5ο ∆ιαγώνισµα Φυσικής Α΄ Λυκείου
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ

∆ίνεται g=10m/s2

Θέµα 1ο:
Στις παρακάτω ερωτήσεις να επιλέξετε τη σωστή απάντηση:

1.

Αν

στο

διπλανό

διάγραµµα

παριστάνεται

η

συντεταγµένη της θέσης ενός σώµατος το οποίο κινείται
ευθύγραµµα, ως προς το χρόνο, τότε το διάγραµµα που
παριστάνει την ταχύτητα του σώµατος ως προς το χρόνο
είναι:

α.

β.

γ.

δ.

2. Ένα σώµα µάζας m=0,5kg κινείται µε επιτάχυνση a=8m/s2 υπό την επίδραση
σταθερής δύναµης F. Αν η ίδια δύναµη ασκηθεί σε σώµα µάζας m΄=2kg τότε το
δεύτερο σώµα θα κινηθεί µε επιτάχυνση:
α. 2m/s2

β. 4m/s2

γ. 32m/s2

δ. 16m/s2

3. H επιτάχυνση που αποκτά το διπλανό σώµα είναι:
α. 2m/s2

β. 4m/s2

γ. 6m/s2

δ.8m/s2

4. Σώµα µάζας m=500gr δέχεται συνισταµένη δύναµη F=5N. Ποιό από τα παρακάτω
διαγράµµατα ταχύτητας – χρόνου αντιστοιχεί στην κίνηση;
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5. Ένα σώµα µάζας m=3kg αφήνεται από την ταράτσα ενός κτηρίου. Η επιτάχυνση
του σώµατος µετρήθηκε ίση µε a=6m/s2. Αν g=10m/s2 τότε η δύναµη που ασκεί ο
αέρας στο σώµα είναι µέτρου:
α. 12N

β. 18Ν

γ. 24Ν

δ. 30Ν

6. Σώµα µάζας 0,8kg ολισθαίνει επί οριζοντίου επιπέδου το οποίο εµφανίζει µε το
σώµα συντελεστή τριβής ολίσθησης µ=0,75. Αν g=10m/s2, η κάθετη δύναµη που
ασκεί το επίπεδο στο σώµα έχει µέτρο:
α. 8Ν

β. 10Ν

γ. 12Ν

δ.20Ν

7. Αν στο διπλανό διάγραµµα παρουσιάζεται η χρονική
εξέλιξη της ορµής ενός σώµατος το οποίο κινείται
ευθύγραµµα, τότε η αντίστοιχη χρονική εξέλιξη της
συνισταµένης των ασκούµενων δυνάµεων περιγράφεται
από το διάγραµµα:

α.

β.

γ.

δ.

8. Έστω ένα σώµα, στο οποίο ασκούνται τρείς δυνάµεις.

Για µια συγκεκριµένη

διαδροµή, τα έργα των δυνάµεων είναι: W1=0, W2=12J & W3= - 4J. Άρα το έργο της
συνισταµένης των δυνάµεων, για την ίδια µετατόπιση είναι:
α. 8J

β. 16J

γ. -8J

δ. 4J

9. Σώµα µάζας m=5kg ισορροπεί επί λείου οριζοντίου επιπέδου. Ασκούµε στο σώµα
οριζόντια και σταθερή δύναµη F, µέτρου 10Ν. Όταν το σώµα έχει µετατοπιστεί κατά
4m, τότε έχει ταχύτητα:
α. 0

β. 2m/s

γ. 4m/s
2

δ. 16m/s

10. Σώµα µάζας m=5kg ανυψώνεται από το έδαφος σε ύψος 2m. Το έργο του
βάρους για την εν λόγω µετατόπιση ισούται µε:
α. 100J

β. 50J

γ. -100J

δ. 0

Θέµα 20: Σώµα µάζας m=20kg ηρεµεί σε οριζόντια επιφάνεια, η οποία εµφανίζει µε
το σώµα συντελεστή τριβής ολίσθησης µ=0,2. Ασκώντας οριζόντια δύναµη F=80N
αναγκάζουµε το σώµα να κινηθεί.. Να υπολογίσετε την ταχύτητα και τη µετατόπιση
του σώµατος µετά από 10s.

Θέµα 30: ∆ύο σφαίρες µε µάζες m1=3kg και m2=4kg κινούνται αντίρροπα µε
ταχύτητες u1=18m/s και u2=27,5m/s αντίστοιχα και συγκρούονται πλαστικά. Αν η
κρούση διαρκεί 0,2s να υπολογίσετε:
α. την ταχύτητα του συσσωµατώµατος
β. τη µεταβολή της ορµής κάθε σώµατος
γ. τη µέση δύναµη που δέχεται κάθε σώµα κατά την κρούση

Θέµα 40: Στη βάση ενός κεκλιµένου επιπέδου γωνίας φ και µήκους L=2m
τοποθετούµε σώµα µάζας m=10kg. Ασκώντας σταθερή και οριζόντια δύναµη
F=250N, το σώµα ανεβαίνει ολισθαίνοντας το κεκλιµένο. Αν ο συντελεστής τριβής
ισούται µε µ=0,5, ηµφ=0,6 και συνφ=0,8, να υπολογίσετε το έργο της τριβής κατά
την άνοδο του σώµατος.
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