4.3 Κεθάλαιο 3: Η ΝΕΥΤΩΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

4.3.1 Επωηήζειρ ζύνηομηρ απάνηηζηρ

1. Να πεξηγξάςεηε έλα θαηλόκελν ζην νπνίν αιιάδεη ε θηλεηηθή θαηάζηαζε ηνπ ζώκαηνο θαη λα πξνζδηνξίζεηε ην
αίηην ηεο αιιαγήο.
2. Μηα δύλακε αζθείηαη ζε έλα ζώκα. Να πεξηγξάςεηε ηηο πηζαλέο κεηαβνιέο πνπ κπνξνύλ λα ζπκβνύλ ζην ζώκα
θαη λα αλαθέξεηε έλα παξάδεηγκα γηα θάζε πεξίπησζε.
3. Πνηα είλαη ε δηαθνξά κεηαμύ ηεο ειαζηηθήο θαη ηεο πιαζηηθήο παξακόξθσζεο;
4. Γηαηί ε δύλακε είλαη δηαλπζκαηηθό κέγεζνο;
5. Να αλαθέξεηε έλα παξάδεηγκα «βίαηεο» θίλεζεο ζύκθσλα κε ηε ζεσξία ηνπ Αξηζηνηέιε. Να δηθαηνινγήζεηε ηελ
απάληεζε ζαο.
6. Να δηαηππώζεηε ηνλ πξώην λόκν ηεο θίλεζεο.
7. Έλα απηνθίλεην θηλείηαη ζε επζεία θαη ην ηαρύκεηξν δείρλεη ζηαζεξά 50km/h. Τη ζπκπεξαίλνπκε γηα ηελ
ζπληζηακέλε ησλ δπλάκεσλ πνπ αζθνύληαη ζην απηνθίλεην; Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο.
8. Πώο εμεγνύκε κε βάζε ηε ζεσξία θίλεζεο ηνπ Αξηζηνηέιε ην όηη έλαο πνδειάηεο πξέπεη λα θάλεη ζπλέρεηα πεηάιη
γηα λα δηαηεξήζεη ζηαζεξή ηελ ηαρύηεηα ηνπ;
9. Έλα δηαζηεκόπινην θηλείηαη ζην δηάζηεκα κε ζηαζεξή ηαρύηεηα. Πόζε είλαη ε ζπληζηακέλε δύλακε πνπ αζθείηαη
ζ’ απηό; Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο.
10. Να εμεγεζεί ην θαηλόκελν ηεο θίλεζεο ησλ επηβαηώλ ελόο ιεσθνξείνπ όηαλ απηό θξελάξεη.
11. Θέιεηε λα αιιάμεηε ηε ζέζε ελόο επίπινπ ζην δσκάηην κεηαθηλώληαο ην νξηδόληηα. Αζθείηε κηα δύλακε ζην
αθίλεην έπηπιν, αιιά απηό δελ θηλείηαη. Αζθείηε θάπνηα κεγαιύηεξε δύλακε από ηελ πξνεγνύκελε ζην ίδην
έπηπιν θαη απηό θηλείηαη. Να εμεγήζεηε ην θαηλόκελν.
12. Με βάζε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα λα θαηαιήμεηε ζην λόκν ηεο αδξάλεηαο.
13. Έλαο Aιεμηπησηηζηήο πέθηεη κε ζηαζεξή ηαρύηεηα. Σρεδηάζηε ηηο δπλάκεηο πνπ αζθνύληαη πάλσ ηνπ. Τη
ζπκπεξαίλεηαη γηα ηε ζπληζηακέλε δύλακε πνπ αζθείηαη ζηνλ αιεμηπησηηζηή; Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζε
ζαο.
14. Έλα αγόξη 70kg θαη έλα θνξίηζη 60kg θάλνπλ παηηλάδ ζηνλ πάγν θξαηώληαο έλα ηελησκέλν ζρνηλί κήθνπο 5m.
Σηελ αξρή θαη νη δύν είλαη αθίλεηνη.Τν αγόξη ηξαβάεη ην θνξίηζη κε δύλακε 80Ν. Αλ ππνζέζνπκε όηη νη δπλάκεηο
ηξηβήο είλαη ακειεηέεο, λα απαληήζεηε ζηηο παξαθάησ εξσηήζεηο: α) Πνηα είλαη ε δύλακε πνπ αζθείηαη ζην αγόξη
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από ην ζρνηλί; β) Πνηα είλαη ε επηηάρπλζε ηνπ αγνξηνύ θαη πνηα ηνπ θνξηηζηνύ; Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζε
ζαο.
15. Τν βάξνο ελόο αλζξώπνπ είλαη 700Ν. Πνηα δύλακε αζθεί ν άλζξσπνο ζηε Γε όηαλ ζηέθεη αθίλεηνο πάλσ ηεο; Να
δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο.
16. Γύν δπλάκεηο αζθνύληαη ζε ειεύζεξν αθίλεην αληηθείκελν κάδαο 10kg. Η κία δύλακε είλαη πξνο ηα αξηζηεξά 5Ν
θαη ε άιιε πξνο ηα δεμηά 20Ν. Να απαληήζεηε ζηηο παξαθάησ εξσηήζεηο: α) Πόζε είλαη ε επηηάρπλζε ηνπ
αληηθεηκέλνπ; β) Πόζν ζα κεηαθηλεζεί ην αληηθείκελν ζε 10s;
17. Να εμεγήζεηε ηα παξαθάησ θαηλόκελα κε βάζε ηελ αξρή δηαηήξεζεο ηεο νξκήο: α) Αλάθξνπζε όπινπ β)
Κίλεζε ππξαύινπ.
18. Γηαηί ν ππξνζβέζηεο δπζθνιεύεηαη λα θξαηήζεη ηνλ ειαζηηθό ζσιήλα πνπ ξίρλεη κεγάιεο πνζόηεηεο λεξνύ κε
κεγάιε ηαρύηεηα;
19. Πνηα είλαη ε δηαθνξά κεηαμύ ηεο ζηαηηθήο ηξηβήο θαη ηεο ηξηβήο νιίζζεζεο;
20. Να πεξηγξάςεηε έλα θαηλόκελν ζην νπνίν εκθαλίδεηαη ζηαηηθή ηξηβή θαη έλα ζην νπνίν εκθαλίδεηαη ηξηβή
νιίζζεζεο.
21. Έλαο ζθηέξ θαηεβαίλεη ηελ πιαγηά ελόο ιόθνπ. Η ηξηβή νιίζζεζεο είλαη κεγαιύηεξε όηαλ ε ηαρύηεηα ηνπ είλαη
κηθξή ή όηαλ είλαη κεγάιε; Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο.
22. Από πνηνπο παξάγνληεο εμαξηάηαη ε ηξηβή νιίζζεζεο;
23. Έλα απηνθίλεην θηλείηαη ζε θπθιηθή ηξνρηά νξηδόληηνπ δξόκνπ κε ηαρύηεηα ζηαζεξνύ κέηξνπ. Να ζρεδηάζεηε ηα
δηαλύζκαηα ηεο ηαρύηεηαο, ηεο επηηάρπλζεο θαη ηεο ζπληζηακέλεο δύλακεο πνπ αζθείηαη ζην απηνθίλεην.
24. Πνηα είλαη ε εμίζσζε ηνπ δεύηεξνπ λόκνπ ηνπ Νεύησλα ζηελ πεξίπησζε ηεο νκαιήο θπθιηθήο θίλεζεο; Να
δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο.
25. Αλ ειαηησζεί ε απόζηαζε κεηαμύ Γεο - Σειήλεο, πώο ζα κεηαβιεζεί ε κεηαμύ ηνπο δύλακε; Να δηθαηνινγήζεηε
ηελ απάληεζε ζαο.
26. Να ζπλδπάζεηε ην δεύηεξν λόκν ηεο θίλεζεο κε ην λόκν ηεο παγθόζκηαο έιμεο γηα λα ππνινγίζεηε
επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο.

ηελ

28. Σην ζρήκα θαίλεηαη έλαο δνξπθόξνο πνπ θηλείηαη γύξσ από ηε Γε. α)

Να

ζρεδηάζεηε ηηο δπλάκεηο πνπ αζθνύληαη ζην δνξπθόξν θαη λα
ηελ πξνέιεπζε ηνπο. β) Να ζρεδηάζεηε ηα δηαλύζκαηα ηεο ηαρύηεηαο θαη
επηηάρπλζεο ηνπ δνξπθόξνπ.

