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ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

Η παρούσα εργασία προέκυψε από τη δηµιουργική 

και -οµολογουµένως

τη φυσική, 

φροντιστηρίου µας. 
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ΣΚΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

Η παρούσα εργασία προέκυψε από τη δηµιουργική 

οµολογουµένως- ευφάνταστη ενασχόληση µε 

τη φυσική, των µαθητών Α’ Λυκείου του 

φροντιστηρίου µας.  

επιµέλεια: Άντα Χρυσού
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ΑΘΗΤΩΝ 

Η παρούσα εργασία προέκυψε από τη δηµιουργική 

ευφάνταστη ενασχόληση µε 

Α’ Λυκείου του 

επιµέλεια: Άντα Χρυσού 
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Ασκήσεις Μαθητών 

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ 

1. Ο Luffy και ο Buggy ξεκινούν ταυτόχρονα από δύο σηµεία Α και Β µιας ευθύγραµµης  

διαδροµής ΑΒ = 400m κινούµενοι αντίθετα. Ο 

σταθερή ταχύτητα 10m /s ενώ ο 

uΒ = 20m/s. α) Να βρεθεί η χρονική στιγµή και το σηµείο που 

θα συναντηθούν ο Luffy 

επιτάχυνση του Buggy. 

2. Ένας φαλακρός λευκοκέφαλος αετός αιωρείται στον αέρα, παρατηρώντας 

από ψηλά µία µεγάληχελώνα 

Αν η τελική ταχύτητα της εφόρµησης του αετού είναι 108 

λεπτό θα πιάσει τη χελώνα, τι επιτάχυνση θα έχει ο αετός και από ποιο ύψος 

παρατηρούσε τη χελώνα (θεωρούµε ότι η ταχύτητα του αετού αυξάνεται µε σταθερό ρυθµό)

3. Άλλο ένα µυστήριο φτάνει στα γραφεία ερευνών του 

είναι έτοιµοι για λίγη δράση, εκτός βέβαια από τον 

Επόµενη στάση το σπίτι του δόκτορος Τσι, όπου λέγεται ότι εµφανίστηκε το 

φάντασµα του πρώην γραµµατέα του γιατρού αναζητώντας µια χρυσή 

πλακέτα, χαραγµένη µε ιερογλυφικά. Με την άφιξη τους στο σπίτι, ο 

και ο Σάγκυ εξαντληµένοι και πεινασµένοι πάνε να βρουν την κουζίνα, 

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΑΥΓΕΡΟΣ – ΣΩΤΗΡΗΣ ΛΙΣΓΑΡΑΣ

ξεκινούν ταυτόχρονα από δύο σηµεία Α και Β µιας ευθύγραµµης  

κινούµενοι αντίθετα. Ο Luffy έχει 

σταθερή ταχύτητα 10m /s ενώ ο Buggy αποκτά τελική ταχύτητα 

) Να βρεθεί η χρονική στιγµή και το σηµείο που 

 και ο Buggy. β) Να βρεθεί η 

(Απ.: α) tΣ= 20s, ∆

ΒΥΡΩΝΑΣ ΦΟΥΡΤΟΥΝΗΣ

Ένας φαλακρός λευκοκέφαλος αετός αιωρείται στον αέρα, παρατηρώντας 

 και τότε βουτάει ευθύγραµµα για να την πιάσει. 

Αν η τελική ταχύτητα της εφόρµησης του αετού είναι 108 km/h και σε µισό 

, τι επιτάχυνση θα έχει ο αετός και από ποιο ύψος 

(θεωρούµε ότι η ταχύτητα του αετού αυξάνεται µε σταθερό ρυθµό)

ΣΟΦΙΑ ΚΑΡΑΜΠΑΛΗ

Άλλο ένα µυστήριο φτάνει στα γραφεία ερευνών του Scooby-Doo και της οµάδας του και όλοι 

είναι έτοιµοι για λίγη δράση, εκτός βέβαια από τον Scooby

Επόµενη στάση το σπίτι του δόκτορος Τσι, όπου λέγεται ότι εµφανίστηκε το 

φάντασµα του πρώην γραµµατέα του γιατρού αναζητώντας µια χρυσή 

χαραγµένη µε ιερογλυφικά. Με την άφιξη τους στο σπίτι, ο 

και ο Σάγκυ εξαντληµένοι και πεινασµένοι πάνε να βρουν την κουζίνα, 

1 

ΣΩΤΗΡΗΣ ΛΙΣΓΑΡΑΣ 

ξεκινούν ταυτόχρονα από δύο σηµεία Α και Β µιας ευθύγραµµης  

∆xL = 200m, β)  α = 1m/s2) 

 

ΒΥΡΩΝΑΣ ΦΟΥΡΤΟΥΝΗΣ 

Ένας φαλακρός λευκοκέφαλος αετός αιωρείται στον αέρα, παρατηρώντας 

ν πιάσει. 

