 𝑂𝑥 και έχουν 

εξισώσεις κίνησης 𝑥𝐴 = 6𝑡   (𝑆. 𝐼. ) και 𝑥𝐵 = 2𝑡2   (𝑆. 𝐼. ) αντίστοιχα. Τα κινητά θα 

έχουν ίσες κατά μέτρο ταχύτητες, τη χρονική στιγμή: 

α. 𝑡 = 2𝑠   β. 𝑡 = 1,5𝑠  γ. 𝑡 = 3𝑠 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση αιτιολογώντας πλήρως την επιλογή σας. 

Μονάδες 4 + 8 = 12 
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ΘΕΜΑ Β 

Β1. Στο πιο κάτω σχήμα απεικονίζεται ένα αυτοκίνητο που εκτελεί ευθύγραμμη 

ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση. Στο σχήμα σημειώνονται για τη χρονική στιγμή 𝑡 = 0 

η αλγεβρική τιμή της θέσης του αυτοκινήτου, η αλγεβρική τιμή της ταχύτητάς του, η 

αλγεβρική τιμή της (σταθερής) επιτάχυνσής του, καθώς επίσης και η θετική φορά του 

άξονα κίνησης 𝑂𝑥. 

 

A. Να εξηγήσετε αν το μέτρο της ταχύτητας του αυτοκινήτου αυξάνεται ή 

μειώνεται. 

Μονάδες 4 

Β. Για την κίνηση του αυτοκινήτου να γράψετε τις εξισώσεις: 

 i) θέσης – χρόνου και 

Μονάδες 4 

 ii) ταχύτητας – χρόνου 

Μονάδες 4 

Γ. Να προσδιορίσετε τη θέση του αυτοκινήτου τη χρονική στιγμή 𝑡 = 2𝑠. 

Μονάδες 4 
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Β2. Ένα βιβλίο μάζας 𝑚 = 500𝑔 βρίσκεται σε 

επαφή με ένα κατακόρυφο τοίχο. Το βιβλίο ισορροπεί 

ακίνητο όταν ασκείται σ’ αυτό δύναμη 𝐹 = 25𝑁, κάθετη 

προς την επιφάνεια του τοίχου, όπως φαίνεται στο 

σχήμα. 

Αν το μέτρο της επιτάχυνσης της βαρύτητας ισούται με 

𝑔 = 10𝑚/𝑠2, o ελάχιστος συντελεστής οριακής τριβής 

μεταξύ βιβλίου και τοίχου έτσι ώστε να ισορροπεί το 

βιβλίο, είναι: 

 

α. 0,2   β. 0,25   γ. 0,5 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση αιτιολογώντας πλήρως την επιλογή σας. 

Μονάδες 4 + 8 = 12 

 

ΘΕΜΑ Γ 

Γ1. Μία μεταλλική σφαίρα, βάλλεται τη χρονική 

στιγμή 𝑡 = 0 από ύψος ℎ1 = 40𝑚 με ταχύτητα μέτρου 

𝜐 = 10𝑚/𝑠 κατακόρυφα προς το έδαφος. Ταυτόχρονα 

και στην ίδια κατακόρυφο, αφήνεται ελεύθερο ένα 

στεφάνι από ύψος ℎ2 = 30𝑚, όπως στο σχήμα. Το 

μέτρο της επιτάχυνσης της βαρύτητας ισούται με 𝑔 =

10𝑚/𝑠2 και η διάμετρος της σφαίρας είναι μικρότερη 

από τη διάμετρο της στεφάνης. 

Α. Να υπολογίσετε τη χρονική διαφορά στην 

άφιξη των δύο αντικειμένων στο έδαφος. 

Μονάδες 8 

Β. Να προσδιορίσετε τη χρονική στιγμή και το ύψος στο οποίο η σφαίρα περνά 

μέσα από το στεφάνι. 

Μονάδες 10 
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Γ2. Η σφαίρα Σ του σχήματος 

βάρους 8𝛮 ισορροπεί πάνω σε λείο 

κεκλιμένο επίπεδο γωνίας κλίσης 𝜑 

με τη βοήθεια αβαρούς μη εκτατού 

νήματος. 

Το νήμα κόβεται όταν η τάση γίνει 

4𝛮 (όριο θραύσης νήματος).  

Α. Να υπολογίσετε τη μέγιστη 

γωνία 𝜑𝑚𝑎𝑥 του κεκλιμένου 

επιπέδου έτσι ώστε το νήμα μόλις που να μην κόβεται.  

Μονάδες 8 

Β. Να υπολογίσετε το μέτρο της δύναμης που δέχεται το κεκλιμένο επίπεδο από 

τη σφαίρα Σ τη στιγμή που το νήμα είναι έτοιμο να κοπεί (όταν 𝜑 = 𝜑𝑚𝑎𝑥). 

Μονάδες 8 

Γ. Να υπολογίσετε το μέτρο της επιτάχυνσης που αποκτά η σφαίρα Σ τη στιγμή 

που 𝜑 = 𝜑𝑚𝑎𝑥 και κόβεται το νήμα. 

Μονάδες 6 

Δίνεται 𝜂𝜇30° =
1

2
, 𝜎𝜐𝜈30° =

√3

2
, 𝜂𝜇60° =

√3

2
, 𝜎𝜐𝜈60° =

1

2
 και το μέτρο της 

επιτάχυνσης της βαρύτητας 𝑔 = 10𝑚/𝑠2. 

 

 

  

 


