
 

Μηπάιεξ Γ. Καναδεμεηνημο, Msc Φοζηθόξ                                | http://perifysikhs.wordpress.com 
 

1 

Σηηξ ενςηήζεηξ 1 – 4 επηιέληε ηεκ ζςζηή απάκηεζε (4 Χ 5 = 20 μομάδες) 

 Σημ δηάγναμμα ηαπύηεηαξ – πνόκμο μηαξ εοζύγναμμεξ μμαιά μεηαβαιιόμεκεξ θίκεζεξ 

εκόξ ζώμαημξ: 

α. Τμ εμβαδόκ πμο πενηθιείεηαη από ηεκ γναθηθή πανάζηαζε θαη ημκ άλμκα ημο πνόκμο 

είκαη ίζμ με ηεκ επηηάποκζε. 

     β. Τμ εμβαδόκ πμο πενηθιείεηαη από ηεκ γναθηθή πανάζηαζε θαη ημκ άλμκα ημο πνόκμο 

είκαη ίζμ με ηεκ μεηαηόπηζε. 

     γ. Η θιίζε ηεξ γναθηθήξ πανάζηαζεξ εθθνάδεη ημκ νοζμό μεηαβμιήξ ηεξ ηαπύηεηαξ. 

     δ. Τμ εμβαδόκ πμο πενηθιείεηαη από ηεκ γναθηθή πανάζηαζε θαη ημκ άλμκα ημο πνόκμο 

είκαη ίζμ με ηεκ μεηαβμιή ηεξ ηαπύηεηαξ.  

 Σε μηα εοζύγναμμε μμαιή θίκεζε: 

       α. ε ηαπύηεηα αολάκεηαη μμαιά. 

       β. ε ζοκηζηαμέκε όιςκ ηςκ δοκάμεςκ είκαη ζηαζενή. 

       γ. Η ηαπύηεηα παναμέκεη ζηαζενή. 

       δ. Η μεηαηόπηζε είκαη ακάιμγε ημο ηεηναγώκμο ημο πνόκμο. 

  Σε έκα ζώμα μάδαξ m αζθείηε μηα δύκαμε F με απμηέιεζμα κα απμθηά επηηάποκζε a = 10 

m/s2 . Έκα άιιμ ζώμα μάδαξ 6m δέπεηαη μηα δύκαμε 3F. Τμ ζώμα αοηό ζα απμθηά 

επηηάποκζε: 

 α. 10 m/s2 

 β. 5 m/s2 

      γ. 20 m/s2 

      δ. 2,5 m/s2 

 Τμ ένγμ πμο απαηηείηε γηα κα ζηαμαηήζεη έκα ζώμα μάδαξ m πμο θηκείηε με ανπηθή 

ηαπύηεηα  ομ  είκαη θαη’ απόιοηε ηημή ίζμ με:  

 α. ηεκ ανπηθή ηαπύηεηα ημο ζώμαημξ. 

  β. ηεκ ανπηθή θηκεηηθή εκένγεηα ημο ζώμαημξ. 

      γ. ηεκ ηειηθή ηαπύηεηα ημο ζώμαημξ. 
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      δ. ηεκ ηειηθή θηκεηηθή εκένγεηα ημο ζώμαημξ. 

Να παναθηενίζεηε θάζε μηα από ηηξ επόμεκεξ πνμηάζεηξ με ημ γνάμμα Σ εάκ είκαη ζςζηή θαη με 

ημ γνάμμα Λ εάκ είκαη ιάζμξ. (5 Χ 1 = 5 μομάδες) 

a. Δύμ ίζεξ μνηδόκηηεξ δοκάμεηξ αζθμύκηαη ζε δύμ ζώμαηα δηαθμνεηηθώκ μαδώκ πμο 

βνίζθμκηαη ζε ιείμ μνηδόκηημ επίπεδμ. Οη επηηαπύκζεηξ πμο απμθημύκ ηα δύμ ζώμαηα 

είκαη ίζεξ. 

b. Δύμ ζώμαηα με ίζεξ μάδεξ θηκμύκηαη πάκς ζε έκα δάπεδμ με ηεκ ίδηα ηαπύηεηα. Τμ έκα 

ζώμα είκαη από ζίδενμ θαη ημ άιιμ από πανηόκη. Μεγαιύηενε αδνάκεηα έπεη ημ ζώμα 

από ζίδενμ. 

c. Ακ έκα ζώμα θηκείηαη μόκμ οπό ηεκ επίδναζε ημο βάνμοξ ηόηε ε Μεπακηθή ημο 

εκένγεηα παναμέκεη ζηαζενή. 

d. Η ηνηβή μιίζζεζεξ είκαη μηα ζοκηενεηηθή δύκαμε. 

e. Τμ ένγμ ημο βάνμοξ είκαη ακελάνηεημ ηεξ δηαδνμμήξ, ελανηάηαη μόκμ από ηεκ ανπηθή 

θαη ηεκ ηειηθή ζέζε ημο ζώμαημξ. 