ζρνιηάζεηε
ηεο
27.
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4.3.2 Επωηήζειρ ανάπηςξηρ

1. Έλαο αιεμηπησηηζηήο εθηειεί πηώζε από αεξνπιάλν. Σην θαηλόκελν απηό ζπκκεηέρνπλ ηα εμήο ζώκαηα:
Αιεμηπησηηζηήο, αιεμίπησην, Γε θαη αηκνζθαηξηθόο αέξαο. Να επηιέμεηε δύν από ηα πξνεγνύκελα ζώκαηα θαη ελ
ζπλερεία λα ζρεδηάζεηε θαη λα πεξηγξάςεηε ηηο δπλάκεηο πνπ αζθνύλ ηα ππόινηπα ζώκαηα ζε θαζέλα απ’ απηά.
2. Πνηα δηαδηθαζία αθνινπζνύκε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο ζπληζηακέλεο ησλ δπλάκεσλ πνπ αζθνύληαη ζε θάπνην
ζώκα; Να αξηζκήζεηε ηα επηκέξνπο βήκαηα.
3. Τξεηο ίζεο δπλάκεηο κέηξνπ 10 Ν ζρεκαηίδνπλ, αλά δύν, γσλία 120 κνηξώλ. Να πξνζδηνξηζηεί ε ζπληζηακέλε
ηνπο.
5. Σην παξαπιεύξσο ζρήκα ην ζώκα έρεη βάξνο 40Ν
Να ππνινγηζζνύλ νη δπλάκεηο πνπ αζθνύλ ηα
ζην ζώκα. Οη γσλίεο ησλ λεκάησλ κε ηελ
νξνθή είλαη 60° θαη 30°, όπσο θαίλεηαη ζην

60°

θαη ηζνξξνπεί.
λήκαηα πάλσ
νξηδόληηα
ζρήκα.

30°

6. Να πεξηγξάςεηε πείξακα κε ην νπνίν
ε ζρέζε κεηαμύ ηεο δύλακεο πνπ αζθείηαη ζ΄ έλα
4.
επηηάρπλζεο πνπ απνθηά ην ζώκα απηό.

πξνζδηνξίδεηαη
ζώκα θαη ηεο

7. Αλ αθήζνπκε κηα πέηξα από θάπνην ύςνο, απηή ζα πέζεη πξνο ηε Γε. Γηαηί θαη ε Σειήλε δελ πέθηεη πξνο ηε Γε;
9. Έλαο θύβνο κάδαο 10kg ζύξεηαη ππό ηελ επίδξαζε
νξηδόληηαο
F
2
δύλακεο F ζε νξηδόληην επίπεδν κε επηηάρπλζε 25m/s .
Αλ
ν
ζπληειεζηήο ηξηβήο νιίζζεζεο κεηαμύ ηνπ θύβνπ θαη 8.
ηνπ
νξηδνληίνπ επηπέδνπ είλαη 0,2 λα ππνινγηζζνύλ: α) Η θάζεηε δύλακε πνπ αζθεί ην νξηδόληην επίπεδν ζην ζώκα β)
ε δύλακε F (g = 10m/s2).
11. Σε θεθιηκέλν επίπεδν γσλίαο 30° θαη από ύςνο
λνπκε λα νιηζζήζεη ζώκα όπσο θαίλεηαη ζην
ζπληειεζηήο ηξηβήο νιίζζεζεο κεηαμύ ηνπ
ηνπ επηπέδνπ είλαη 0,3 λα ππνινγηζζνύλ: α) Η
ηνπ ζώκαηνο β) ν ρξόλνο ηνλ νπνίν ρξεηάδεηαη
λα θζάζεη ζηε βάζε ηνπ θεθιηκέλνπ επηπέδνπ 10.

h
30°

h = 2m αθήζρήκα. Αλ ν
ζώκαηνο θαη
επηηάρπλζε
ην ζώκα γηα
(g = 10m/s2).

12. Έλαο θηβώηην κάδαο 70kg βξίζθεηαη κέζα ζε αλειθπζηήξα ν νπνίνο α) θηλείηαη πξνο ηα πάλσ κε επηηάρπλζε 2m/s2
β) θηλείηαη πξνο ηα θάησ κε επηηάρπλζε 3m/s2 γ) είλαη αθίλεηνο. Πόζε είλαη ε δύλακε πνπ αζθεί ην δάπεδν ηνπ
αλειθπζηήξα ζην θηβώηην ζε θάζε πεξίπησζε; (g = 10m/s2).
1.

Έλα ζώκα νιηζζαίλεη ζε νξηδόληην επίπεδν
λα αλεβαίλεη νιηζζαίλνληαο ζε θεθιηκέλν
θαηλόκελν θξνύζεο). Να ζρεδηάζεηε θαη λα
δπλάκεηο πνπ αζθνύληαη ζην ζώκα όηαλ

θαη κεηά αξρίδεη
επίπεδν (ρσξίο
πεξηγξάςεηε ηηο
απηό θηλείηαη α)
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νξηδόληηα β) ζην θεθιηκέλν επίπεδν.
2.

Γύν απηνθίλεηα Α θαη Β θηλνύληαη αληίζεηα ζε επζύγξακκν νξηδόληην δξόκν θαη ζπγθξνύνληαη. Να ζρεδηάζεηε
θαη λα πεξηγξάςεηε ηηο εμσηεξηθέο θαη ηηο εζσηεξηθέο δπλάκεηο πνπ αζθνύληαη ζην ζύζηεκα ησλ δύν απηνθηλήησλ
κε ηε κνξθή: “ε δύλακε (ζύκβνιν) ….............…. είλαη (εζσηεξηθή, εμσηεξηθή) ……..................... θαη αζθείηαη
από ην ζώκα ...….....… ζην ζώκα …….”.

Έλα βιήκα κάδαο m θαη ηαρύηεηαο π αλεβαίλεη θαηαθόξπθα. Σε θάπνην ζεκείν ηεο αλόδνπ ηνπ εθξήγλπηαη ζε δύν
θνκκάηηα εθ ησλ νπνίσλ ην έλα κάδαο m1 πάεη θαηαθόξπθα πξνο ηα πάλσ κε ηαρύηεηα π1 θαη ην άιιν κάδαο m2
πάεη θαηαθόξπθα πξνο ηα θάησ κε ηαρύηεηα π2.
α) Να ζρεδηαζηνύλ νη νξκέο ησλ ζσκάησλ πξηλ θαη κεηά από ηελ έθξεμε
β) λα γξαθεί ε αξρή δηαηήξεζεο ηεο νξκήο ζην ζπγθεθξηκέλν θαηλόκελν.
3.

4.

Έλαο άλζξσπνο κάδαο 70kg πνπ θάζεηαη αθίλεηνο ζηελ επηθάλεηα κηαο παγσκέλεο ιίκλεο (κεδεληθή ηξηβή) πεηάεη
κία κπάια κάδαο 0,5kg. Αλ ε ηαρύηεηα ηεο κπάιαο είλαη νξηδόληηα θαη ίζε κε 10m/s, λα ππνινγηζζεί ε ηαρύηεηα
ηνπ αλζξώπνπ. (Να γίλεη έλα ζρήκα κε ηα ζώκαηα θαη ηηο ηαρύηεηεο ηνπο).

5.

Έλα βιήκα θηλείηαη νξηδόληηα κε ηαρύηεηα 20m/s. Σε θάπνηα ρξνληθή ζηηγκή εθξήγλπηαη θαη ηα δύν ζξαύζκαηα
καδώλ 5kg θαη 2kg ζπλερίδνπλ λα θηλνύληαη νξηδόληηα, ζρεκαηίδνληαο αληηζηνίρσο γσλίεο 30° θαη 45° κε ηελ
αξρηθή θαηεύζπλζε ηνπ βιήκαηνο. Να βξεζνύλ ηα κέηξα ησλ ηαρπηήησλ ησλ δύν ζξαπζκάησλ.

6.

Έλαο βαξθάξεο κάδαο 80kg πξνθεηκέλνπ λα κεηαθηλήζεη ηε βάξθα ηνπ πνπ βξίζθεηαη ζηε ζάιαζζα, ε νπνία έρεη
κήθνο 4m θαη κάδα 100kg, πξνρσξάεη από ηελ κηα άθξε ηεο κέρξη ηελ άιιε γηα ρξνληθό δηάζηεκα 8s. Να ππνινγίζεηε πόζν ζα κεηαηνπηζηεί ε βάξθα ζην παξαπάλσ ρξνληθό δηάζηεκα. Τη παξαδνρέο θάλαηε γηα λα απαληήζεηε
ζηελ πξνεγνύκελε εξώηεζε;

7.