µισό 

, τι επιτάχυνση θα έχει ο αετός και από ποιο ύψος 

(θεωρούµε ότι η ταχύτητα του αετού αυξάνεται µε σταθερό ρυθµό); 

(Απ.: a= 2m/s2, h=900m) 

 

ΣΟΦΙΑ ΚΑΡΑΜΠΑΛΗ 

και της οµάδας του και όλοι 

Scooby και τον Σάγκυ. 

Επόµενη στάση το σπίτι του δόκτορος Τσι, όπου λέγεται ότι εµφανίστηκε το 

φάντασµα του πρώην γραµµατέα του γιατρού αναζητώντας µια χρυσή 

χαραγµένη µε ιερογλυφικά. Με την άφιξη τους στο σπίτι, ο Scooby 

και ο Σάγκυ εξαντληµένοι και πεινασµένοι πάνε να βρουν την κουζίνα, 



ΦΥΣΙΚΗ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ 

 

αφήνοντας πίσω την υπόλοιπη οµάδα. Ανοίγοντας το ψυγείο άρπαξαν ό,τι βρήκαν και έφτιαξαν 

ένα τεράστιο σάντουιτς. Ξαφνικά κά

φάντασµα, έτσι αρχίζουν ταυτόχρονα να τρέχουν στον ευθύ διάδροµο που υπάρχει µπροστά 

τους µε την ίδια σταθερή ταχύτητα 20

Αν αντιληφθούν ότι στα 50m

και επιβραδύνεται µε α1 = 5

επιβραδύνεται µε α2 = 4m/s

πέσουν στον τοίχο; 

 

∆ΥΝΑΜΙΚΗ 

4. Πάνω σε έναν καβγά, ο Batman

ασκώντας του τις κάθετες µεταξύ τους δυνάµεις 

προσδιορίσετε τη συνισταµένη δύναµη 

Joker.  

5. Σε ένα σώµα ασκείται µια δύναµη µέτρου 

άξονα. Να προσδιορίσετε το µέτρο των κάθετων συνιστωσών δυνάµεων.

6. Σε ένα σώµα ασκούνται οι δυνάµεις 

κάθετες µεταξύ τους και αντίρροπες των επίσης κάθετων δυνάµεων  

προσδιορίσετε τη συνισταµένη δύναµη που δέχεται στο σώµα.

αφήνοντας πίσω την υπόλοιπη οµάδα. Ανοίγοντας το ψυγείο άρπαξαν ό,τι βρήκαν και έφτιαξαν 

ένα τεράστιο σάντουιτς. Ξαφνικά κάτι ακούγεται, γυρνάνε και οι δύο και αντικρίζουν το 

φάντασµα, έτσι αρχίζουν ταυτόχρονα να τρέχουν στον ευθύ διάδροµο που υπάρχει µπροστά 

τους µε την ίδια σταθερή ταχύτητα 20m/s.  

m υπάρχει τοίχος και ο χρόνος αντίδρασης του 

= 5m/s2 ενώ ο χρόνος αντίδρασης του ο Σάγκυ είναι 0,5

s2, θα µπορέσουν να σταµατήσουν έγκαιρα και οι δύο για να µην 

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΑΥΓΕΡΟΣ – ΣΩΤΗΡΗΣ ΛΙΣΓΑΡΑΣ

Batman και ο Robin ρίχνουν ταυτόχρονα στον Joker

ασκώντας του τις κάθετες µεταξύ τους δυνάµεις FΒ = 8

προσδιορίσετε τη συνισταµένη δύναµη (µέτρο και τη διεύθυνσή) 

(Απ

Σε ένα σώµα ασκείται µια δύναµη µέτρου F = 16Ν που σχηµατίζει γωνία φ=45

άξονα. Να προσδιορίσετε το µέτρο των κάθετων συνιστωσών δυνάµεων. 

Σε ένα σώµα ασκούνται οι δυνάµεις F1 = 3N, F2 = 4N, F3 = 8N και F4 = 6

κάθετες µεταξύ τους και αντίρροπες των επίσης κάθετων δυνάµεων  F3 

προσδιορίσετε τη συνισταµένη δύναµη που δέχεται στο σώµα. 