 Τα παναθάης δηαγνάμμαηα εθθνάδμοκ ηεκ μμαιά επηηαποκόμεκε θίκεζε εκόξ ζώμαημξ 

ζε ζοκάνηεζε με ημκ πνόκμ. Ακηηζημηπμύκ ζε δηαγνάμμαηα x-t , u-t , a-t. Να μκμμάζεηξ 

ημοξ θαηαθόνοθμοξ άλμκεξ ημοξ: 

 

……                                …..                              …. 

                                                                                                      

 

                                                                 

                                 t                                    t                               t 

μμκάδεξ 4 

 Έκα ζώμα μάδαξ m θηκείηαη θαηά μήθμξ μνηδόκηημο επηπέδμο θαη ζηεκ πμνεία ημο 

ζοκακηά θεθιημέκμ επίπεδμ γςκίαξ θιίζεξ θ = 60μ (ζοκ60μ = ½) ζημ μπμίμ ζοκεπίδεη ηεκ 

θίκεζε ημο.  

                   

              U  

                                                             θ 

 

Ο ιόγμξ ηεξ ηνηβήξ μιίζζεζεξ ζημ μνηδόκηημ επίπεδμ πνμξ ηεκ ηνηβή μιίζζεζεξ ζημ 

θεθιημέκμ επίπεδμ είκαη ίζμξ με: 

α) 2 ,                 β) 1 ,                        γ) 0,5 

Να επηιέλεηε ηεκ ζςζηή απάκηεζε θαη κα αηηημιμγήζεηε ηεκ απάκηεζε ζαξ. 

μμκάδεξ: 3 + 4 = 7 
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 Δύμ θηκεηά Α θαη Β ίζεξ μάδαξ λεθηκμύκ από ημ ίδημ ζεμείμ Ο θαη θηκμύκηαη 

εοζύγναμμα ζηεκ εμηεοζεία Οπ. Σημ παναθάης ζπήμα θαίκεηαη ημ θμηκό δηάγναμμα ηεξ 

ηαπύηεηαξ ημοξ με ημκ πνόκμ. Με βάζε ημ δηάγναμμα κα παναθηενίζεηε ηηξ παναθάης 

απακηήζεηξ ςξ Σςζηέξ (Σ) ή Λάζμξ (Λ). 

               u (m/s)                                  Β 

                         5                                   Α 

 

                         2 

 

                         0                  4             t(s)           

a. Οη επηηαπύκζεηξ ηςκ θηκεηώκ έπμοκ μέηνα αΑ = 1 m/s2 θαη αΒ = 2 m/s2 ακηίζημηπα. 

b. Τε πνμκηθή ζηηγμή t = 4 sec ηα δύμ θηκεηά ζοκακηώκηαη. 

c. Τε πνμκηθή ζηηγμή t = 4 sec ημ θηκεηό Α πνμπμνεύεηαη ημο Β θαηά 4 m. 

d. Τε πνμκηθή ζηηγμή t = 4 sec έπμοκ απμθηήζεη θμηκή ηαπύηεηα. 

e. Η δύκαμε πμο αζθείηε ζημ Α είκαη δηπιάζηα από ηεκ δύκαμε πμο αζθείηε ζημ Β.  

 

Να αηηημιμγήζεηε ηηξ απακηήζεηξ ζαξ.                                                           μμκάδεξ 8 

 Σε έκα πείναμα ζώμα βάνμοξ Β = 20 Ν αθήκεηαη ζηεκ θμνοθή ιείμο θεθιημέκμο 

επίπεδμ γςκίαξ θιίζεξ θ = 30μ θαη ύρμοξ h = 2 m. Όηακ ημ ζώμα θηάκεη ζηεκ βάζε ημο 

θεθιημέκμο επηπέδμο ζα έπεη θηκεηηθή εκένγεηα ίζε με:

        α)  40 J                           β) 20 J                       γ) 10 J. 

