∆ιαγώνισµα Α Τάξης Ενιαίου Λυκείου
΄Εργο - Ενέργεια Μέρος Ι

Βαθµολογία

ς

Σύνολο Σελίδων : πέντε (5) - ∆ιάρκεια Εξέτασης : 2,5 ώρες
Κυριακή 10 Μάη 2020
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Ονοµατεπώνυµο:
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Θέµα Α

Α.1

ιΦ

Στις ηµιτελείς προτάσεις Α.1 – Α.4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό
της πρότασης και, δίπλα, το γράµµα που αντιστοιχεί στη ϕράση η οποία τη
συµπληρώνει σωστά.
[4 × 5 = 20 µονάδες]
Το έργο µιας δύναµης που ασκείται σ ένα σώµα :

(α) είναι ϑετικό όταν η κίνηση του σώµατος είναι οριζόντια και η δύναµη
κατακόρυφη.
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(ϐ) εκφράζει την ενέργεια που χάνεται απ’ το σώµα.
(γ) είναι µηδέν όταν η δύναµη έχει την κατεύθυνση της κίνησης του σώµατος.

(δ) είναι ϑετικό όταν η κίνηση του σώµατος είναι οριζόντια και η δύναµη
οριζόντια ίδιας διεύθυνσης µε την ταχύτητα του σώµατος.

Α.2

Το έργο της τριβής ολίσθησης είναι αρνητικό όταν :

(α) ένα σώµα κατεβαίνει επιταχυνόµενο κατά µήκος ενός κεκλιµένου επιπέδου
(ϐ) ένα σώµα κατεβαίνει επιβραδυνόµενο κατά µήκος ενός κεκλιµένου επιπέδου
(γ) ένα σώµα κινείται ευθύγραµµα και οµαλά σε οριζόντιο επίπεδο
(δ) σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις
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΄Οταν διπλασιαστεί το µέτρο της ταχύτητας ενός σώµατος τότε η κινητική
του ενέργεια :
Α.3

(α) διπλασιάζεται
(ϐ) παραµένει σταθερή
(γ) τετραπλασιάζεται

κή

ς

(δ) οκταπλασιάζεται

΄Ελκηθρο µε ταράνδους κινείται ευθύγραµµα µε σταθερή κατεύθυνση
σε µια οριζόντια επιφάνεια διανύοντας σε ίσους χρόνους ίσες αποστάσεις.
Α.4

υσ
ι

(α) Η Κινητική ενέργεια που έχει το έλκηθρο ϑα αυξάνεται συνεχώς.
(ϐ) ∆εν εκλύεται ϑερµότητα στο περιβάλλον εξαιτίας των τριβών ολίσθησης
που αναπτύσσονται κατά την κίνηση.

ιΦ

(γ) Η προσφερόµενη από τους ταράνδους ενέργεια στο έλκηθρο, ϑα µετατρέπεται
σε ϑερµότητα εξαιτίας των τριβών ολίσθησης που αναπτύσσονται κατά
την κίνηση.
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(δ) Η προσφερόµενη από τους ταράνδους ενέργεια στο έλκηθρο, ϑα είναι
ίση µε την αύξηση της κινητικής ενέργειας του ελκήθρου.
Να γράψετε στο τετράδιο σας το γράµµα κάθε πρότασης και δίπλα σε
κάθε γράµµα τη λέξη Σωστό, για τη σωστή πρόταση, και τη λέξη Λάθος, για τη
λανθασµένη.
[5 × 1 = 5 µονάδες]
Α.5

(α) ΄Οταν ένα σώµα εκτελεί ευθύγραµµη οµαλή κίνηση, η κινητική του
ενέργεια παραµένει σταθερή.
(ϐ) Το έργο της στατικής τριβής είναι πάντοτε ίσο µε το έργο της τριβής
ολίσθησης.
(γ) Το έργο µιας δύναµης είναι µονόµετρο µέγεθος.
(δ) Το έργο µιας δύναµης είναι ανεξάρτητο της κατεύθυνσης της.
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(ε) ΄Οταν ένας αθλητής της άρσης ϐαρών ανυψώνει µε σταθερή ταχύτητα
σε ύψος h µπάρα ϐάρους h , τότε η ενέργεια που καταναλώνει είναι ίση
µε w · h

Θέµα Β
Σ’ ένα αρχικά ακίνητο σώµα που ϐρίσκεται πάνω σε λείο οριζόντιοο
~ . ΄Οταν το σώµα
επίπεδο αρχίζει να ασκείται σταθερή οριζόντια δύναµη F
µετατοπιστεί κατά x, η κινητική του ενέργεια είναι ίση µε K .
΄Οταν το σώµα µετατοπιστεί επιπλέον κατά 3x, η κινητική του ενέργεια
είναι ίση µε :
(ϐ) 3K

υσ
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(α) 2K

κή
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Β.1

(γ) 4K

ιΦ

Να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Να αιτιολογήσετε
την απάντησή σας. [2+6= 8 µονάδες]
΄Ενας µαθητής σπρώχνει ϑρανίο µάζας m πάνω σε οριζόντιο δάπεδο,
ασκώντας σ’ αυτό οριζόντια δύναµη σταθερού µέτρου. Το ϑρανίο κινείται
µε σταθερή ταχύτητα και µετατοπίζεται κατά ∆x. Αν ο συντελεστής τριβής
ολίσθησης µεταξύ του δαπέδου και του ϑρανίου είναι µ και η επιτάχυνση
της ϐαρύτητας g , η ενέργεια που µεταφέρεται από τον µαθητή στο ϑρανίο
είναι ίση µε :