2 

αφήνοντας πίσω την υπόλοιπη οµάδα. Ανοίγοντας το ψυγείο άρπαξαν ό,τι βρήκαν και έφτιαξαν 

τι ακούγεται, γυρνάνε και οι δύο και αντικρίζουν το 

φάντασµα, έτσι αρχίζουν ταυτόχρονα να τρέχουν στον ευθύ διάδροµο που υπάρχει µπροστά 

υπάρχει τοίχος και ο χρόνος αντίδρασης του Scooby είναι 0,3s 

ενώ ο χρόνος αντίδρασης του ο Σάγκυ είναι 0,5s και 

, θα µπορέσουν να σταµατήσουν έγκαιρα και οι δύο για να µην 

ΣΩΤΗΡΗΣ ΛΙΣΓΑΡΑΣ 

Joker από µια µπουνιά 

= 8N και FR = 6Ν. Να 

(µέτρο και τη διεύθυνσή) που δέχεται ο 

Απ.: ΣF = 10N, εφφ = 0,75) 

 

= 16Ν που σχηµατίζει γωνία φ=45˚ µε τον οριζόντιο 

 

(Απ.:  Fx = Fψ =8 N) 

= 6N µε την F1 και F2 

 και F4, αντίστοιχα. Να 

(Απ.: α) ΣF = 5 N) 

 

 

 



ΦΥΣΙΚΗ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ 

 

 

7. Ένα σώµα έχει µάζα 5kg και κινείται ευθύγραµµα µε ταχύτητα 

= 0s ασκείται σταθερή δύναµη 

ταχύτητα του σώµατος µηδενίζεται την 

το µέτρο της δύναµης 

διάστηµα από 0

8. Ο Σούπερµαν και ο Τσακ Νόρις αποφάσισαν πριν από πολλά χρόνια να αναµετρηθούν. Ως 

δοκιµασία έθεσαν να σπρώξουν έναν µονόλιθο µε µάζα 100

δρόµο µήκους 2,5km. Ο Σούπερµαν άσκησε στην πέτρα δύναµη 

200N προσδίδοντάς της σταθερή ταχύτητα 

Τσακ άσκησε δύναµη FT, η πέτρα απέκτησε επιτάχυνση α

∆ίνεται g = 10m/s2. 

1. Να βρείτε την τιµή της τριβής ολίσθησης που 

εδάφους και τον συντελεστή τριβής µ.

2. Να υπολογίσετε τη δύναµη 

3. Να υπολογίσετε πόσο χρόνο χρειάζεται ο πρώτος και πόσο ο δεύτερος για να φτάσουν 

στο τέλος της διαδροµής.

Υ.Γ. Ο χαµένος έπρεπε να φοράει το βρακί έξω από τη στολή του για πάντα.

ΜΑΡΙΝΑ ΤΟΠΡΑΚΤΣΙΟΓΛΟΥ

και κινείται ευθύγραµµα µε ταχύτητα u = 10m/s

δύναµη F από την αντίθετη φορά και το σώµα επιβραδύνεται. Η 

ταχύτητα του σώµατος µηδενίζεται την t1 = 4

το µέτρο της δύναµης F. β) την µετατόπιση του σώµατος στο χρονικό 

διάστηµα από 0s έως 4s. 

(Απ.: α) 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΠΑΣΚΕΛΗΣ

Ο Σούπερµαν και ο Τσακ Νόρις αποφάσισαν πριν από πολλά χρόνια να αναµετρηθούν. Ως 

δοκιµασία έθεσαν να σπρώξουν έναν µονόλιθο µε µάζα 100kg σε ένα 

. Ο Σούπερµαν άσκησε στην πέτρα δύναµη FΣ = 

προσδίδοντάς της σταθερή ταχύτητα uΣ = 50m/s ενώ όταν ο 

, η πέτρα απέκτησε επιτάχυνση αT = 10m/s2. 

Να βρείτε την τιµή της τριβής ολίσθησης που αναπτύσσεται µεταξύ µονόλιθου και 

εδάφους και τον συντελεστή τριβής µ. 

Να υπολογίσετε τη δύναµη FTπου άσκησε ο Τσακ στην πέτρα. 

Να υπολογίσετε πόσο χρόνο χρειάζεται ο πρώτος και πόσο ο δεύτερος για να φτάσουν 

στο τέλος της διαδροµής. 

να φοράει το βρακί έξω από τη στολή του για πάντα.