Έλα εθθξεκέο κήθνπο 1m κε κάδα ηνπ ζθαηξηδίνπ 0,5kg εθηειεί ηαιάλησζε. Τε ζηηγκή πνπ ην εθθξεκέο
ζρεκαηίδεη γσλία 30° κε ηελ θαηαθόξπθν, ε ηαρύηεηα ηνπ είλαη 10m/s. Να ππνινγηζζεί: α) Η ηάζε ηνπ λήκαηνο β)
ε θεληξνκόινο δύλακε (g = 10m/s2).

8.

Να θάλεηε ζρήκα ην νπνίν λα πεξηέρεη ηε Γε θαη ηε Σειήλε θαη βάζεη απηνύ λα εμεγήζεηε ηα θπζηθά κεγέζε ηνπ
καζεκαηηθνύ ηύπνπ ηεο παγθόζκηαο έιμεο.

9.

Έλαο δνξπθόξνο ηνπ Γία θηλείηαη ζε ύςνο h πάλσ από ηελ επηθάλεηά ηνπ. Αλ ε κάδα ηνπ Γία είλαη Μ θαη ε αθηίλα
ηνπ R, λα ππνινγίζεηε ηελ ηαρύηεηα θαη ηελ πεξίνδν ηνπ δνξπθόξνπ. Η ζηαζεξά G ζεσξείηαη γλσζηή.

10. Σε πνηα απόζηαζε από ηελ επηθάλεηα ηεο Γεο θαη ζην επίπεδν ηνπ ηζεκεξηλνύ πξέπεη λα ηνπνζεηήζνπκε έλα
δνξπθόξν ώζηε λα βξίζθεηαη ζπλερώο πάλσ από ηνλ ίδην ηόπν;
11. Τξεηο όκνηεο ζθαίξεο κε κάδα m ε θαζεκηά βξίζθνληαη ζηηο θνξπθέο ηζνπιεύξνπ ηξηγώλνπ πιεπξάο α. Να
ππνινγηζζεί ε ζπληζηακέλε δύλακε πνπ αζθείηαη ζε θαζεκηά από ηηο άιιεο δύν ιόγσ βαξπηηθήο έιμεο.
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12. Έλα κήιν κάδαο m πέθηεη από κηθξό ύςνο ζηελ επηθάλεηα ηεο Γεο. Με βάζε ην δεύηεξν λόκν ηεο θίλεζεο θαη ην
λόκν ηεο παγθόζκηαο έιμεο λα βξείηε κηα ζρέζε πνπ δίλεη ηελ επηηάρπλζε ζπλαξηήζεη ηεο κάδαο ηνπ ζώκαηνο θαη
ηεο αθηίλαο ηεο Γεο.
13. Να ζεσξήζεηε δύν ηερλεηνύο δνξπθόξνπο Α θαη Β κε κάδεο Μ Α > ΜΒ πνπ θηλνύληαη ζηελ ίδηα ηξνρηά ζε ύςνο h
από ηελ επηθάλεηα ηεο Γεο, αιιά κε αληίζεηε θνξά κε απνηέιεζκα λα ζπγθξνπζηνύλ. Αλ ππνζέζνπκε όηη ε
θξνύζε είλαη πιαζηηθή θαη πξνθύπηεη έλα ζπζζσκάησκα, πνηα ζα είλαη ε ηαρύηεηα ηνπ; (Θεσξήζηε όηη ε αθηίλα
R ηεο Γεο είλαη γλσζηή).
14. Σηελ θνξπθή ελόο βνπλνύ βξίζθεηαη έλαο εθηνμεπηηθόο κεραληζκόο θαη πεηάεη πέηξεο νξηδόληηα. Υπνζέηνπκε όηη
κπνξεί λα απμάλεη απεξηόξηζηα ηελ ηαρύηεηά ηνπο. Να θάλεηε έλα ζρήκα πνπ λα δείρλεη απηέο ηηο ηξνρηέο
δηαδνρηθά όζν απμάλεη ε ηαρύηεηα. Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.

4.3.3 Επωηήζειρ πολλαπλήρ επιλογήρ

Σε κάθε μία από τις παρακάτω ερωτήσεις βάλτε σε κύκλο τη σωστή απάντηση.
1. Γύν δπλάκεηο 6Ν θαη 2Ν αζθνύληαη ζην ίδην ζώκα; Πόζε είλαη ε ζπληζηακέλε δύλακε;
 8Ν
 4Ν
 12Ν
 3Ν
 Τα ζηνηρεία δελ επαξθνύλ γηα λα απαληήζσ.
2. Ο Κέπιεξ ήηαλ ν πξώηνο πνπ δηαηύπσζε ηελ άπνςε
 όηη ν Ήιηνο γπξίδεη γύξσ από ηε Γε
 όηη νη θηλήζεηο ησλ πιαλεηώλ είλαη θπθιηθέο
 όηη νη θηλήζεηο ησλ πιαλεηώλ έρνπλ ζρήκα έιιεηςεο
 όηη κεηαμύ ησλ πιαλεηώλ αζθνύληαη δπλάκεηο
3. Ο ζεκειηώδεο λόκνο ηεο κεραληθήο F = m α δελ ηζρύεη
 ζηελ πεξίπησζε ηεο θπθιηθήο θίλεζεο
 ζηελ πεξίπησζε ηεο θίλεζεο ησλ πιαλεηώλ
 όηαλ ε ηαρύηεηα ηνπ ζώκαηνο είλαη πνιύ κεγάιε
 όηαλ ην ζώκα είλαη αθίλεην
4. Ο ζεκειηώδεο λόκνο ηεο κεραληθήο F = m α δελ ηζρύεη
 όηαλ ε ζπληζηακέλε δύλακε πνπ αζθείηαη ζε έλα ζώκα είλαη κεδέλ
 όηαλ ε θίλεζε ηνπ ζώκαηνο είλαη επζύγξακκε νκαιή
 όηαλ ππάξρνπλ ηξηβέο
 ζε πεξηπηώζεηο ππναηνκηθώλ ζσκαηηδίσλ ζην άηνκν
5. Η αδξαλεηαθή κάδα νξίδεηαη από
 ην λόκν ηεο αδξάλεηαο
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 ην ζεκειηώδε λόκν ηεο κεραληθήο
 ηελ πνζόηεηα ηεο ύιεο ελόο ζώκαηνο
 ηνλ ηξίην λόκν ηνπ Νεύησλα
6. Έλα πνξηνθάιη βάξνπο 2Ν πέθηεη από έλα δέληξν. Με βάζε ηνλ ηξίην λόκν ηνπ Νεύησλα ζπκπεξαίλνπκε όηη
 ε θίλεζε είλαη επηηαρπλόκελε
 ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο παξακέλεη ζηαζεξή
 ε δύλακε πνπ αζθεί ην πνξηνθάιη ζηε Γε είλαη ίζε κε 2Ν
 ε δύλακε πνπ αζθεί ην πνξηνθάιη ζηε Γε είλαη κεγαιύηεξε από 2Ν
7. Έλαο βαξθάξεο πάλσ ζε κηα βάξθα πξνζπαζεί λα ηε κεηαθηλήζεη ζπξώρλνληαο ηελ από κέζα, αιιά απηό δελ
γίλεηαη. Ο ιόγνο είλαη όηη
 ε δύλακε είλαη κηθξή
 ππάξρνπλ ηξηβέο
 ε δύλακε είλαη εζσηεξηθή
 ε δύλακε είλαη εμσηεξηθή
8. Έλα βιήκα κάδαο m αλεβαίλεη θαηαθόξπθα θαη ζε θάπνην ζεκείν ηεο αλόδνπ ηνπ εθξήγλπηαη ζε δύν θνκκάηηα.
Tν έλα κάδαο m1 πάεη πξνο ηα πάλσ κε ηαρύηεηα κέηξνπ π1 θαη ην άιιν κάδαο m2 πάεη πξνο ηα θάησ κε ηαρύηεηα
κέηξνπ π2. Αλ ηε ζηηγκή ηεο έθξεμεο ην βιήκα είρε ηαρύηεηα κέηξνπ π, πνηεο από ηηο παξαθάησ ζρέζεηο ηζρύνπλ
ζην θαηλόκελν απηό:
 mπ = m1π1 - m2π2
 m = m1 + m2
 π = π1 + π2
 Αξρηθή θηλεηηθή ελέξγεηα = Τειηθή θηλεηηθή ελέξγεηα
9. Σηελ πεξίπησζε έθξεμεο ελόο βιήκαηνο ζηνλ αέξα ηζρύεη ε δηαηήξεζε ηεο νξκήο;
Α. Ναη
Β. Όρη
Δπηιέμεηε έλα από ηα α, β, γ, δ παξαθάησ γηα λα δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο
α. ππάξρεη ε εμσηεξηθή δύλακε ηεο βαξύηεηαο
β. ε ζπληζηακέλε ησλ εμσηεξηθώλ δπλάκεσλ δελ είλαη κεδέλ
γ. ην βάξνο ηνπ βιήκαηνο ζεσξείηαη ακειεηέν
δ. ε ζπληζηακέλε ησλ εζσηεξηθώλ δπλάκεσλ είλαη κεδέλ
10. Σηελ πεξίπησζε αλάθξνπζεο όπινπ ηζρύεη ε δηαηήξεζε ηεο νξκήο ζην ζύζηεκα όπιν-βιήκα;
Α. Ναη
Β. Όρη
Δπηιέμεηε έλα από ηα α,β,γ,δ παξαθάησ γηα λα δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.
α. δελ αζθείηαη εμσηεξηθή δύλακε ζην ζύζηεκα
β. ε ζπληζηακέλε ησλ εμσηεξηθώλ δπλάκεσλ ζην ζύζηεκα είλαη κεδέλ
γ. ην βάξνο ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη κεδέλ
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δ. ην βάξνο ηνπ ζώκαηνο θαη ε αληίζηαζε ηνπ αέξα ζεσξνύληαη ακειεηέεο
11. Πνην από ηα παξαθάησ θαηλόκελα δελ εμεγείηαη κε βάζε ηελ αξρή δηαηήξεζεο ηεο νξκήο;
 ε εθθίλεζε απηνθηλήηνπ
 ε αλάθξνπζε όπινπ
 ε θίλεζε ππξαύινπ
 ε θίλεζε πινίνπ ζηε ζάιαζζα
12. Σηελ νκαιή θπθιηθή θίλεζε είλαη ζηαζεξή
 ε ηαρύηεηα
 ε επηηάρπλζε
 ε ζπληζηακέλε ησλ δπλάκεσλ πνπ αζθνύληαη ζην ζώκα
 ηίπνηα από ηα παξαπάλσ
13. Γηα ηηο θηλήζεηο ησλ νπξαλίσλ ζσκάησλ, ν Νεύησλαο ήηαλ ν πξώηνο πνπ δηαηύπσζε ηελ άπνςε όηη
 ε θίλεζε ησλ πιαλεηώλ είλαη θπθιηθή
 νη πιαλήηεο θηλνύληαη ζε ειιεηπηηθή ηξνρηά.
 κεηαμύ ηνπο αλαπηύζζνληαη δπλάκεηο από απόζηαζε
 ν Ήιηνο γπξίδεη γύξσ από ηε Γε
14. Η επηηάρπλζε βαξύηεηαο είλαη
 αλάινγε ηεο κάδαο ηνπ ζώκαηνο
 αλάινγε ηεο απόζηαζεο από ην θέληξν ηεο Γεο
 αληηζηξόθσο αλάινγε ηνπ ηεηξαγώλνπ ηεο απόζηαζεο από ην θέληξν ηεο Γεο
 αληηζηξόθσο αλάινγε ηεο κάδαο ηεο Γεο
15. Η κεηαβνιή ηεο επηηάρπλζεο ηεο βαξύηεηαο g ζπλαξηήζεη ηεο απόζηαζεο από ην θέληξν ηεο Γεο r, θαίλεηαη ζην
παξαθάησ δηάγξακκα

