
1.
B1.  Κηβώηην βξίζθεηαη αθίλεην ζε ιείν νξηδόληην επίπεδν ζηε ζέζε x=0 ηνπ πξνζαλαηνιηζκέλνπ άμνλα 

xx. Σε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s ζην θηβώηην αζθείηαη νξηδόληηα δύλακε ε ηηκή ηεο νπνίαο ζε ζπλάξηεζε κε

ηε ζέζε δίλεηαη από ην δηάγξακκα πνπ παξηζηάλεηαη ζηε δηπιαλή εηθόλα, νπόηε ην θηβώηην αξρίδεη λα 

θηλείηαη θαηά ηε ζεηηθή θνξά ηνπ άμνλα xx .  

Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε. 

α) ην έξγν ηεο δύλακεο ζηε κεηαηόπηζε ηνπ θηβσηίνπ από ηε ζέζε x=0 ζηε ζέζε 2x είλαη κεδέλ 

β) ην έξγν ηεο δύλακεο ζηε κεηαηόπηζε ηνπ θηβσηίνπ από ηε ζέζε x=0 ζηε ζέζε 2x είλαη ζεηηθό. 

γ) ην έξγν ηεο δύλακεο ζηε κεηαηόπηζε ηνπ θηβσηίνπ από ηε ζέζε x=0 ζηε ζέζε 2x είλαη αξλεηηθό . 

Μνλάδεο 4 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

Μνλάδεο 8 

2.

Β2. Έλα θηβώηην κάδαο 2 Kg είλαη αξρηθά αθίλεην ζηε 

ζέζε x = 0 m ηνπ άμνλα xx , πάλσ ζε ιείν νξηδόληην 

δάπεδν. ην θηβώηην αζθείηαη νξηδόληηα δύλακε  πνπ 

έρεη ηε δηεύζπλζε ηνπ άμνλα κε απνηέιεζκα απηό λα 

αξρίζεη λα θηλείηαη θαηά ηε ζεηηθή θνξά ηνπ άμνλα x’x . 

Σν κέηξν ηεο επηηάρπλζεο ηνπ θηβσηίνπ ζε ζπλάξηεζε 

κε ηελ ζέζε θαίλεηαη ζην δηπιαλό δηάγξακκα .  

Α) Να επηιέμηε ηε ζσζηή πξόηαζε.  

α) ε δύλακε πνπ αζθείηαη ζην θηβώηην έρεη κέηξν F = 2 

N. 

β) ε θίλεζε ηνπ θηβσηίνπ είλαη επζύγξακκε νκαιή. 

γ) ην έξγν ηεο δύλακεο  όηαλ ην θηβώηην έρεη κεηαηνπηζηεί θαηά Γx = 4 m είλαη ίζν κε 16 J. 

Μνλάδεο 4 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

Μνλάδεο 9 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
    (ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ)
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3.
B2. ε κηθξό ζώκα αζθείηαη δύλακε ζηαζεξήο θαηεύζπλζεο 

ηεο νπνίαο ε ηηκή κεηαβάιιεηαη κε ηελ κεηαηόπηζε όπσο 

θαίλεηαη ζην δηάγξακκα.  

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε.  

Σν έξγν ηεο δύλακεο  γηα ηε κεηαηόπηζε ηνπ ζώκαηνο από 

ηε ζέζε x = 0 m ζηε ζέζε x = 2 m ζα είλαη: 

α) 40 J β) 20 J γ) 80 J 

Μνλάδεο 4 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

Μνλάδεο 9 

4.

Β2. Κηβώηην κάδαο Μ βξίζθεηαη αξρηθά αθίλεην ζε ιείν νξηδόληην δάπεδν . ην θηβώηην αξρίδεη λα 

αζθείηαη ζηαζεξή νξηδόληηα δύλακε κέηξνπ F. Όηαλ ην θηβώηην έρεη κεηαηνπηζηεί θαηά x έρεη απνθηήζεη 

θηλεηηθή ελέξγεηα K1 θαη θηλείηαη κε ηαρύηεηα κέηξνπ π1 .  