(Απ.: α) Τ= 200Ν, µ = 0,2,  β) FT = 1200N

3 

ΜΑΡΙΝΑ ΤΟΠΡΑΚΤΣΙΟΓΛΟΥ 

s. Τη χρονική στιγµή t0 

από την αντίθετη φορά και το σώµα επιβραδύνεται. Η 

= 4s. Να υπολογίσετε: α) 

η του σώµατος στο χρονικό 

) F = 12,5 N , β) ∆x = 20m) 

 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΠΑΣΚΕΛΗΣ 

Ο Σούπερµαν και ο Τσακ Νόρις αποφάσισαν πριν από πολλά χρόνια να αναµετρηθούν. Ως 

αναπτύσσεται µεταξύ µονόλιθου και 

Να υπολογίσετε πόσο χρόνο χρειάζεται ο πρώτος και πόσο ο δεύτερος για να φτάσουν 

να φοράει το βρακί έξω από τη στολή του για πάντα. 

N,  γ) tΣ = 50s , tT = 10 s) 
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9. Ένα περιπολικό, προσπαθώντας να σταµατήσει τους ληστές µιας τράπεζας, ξεκινά να τους 

καταδιώκει την t0 = 0s και φτάνει το αυτοκίνητό τους στην επόµενη διασταύρωση, 

όπου κατά λάθος πέφτουν πάνω σε διερχόµενη γιαγιά, ασκώντας της κάθετες 

δυνάµεις Fπ=400Ν και FΛ=300Ν.

1. Αν και τα δύο οχήµατα κινούνται ευθύγραµµα µε 

να βρείτε την ταχύτητα µε την οποία κινείται το περιπολικό την 

και το ∆x του από t0 = 0

2. Αφού βρείτε την u και το ∆χ του περιπολικού τη χρονική στιγµή 

διαγράµµατα α(t), u(t), x

3. Να βρείτε τη συνισταµένη των δυνάµεων που ασκούνται στη γιαγιά.

Υ.Γ. Σύµφωνα µε έγκυρες πηγές, η γιαγιά είναι σώα και αβλαβής!

10. Ο DarthVader, µε τις ηλεκτροµαγνητικές του δυνάµεις (σταθερή Σ

αρχικά ακίνητο διαστηµόπλοιο κατά 12,6

διαστηµόπλοιο έχει τελική ταχύτητα 

να βρεθεί η σταθερή επιτάχυνση α που αποκτά το διαστηµόπλοιο, η ΣF, και να 

σχεδιαστούν τα διαγράµµατα 

ΝΙΚΗ ΚΛΩΝΑΡΗ -

Ένα περιπολικό, προσπαθώντας να σταµατήσει τους ληστές µιας τράπεζας, ξεκινά να τους 

και φτάνει το αυτοκίνητό τους στην επόµενη διασταύρωση, 

όπου κατά λάθος πέφτουν πάνω σε διερχόµενη γιαγιά, ασκώντας της κάθετες 

=300Ν. 

Αν και τα δύο οχήµατα κινούνται ευθύγραµµα µε u0 = 0m/s και αν aπ

να βρείτε την ταχύτητα µε την οποία κινείται το περιπολικό την t1 = 6

= 0s έως t1 = 6s (τη µετατόπισή του µέχρι να φτάσει τη γιαγιά;;

και το ∆χ του περιπολικού τη χρονική στιγµή t2

x(t) από 0s-6s. 

Να βρείτε τη συνισταµένη των δυνάµεων που ασκούνται στη γιαγιά. 

Υ.Γ. Σύµφωνα µε έγκυρες πηγές, η γιαγιά είναι σώα και αβλαβής! 

(Απ.:α) uπ = 72m/s, ∆xπ = 216m β)  uπ’ = 36m/s, ∆

ΒΥΡΩΝΑΣ ΦΟΥΡΤΟΥΝΗΣ

, µε τις ηλεκτροµαγνητικές του δυνάµεις (σταθερή ΣF) µετακινεί ευθύγραµµα ένα 

αρχικά ακίνητο διαστηµόπλοιο κατά 12,6km. Αν µετά από χρονικό διάστηµα 

διαστηµόπλοιο έχει τελική ταχύτητα uΤ = 420m/s και η µάζα του είναι 

να βρεθεί η σταθερή επιτάχυνση α που αποκτά το διαστηµόπλοιο, η ΣF, και να 

σχεδιαστούν τα διαγράµµατα ΣF-t και α-t. 

(Απ.: 

4 

- ΕΛΕΝΑ ΜΑΓΝΗΣΑΛΗ   

Ένα περιπολικό, προσπαθώντας να σταµατήσει τους ληστές µιας τράπεζας, ξεκινά να τους 

και φτάνει το αυτοκίνητό τους στην επόµενη διασταύρωση, 

όπου κατά λάθος πέφτουν πάνω σε διερχόµενη γιαγιά, ασκώντας της κάθετες 

π = 12m/s2 

= 6s, καθώς 

(τη µετατόπισή του µέχρι να φτάσει τη γιαγιά;;).  