g

r
Πνην ζπκπέξαζκα από ηα παξαθάησ ηζρύεη;
 Η επηηάρπλζε βαξύηεηαο απμάλεηαη αλάινγα κε ην ύςνο από ηελ επηθάλεηα ηεο Γεο
 Η επηηάρπλζε βαξύηεηαο απμάλεηαη αληηζηξόθσο αλάινγα κε ην ύςνο από ηελ επηθάλεηα ηεο Γεο
 Όηαλ απνκαθξπλόκαζηε από ηελ επηθάλεηα ηεο Γεο ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο ειαηηώλεηαη
 Σηελ επηθάλεηα ηεο Γεο ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο είλαη κεδέλ
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4.3.4 Επωηήζειρ ανηιζηοίσιζηρ

1. Σε αθίλεην ζώκα αζθείηαη δύλακε κε ηηο ηδηόηεηεο ηεο αξηζηεξήο ζηήιεο. Αληηζηνηρίζηε κε ηε δεμηά ζηήιε
ηνπνζεηώληαο ζην δηάζηηθην ην αληίζηνηρν γξάκκα.
Γςνάμειρ
α. δύλακε ίζε κε ην κεδέλ
β. δύλακε ζηαζεξή
γ. ην κέηξν ηεο δύλακεο απμάλεηαη

Αποηελέζμαηα
........νκαιά επηηαρπλόκελε
........αθίλεην ζώκα
........επηηαρπλόκελε
........νκαιή

2. Σε ζώκα πνπ θηλείηαη επζύγξακκα θαη νκαιά επελεξγεί δύλακε κε ηηο ηδηόηεηεο ηεο αξηζηεξήο ζηήιεο.
Αληηζηνηρίζηε ηηο ηδηόηεηεο ησλ δπλάκεσλ κε ηα απνηειέζκαηά ηνπο ζηε δεμηά ζηήιε.
Γςνάμειρ
Αποηελέζμαηα
α. ζηαζεξή δύλακε νκόξξνπε κε ηελ ηαρύηεηα
.......νκαιά επηηαρπλόκελε
β. ζηαζεξή δύλακε αληίξξνπε κε ηελ ηαρύηεηα
.......αθίλεην ζώκα
γ. δύλακε ζηαζεξνύ κέηξνπ θάζεηε ζηελ ηαρύ.......επηηαρπλόκελε
ηεηα
.......νκαιή
3. Να αληηζηνηρίζεηε ηα δηαγξάκκαηα ηεο αξηζηεξήο ζηήιεο κε ηηο θηλήζεηο ηεο δεμηάο ζηήιεο (F ε ζπληζηακέλε
δύλακε, π ε ηαρύηεηα ηνπ ζώκαηνο).
α
β

F

υ

F

υ

F
γ

υ

.......Μείωζε ηος μέηπος ηερ ηασύηεηαρ
.......Ακινεζία
.......Ομαλή κςκλική κίνεζε
......Αύξεζε ηος μέηπος ηερ ηασύηεηαρ

4. Να αληηζηνηρίζεηε ηηο ηηκέο ηεο ζπληζηακέλεο δύλακεο (αξηζηεξή ζηήιε) πνπ αζθείηαη ζ’ έλα ζώκα κάδαο 5kg κε
ηηο ηηκέο ηεο επηηάρπλζεο (δεμηά ζηήιε).
Γύναμη (N)
Δπιηάσςνζη (m/s2)
α. 5
.......2
β. 10
.......4
γ. 20
.......1
.......5
5. Να αληηζηνηρίζεηε ηα θπζηθά κεγέζε κε ηηο κνλάδεο
Φςζικά μεγέθη
Μονάδερ
α. νξκή
.......kgm/s
β. κάδα
.......m/s
γ. ηαρύηεηα
.......kg
δ. δύλακε
.......cm
.......N
6. Να αληηζηνηρίζεηε ηα δηαλύζκαηα ηνπ δηαγξάκκαηνο κε ηα θπζηθά κεγέζε ζηελ νκαιή θπθιηθή θίλεζε
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(1)
)
(3)
)

(2)
)

.........ηασύηεηα
.........επιηάσςνζε
.........κενηπομόλορ δύναμε
.........μάδα ζώμαηορ

7. Να αληηζηνηρίζεηε ηα θαηλόκελα κε ηηο δπλάκεηο:
Φαινόμενα
α. Σώκα αθίλεην ζε νξηδόληην επίπεδν
β. Σώκα αθίλεην ζε θεθιηκέλν επίπεδν
γ. Απηνθίλεην πνπ θηλείηαη κε κπινθαξηζκέλνπο
ηξνρνύο

Γςνάμειρ
.......Τξηβή νιίζζεζεο
.......Σηαηηθή ηξηβή

8. Να αληηζηνηρίζεηε ηα δηαλύζκαηα ηνπ δηαγξάκκαηνο κε ηα θπζηθά κεγέζε ηεο δεμηάο ζηήιεο (ην ζώκα θαηέξρεηαη
κε νιίζζεζε ζην θεθιηκέλν επίπεδν):
Α
Β
Γ