Α) Να επηιέμηε ηε ζσζηή πξόηαζε  

Όηαλ ην θηβώηην έρεη κεηαηνπηζηεί θαηά x2 = 4x1 

α) ην θηβώηην ζα έρεη απνθηήζεη ηαρύηεηα κέηξνπ π2 = 4π1

β) ην θηβώηην ζα έρεη απνθηήζεη θηλεηηθή ελέξγεηα K2 = 4Kl  

γ) ην θηβώηην ζα έρεη απνθηήζεη θηλεηηθή ελέξγεηα K2 = 2 K1 

Μνλάδεο 4 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο 

Μνλάδεο 9 
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5.

Β1. Μηθξή ζθαίξα αθήλεηαη λα πέζεη από αξρηθό κηθξό ύςνο H,  πάλσ από ην έδαθνο θαη 

εθηειώληαο ειεύζεξε πηώζε πέθηεη ζην έδαθνο. 

 Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε. 

Η γξαθηθή παξάζηαζε ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο (K) ηεο ζθαίξαο ζε ζπλάξηεζε κε ην 

ύςνο (Η) από ην έδαθνο, παξηζηάλεηαη ζσζηά από ην δηάγξακκα: 

α) Ι β) ΙΙ γ) ΙΙΙ 

Μονάδες 4 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

Μονάδες 8 

6. 

Β1. Μηα ζθαίξα κάδαο m βάιιεηαη από ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο θαηαθόξπθα πξνο ηα πάλσ. Η ζθαίξα 

θηάλεη ζην κέγηζην ύςνο h θαη επηζηξέθεη ζην έδαθνο. 

Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε. 

Αλ γλσξίδεηε όηη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο είλαη ζηαζεξή θαη ε επίδξαζε ηνπ 

αέξα ζεσξείηαη ακειεηέα ηόηε ην έξγν ηνπ βάξνπο ηεο ζθαίξαο θαηά ηε ζπλνιηθή 

θίλεζή ηεο είλαη ίζν κε: 

α) mgh β) 0 γ) 2 mgh 

Μονάδες 4 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο .        Μονάδες 8 
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Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε. 

H θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ζώκαηνο 

α) από ηε ζέζε χο = 0 m έσο ηε ζέζε χΑ παξακέλεη ζηαζεξή.

β) από ηε ζέζε χΑ έσο ηε ζέζε χΒ κεηώλεηαη. 

γ) από ηε ζέζε χ0 = 0 m έσο ηε ζέζε χΒ απμάλεηαη. 
Μονάδες 4 

    Μονάδες 9 Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

8. 

Β2. Μία κεηαιιηθή ζθαίξα εθηειεί ειεύζεξε πηώζε. ε ζεκείν Α ηεο ηξνρηάο ηεο έρεη ηαρύηεηα κέηξνπ σ  

θαη θηλεηηθή ελέξγεηα ίζε κε Κ. ε έλα άιιν ζεκείν Β πνπ βξίζθεηαη ρακειόηεξα από ην Α ην κέηξν ηεο 

ηαρύηεηαο ηεο ζθαίξαο είλαη ίζν κε 2π. 

Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε 

Η κεηαβνιή ηεο δπλακηθήο ελέξγεηαο ηεο ζθαίξαο από ηε ζέζε Α ζηελ ζέζε Β είλαη ίζε κε: 

α) - 3Κ β) 2Κ γ) - 4Κ 

Μονάδες 4 
Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο 

Μονάδες 9 

9.
B2. ε κηθξό ζώκα αζθείηαη δύλακε ζηαζεξήο 

θαηεύζπλζεο ηεο νπνίαο ε ηηκή κεηαβάιιεηαη κε ηελ 

κεηαηόπηζε όπσο θαίλεηαη ζην δηάγξακκα. 

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. 

