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ΘΕΜΑ 1 Ο
Α . Να συμπληρώ σετε τα κενα στις παρακα τώ προτα σεις:
Όταν ε να σώ μα βρι σκεται στερεώμε νο σε ε να υ ψος πα ν ώ απο το ε δαφος, το τε
ε χει (α) .......... ενε ργεια. Αν το αφη σουμε να πε σει προς το ε δαφος το τε αρχι ζει
να αποκτα και (β) ............... ενε ργεια. Το συ νολο της (γ)............. και της
(δ)............... ενε ργειας , ον ομα ζεται (ε).................... ενε ργεια.
Β. Ποια απο τις παρακ α τώ προτα σεις ει ναι σώστη και ποια λανθασμε νη; Να
αιτιολογη σετε τις λανθασμε νες απαντη σεις.
Ένα σώμα αφήνεται ελεύθερο από ύψος h από το έδαφος, όπου εκεί έχει
δυναμική ενέργεια 500J (Η αντίσταση του αέρα είναι αμελητέα).
α) Η δυναμικη ενε ργεια του σώ ματος, ο ταν φτα νει στο ε δαφος ει ναι ι ση με
β) Η κινητικη ενε ργεια του σώ ματος, στο με σο της διαδρομη ς ει ναι ι ση με
γ) Η μηχανικη ενε ργεια του σώ ματος, λι γο πρι ν φτα σει στο ε δαφος ει ναι ι ση
με 500J.
δ) Η δυναμικη ενε ργεια του σώ ματος, στο με σο της διαδρομη ς του ει ναι ι ση
με 500J.
ε) Η κινητικη ενε ργεια του σώ ματος, ο ταν φτα νει στο ε δαφος ει ναι ι ση μ ε

ΘΕΜΑ 2 Ο
Να περιγρα ψετε τις μετατροπε ς ενε ργειας που συμβαι νουν ο ταν
Α . εκτοξευ ουμε προς τα πα ν ώ μι α μπα λα.
Β. τεντώ ν ουμε ε να το ξο κ αι αφη ν ουμε ε να βε λος.

ΘΕΜΑ 3 Ο
Σώ μα μα ζας m=2kg κινει ται προς τα δεξια σε οριζο ντιο επι πεδο. Στο σώ μα
ασκει ται δυ ναμη F=20Ν προς τα δεξια , τριβη 10Ν, η κ α θετη αντι δραση του
εδα φους και το βα ρος.
α. Να σχεδια σετε το σώ μα και τις δυνα μεις που δε χεται.
ΜΟΝΑΔΕΣ 1
β. Να υπολογι σετε τη δυ ναμη του βα ρους.
ΜΟΝΑΔΕΣ 1
γ. Να υπολογι σετε το ε ργο ο λών τών δυνα μεών.
ΜΟΝΑΔΕΣ 2

ΘΕΜΑ 4 Ο
Σώ μα μα ζας 6kg αφη νεται απο υ ψος h και χτυπα το ε δαφος με ταχ υ τητα 30 m/s.
Α . να υπολογι σετε την κινητικη ενε ργεια του σώ ματος ο ταν φτα νει στο ε δαφος.
Β. να υπολογι σετε το υ ψος απο το οποι ο αφε θηκε το σώ μα.

ΘΕΜΑ 5 Ο
Ένα σώ μα μα ζας 5 kg αφη νεται απο υ ψος 10m να πε σει στο ε δαφος.
α) Να βρει τε κινητικη , δυναμικη κ αι μηχανικη ενε ργεια ο ταν το ε χουμε σε υ ψος
10m κ αι ο ταν φτα σει στο ε δαφος.
β) Να βρει τε τη δυναμικη και την κινητικη ενε ργεια σε υ ψος 5m.
γ) Την ταχ υ τητα με την οποι α φτα νει σ το ε δαφος.
Δι νεται g=10m/s 2 .

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !!!