2=3s, να σχεδιάσετε τα 

 

, ∆xπ’ = 54m γ) ΣF = 500Ν) 

 

ΒΥΡΩΝΑΣ ΦΟΥΡΤΟΥΝΗΣ 

) µετακινεί ευθύγραµµα ένα 

. Αν µετά από χρονικό διάστηµα t το 

και η µάζα του είναι m = 10.000kg, 

να βρεθεί η σταθερή επιτάχυνση α που αποκτά το διαστηµόπλοιο, η ΣF, και να 

.: α = 7m/s2, ΣF = 70000Ν)  
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11. Στην Ισπανία, στο γήπεδο CampNou

Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, ο 

0s, κινείται 

καταλαβαίνει ότι «τελειώνει ο χρόνος της φάσης» και αρχίζει να 

επιταχύνεται ευθύγραµµα µε σταθερή

αντίπαλης οµάδας – χωρίς φυσικά να κάνει 

12sασκώντας οριζόντια δύναµη στη µπάλα 

FS = 6N, δίνει πάσα στον ακριβώς διπλανό του 

µπάλα την t3 = 60sκαι τελικά βάζει το γκολ στα δίχτυα του 

1. Ποια είναι η µετατόπιση του 

δίνει τη µπάλα στον Suarez

2. Να συγκρίνετε την επιτάχυνση που αποκτά η µπάλα από

∆ίνεται η µάζα της µπάλας 

χλοοτάπητα είναι µ = 0,

διεύθυνση). 

 

ΝΙΚΗ ΚΛΩΝΑΡΗ -

CampNou της Βαρκελώνης, βρισκόµαστε στον αγώνα 

Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, ο Neymarjr, που έχει τη µπάλα 

κινείται ευθύγραµµα και οµαλά µε uο = 4m/sπρος

καταλαβαίνει ότι «τελειώνει ο χρόνος της φάσης» και αρχίζει να 

σταθερή α = 2m/s2 την t1 =6s. Αφού περάσει την αµυντική γραµµή της 

χωρίς φυσικά να κάνει offside- ο Neymarjr δίνει πάσα στον 

δύναµη στη µπάλα FN = 4N. OSuarez ασκώντας οριζόντια 

, δίνει πάσα στον ακριβώς διπλανό του Messi. Ο Messi επίσης ασκεί δύναµη 

και τελικά βάζει το γκολ στα δίχτυα του Noyer. 

Ποια είναι η µετατόπιση του Neymarjr από την t0 = 0s  µέχρι τη µεγάλη περιοχή που 

Suarez; Ποιο είναι το αντίστοιχο διάστηµα; 

επιτάχυνση που αποκτά η µπάλα από κάθε ποδοσφαιριστή ξεχωριστά; 

∆ίνεται η µάζα της µπάλας m=500gκαι ότι ο συντελεστής τριβής µεταξύ µπάλας και 

χλοοτάπητα είναι µ = 0,4 (Να υποθέσετε ότι η µπάλα ολισθαίνει 

(Απ.: α) ∆xN =84m, β) aΝ= 4m/s
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- ΕΛΕΝΑ ΜΑΓΝΗΣΑΛΗ   

της Βαρκελώνης, βρισκόµαστε στον αγώνα BarcelonavsBayern. 

, που έχει τη µπάλα την t0 = 

προς τη centra. Ξαφνικά 

καταλαβαίνει ότι «τελειώνει ο χρόνος της φάσης» και αρχίζει να 

. Αφού περάσει την αµυντική γραµµή της 

πάσα στον Suarezτην t2 = 

οριζόντια δύναµη στη µπάλα 

επίσης ασκεί δύναµη FM = 8N στη 

µέχρι τη µεγάλη περιοχή που 

κάθε ποδοσφαιριστή ξεχωριστά; 

και ότι ο συντελεστής τριβής µεταξύ µπάλας και 

ολισθαίνει διαρκώς στην ίδια 

m/s2, aS= 8m/s2, aN= 12m/s2) 

 



ΦΥΣΙΚΗ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ 

 

12. Ενώ ο Superman κάθεται στο παγκάκι ενός πάρκου γίνεται έκρηξη σε κτήριο που βρίσκεται ευθεία 

µπροστά του σε απόσταση S1, οπότε κινείται προς το κτ

Στη συνέχεια, σε απόσταση 150

LexLuthor οπότε τρέχει προς το µέρος του ευθύγραµµα και οµαλά µέχρι τη 

χρονική στιγµή 

κατευθύνεται προς τον 

Γ) και τελικά σταµατάει µόλις φτάσει στον 

t3. Να προσδιορίσετε:

1. τα είδη κίνησης που κάνει ο 

2. την απόσταση S1που διένυσε ο

η έκρηξη. 