Σν έξγν ηεο δύλακεο F γηα ηε κεηαηόπηζε ηνπ 

ζώκαηνο από ηε ζέζε x = 0 m ζηε ζέζε ρ = 2 m ζα είλαη: 

α) 40 J β) 20 J γ) 80 J 

Μονάδες 4 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

Μονάδες 9 

7. 
Β2. Μηθξό ζώκα είλαη αξρηθά αθίλεην πάλσ ζε ιείν νξηδόληην επίπεδν. ην ζώκα αζθείηαη 

νξηδόληηα δύλακε F ηεο νπνίαο ε ηηκή κεηαβάιιεηαη κε ηε ζέζε όπσο θαίλεηαη ζην παξαθάησ 

δηάγξακκα: 
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10. 

Β1. Μία κπάια θηλείηαη ππό ηελ επίδξαζε κόλν ηνπ βάξνπο ηεο θαη δηέξρεηαη δηαδνρηθά από ηα 

ζεκεία Α, Β, Γ. 

Α) Αθνύ κεηαθέξεηε ηνλ παξαθάησ πίλαθα ζηελ θόιια ζαο λα ηνλ ζπκπιεξώζεηε. ηνλ 

πίλαθα δίλνληαη θάπνηεο από ηηο ηηκέο ηεο θηλεηηθήο, ηεο δπλακηθήο θαη ηεο κεραληθήο ελέξγεηαο ηεο 

κπάιαο ζηα ζεκεία Α, Β, Γ. 

εκείν Κηλεηηθή ελέξγεηα (J) Γπλακηθή ελέξγεηα (J) Μεραληθή ελέξγεηα (J) 

Α 80 100 

Β 40 

Γ 10 

Μονάδες 4 

Β) Να εμεγήζεηε πσο ππνινγίζαηε θάζε ηηκή ελέξγεηαο κε ηελ νπνία ζπκπιεξώζαηε ηνλ πίλαθα. 

Μονάδες 8 

11. 

Β2) Γύν ζώκαηα 1 θαη 2 έρνπλ ίζεο κάδεο θαη θηλνύληαη ζηνλ ίδην νξηδόληην δξόκν ζε αληίζεηεο 

θαηεπζύλζεηο κε ηαρύηεηεο u1, θαη u2 αληίζηνηρα. 

Α) Από ηηο παξαθάησ ηξεηο επηινγέο, λα επηιέμεηε απηήλ πνπ ζεσξείηε ζσζηή . Αλ γηα ηα κέηξα ησλ 

ηαρπηήησλ ηζρύεη υ1 = 2υ2, ηόηε ν ιόγνο K1/K2 ησλ θηλεηηθώλ ελεξγεηώλ ησλ ζσκάησλ 1 θαη 2, είλαη ίζνο 

κε: 

α) 4 β) - 4 γ) 2 

Μνλάδεο 4 

Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

Μνλάδεο 9 
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Μνλάδεο 4 

Μνλάδεο 9 

κε αξρηθή ηαρύηεηα κέηξνπ σο θαη θηάλεη ζε κέγηζην ύςνο ίζν κε Η πάλσ από ην έδαθνο. Η αληίζηαζε ηνπ 

αέξα ζεσξείηαη ακειεηέα. 

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε. 

Γηα λα θηάζεη ε ζθαίξα ζε κέγηζην ύςνο ίζν κε 2Η, πξέπεη λα εθηνμεπηεί κε ηαρύηεηα κέηξνπ: 

α) 2σο β) 4σο γ) πν 2

Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

13.
Β2) Από ην κπαιθόλη ηνπ 1

νπ
 νξόθνπ, πνπ βξίζθεηαη ζε ύςνο H από ην έδαθνο, 

έλαο καζεηήο αθήλεη κηα κπάια λα πέζεη ζην δάπεδν. ηελ δηπιαλή εηθόλα 

θαίλεηαη ε κπάια ζε ηξεηο δηαθνξεηηθέο ζέζεηο, ε αξρηθή 
ηεο ζέζε Α, κηα ελδηάκεζε ζέζε Γ όπνπ h = H/2 θαη ε ηειηθή ζέζε Γ ζην 

έδαθνο ειάρηζηα πξηλ αλαπεδήζεη ε κπάια. Θεσξνύκε σο επίπεδν αλαθνξάο γηα 

ηε δπλακηθή ελέξγεηα ην έδαθνο θαη ηελ αληίζηαζε ηνπ αέξα ακειεηέα. 