α. Α
β. Β
γ. Γ

...... Βάρος ζώμαηος
...... Σηαηική ηριβή
...…Τριβή ολίζθηζης
....... Κάθεηη δύναμη επαθής

9. Με βάζε ηνλ ηύπν g = GM/d2 λα αληηζηνηρίζεηε ηα ζύκβνια κε ην πεξηερόκελό ηνπο:
ύμβολα
Πεπιεσόμενο
g
….. απόζηαζε από ηελ επηθάλεηα ηεο Γεο
G
….. ζηαζεξά
M
….. κάδα ζώκαηνο
d
….. κάδα Γεο
….. απόζηαζε από ην θέληξν ηεο Γεο
….. επηηάρπλζε βαξύηεηαο

4.3.5 Επωηήζειρ ζςμπλήπωζηρ

1. Σπκπιεξώζηε ηα θελά ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:
Σπληζηακέλε δύλακε (Ν)
20
πξνο ηα δεμηά
10

λόηηα

Μάδα (Kg)
2
5

Δπηηάρπλζε (m/s2)
6
2

πξνο ηα θάησ
λόηηα

Σσμπληρώστε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις:
2. Οη δπλάκεηο είλαη δηαλπζκαηηθά κεγέζε γηαηί έρνπλ …………............θαη ………….. θαη ζπληίζεληαη ζύκθσλα κε
ηνλ θαλόλα .....................................
3. Ο λόκνο ηνπ Hooke ππνζηεξίδεη όηη νη ειαζηηθέο παξακνξθώζεηο είλαη ………….ησλ …………........πνπ ηηο
πξνθαινύλ.

9

4. Σπληζηακέλε δύν ή πεξηζζόηεξσλ δπλάκεσλ είλαη κία άιιε δύλακε ε νπνία κπνξεί λα πξνθαιέζεη
………………………...............................................
5. Με βάζε ηελ Αξηζηνηειηθή ζεσξία ζπκπιεξώζηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο:
 Κάζε βίαηε θίλεζε έρεη αλάγθε από...........................................................
 Η θπζηθή θίλεζε γηα ηα νπξάληα ζώκαηα είλαη ε ......................................
 Τα ηέζζεξα ζηνηρεία πνπ απνηεινύλ θάζε επίγεην ζώκα είλαη:
α) …………… ..β) ………….....γ) ……………… ..δ)…………………..
 Έλα ζώκα γηα λα θηλείηαη έρεη ηελ αλάγθε ................................................
6. Βαζηδόκελνη ζην λόκν ηεο αδξάλεηαο λα ζπκπιεξώζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο:
 Η θαηάζηαζε επζύγξακκεο νκαιήο θίλεζεο θαη …………….είλαη ηζνδύλακεο.
 Όηαλ έλα ζώκα είλαη αθίλεην ηόηε ε ζπληζηακέλε ησλ δπλάκεσλ πνπ αζθνύληαη πάλσ ηνπ είλαη
……………...............
 Όηαλ ε ηαρύηεηα ελόο ζώκαηνο είλαη ζηαζεξή ηόηε ε ζπληζηακέλε ησλ δπλάκεσλ είλαη ……………...............
 Η θηλεηηθή θαηάζηαζε ελόο ζώκαηνο αιιάδεη όηαλ αιιάδεη ην κέγεζνο ……………….................
7. Με βάζε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα λα ζπκπιεξώζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο:
 Τν κέγεζνο πνπ ρξεζηκνπνηνύκε γηα λα ζπγθξίλνπκε ηηο αδξάλεηεο ησλ ζσκάησλ είλαη …......……...............
 Η επηηάρπλζε ελόο ζώκαηνο είλαη ..........................ηεο ζπλνιηθήο δύλακεο πνπ αζθείηαη πάλσ ηνπ.
 Η κέηξεζε ηεο αδξαλεηαθήο κάδαο ελόο ζώκαηνο γίλεηαη βάζεη ηεο καζεκαηηθήο ζρέζεο …………...........
8. Ο ηξίηνο λόκνο ηνπ Νεύησλα ππνζηεξίδεη όηη νη δπλάκεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην λόκν απηό έρνπλ ……….............
κέηξα,…........…………..................... δηεύζπλζε, ………......……… θνξά θαη ....................... ζεκείν εθαξκνγήο.
9. Η νξκή ελόο ζώκαηνο είλαη κέγεζνο ………..................……… ην κέηξν ηεο ππνινγίδεηαη από ηε ζρέζε …….. θαη
ε κνλάδα ηεο ζην SI είλαη ……………
10. Η ηξηβή νιίζζεζεο είλαη αλεμάξηεηε από...........................…………………
από.....................................………………..εμαξηάηαη
από............………………................................................................θαη
είλαη
.....................................................................................................

................αλεμάξηεηε
αλάινγε

11. Σηελ νκαιή θπθιηθή θίλεζε ε ζπληζηακέλε ησλ δπλάκεσλ πνπ αζθνύληαη ζην ζώκα έρεη κέηξν ίζν κε
..........………έρεη θνξά .................................... ……………..................................... θαη ε δηεύζπλζή ηεο είλαη
θάζεηε ζηε δηεύζπλζε ………….....................................
12. Η επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο ζε θάπνην πιαλήηε εμαξηάηαη από …........…… …......... θαη από
……………….................
13. Η κέηξεζε ηεο αδξαλεηαθήο κάδαο γίλεηαη βάζεη ηνπ ηύπνπ ………….ελώ ε κέηξεζε ηεο κάδαο βαξύηεηαο βάζεη
ηνπ ηύπνπ ………….
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4.3.6 Επωηήζειρ διπλήρ επιλογήρ - Σωζηού - Λάθοςρ

1. Σεκεηώζηε κε Δ ηα ζρεδόλ ειαζηηθά ζώκαηα θαη κε Π ηα πιαζηηθά.
 κπάια πνδνζθαίξνπ
 θνκκάηη πιαζηειίλε
 θνπζθσκέλν ιάζηηρν απηνθηλήηνπ
 έλα θύιιν ραξηί
2. Σηα παξαθάησ θαηλόκελα ζεκεηώζηε Σ αλ ππάξρεη κεηαβνιή θηλεηηθήο θαηάζηαζεο θαη Λ αλ δελ ππάξρεη.
 έλα απηνθίλεην μεθηλά από ηελ εξεκία
 έλα απηνθίλεην θηλείηαη ζε ζηξνθή ηνπ δξόκνπ κε ηαρύηεηα ζηαζεξνύ κέηξνπ 40km/h
 αθήλνπκε από ην ρέξη καο λα πέζεη έλα ζηπιό
 ε θίλεζε ηεο Σειήλεο γύξσ από ηε Γε
3. Σεκεηώζηε Σ ηηο ζσζηέο θαη κε Λ ηηο ιαλζαζκέλεο πξνηάζεηο.
 ν δπλακίηεο πεξηέρεη δύλακε
 ε βελδίλε έρεη δύλακε
 έλα ζώκα έρεη δύλακε
 έλα ζώκα αζθεί δύλακε ζε θάπνην άιιν
4. Έλα ζώκα ηζνξξνπεί όηαλ:
 είλαη αθίλεην
 θηλείηαη επζύγξακκα θαη νκαιά
 ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο ηνπ είλαη ζηαζεξό
 εθηειεί νκαιή θπθιηθή θίλεζε
5. Έλαο καζεηήο βξίζθεηαη πάλσ ζε έλα ηξαπέδη. Τα δύν απηά ζώκαηα ζεσξνύληαη έλα ζύζηεκα. Φαξαθηεξίζηε κε Σ
ηηο εζσηεξηθέο θαη κε Ξ ηηο εμσηεξηθέο δπλάκεηο ηνπ ζπζηήκαηνο.
ην βάξνο ηνπ καζεηή
ην βάξνο ηνπ ηξαπεδηνύ
ε δύλακε πνπ αζθεί ν καζεηήο ζην ηξαπέδη
6. Έλαο άλζξσπνο βξίζθεηαη κέζα ζε αλειθπζηήξα πνπ αλεβαίλεη. Φαξαθηεξίζηε κε Σ ηηο εζσηεξηθέο θαη κε Ξ ηηο
εμσηεξηθέο δπλάκεηο ηνπ ζπζηήκαηνο αζαλζέξ - άλζξσπνο.
 ην βάξνο ηνπ αζαλζέξ
 ην βάξνο ηνπ αλζξώπνπ
 ε δύλακε πνπ αζθεί ην ζπξκαηόζρνηλν ζπγθξάηεζεο ηνπ αζαλζέξ
 ε δύλακε πνπ αζθεί ην δάπεδν ηνπ αζαλζέξ ζηνλ άλζξσπν
 ε δύλακε πνπ αζθεί ν άλζξσπνο ζην δάπεδν ηνπ αζαλζέξ
7. Βάιηε ην γξάκκα Σ όπνπ εκθαλίδεηαη ζηαηηθή ηξηβή θαη ην γξάκκα Ο όπνπ εκθαλίδεηαη ηξηβή νιίζζεζεο.
 ζώκα είλαη αθίλεην πάλσ ζε θεθιηκέλν επίπεδν
 απηνθίλεην θηλείηαη κε κπινθαξηζκέλνπο ηξνρνύο
 θίλεζε πνδειάηνπ
 θίλεζε ελόο ζθηέξ
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8. Έλαο δνξπθόξνο βξίζθεηαη ζε ηξνρηά γύξσ από ηε Γε. Βάιηε ζε θύθιν ηνλ παξάγνληα από ηνλ νπνίν εμαξηάηαη ε
ηαρύηεηα ηνπ.
α. ε κάδα ηνπ
β. ε απόζηαζε ηνπ από ην θέληξν ηεο Γεο
γ. ε κάδα ηεο Γεο
δ.ε πεξίνδνο ηεο Γεο
4.3.7 Επωηήζειρ ζςνδςαζμού