3. τη χρονική στιγµή t2 (οπότε και ολοκληρώνει την κίνηση Β)

4. τη χρονική στιγµή t3 (οπότε και ολοκληρώνει την κίνηση 

κατά τη διάρκεια της επιβραδυνόµενης κίνησής του.

5. τη συνισταµένη δύναµη που δέχεται ο 

Superman και ο Batman

του, ασκώντας του αντίρροπες δυνάµεις 

 

 

 

 

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΑΥΓΕΡΟΣ – ΣΩΤΗΡΗΣ ΛΙΣΓΑΡΑΣ

κάθεται στο παγκάκι ενός πάρκου γίνεται έκρηξη σε κτήριο που βρίσκεται ευθεία 

, οπότε κινείται προς το κτίριο µε επιτάχυνση 2

Στη συνέχεια, σε απόσταση 150m από το κτίριο, βλέπει τον αντίπαλό του 

οπότε τρέχει προς το µέρος του ευθύγραµµα και οµαλά µέχρι τη 

χρονική στιγµή t2 (κίνηση Β) αλλά µόλις διαπιστώνει ότι και ο 

κατευθύνεται προς τον Lex, τότε επιβραδύνεται µε σταθερή α

Γ) και τελικά σταµατάει µόλις φτάσει στον Batman και τον 

. Να προσδιορίσετε: 

τα είδη κίνησης που κάνει ο Superman 

που διένυσε οSupermanκατά την κίνηση Α µέχρι το κτήριο στο οποίο έγινε 

(οπότε και ολοκληρώνει την κίνηση Β) 

οπότε και ολοκληρώνει την κίνηση Γ) και το διάστηµα που διένυσε 

κατά τη διάρκεια της επιβραδυνόµενης κίνησής του. 

τη συνισταµένη δύναµη που δέχεται ο LexLuthor, αν ο 

Batman τον τραβάνε καθένας προς το µέρος 

του, ασκώντας του αντίρροπες δυνάµεις FS = 10N και FΒ = 5Ν.  

(Απ.: β)∆x1 = 100m, γ)t2 = 15s
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ΣΩΤΗΡΗΣ ΛΙΣΓΑΡΑΣ 

κάθεται στο παγκάκι ενός πάρκου γίνεται έκρηξη σε κτήριο που βρίσκεται ευθεία 

ριο µε επιτάχυνση 2m/s2για 10s (κίνηση Α). 

από το κτίριο, βλέπει τον αντίπαλό του 

οπότε τρέχει προς το µέρος του ευθύγραµµα και οµαλά µέχρι τη 

(κίνηση Β) αλλά µόλις διαπιστώνει ότι και ο Batman 

, τότε επιβραδύνεται µε σταθερή α2 = -4m/s2 (κίνηση 

και τον Lex τη χρονική στιγµή 

το κτήριο στο οποίο έγινε 

Γ) και το διάστηµα που διένυσε 

s, δ)  t3 = 20s, ε) ΣF = 5 N) 



ΦΥΣΙΚΗ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ 

 

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΤΩΣΗ 

13. Μία ηλιόλουστη µέρα που δε φυσάει 

πέσει από τον Πύργο της Πίζας σε χρόνο 

στο έδαφος, δύο Ιταλοί το πιάνουν ταυτόχρονα και το τραβάνε ο ένας από τη 

µία πλευρά και ο άλλος από την άλλη ασκώντας του 

και F2 = 6Ν για χρόνο t = 5s

κιβώτιο µόνο η δύναµη F1 από τον πρώτο Ιταλό καθώς ο δεύτερος Ιταλός την 

t = 5s σκοντάφτει και πέφτει κάτω. ∆ίνεται 

1. το ύψος που διένυσε το σώµα

2. η µάζα του σώµατος. 

3. η πρώτη επιτάχυνση που αποκτά το σώµα όσο το τραβάνε και οι δύο Ιταλοί.

4. η δεύτερη επιτάχυνση που απέκτησε το κιβώτιο και το διάστηµα που διένυσε το σώµα 

στα επόµενα 10s.  

Να θεωρήσετε αµελητέα την αντίσταση του αέρα.

