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ΤΑΞΗ A΄
ΘΕΜΑ Α:
Α1. Η κίνηση ενός σώµατος είναι επιταχυνόµενη όταν:
α) α>0 και υ0>0,
β) α>0 και υ0<0,
γ) α=0 και υ0>0,
δ) α<0 και υ0>0.
ur
Α.2.Σε λείο οριζόντιο επίπεδο σύρεται ένα σώµα από µια δύναµη F . Μόλις πάψει να ασκείται η δύναµη:
α. Το σώµα θα σταµατήσει αµέσως.
β. Το σώµα θα επιβραδυνθεί και θα σταµατήσει µετά από λίγο.
γ. Το σώµα θα κινείται πλέον µε σταθερή ταχύτητα.
δ. Η κινητική ενέργεια του σώµατος θα µειωθεί.
Α.3. Μια µπάλα αφήνεται να κινηθεί από την κορυφή ενός µικρού λόφου και
κινείται χωρίς τριβές, µέχρι που φτάνει στο οριζόντιο έδαφος (θέση ∆)
όπου η δυναµική της ενέργεια θεωρείται µηδενική. Να µεταφέρεται
συµπληρωµένο τον παρακάτω πίνακα στην κόλλα σας.
Θέση Κινητική ενέργεια
∆υναµική ενέργεια
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Α.4.Στο διπλανό διάγραµµα θέσης-χρόνου αναφέρεται σε ευθύγραµµη κίνηση δύο
σωµάτων.
α) Τα σώµατα κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση.
β) Το σώµα (1) επιταχύνεται ενώ το (2) επιβραδύνεται.
γ) Μεγαλύτερη κατά µέτρο ταχύτητα έχει το σώµα (2).
δ) Οι δυο ταχύτητες είναι ίσες κατά µέτρο.
Α5. Γράψτε στην κόλλα σας τον αριθµό της πρότασης και δίπλα το γράµµα Σ αν
είναι σωστή ή το γράµµα Λ αν είναι λανθασµένη
α) Ένα σώµα το οποίο αρχικά ηρεµούσε εξακολουθεί να ηρεµεί αν η συνισταµένη των δυνάµεων που
δέχεται είναι µηδέν.
β) Η ισχύς είναι µονόµετρο φυσικό µέγεθος.
γ) Το θεώρηµα µεταβολής της κινητικής ενέργειας δεν ισχύει στην περίπτωση που στο σώµα ασκείται
η δύναµη της τριβής.
δ) Αν η ταχύτητα ενός σώµατος διπλασιασθεί θα διπλασιασθεί και η κινητική του ενέργεια.
ε) Κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης ενός µεγάλου φορτηγού Α µε ένα µικρό αυτοκίνητο Β, µεγαλύτερη δύναµη ασκεί το φορτηγό Α στο αυτοκίνητο Β, παρά το αντίθετο.
Μονάδες 5x5=25
ΘΕΜΑ Βο:
B1: Ένα παιδί ασκώντας σε ένα βιβλίο βάρους 2Ν µια οριζόντια δύναµη F=4Ν, το υποχρεώνει να παραµένει ακίνητο σε επαφή µε κατακόρυφο τοίχο, όπως στο σχήµα.
i) Ο τοίχος είναι λείος.
ii) Στο βιβλίο ασκείται δύναµη τριβής οριζόντια µε µέτρο ίσο µε 4Ν.
iii) Στο βιβλίο ασκείται κατακόρυφη τριβή µε φορά προς τα πάνω και µέτρο ίσο µε 2Ν.
Να επιλέξτε την σωστή πρόταση, δικαιολογώντας αναλυτικά την επιλογή σας, σχεδιάζοντας παράλληλα και όλες τις δυνάµεις που ασκούνται στο βιβλίο.
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Μονάδες 12

Β2. Το σώµα του σχήµατος έχει µάζα m=0,5kg και ανεβαίνει µε σταθερή ταχύτητα υ από το έδαφος σε ύψος 10 m µε την επίδραση της δύναµης F. ∆ίνεται g=10m/s2.
Β2Α.Το µέτρο της δύναµης F είναι
α. 0,5Ν
β. 50Ν
γ. 5Ν
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση
Να αιτιολογήσετε πλήρως την απάντηση σας.
Μονάδες 7
Β2Β. Το έργο του βάρους είναι:
α. 0 J
β. -50J
γ. 50 J
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση
Να αιτιολογήσετε πλήρως την απάντηση σας.

Μονάδες 6

ΘΕΜΑ Γ:
Ένα κιβώτιο έχει βάρος 250 Ν και αρχίζει να µετακινείται για t=0, µε την επίδραση µιας σταθερής οριζόντιας δύναµης F σε οριζόντιο επίπεδο µε συντελεστή τριβής ολίσθησης µ=0,1 οπότε αποκτά επιτάχυνση
α=1m/s2.
Γ1. Να σχεδιάσετε όλες τις δυνάµεις που ασκούνται στο κιβώτιο
Γ2. Να υπολογίσετε την τριβή ολίσθησης.
Γ3. Να υπολογίσετε τη δύναµη F.
Γ4. Να υπολογίσετε την ταχύτητα του κινητού τη χρονική στιγµή t1 =2s
Γ5.Να υπολογίσετε την µετατόπιση του κινητού κατά τη διάρκεια του τρίτου δευτερολέπτου. ∆ίνεται
g=10m/s2.
Μονάδες 4+4+6+4+7=25
ΘΕΜΑ ∆:
Στο διπλανό σχήµα φαίνεται ένα βλήµα µάζας mβ=0,4 kg που κινείται
παράλληλα σε κεκλιµένο επίπεδο γωνίας κλίσης φ (ηµφ=0,6 και συνφ=0,8) και
το οποίο σφηνώνεται σε ακίνητο σώµα µάζας M=4,6 kg. Το συσσωµάτωµα
αµέσως µετά την κρούση κινείται µε ταχύτητα 20 m/s, εµφανίζει δε µε το
κεκλιµένο επίπεδο συντελεστή τριβής ολίσθησης µ=0,5.
Να υπολογίσετε:
∆1.το µέτρο της ταχύτητας του βλήµατος ελάχιστα πριν τη σύγκρουση του µε το σώµα µάζας Μ.
∆2. την τριβή ολίσθησης του συσσωµατώµατος.
∆3. τα έργα όλων των δυνάµεων που ασκούνται στο συσσωµάτωµα για µετατόπιση του κατά ∆χ=10m
πάνω στο κεκλιµένο επίπεδο
∆4. την κινητική ενέργεια του συσσωµατώµατος όταν αυτό θα έχει µετατοπισθεί κατά ∆χ=10m.
∆ίνεται g=10m/s2.
Μονάδες 6+6+6+7=25
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