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε. 

Η θηλεηηθή ελέξγεηα ηεο κπάιαο ζηελ ελδηάκεζε ζέζε Γ: 

α) είλαη ίζε κε ηελ θηλεηηθή ελέξγεηα πνπ έρεη ζηε ζέζε Γ. 

β) είλαη ίζε κε ηελ δπλακηθή ελέξγεηα πνπ έρεη ζηε ζέζε Α. 

γ) είλαη ίζε κε ηε δπλακηθή ελέξγεηα πνπ έρεη ζηελ ίδηα ζέζε. 

Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

14
Β2) Έλαο κηθξόο γεξαλόο (Κιαξθ) αλπςώλεη έλα θηβώηην κάδαο m από ην έδαθνο θαη ην ηνπνζεηεί 

ζηελ θαξόηζα ελόο θνξηεγνύ πνπ βξίζθεηαη ζε ύςνο 1,2 m πάλσ από ην έδαθνο (δηαδξνκή 1). 

ηε ζπλέρεηα έλαο εξγάηεο ζπξώρλεη ην θηβώηην θαη ην κεηαθηλεί νξηδόληηα πάλσ ζηελ θαξόηζα 

θαηά 4 m θαη ην κεηαθέξεη ζην άιιν άθξν ηεο θαξόηζαο (δηαδξνκή 2). 

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε. 
Αλ W1 θαη W2 είλαη ην έξγν βάξνπο ηνπ θηβσηίνπ ζηηο δηαδξνκέο (1) θαη (2) αληίζηνηρα, ηόηε ηζρύεη: 

α) W1 = W2 β) W1 < W2 γ) W1> W2 
Μνλάδεο 4 

Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 
Μνλάδεο 9 

12.

Β2) Από έλα ζεκείν ηνπ εδάθνπο εθηνμεύνπκε κηθξή κεηαιιηθή ζθαίξα θαηαθόξπθα πξνο ηα πάλσ 
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σ 

15 

Β1) Από ην κπαιθόλη ηνπ 1
νπ

 νξόθνπ, πνπ βξίζθεηαη ζε ύςνο H από ην έδαθνο, 

έλαο καζεηήο αθήλεη ειεύζεξε κηα κπάια λα πέζεη ζην δάπεδν. ηελ δηπιαλή 

εηθόλα θαίλεηαη ε κπάια ζε ηξεηο δηαθνξεηηθέο ζέζεηο. ηελ αξρηθή ηεο ζέζε Α, 

ζε κηα ελδηάκεζε ζέζε Γ θαη ζηελ ηειηθή ζέζε Γ ζην έδαθνο ειάρηζηα πξηλ 

αθηλεηνπνηεζεί. Θεσξνύκε σο επίπεδν αλαθνξάο γηα ηε δπλακηθή ελέξγεηα ην 

έδαθνο θαη ηελ αληίζηαζε ηνπ αέξα ακειεηέα. 

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε. 

Η κεραληθή ελέξγεηα ηεο κπάιαο:  

α) είλαη κεδέλ ζηε ζέζε Α θαη κέγηζηε ζηε ζέζε Γ. β) είλαη κέγηζηε ζηε ζέζε 

Α θαη κεδέλ ζηε ζέζε Γ.  

γ) έρεη ηελ ίδηα ηηκή θαη ζηηο ηξεηο παξαπάλσ ζέζεηο. 

Μονάδες 4 

Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

Μονάδες 8 

16.

Β1) Αθήλνπκε κηα κπάια ηνπ κπάζθεη ειεύζεξε από ύςνο h να πέζεη ζην έδαθνο. Η θηλεηηθή ελέξγεηα ηεο 

κπάιαο ηε ζηηγκή πνπ θηάλεη ζην έδαθνο είλαη ίζε κε Κ. Η αληίζηαζε ηνπ αέξα ζεσξείηαη ακειεηέα. 