14. Ο Ηρακλής Πουαρώ βρίσκεται στην Αφρική όπου πραγµατοποιούνται ανασκαφές. Ξαφνικά 

συµβαίνει ένας φόνος. Το θύµα είναι η σύζυγος του επικεφαλής των ανασκαφών. Ο 

δολοφόνος πέταξε έναν ογκόλιθο µάζας 

κολώνας. Η επιτάχυνση τ

την κορυφή της κολώνας έως το κεφάλι της έκανε 

βρεθεί το βάρος Β του ογκόλιθου και το διάστηµα που διήνυσε ο 

ογκόλιθος από την ταράτσα έως τη στιγµή που χτύπησε το κεφάλι της γυναίκας. Η αντίσταση του 

αέρα να θεωρηθεί αµελητέα. 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΠΑΣΚΕΛΗΣ

Μία ηλιόλουστη µέρα που δε φυσάει καθόλου, αφήνουµε ένα κιβώτιο µε βάρος Β = 50Ν να 

πέσει από τον Πύργο της Πίζας σε χρόνο t = 3s. Μόλις το σώµα ακουµπήσει 

στο έδαφος, δύο Ιταλοί το πιάνουν ταυτόχρονα και το τραβάνε ο ένας από τη 

µία πλευρά και ο άλλος από την άλλη ασκώντας του σταθερές δυνάµειςF1 

s. Στη συνέχεια για τα επόµενα 10s ασκείται στο 

από τον πρώτο Ιταλό καθώς ο δεύτερος Ιταλός την 

σκοντάφτει και πέφτει κάτω. ∆ίνεται g = 10m/s2. Να υπολογιστεί: 

το ύψος που διένυσε το σώµα 

 

η πρώτη επιτάχυνση που αποκτά το σώµα όσο το τραβάνε και οι δύο Ιταλοί.

η δεύτερη επιτάχυνση που απέκτησε το κιβώτιο και το διάστηµα που διένυσε το σώµα 

Να θεωρήσετε αµελητέα την αντίσταση του αέρα. 
(Απ.: α) h = 45m, β) m = 5kg, γ) a1= 0,2m/s2

ΒΥΡΩΝΑΣ ΦΟΥΡΤΟΥΝΗΣ

Ο Ηρακλής Πουαρώ βρίσκεται στην Αφρική όπου πραγµατοποιούνται ανασκαφές. Ξαφνικά 

συµβαίνει ένας φόνος. Το θύµα είναι η σύζυγος του επικεφαλής των ανασκαφών. Ο 

δολοφόνος πέταξε έναν ογκόλιθο µάζας m = 20Kg από την κορυφή µιας αρχαίας 

κολώνας. Η επιτάχυνση του ογκόλιθου είναι 10m/s2και από 

την κορυφή της κολώνας έως το κεφάλι της έκανε t =10s. Να 

βρεθεί το βάρος Β του ογκόλιθου και το διάστηµα που διήνυσε ο 

ογκόλιθος από την ταράτσα έως τη στιγµή που χτύπησε το κεφάλι της γυναίκας. Η αντίσταση του 
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ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΠΑΣΚΕΛΗΣ 

αφήνουµε ένα κιβώτιο µε βάρος Β = 50Ν να 

. Μόλις το σώµα ακουµπήσει 

στο έδαφος, δύο Ιταλοί το πιάνουν ταυτόχρονα και το τραβάνε ο ένας από τη 

 = 7Ν 

ασκείται στο 

από τον πρώτο Ιταλό καθώς ο δεύτερος Ιταλός την 

 

η πρώτη επιτάχυνση που αποκτά το σώµα όσο το τραβάνε και οι δύο Ιταλοί. 

η δεύτερη επιτάχυνση που απέκτησε το κιβώτιο και το διάστηµα που διένυσε το σώµα 

2, δ) a2= 1,4m/s2, S2 = 80m) 

 

ΒΥΡΩΝΑΣ ΦΟΥΡΤΟΥΝΗΣ 

Ο Ηρακλής Πουαρώ βρίσκεται στην Αφρική όπου πραγµατοποιούνται ανασκαφές. Ξαφνικά 

συµβαίνει ένας φόνος. Το θύµα είναι η σύζυγος του επικεφαλής των ανασκαφών. Ο 

από την κορυφή µιας αρχαίας 

και από 

. Να 

βρεθεί το βάρος Β του ογκόλιθου και το διάστηµα που διήνυσε ο 

ογκόλιθος από την ταράτσα έως τη στιγµή που χτύπησε το κεφάλι της γυναίκας. Η αντίσταση του 

(Απ.:  Β = 200Ν, h = 500m) 

 

 



ΦΥΣΙΚΗ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ 

 

15. Έναςµοτοσυκλετιστής οδηγούσε µε σταθερή ταχύτητα 

ύψος 80mαπό την επιφάνεια του ποταµιού που έρεε από κάτω. Σε χρόνο 

απόσταση 150mη γέφυρα είχε γκρεµιστεί! Του πήρε 0,5

να πατήσει φρένο. α) Να περιγραφούν οι κινήσεις που κάνει η 

µηχανή.  β) Ποια είναι η ταχύτητα που είχε η µηχανή όταν 

έφτασε στην άκρη της γκρεµισµένης γέφυρας και σε ποιο 

δευτερόλεπτο βρισκόταν τότε, 

µηχανή φρέναρε µε τον επιβάτη πάνω της µε α = 10

γκρεµιστεί η γέφυρα, ο µοτοσυκλετιστής πήδηξε από τη µηχανή κι έφυγε τρέχοντας!  

