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Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 2010 

Τα θέµατα προορίζονται για αποκλειστική χρήση της φροντιστηριακής µονάδας 

1 

1 

Α' ΤΑΞΗ ΓΕΝ.ΛΥΚΕΙΟΥ  
 

ΦΥΣΙΚΗ 
 
 
 

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 
 
ΘΕΜΑ 1ο  
Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1 – 4 
και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 
1. Αν η συνισταµένη δύναµη που ασκείται σε ένα σώµα είναι µηδέν, τότε το 

σώµα είναι δυνατό να εκτελεί : 
α) ευθύγραµµη οµαλά επιταχυνόµενη κίνηση. 
β) ευθύγραµµη οµαλή κίνηση. 
γ) οµαλή κυκλική κίνηση. 
δ) ευθύγραµµη οµαλά επιβραδυνόµενη κίνηση. 

Μονάδες 5 
2. Η επιτάχυνση ενός σώµατος εκφράζει 

α) πόσο γρήγορα µετατοπίζεται το σώµα. 
β) τον ρυθµό µεταβολής της θέσης του σώµατος. 
γ) πόσο γρήγορα µεταβάλλεται η ταχύτητα του σώµατος. 
δ) την µεταβολή της ταχύτητας του σώµατος.  

Μονάδες 5 
3. Ένα σώµα κινείται µε σταθερή ταχύτητα 1υ και ξαφνικά δέχεται τη δράση 

σταθερής συνισταµένης δύναµης F  για χρόνο ∆t, οπότε αποκτά ταχύτητα 
2υ . Η συνισταµένη δύναµη F έχει την κατεύθυνση: 

α) της αρχικής ταχύτητας 1υ . 
β) της τελικής ορµής 2p . 
γ) της µετατόπισης. 
δ) της µεταβολής της ταχύτητας 12 υυυ −=∆ . 

Μονάδες 5 
4. Σε σώµα που ηρεµεί σε οριζόντιο επίπεδο, ασκείται σταθερή οριζόντια δύναµη 

F = 100N. Παρατηρείται ότι το σώµα συνεχίζει να παραµένει ακίνητο. Αυτό 
σηµαίνει ότι, η στατική τριβή µεταξύ σώµατος και οριζοντίου επιπέδου: 
α) είναι µικρότερη από 100Ν. 
β) είναι ίση µε 100Ν. 
γ) είναι µεγαλύτερη από 100Ν. 
δ) δεν υπάρχει. 

Μονάδες 5 
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5. 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) Όταν διπλασιάζεται η ταχύτητα ενός σώµατος, διπλασιάζεται και η 

κινητική του ενέργεια. 
β) Στην ελεύθερη πτώση ενός σώµατος από µικρό ύψος η επιτάχυνση 

αυξάνεται. 
γ) Στην οµαλή κυκλική κίνηση το διάνυσµα της ταχύτητας του σώµατος 

µεταβάλλεται. 
δ) Μέτρο της αδράνειας ενός σώµατος είναι η µάζα του. 
ε) Το έργο µίας δύναµης είναι διανυσµατικό µέγεθος. 

Μονάδες 5 
 
ΘΕΜΑ 2ο  

1. ∆ύο σώµατα έχουν ίσες ορµές ( )21 pp =  και διαφορετικές µάζες ( )21 mm > . 
Αν Κ1 είναι η κινητική ενέργεια του σώµατος µάζας m1 και Κ2 η κινητική 
ενέργεια του σώµατος µάζας m2 τότε : 
α) 21 KK >  
β) 21 KK =  
γ) 21 KK <  
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση. 

Μονάδες 3 
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

Μονάδες 6 
2. Στο διπλανό σχήµα το σώµα µάζας m=2kg, 

ολισθαίνει σε λείο κεκλιµένο επίπεδο. Ο ρυθµός 
µεταβολής της ορµής του σώµατος )t

p(
∆
∆  είναι: 

α) 5 2s
mkg  

β) 10 2s
mkg  

γ) 20 2s
mkg  

∆ίνονται: 210
s

mg = , 
2
130 =�ηµ  

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση. 
Μονάδες 3 

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 
Μονάδες 5 
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3. H ράβδος (ΟΝ) του σχήµατος έχει µήκος ℓ και περιστρέφεται µε σταθερή 
γωνιακή ταχύτητα ω, γύρω από σταθερό άξονα, ο οποίος περνά από το άκρο 
της Ο και είναι κάθετος στο επίπεδό περιστροφής της. Αν Μ το µέσο της 
ράβδου, τότε ο λόγος των µέτρων των κεντροµόλων επιταχύνσεων των 
σηµείων Ν και Μ 





Μ

Ν

a

a , θα είναι: 

α.  
2
1    β.  1   γ.  2 

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση. 
Μονάδες 3 

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 
Μονάδες 5 
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ΘΕΜΑ 3ο  
Α. Στο παρακάτω διάγραµµα παριστάνεται η ταχύτητα, σώµατος Σ1 που κινείται 

ευθύγραµµα, σε συνάρτηση µε το χρόνο. 
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1. Να αναγνωριστούν οι κινήσεις του Σ1 και να γίνει το αντίστοιχο 
διάγραµµα επιτάχυνσης-χρόνου. 

Μονάδες 6 
2. Να υπολογιστεί η µετατόπιση του Σ1 στο χρονικό διάστηµα από  

00 =t έως st 61 = . 
Μονάδες 6 

Β. Τη χρονική στιγµή t1=6s, το Σ1 που έχει µάζα m1=1kg, συγκρούεται µε ακίνητο 
σώµα Σ2, µάζας m2=2kg. Μετά την κρούση το σώµα Σ2 αποκτά ταχύτητα 
µέτρου υ2΄=5m/s, ίδιας κατεύθυνσης µε εκείνη που είχε το Σ1 πριν την κρούση. 
1. Να βρεθεί η ταχύτητα του Σ1 µετά την κρούση. 

Μονάδες 7 
2. Να βρεθεί το µέτρο της µεταβολής της ορµής του Σ2. 

Μονάδες 6 
 
ΘΕΜΑ 4ο 
Σώµα µάζας kgm 5=  ηρεµεί πάνω σε οριζόντιο 
επίπεδο και τη χρονική στιγµή 00 =t , δέχεται την 
επίδραση σταθερής δύναµης µέτρου F = 50N, 
που σχηµατίζει µε την οριζόντια διεύθυνση 
γωνία  φ  ( 6,0=ηµφ  και 8,0=συνφ ). 
 
Ο συντελεστής τριβής ολισθήσεως µεταξύ σώµατος και οριζοντίου επιπέδου είναι     
µ = 0,5. 
 
Όταν το σώµα διανύσει διάστηµα 3m η δύναµη F  καταργείται. 
 
α) Να σχεδιάσετε τις δυνάµεις που ασκούνται στο σώµα για το διάστηµα των 3m 

και να υπολογίσετε το µέτρο της τριβής ολίσθησης.  
Μονάδες 5 

β) Να υπολογίσετε την ταχύτητα του σώµατος τη στιγµή που καταργείται η 
δύναµη F. 

Μονάδες 7 
γ) Να υπολογίσετε το συνολικό διάστηµα που θα διανύσει το σώµα, από την 

χρονική στιγµή 00 =t  µέχρι να σταµατήσει.. 
Μονάδες 7 

δ) Να υπολογίσετε τη συνολική θερµότητα που αναπτύχθηκε κατά την διάρκεια 
της κίνησης του σώµατος. 

Μονάδες 6 
∆ίνεται : 210

s
mg =  

 
 

→

F