1. Γύν όκνηα απηνθίλεηα θηλνύληαη ζε κία θπθιηθή ζηξνθή ελόο δξόκνπ. Tν Α κε 50km/h θαη ην Β κε 100km/h. Σε
πνην από ηα δύν αζθείηαη κεγαιύηεξε ζπληζηακέλε δύλακε; (Βάιηε ζε θύθιν ην γξάκκα κε ηε ζσζηή απάληεζε).
 ην Α

 ην Β

Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο.
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
2. Σε απηνθίλεην ζηακαηεκέλν πάλσ ζε νξηδόληην δξόκν ρσξίο ρεηξόθξελν θαη ρσξίο ηαρύηεηα αζθνύκε θάπνηα
δύλακε κε ηα ρέξηα καο. Τόηε ην απηνθίλεην
α) ζα θηλεζεί
β) ζα παξακείλεη αθίλεην
Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο.
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
3. Σεκεηώζηε ζηελ παξέλζεζε κε Σ αλ ν ζπιινγηζκόο είλαη ζσζηόο θαη κε Λ αλ είλαη ιαλζαζκέλνο
 Έλα άινγν ηξαβά έλα θάξν. Με βάζε ηνλ ηξίην λόκν
ηνπ Νεύησλα ε δύλακε ηελ νπνία αζθεί ην άινγν
ζην θάξν είλαη ίζε θαη αληίζεηε κε απηή πνπ αζθεί
ην θάξν ζην άινγν, άξα ε ζπληζηακέλε είλαη κεδέλ
θαη ην θάξν δελ ζα θηλεζεί.

( )

 Αλ θάπνηνο καζεηήο αλαπεδά πξνο ηα πάλσ ζηελ επηθάλεηα ηεο Γεο ηόηε ε Γε ζα θηλεζεί ζηελ αληίζεηε θαηεύζπλζε.
( )
Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο.
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
4. Τη έρεη κεγαιύηεξε νξκή, έλα αθίλεην θνξηεγό απηνθίλεην ή έλα παηδί πνπ ηξέρεη;
α) Τν παηδί
β) Τν θνξηεγό
Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο.
.......................................................................................................................
......................................................................................................................
5. Αλ κεηαθέξνπκε έλα ζώκα από ηελ επηθάλεηα ηεο Γεο ζε ύςνο 500m ηόηε
α) ζα κεηαβιεζεί ε κάδα ηνπ
γ) ζα κεηαβιεζνύλ θαη ηα δύν
β) ζα κεηαβιεζεί ην βάξνο ηνπ
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Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο.
.......................................................................................................................
......................................................................................................................
6. Έλα θαηαδησθηηθό αεξνπιάλν (κε ηε κέγηζηε ηζρύ ησλ κεραλώλ ηνπ) εθηνμεύεη πύξαπιν πξνο έλα άιιν πνπ
πξνπνξεύεηαη. Η ηαρύηεηα ηνπ θαηαδησθηηθνύ
α) ζα ειαηησζεί
γ) ζα παξακείλεη ε ίδηα
β) ζα απμεζεί
Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο.
.......................................................................................................................
..........................................……………………………………………………
7. Σηελ νκαιή θπθιηθή θίλεζε ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο είλαη ζηαζεξό. Η επηηάρπλζε είλαη:
α) κεδέλ
β) δηάθνξε ηνπ κεδελόο
Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο.
......................................................................................................................
......................................................................................................................
8. Γύν πιαλήηεο έρνπλ ίδηα κάδα αιιά δηαθνξεηηθή αθηίλα. Σε πνηνπ ηελ επηθάλεηα από ηνπο δύν ε επηηάρπλζε ηεο
βαξύηεηαο είλαη κεγαιύηεξε;
α) Σ’ απηόλ κε ηε κηθξόηεξε αθηίλα.
β) Σ’ απηόλ κε ηε κεγαιύηεξε αθηίλα.
Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο. .........................................................
......................................................................................................................

4.3.8 Κπιηήπια αξιολόγηζηρ

ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ ΤΝΣΟΜΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ
A. TOIXEIA KPITHPIOY
Aνηικείμενο εξέηαζηρ: Nόκνο ηεο αδξάλεηαο
Xπόνορ: 15 ιεπηά πεξίπνπ
ηόσοι πος αξιολογούνηαι: Aλάθιεζε πιεξνθνξηώλ, εθαξκνγή
Πποηεινόμενη μοπιοδόηηζη
Oη εξσηήζεηο 1,2 θαη 3 βαζκνινγνύληαη κε 2 κνλάδεο ε θαζεκία
H εξώηεζε 4 βαζκνινγείηαη κε 4 κνλάδεο
H εξώηεζε 5 βαζκνινγείηαη κε 10 κνλάδεο (α = 2, β = 2, γ = 2 θαη δ = 4)
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B. KPITHPIO AΞIOΛOΓHH - AΓPANEIA
ΣΟΙΥΔΙΑ ΜΑΘΗΣΗ
Eπώλπκν: ........................................ Όλνκα: ..................................................
Tάμε: .................... Tκήκα: ........... Mάζεκα: .........................
Hκεξνκελία: .....................................
ΔΡΩΣΗΔΙ
Bάλτε σε κύκλο το γράμμα ποσ αντιστοιτεί στη σωστή απάντηση (ερωτήσεις 1 και 2)
1. Έλα ζώκα ιέκε όηη ηζνξξνπεί σο πξνο έλα ζύζηεκα αλαθνξάο όηαλ:
α. είλαη αθίλεην.
β. θηλείηαη επζύγξακκα θαη νκαιά.
γ. είλαη αθίλεην ή θηλείηαη επζύγξακκα θαη νκαιά.
δ. ε ζπληζηακέλε ησλ δπλάκεσλ πνπ αζθνύληαη ζην ζώκα είλαη δηάθνξε ηνπ κεδελόο.
2. Έλα απηνθίλεην θηλείηαη επζύγξακκα κε ζηαζεξή ηαρύηεηα 10km/h:
α. Σην απηνθίλεην αζθείηαη ζηαζεξή ζπληζηακέλε δύλακε.
β. Σην απηνθίλεην αζθείηαη κεηαβαιιόκελε ζπληζηακέλε δύλακε.
γ. H ζπληζηακέλε ησλ δπλάκεσλ είλαη κεδέλ.
δ. Σην απηνθίλεην δελ αζθείηαη θακία δύλακε.
3. Σπκπιεξώζηε ηελ παξαθάησ πξόηαζε.
H αξρή ηεο αδξάλεηαο ιέεη όηη όια αλεμαηξέησο ηα ζώκαηα εθδειώλνπλ κηα εγγελή ηάζε λα δηαηεξνύλ ηελ
.......................................................
4. Έλαο πνδειάηεο γηα λα θηλείηαη κε ζηαζεξή ηαρύηεηα ζα πξέπεη ζπλερώο λα θάλεη πεηάιη. Nα εμεγεζεί ην
θαηλόκελν κε ηε ζεσξία ηνπ Nεύησλα.
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
5. Σην παξαθάησ ζρήκα είλαη ζρεδηαζκέλεο νη δπλάκεηο πνπ αζθνύληαη ζε θάπνην απηνθίλεην. Aλ F1=10N, F2= 5N , F3=
12N εκ60° = 0.85 θαη ζπλ60° = 0.5 (ε γσλία ηεο F1 θαη ηνπ άμνλα ρ είλαη 60°) λα απαληεζνύλ νη παξαθάησ εξσηήζεηο:
ς
F1
F2
ρ
F3
(α) Nα ππνινγηζζεί ην ΣFρ .........................................................................
(β) Nα ππνινγηζζεί ην ΣFς ........................................................................
(γ) Bάιηε ζε θύθιν ηε ζσζηή απάληεζε:
α. ην ζώκα ηζνξξνπεί
β. ην ζώκα δελ ηζνξξνπεί
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Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο.
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................