υποθέσουµε ότι εκείνη τη στιγµή γινόταν η αποκάλυψη και ξαφνικά ο κόσµ

κενό και την ίδια στιγµή έγινε και σεισµός και 

µηχανήii) πότε (tτελ.) και µε ποια ταχύτητα

16. Ο Μπάτµαν κυνηγά τον Τζέντλεµαν Γκόουστ όµως εκείνος τον ρίχνει κατακόρυφα από τη σκεπή 

ενός ψηλού κτιρίου. Αν η σκεπή βρίσκεται σε ύψος 

θα πέσει ο Μπάτµαν στο έδαφος; ∆ίνεται 

να θεωρηθεί αµελητέα.

 

 

 

Έναςµοτοσυκλετιστής οδηγούσε µε σταθερή ταχύτητα u = 180km/h σε µία γέφυρα, η οποία είχε 

από την επιφάνεια του ποταµιού που έρεε από κάτω. Σε χρόνο 

γέφυρα είχε γκρεµιστεί! Του πήρε 0,5s για 

να πατήσει φρένο. α) Να περιγραφούν οι κινήσεις που κάνει η 

µηχανή.  β) Ποια είναι η ταχύτητα που είχε η µηχανή όταν 

έφτασε στην άκρη της γκρεµισµένης γέφυρας και σε ποιο 

δευτερόλεπτο βρισκόταν τότε, λαµβάνοντας υπόψιν ότι η 

µηχανή φρέναρε µε τον επιβάτη πάνω της µε α = 10m/s2; γ) Μόλις έφτασε στο σηµείο όπου είχε 

γκρεµιστεί η γέφυρα, ο µοτοσυκλετιστής πήδηξε από τη µηχανή κι έφυγε τρέχοντας!  

υποθέσουµε ότι εκείνη τη στιγµή γινόταν η αποκάλυψη και ξαφνικά ο κόσµ

κενό και την ίδια στιγµή έγινε και σεισµός και τελικά η µηχανή έπεσε

και µε ποια ταχύτητα η µηχανή θα ακουµπήσει το νερό του ποταµιού;

(Απ.: β) u = 50 m/s,  t

ΒΥΡΩΝΑΣ ΦΟΥΡΤΟΥΝΗΣ

Ο Μπάτµαν κυνηγά τον Τζέντλεµαν Γκόουστ όµως εκείνος τον ρίχνει κατακόρυφα από τη σκεπή 

ενός ψηλού κτιρίου. Αν η σκεπή βρίσκεται σε ύψος 

θα πέσει ο Μπάτµαν στο έδαφος; ∆ίνεται g =10m/s

θεωρηθεί αµελητέα. 
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ΙΩΑΝΝΑ ΚΙΤΣΙΚΟΥ 

σε µία γέφυρα, η οποία είχε 

από την επιφάνεια του ποταµιού που έρεε από κάτω. Σε χρόνο t0 = 0s είδε ότι σε 

; γ) Μόλις έφτασε στο σηµείο όπου είχε 

γκρεµιστεί η γέφυρα, ο µοτοσυκλετιστής πήδηξε από τη µηχανή κι έφυγε τρέχοντας!  Αν 

υποθέσουµε ότι εκείνη τη στιγµή γινόταν η αποκάλυψη και ξαφνικά ο κόσµος καταλήφθηκε από 

η µηχανή έπεσε:i) τι κίνηση κάνει η 

η µηχανή θα ακουµπήσει το νερό του ποταµιού;  

t2 = 5s, γ) t = 4s, u = 40 m/s  ) 

 

ΒΥΡΩΝΑΣ ΦΟΥΡΤΟΥΝΗΣ 

Ο Μπάτµαν κυνηγά τον Τζέντλεµαν Γκόουστ όµως εκείνος τον ρίχνει κατακόρυφα από τη σκεπή 

ενός ψηλού κτιρίου. Αν η σκεπή βρίσκεται σε ύψος h = 45m, σε πόσο χρόνο 

s2; Η αντίσταση του αέρα 

(Απ.:  t = 3s) 

 