μμκάδεξ 1+2 = 3 

Ακ επακαιάβμομε ημ πείναμα ζε έκα με ιείμ δάπεδμ ίδηαξ θιίζεξ θαη ε ηειηθή θηκεηηθή 

εκένγεηα ημο ζώμαημξ όηακ θηάκεη ζημ έδαθμξ είκαη 5 J ηόηε ε ζενμόηεηα πμο εθιύεηαη 

ζημ πενηβάιιμκ ιόγς ηνηβώκ ζα είκαη ίζε με: 
 

         α)  100 J                         β) 35 J                      γ) 10 J  

Να αηηημιμγήζεηε ηηξ απακηήζεηξ ζαξ                                                         μμκάδεξ 1+2 = 3 

Η ηαπύηεηα εκόξ αοημθηκήημο πμο θηκείηαη ζε 

εοζύγναμμμ δνόμμ μεηαβάιιεηαη ζύμθςκα με ημ 

παναθάης δηάγναμμα. 

 

a. Να πενηγνάρεηε ακαιοηηθά ηα είδε ηςκ θηκήζεςκ 

πμο εθηειεί. 

b. Να οπμιμγίζεηε ημ δηάζηεμα πμο δηέηνελε από ηεκ 

πνμκηθή ζηηγμή t = 0 μέπνη θαη t = 10 s θαζώξ θαη 

ηεκ μέζε ηαπύηεηα ημο. 
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c. Να οπμιμγίζεηε ηεκ μεηαηόπηζε ημο από ηεκ πνμκηθή ζηηγμή t=0 μέπνη t= 10 s. 

d. Να ζπεδηάζεηε ημ δηάγναμμα επηηάποκζεξ – πνόκμο. 

 

μμκάδεξ: 8 + 8 + 4 + 5 = 25 

Σώμα μάδαξ m = 2 kg εθημλεύεηαη από ηεκ ζέζε Α μνηδόκηημο επηπέδμο με ηαπύηεηα μέηνμο 

ο0 = 5 m/s, εκώ ηαοηόπνμκα ημο αζθείηαη μνηδόκηηα δύκαμε μέηνμο F1 = 15 N μμόννμπε με 

ηεκ ηαπύηεηα εθηόλεοζεξ. Τμ ζώμα θηκείηαη θαηά μήθμξ ημο μνηδμκηίμο επηπέδμο μέπνη ηεκ 

ζέζε Γ ζηεκ μπμία θηάκεη έπμκηαξ ηαπύηεηα ο1 = 10 m/s. Τόηε ε δύκαμε F1 θαηανγείηαη 

αθανηαία θαη ημ ζώμα ζοκεπίδεη ηεκ θίκεζε ημο ζε θεθιημέκμ επίπεδμ γςκίαξ θιίζεξ θ  ( εμθ 

= 0,8, ζοκθ = 0,6) μέπνη κα ζηαμαηήζεη ζηηγμηαία ζηεκ ζέζε Δ.  

                                                                                                                                               

                      ομ                                                                                                                       (Δ) 

                                     F1 

     (Α)                                                      (Γ)             θ                   

 

Ακ ε ηημή ημο ζοκηειεζηή ηνηβήξ μιίζζεζεξ ακάμεζα ζημ ζώμα θαη ημ δάπεδμ ζε όιε ηεκ 

δηάνθεηα ηεξ θίκεζεξ ημο είκαη μ = 0,5 θαη ε επηηάποκζε ηεξ βανύηεηαξ είκαη g= 10 m/s2 ηόηε: 

Α. Σηεκ δηάνθεηα ηεξ θίκεζεξ ζημ μνηδόκηημ επίπεδμ, κα οπμιμγίζεηε: 

α) ημ δηάζηεμα (ΑΓ). 

β) ηεκ πνμκηθή δηάνθεηα ηεξ θίκεζεξ ζημ δηάζηεμα αοηό.  

Β. Σηεκ δηάνθεηα ηεξ θίκεζεξ ζημ θεθιημέκμ επίπεδμ κα οπμιμγίζεηε: 

α) ημ μέηνμ ηεξ επηβνάδοκζεξ. 

β) ημ μήθμξ ηεξ δηαδνμμήξ ΓΔ μέπνη κα ζηαμαηήζεη ζηηγμηαία. 

Γ. Σπεδηάζηε ζε βαζμμκμμεμέκμοξ άλμκεξ  ημ δηάγναμμα ηαπύηεηαξ – πνόκμο γηα ηεκ θίκεζε 

ημο ζώμαημξ από ηεκ ζέζε Α ζηεκ ζέζε Δ.

μμκάδεξ : 5 + 5 + 5 + 5+ 5 = 25  

 

Καλή Γπιτστία, Καλό Καλοκαίρι !                                                 Διάρκεια 3 ώρες 