Π
ερ

Β.2

(α) 0

(ϐ) mg∆x

(γ) µmg∆x

Να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Να αιτιολογήσετε
την απάντησή σας. [2+7= 9 µονάδες]

Από την κορυφή λείου κεκλιµένου επιπέδου γωνίας κλίσης φ ύψους
H αφήνεται να πέσει σώµα ϐάρους w. Η κινητική ενέργεια του σώµατος την
στιγµή που ϕτάνει στην ϐάση του κεκλιµένου ϑα είναι ίση µε :
Β.3
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(ϐ) wηµφH

(γ)wσυνφH

Να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Να αιτιολογήσετε
την απάντησή σας. [2+7= 9 µονάδες]

Θέµα Γ

υσ
ι

κή

ς

΄Ενα κουτί σχήµατος κύβου µε µάζα m είναι αρχικά ακίνητο σε οριζόντιο
~ οπότε αυτός
δάπεδο. Στον κύβο ασκείται σταθερή οριζόντια δύναµη F
αρχίζει να κινείται στο οριζόντιο δάπεδο. Κατά τη κίνηση του κύβου ασκείται
σε αυτόν τριβή µέτρου T = 10N . Μετά από µετατόπιση κατά ∆x = 5m στο
οριζόντιο δάπεδο ο κύβος κινείται µε ταχύτητα µέτρου υ = 2m/s . Το έργο
~ στην παραπάνω µετατόπιση είναι WF = 60J .
της F
Γ.1 Να υπολογίσετε το έργο της τριβής στη παραπάνω µετατόπιση.

~.
Γ.2 Να υπολογίσετε το µέτρο της δύναµης F

ιΦ

Γ.3 Να υπολογίσετε τη µάζα του κύβου.
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Γ.4 Ποιο πρέπει να είναι το µέτρο της οριζόντιας δύναµης που πρέπει να
ασκηθεί στον ίδιο αρχικά ακίνητο κύβο ώστε να αποκτήσει κινητική
ενέργεια K = 20J µετά από µετατόπιση κατά ∆x = 5m;
[6+6+6+7 µονάδες]

Θέµα ∆

΄Ενα κιβώτιο µάζας m = 2kg αρχικά ηρεµεί σε σηµείο (Α) λείου οριζόντιου
~ της οποίας η διεύθυνση σχηµατίζει
δαπέδου. Την to = 0 δέχεται δύναµη F
γωνία φ µε το οριζόντιο επίπεδο όπως ϕαίνεται στο σχήµα. Αφού διανύσει
8m ϕτάνει σε σηµείο (Γ) και χωρίς να καταργηθεί η F~ εισέρχεται µε ταχύτητα
µέτρου 8m/s σε τραχύ τµήµα του δαπέδου µε το οποίο εµφανίζει συντελεστή
τριβής ολίσθησης µ κινούµενο µε σταθερή κινητική ενέργεια για τα επόµενα
12m µέχρι το σηµείο (∆).
~ και το σώµα τελικά σταµατάει
Στο σηµείο αυτό ακαριαία καταργείται η F
σε σηµείο (Ζ) του επιπέδου.
http://www.perifysikhs.com

4

Φροντιστηρι Επιστηµών

Σχολική Χρονιά 2019-2020

∆ιαγώνισµα Α Λυκείου

F
φ
Λείο

(Γ)

τραχύ

(Δ)

(Ζ)

ς

(A)

∆.1 Να υπολογίσετε την Κινητική ενέργεια του κιβωτίου στην ϑέση (∆)

κή

~
∆.2 Να υπολογίσετε το µέτρο της δύναµης F

υσ
ι

∆.3 Να υπολογίσετε το µέτρο της τριβής ολίσθησης που δέχεται το κιβώτιο
από το δάπεδο µέχρι να ϕτάσει στο σηµείο (∆), καθώς και την τιµή του
συντελεστή τριβής ολίσθησης που αναπτύσσεται ανάµεσα στο κιβώτιο
και στο τραχύ τµήµα του δαπέδου.

ιΦ

∆.4 Να υπολογίσετε το διάστηµα που διανύει το κιβώτιο από το σηµείο (∆)
µέχρι το σηµείο (Ζ).
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∆.5 Να υπολογίσετε την συνολική ενέργεια που προσφέρθηκε στο κιβώτιο
~ , καθώς και το ποσό της ενέργειας που έγινε
µέσω της δύναµης F
ϑερµότητα και µεταφέρθηκε στο περιβάλλον εξαιτίας των τριβών. Γιατί
το αποτέλεσµα σας είναι αναµενόµενο ;
∆ίνονται :g = 10m/s2 , ηµφ = 0, 6 , συνφ = 0, 8,

28
= 5, 6
5
[5+4+5+6+5 µονάδες]

Επιµέλεια : Μυρτώ Κουρίνου, ∆ρ. Μιχάλης Καραδηµητρίου

Καλή Επιτυχία !
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