1ο ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ ΩΡΙΑΙΑ ΓΙΑΡΚΔΙΑ
Α. ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ
Ανηικείμενο εξέηαζηρ: Αξηζηνηειηθή θπζηθή, Νόκνη ηνπ Νεύησλα
Υπόνορ: 45 ιεπηά (θαηά πξνζέγγηζε)
Βαθμολόγηζη επωηήζεων: Αλαγξάθεηαη ζε θάζε εξώηεζε
Β. ΔΡΩΣΗΔΙ
1. Σπκπιεξώζηε ηα παξαθάησ θελά ώζηε νη πξνηάζεηο λα ζπκθσλνύλ κε ηελ Αξηζηνηειηθή θπζηθή:
α. Τα επίγεηα ζώκαηα απνηεινύληαη από ηέζζεξα πξσηαξρηθά ζηνηρεία:
i) ..........................................
ii) …......................................
iii) ……..................................
iv) ..........................................
β. Υπάξρνπλ δύν είδε θηλήζεσλ: i) ………................... ii) ...................................
γ. Η θπζηθή θίλεζε ησλ νπξαλίσλ ζσκάησλ είλαη ................................................
δ. Τα νπξάληα ζώκαηα είλαη δηαθνξεηηθά από ηα γήηλα. Τν ζηνηρείν από ην νπνίν απνηεινύληαη ηα νπξάληα
ζώκαηα νλνκάδεηαη ................................
(2 κνλάδεο)
2. Έλα απηνθίλεην θηλείηαη ζε επζεία κε ηαρύηεηα 30km/h. Φαξαθηεξίζηε κε Σ ηηο ζσζηέο θαη κε Λ ηηο ιαλζαζκέλεο
πξνηάζεηο:
α. Γελ αζθείηαη θακία δύλακε ζην απηνθίλεην.
( )
β. Η ζπληζηακέλε ησλ δπλάκεσλ πνπ αζθνύληαη
ζην απηνθίλεην είλαη κεδέλ.
( )
γ. Η ηξηβή απνηειεί ηελ πξνσζηηθή δύλακε ηνπ απηνθηλήηνπ.
( )
δ. Οη δπλάκεηο πνπ αζθνύληαη ζην απηνθίλεην αιιειναλαηξνύληαη.
( )
(2 κνλάδεο)

3. Σηηο παξαθάησ εξσηήζεηο βάιηε ζε θύθιν ην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζσζηή απάληεζε:
Α. Σε αθίλεην ζώκα αζθείηαη ζηαζεξή δύλακε θαη ην ζώκα αξρίδεη λα θηλείηαη.
α. Τν ζώκα ζα εθηειέζεη νκαιή θίλεζε
β. Τν ζώκα ζα εθηειέζεη νκαιά επηηαρπλόκελε θίλεζε
γ. Η ηαρύηεηα ηνπ ζώκαηνο ζα είλαη ζηαζεξή
δ. Η επηηάρπλζε ηνπ ζώκαηνο ζα είλαη κεδέλ
(2 κνλάδεο)
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Β. Έλα απηνθίλεην πνπ θηλείηαη ζε επζεία ζα ζηακαηήζεη λα επηηαρύλεηαη όηαλ:
α. ε ζπληζηακέλε ησλ δπλάκεσλ γίλεη ειάρηζηε
β. ε ζπληζηακέλε ησλ δπλάκεσλ γίλεη κεδέλ
γ. ε ζπληζηακέλε ησλ δπλάκεσλ γίλεη αληίζεηε ηεο θίλεζεο ηνπ
δ. ε ηαρύηεηα ηνπ γίλεη κεδέλ
(2 κνλάδεο)
Γ. Έλα ηξαίλν θηλείηαη κε ζηαζεξή ηαρύηεηα ζε νξηδόληηα ηξνρηά. Κάπνηνο επηβάηεο εθζθελδνλίδεη πξνο ηα πάλσ
ζώκα Σ κε ηαρύηεηα π από έλα ζεκείν Α ηνπ ηξαίλνπ. Πνύ ζα πέζεη ην ζώκα κεηά ηελ επάλνδν ηνπ;
α. Θα ζπλαληήζεη ην δάπεδν ζην ζεκείν Α πνπ μεθίλεζε
β. Θα ζπλαληήζεη ην δάπεδν πίζσ από ην ζεκείν Α
γ. Θα ζπλαληήζεη ην δάπεδν εκπξόο από ην ζεκείν Α
δ. Δμαξηάηαη από ηελ ηαρύηεηα ηνπ ηξαίλνπ
ε. Δμαξηάηαη από ηελ ηαρύηεηα ηνπ ζώκαηνο
(2 κνλάδεο)
4. Βάιηε ην γξάκκα Σ γηα ηηο ζσζηέο θαη Λ γηα ηηο ιαλζαζκέλεο πξνηάζεηο
α. Σην ρξνληθό δηάζηεκα 1 ε επηηάρπλζε ηνπ ζώκαηνο είλαη ζηαζεξή
β. Σην ρξνληθό δηάζηεκα 2 ε ηαρύηεηα ηνπ ζώκαηνο είλαη ζηαζεξή
γ. Σην ρξνληθό δηάζηεκα 3 ε ηαρύηεηα ηνπ ζώκαηνο είλαη ζηαζεξή
δ. Σην ρξνληθό δηάζηεκα 3 ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο ηνπ ζώκαηνο κεηώλεηαη.
(2 κνλάδεο)
5. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα ..............................................

(2 κνλάδεο)
6. Μεηαθέξνπκε έλα ζώκα ζε ύςνο 1000m από ηελ επηθάλεηα ηεο Γεο. Πώο ζα κεηαβιεζεί ην βάξνο ηνπ; Να
δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο.

(2 κνλάδεο)
7. Έλαο άλζξσπνο πνπ έρεη βάξνο 700Ν ζηέθεηαη αθίλεηνο ζην έδαθνο. (Απαληήζηε ζηηο παξαθάησ εξσηήζεηο θαη
δηθαηνινγήζηε).
α. Πνηα είλαη ε αληίδξαζε ηεο δύλακεο ηνπ βάξνπο ηνπ αλζξώπνπ θαη πόζε είλαη απηή;
β. Πνηα είλαη ε αληίδξαζε ηεο δύλακεο ηνπ εδάθνπο ζηνλ άλζξσπν θαη πόζε είλαη απηή;
(2 κνλάδεο)
8. Σώκα αθήλεηαη από ηελ εξεκία λα νιηζζήζεη από ην αλώηεξν ζεκείν θεθιηκέλνπ επηπέδνπ. Τν κήθνο ηνπ
θεθιηκέλνπ επηπέδνπ είλαη 2m θαη ε γσλία ηνπ 30. Αλ ζεσξήζνπκε ηηο ηξηβέο ακειεηέεο.
α. Να ζρεδηάζεηε έλα ζρήκα ζην νπνίν λα θαίλνληαη ηα δεδνκέλα ηνπ πξνβιήκαηνο θαη νη δπλάκεηο πνπ
αζθνύληαη πάλσ ζην ζώκα
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β. Να ππνινγίζεηε ηελ επηηάρπλζε ηνπ ζώκαηνο
(g = 10m/s2)
(2 κνλάδεο)
2ο ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ ΩΡΙΑΙΑ ΓΙΑΡΚΔΙΑ
Α. ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ
Ανηικείμενο εξέηαζηρ: Οξκή - Γηαηήξεζε ηεο νξκήο
Υπόνορ: 45 ιεπηά (θαηά πξνζέγγηζε)
Βαθμολόγηζη επωηήζεων: Αλαγξάθεηαη ζε θάζε εξώηεζε.
Β. ΔΡΩΣΗΔΙ
1. Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηηο παξαθάησ πξνηάζεηο:
α. Η νξκή ελόο ζπζηήκαηνο δηαηεξείηαη, εθόζνλ ζ’ απηό δελ αζθνύληαη …………..................... δπλάκεηο ή
........................……… είλαη κεδέλ.
β. Γύν θαηλόκελα πνπ εμεγνύληαη κε ηελ αξρή δηαηήξεζε ηεο νξκήο είλαη:
i) …………............................ θαη ii) .................................…………..
(1 κνλάδα)
2. Πνην από ηα αθόινπζα ζώκαηα έρεη ηε κεγαιύηεξε νξκή:
α. Απηνθίλεην 700kg πνπ θηλείηαη κε ηαρύηεηα 0,01m/s
β. Φνξηεγό 4000kg πνπ είλαη αθίλεην
γ. Μάδα 1000g κε ηαρύηεηα 20m/s
δ. Μάδα 0,2kg κε ηαρύηεηα 100000cm/s.
Βάιηε ζε θύθιν ην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζσζηή απάληεζε
(1 κνλάδα)
3. Αθήλνπκε από ην ρέξη καο κηα κπάια κάδαο 1kg λα πέζεη πξνο ην έδαθνο. Η ηαρύηεηα πξηλ θαη κεηά ηελ
πξόζθξνπζε είλαη 2m/s θαη 1m/s αληίζηνηρα. Πνην είλαη ην κέηξν ηεο κεηαβνιήο ηεο νξκήο ηεο κπάιαο;
α. 1kgm/s

γ. κεδέλ

β. 2kgm/s

δ. 3kgm/s

Βάιηε ζε θύθιν ην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζσζηή απάληεζε
(2 κνλάδεο)
4. Γύν άλζξσπνη κάδαο 100kg ν θαζέλαο, μεθηλνύλ από ην ίδην ζεκείν κε ηαρύηεηεο 3m/s θαη 4m/s θαη θαηεπζύλζεηο
ν έλαο Βόξεηα θαη ν άιινο Αλαηνιηθά.
Α. Πνην από ηα παξαθάησ δηαγξάκκαηα νξκώλ αληηζηνηρεί ζηελ παξαπάλσ πεξηγξαθή;

α

β

γ

δ

Βάιηε ζε θύθιν ην γξάκκα πνπ

αληηζηνηρεί ζηε ζσζηή απάληεζε
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(1 κνλάδα)
Β. Πόζν είλαη ην κέηξν ηεο ζπλνιηθήο νξκήο ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ δύν ζσκάησλ ζε kgm/s;
α. 700
β. 1200

γ. 100
δ. 500
ε. Τίπνηα από ηα παξαπάλσ
Βάιηε ζε θύθιν ην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζσζηή απάληεζε
(2 κνλάδεο)
5. Σθαίξα όπινπ κάδαο 20g θηλείηαη κε ηαρύηεηα 30m/s θαη ζθελώλεηαη ζε αθίλεην μύιν. Να ππνινγίζεηε ηε
κεηαβνιή ηεο νξκήο ηεο ζθαίξαο.

(3 κνλάδεο)
6. Έλαο βαξθάξεο θηλείηαη πάλσ ζηελ αξρηθά αθίλεηε βάξθα ηνπ θαη ε βάξθα αξρίδεη λα θηλείηαη πξνο ηελ αληίζεηε
θαηεύζπλζε. Να εμεγήζεηε ηελ θίλεζε ηεο βάξθαο.

(2 κνλάδεο)
7. Σε ήξεκε ζάιαζζα έλαο βαξθάξεο κάδαο 80kg, πξνθεηκέλνπ λα κεηαθηλήζεη ηε βάξθα ηνπ, ε νπνία έρεη κήθνο 3m
θαη κάδα 160kg, πξνρσξάεη κε κηθξή αιιά ζηαζεξή ηαρύηεηα από ηελ κηα άθξε ηεο κέρξη ηελ άιιε. Να απαληήζεηε ζηηο παξαθάησ εξσηήζεηο:
α) Πόζν ζα κεηαθηλεζεί ε βάξθα ζην παξαπάλσ ρξνληθό δηάζηεκα;
β) Τη παξαδνρέο θάλαηε γηα λα απαληήζεηε ζηελ πξνεγνύκελε εξώηεζε;
..........................................................................................................................
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(8 κνλάδεο)
3ο ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ ΩΡΙΑΙΑ ΓΙΑΡΚΔΙΑ
Α. ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ
Ανηικείμενο εξέηαζηρ: Τξηβή
Υπόνορ: 45 ιεπηά (θαηά πξνζέγγηζε)
Βαθμολόγηζη επωηήζεων: Αλαγξάθεηαη ζηηο εξσηήζεηο
Β. ΔΡΩΣΗΔΙ
1. Έλα θύβνο ηζνξξνπεί ζε νξηδόληην επίπεδν. Αζθνύκε θάπνηα νξηδόληηα δύλακε κε ην ρέξη καο θαη απηόο αξρίδεη
θαη θηλείηαη. Να ραξαθηεξίζεηε κε Σ ηηο ζσζηέο θαη κε Λ ηηο ιαλζαζκέλεο πξνηάζεηο:
α. Η ζηαηηθή ηξηβή εμαξηάηαη από ηε ζρεηηθή ηαρύηεηα
ησλ δύν επηθαλεηώλ.
( )
β. Η ζηαηηθή ηξηβή έρεη ζηαζεξή ηηκή.
( )
γ. Ο ζπληειεζηήο ζηαηηθήο ηξηβήο είλαη κεγαιύηεξνο
από ην ζπληειεζηή ηξηβήο νιίζζεζεο.
( )
δ. Η ηξηβή νιίζζεζεο δελ εμαξηάηαη από ηε θύζε
ησλ δύν επηθαλεηώλ.
( )
ε. Σην θαηλόκελν απηό ππάξρεη κόλν ηξηβή νιηζζήζεσο.
( )
(5 κνλάδεο)
2. Πάλσ ζε έλα θύιιν ραξηί ηνπνζεηνύκε θάπνην λόκηζκα θαη έιθνπκε ην θύιιν νξηδόληηα κε ην ρέξη καο. Έηζη ην
λόκηζκα θηλείηαη καδί κε ην ραξηί ρσξίο λα νιηζζαίλεη. Πνηα δύλακε από απηέο πνπ αζθνύληαη ζην λόκηζκα, ην
αλαγθάδεη λα θηλείηαη καδί κε ην ραξηί; (Βάιηε ζε θύθιν ην γξάκκα κε ηε ζσζηή απάληεζε)
α. Η δύλακε ηνπ ρεξηνύ καο
β. Η ηξηβή νιίζζεζεο
γ. Η ζηαηηθή ηξηβή
δ. Τν βάξνο ηνπ
(2 κνλάδεο)
1. Τν ζρήκα δείρλεη έλα ζώκα πνπ είλαη αθίλεην πάλσ ζε
έλα θεθιηκέλν επίπεδν. Να ζρεδηάζεηε θαη λα πεξηγξάςεηε ηηο δπλάκεηο
πνπ
αζθνύληαη
ζην ζώκα.

(3 κνλάδεο)
2. Έλα απηνθίλεην θηλείηαη ζε επζεία κε ηαρύηεηα 20m/s θαη ζε θάπνηα ρξνληθή ζηηγκή ν νδεγόο θξελάξεη κε
απνηέιεζκα νη ηξνρνί λα κπινθάξνπλ θαη θάπνηα ζηηγκή ην απηνθίλεην λα αθηλεηνπνηεζεί. Αλ ν ζπληειεζηήο
ηξηβήο νιίζζεζεο κεηαμύ νδνζηξώκαηνο θαη ειαζηηθνύ είλαη 0,8 θαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο είλαη g = 10m/s2
α. Να θάλεηε ζρήκα ζην νπνίν λα θαίλνληαη νη δπλάκεηο πνπ αζθνύληαη ζην απηνθίλεην θαη λα αλαθέξεηε από
πνην ζώκα αζθείηαη ε θάζε δύλακε
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(2 κνλάδεο)
β. Να ππνινγίζεηε ην ρξόλν πνπ ζα ρξεηαζζεί ην απηνθίλεην γηα λα ζηακαηήζεη, από ηε ζηηγκή πνπ ν νδεγόο
πάηεζε θξέλν.

(4 κνλάδεο)
γ. Να θάλεηε ηε γξαθηθή παξάζηαζε (ρσξίο ηηκέο ζηνπο άμνλεο) ηαρύηεηαο -ρξόλνπ κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη ν
νδεγόο θξελάξεη ζηαζεξά θαη λα ιεθζεί σο ζεηηθή θνξά ε θνξά θίλεζεο ηνπ απηνθηλήηνπ.

(4 κνλάδεο)
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