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε. 

Αλ αθήζνπκε ηελ ίδηα κπάια λα πέζεη από ύςνο 2h, ηόηε ε θηλεηηθή ηεο ελέξγεηα ηε ζηηγκή πνπ 

θηάλεη ζην έδαθνο, είλαη ίζε κε: 
α) Κ β) 2Κ γ) K√  

Μονάδες 4 
Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

Μονάδες 8 

17.

Β1) ην δηπιαλό δηάγξακκα θαίλεηαη πσο κεηαβάιιεηαη ε ηαρύηεηα ζε 

ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν γηα δύν δξνκείο Α θαη Β, πνπ θηλνύληαη ζηνλ 

ίδην επζύγξακκν δξόκν. Ο δξνκέαο Α έρεη κάδα κεγαιύηεξε από ηε 

κάδα ηνπ δξνκέα Β (mA > mB). 

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε. 

Σε ρξνληθή ζηηγκή t1, νη θηλεηηθέο ελέξγεηεο ΚΑ θαη ΚΒ ησλ δξνκέσλ Α 

θαη Β αληίζηνηρα, επαιεζεύνπλ ηε ζρέζε:  

Α) ΚΑ > ΚΒ Β) ΚΑ = ΚΒ Γ) ΚΑ < ΚΒ 

Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 
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18.

Β2) ε έλα θηβώηην πνπ αξρηθά εξεκεί ζε ιείν νξηδόληην δάπεδν έλαο καζεηήο αζθεί νξηδόληηα δύλακε F , ε 

αιγεβξηθή ηηκή νπνίαο κεηαβάιιεηαη ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν, όπσο θαίλεηαη ζην δηπιαλό δηάγξακκα. 

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε. 

Η θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ θηβσηίνπ: 

α) απμάλεηαη ζηε ρξνληθή δηάξθεηα 0 t1  , παξακέλεη ζηαζεξή ζηε 

ρξνληθή δηάξθεηα  t1t2 θαη κεηώλεηαη ζηε ρξνληθή δηάξθεηα t2  t3. 

β) απμάλεηαη κόλν ζηε ρξνληθή δηάξθεηα 0 t1  . 

γ) απμάλεηαη ζε όιε ηε ρξνληθή δηάξθεηα από 0  t3. 

Μονάδες 4 

Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

Μονάδες 9 

19 

B2. Έλαο θνπβάο κε λεξό, βάξνπο 50 Ν βξίζθεηαη κέζα ζε 

αλειθπζηήξα ζην ηζόγεην κίαο πνιπθαηνηθίαο. Κάπνηα ζηηγκή ν αλειθπζηήξαο αλεβαίλεη από ην ηζόγεην ζηνλ 

1
ν
 όξνθν κε απνηέιεζκα λα κεηαηνπηζηεί θαηαθόξπθα θαηά 3 m θαη ζηελ ζπλέρεηα επηζηξέθεη πάιη ζην 

ηζόγεην. 

Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε. 

 Σν έξγν ηνπ βάξνπο ηνπ θνπβά, γηα ηε ζπλνιηθή κεηαηόπηζε, είλαη ίζν κε: 

α) 150 J β) 300 J γ) 0 J 

Μονάδες 4 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

Μονάδες 9 

20 

Β1. Έλα όρεκα θηλείηαη επζύγξακκα ζε νξηδόληην δξόκν κε ηαρύηεηα κέηξνπ 10 m/s. ην όρεκα αζθνύληαη 

δπλάκεηο θαη ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο ηνπ κεηαβάιιεηαη. Σν νιηθό έξγν ησλ δπλάκεσλ πνπ απαηηείηαη γηα λα 

απμεζεί ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο ηνπ νρήκαηνο από 10 m/s ζε 20 m/s, είλαη ίζν κε W1, ελώ γηα λα απμεζεί ην 

κέηξν ηεο ηαρύηεηαο ηνπ νρήκαηνο από 20m/s ζε 30m/s, είλαη ίζν κε W2. 

Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε. 

Γηα ηα έξγα W1 θαη W2, ηζρύεη: 
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α) W1=W2 β) W1>W2 γ) W1<W2 

Μονάδες 4 

Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

Μονάδες 8 

21 

Β1. Γύν κεηαιιηθέο ζθαίξεο 1 θαη 2, ίζεο κάδαο, βξίζθνληαη ζην ίδην ύςνο πάλσ από ην έδαθνο. 

Αθήλνπκε ηε ζθαίξα 1 λα πέζεη ειεύζεξα ελώ ηαπηόρξνλα δίλνπκε θαηαθόξπθε αξρηθή ηαρύηεηα σ0 κε 

θνξά πξνο ηα θάησ ζηε ζθαίξα 2 . 

Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε 

Αλ ε αληίζηαζε ηνπ αέξα είλαη ακειεηέα θαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο (g) ζηαζεξή, ηόηε: 

α) ηα έξγα πνπ παξάγνπλ ηα βάξε ησλ δύν ζθαηξώλ ζηηο παξαπάλσ θηλήζεηο είλαη ίζα.  

β) νη δύν ζθαίξεο θηάλνπλ ηαπηόρξνλα ζην έδαθνο. 

γ) νη δύν ζθαίξεο όηαλ θηάλνπλ ζην έδαθνο έρνπλ ίζεο θηλεηηθέο ελέξγεηεο. 

Μονάδες 4 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο 

Μονάδες 8 

22 

B1. Από έλα βξάρν ύςνπο H από ηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο εθηνμεύνπκε κηα πέηξα Α θαηαθόξπθα πξνο 

ηα θάησ κε ηαρύηεηα κέηξνπ ν θαη κηα πέηξα Β ίζεο κάδαο κε ηελ Α, θαηαθόξπθα πξνο ηα πάλσ, κε ηαρύηεηα 

ίδηνπ κέηξνπ κε ηελ πέηξα Α. 

Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε 

Αλ ε αληίζηαζε ηνπ αέξα ζεσξεζεί ακειεηέα, ηόηε γηα ηηο θηλεηηθέο ελέξγεηεο ΚΑ θαη ΚΒ ησλ πεηξώλ 

αθξηβώο πξηλ εηζέιζνπλ ζηε ζάιαζζα ηζρύεη:  

α) ΚΑ > ΚΒ         β) ΚΑ < ΚΒ  γ) ΚΑ = ΚΒ 

Μνλάδεο 4 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο 

Μνλάδεο 8 
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23 

B1. ώκα πνπ θηλείηαη έρεη θηλεηηθή ελέξγεηα ίζε κε 1 J. 

Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε 

Αλ ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο ηνπ ζώκαηνο δηπιαζηαζηεί ηόηε ε θηλεηηθή ηνπ ελέξγεηα ζα απμεζεί θαηά: 

α) 3 J β) 4 J γ) Γελ επαξθνύλ ηα ζηνηρεία γηα λα δνζεί απάληεζε 

Μονάδες 4 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

Μονάδες 8 

24 

B2. Γύν απηνθίλεηα Αη θαη Α2 κε κάδεο m1 θαη m2 αληίζηνηρα (κε m1 > m2), θηλνύληαη ζε επζύγξακκν ηξαρύ 

δξόκν έρνληαο ηελ ίδηα θηλεηηθή ελέξγεηα. Κάπνηα ρξνληθή ζηηγκή νη νδεγνί εθαξκόδνπλ ηα θξέλα νπόηε 

κπινθάξνπλ ηνπο ηξνρνύο. Σόηε αζθείηαη (ζπλνιηθή) δύλακε ηξηβήο ίδηνπ κέηξνπ θαη ζηα δύν απηνθίλεηα κε 

απνηέιεζκα λα ζηακαηήζνπλ. 

Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε 

Γηα ηα δηαζηήκαηα s1 θαη s2 αληίζηνηρα πνπ δηάλπζαλ ηα απηνθίλεηα Αη θαη Α2 από ηε ζηηγκή ηνπ 

θξελαξίζκαηνο κέρξη λα ζηακαηήζνπλ ηζρύεη ε ζρέζε: 

a)S1 > S2 β) S2 > S1 γ) S1 = S2 . 

Μονάδες 4 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο 

Μονάδες 9 

25 

Β2) Οη ζθαίξεο Α θαη Β ηνπ δηπιαλνύ ζρήκαηνο κε κάδεο mA = m θαη mB = 2m, αθήλνληαη λα πέζνπλ 

ειεύζεξα από ύςνο 2h θαη h αληίζηνηρα θαη θηάλνπλ ζην έδαθνο κε ηαρύηεηεο κέηξνπ υΑ θαη UΒ 

Η αληίζηαζε ηνπ αέξα ζεσξείηαη ακειεηέα. 

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε. 

Σε ρξνληθή ζηηγκή πνπ νη ζθαίξεο Α, Β θηάλνπλ ζην έδαθνο έρνπλ 

θηλεηηθέο ελέξγεηεο ΚΑ θαη ΚΒ αληίζηνηρα θαη ηζρύεη: 

α) ΚΑ = ΚΒ β) ΚΑ = 2ΚΒ γ) K A =  ΚΒ √ 

Μνλάδεο 4  

Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

Μονάδες 9 
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26 

Β2. θαίξα κηθξώλ δηαζηάζεσλ βξίζθεηαη αθίλεηε ζε κηθξό ύςνο h πάλσ από ην έδαθνο. ην ύςνο απηό κε 

επίπεδν αλαθνξάο γηα ηε δπλακηθή ελέξγεηα ην έδαθνο, ε ζθαίξα έρεη δπλακηθή ελέξγεηα ίζε κε 120 J. Η 

ζθαίξα αθήλεηαη ειεύζεξε, νπόηε εθηειεί ειεύζεξε πηώζε κε ηελ επίδξαζε ηνπ αέξα λα ζεσξείηαη ακειεηέα. 

Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε 

Όηαλ ε ζθαίξα βξεζεί ζε απόζηαζε ίζε κε h/3, από ην ζεκείν εθθίλεζεο, ηόηε ε δπλακηθή ηεο 

ελέξγεηα U θαη ε θηλεηηθή ηεο ελέξγεηα K ζα είλαη αληίζηνηρα: 

α) U = 40 J, K = 80 J β) U = 80 J, K = 40 J γ) U = 90 J, K = 30 J 

Μονάδες 4 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο 

Μονάδες 9 

27.

Β2. Έλα θηβώηην βξίζθεηαη αξρηθά αθίλεην ζε ιείν νξηδόληην δάπεδν ζηε ζέζε x = 0 m. Σε 

ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s έλαο εξγάηεο ζπξώρλεη θαη θηλεί ην θηβώηην αζθώληαο ζε απηό ζηαζεξή νξηδόληηα 

δύλακε. 

A) Αλ κε x ζπκβνιίζνπκε ηε ζέζε θαη κε Κ ηελ θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ θηβσηίνπ ζ’ απηή ηε ζέζε, λα

ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

Μονάδες 4 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο. 

Μονάδες 9 

28 

Β2. Μηθξό ζώκα είλαη αξρηθά αθίλεην πάλσ ζε ιείν νξηδόληην 

επίπεδν θαη ζηε ζέζε ρ0 = 0 ελόο νξηδόληηνπ άμνλα χ'χ. ην ζώκα 

x K 

0 

2x 

3K 

4x 

physicsT 
users.sch.gr/lthiveos/wordpressΦΥΣΙΚΗ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ



αζθείηαη νξηδόληηα δύλακε F ε ηηκή ηεο νπνίαο κεηαβάιιεηαη κε ηε ζέζε ρ ηνπ ζώκαηνο, όπσο θαίλεηαη ζην 

δηάγξακκα  

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε  

H θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ζώκαηνο 

α) από ηε ζέζε ρν = 0 m έσο ηε ζέζε ρΑ παξακέλεη ζηαζεξή  

β) από ηε ζέζε ρΑ έσο ηε ζέζε ρΒ κεηώλεηαη 

 γ) από ηε ζέζε ρν = 0 m έσο ηε ζέζε ρΒ απμάλεηαη 

4 Μνλάδεο 

29.
Β1. ην δηπιαλό ζρήκα θαίλνληαη δύν ακαμάθηα Α θαη 

Β κε κάδεο m θαη 2m αληίζηνηρα. 

Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε 

Αλ ηα ακαμάθηα θηλνύληαη ζε αληίζεηεο 

θαηεπζύλζεηο, όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα θαη ην A έρεη 

ηαρύηεηα δηπιάζηνπ κέηξνπ από ηνπ B ηόηε:  

α) ην ακαμάθη Α έρεη δηπιάζηα θηλεηηθή ελέξγεηα από ην ακαμάθη Β. 

β) ην ακαμάθη Β έρεη δηπιάζηα θηλεηηθή ελέξγεηα από ην ακαμάθη Α . 

γ) ηα δπν ακαμάθηα έρνπλ ίζεο θηλεηηθέο ελέξγεηεο. 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο 

30 

Β2. Μηθξό ζώκα είλαη αξρηθά αθίλεην πάλσ ζε ιείν νξηδόληην επίπεδν θαη ζηε ζέζε ρ0 = 0 ελόο νξηδόληηνπ 

άμνλα χ'χ. ην ζώκα αζθείηαη νξηδόληηα δύλακε F ε ηηκή 

ηεο νπνίαο κεηαβάιιεηαη κε ηε ζέζε ρ ηνπ ζώκαηνο, όπσο 

θαίλεηαη ζην δηάγξακκα 

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε 
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H θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ζώκαηνο 

 α) από ηε ζέζε ρν = 0 m έσο ηε ζέζε ρΑ παξακέλεη ζηαζεξή 

β) από ηε ζέζε ρΑ έσο ηε ζέζε ρΒ κεηώλεηαη 

γ) από ηε ζέζε ρν = 0 m έσο ηε ζέζε ρΒ απμάλεηαη 

Μονάδες 4 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο 

Μονάδες 9 31.
Β2. ώκα κάδαο 1 Kg πέθηεη από ύςνο h = 5 m πάλσ απν ην έδαθνο. Σν ζώκα θηάλεη ζην έδαθνο κε 

ηαρύηεηα κέηξνπ 5 m/sec. Γίλεηαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο g = 10 m/s
2

Α) Ιζρύεη ε δηαηήξεζε ηεο κεραληθήο ελέξγεηαο γηα ηελ πηώζε απηή. 

Μνλάδεο 4 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο 

Μνλάδεο 9 
32.

Β2. Έλαο γεξαλόο ηζρύνο P = 2 KW αλπςώλεη έλαλ θηβώηην κάδαο m κε ζηαζεξή ηαρύηεηα. Σν θηβώηην 

αλπςώλεηαη ζε ύςνο H ζε ρξόλν t. 

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε 

Η ηζρύο ελόο άιινπ γεξαλνύ πνπ αλπςώζεη έλα άιιν θηβώηην δηπιάζηαο κάδαο κε ζηαζεξή ηαρύηεηα 

ζηνλ ίδην ρξόλν θαη ζην ίδην ύςνο H ηζνύηαη κε 

α) 1 KW β) 2 KW γ) 4 KW 

Μονάδες 4 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγήο ζαο 

Μονάδες 9 
33.

Β1. Μηθξή ζθαίξα κάδαο m = 2 Kg αθήλεηαη από ύςνο h = 180 m πάλσ από ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο λα 

πέζεη ειεύζεξα. 

Θεσξείζηε όηη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο είλαη ζηαζεξή θα ίζε κε g =10 m/s
2
  θαη όηη ε επίδξαζε 

ηνπ αέξα είλαη ακειεηέα θαη σο επίπεδν κεδεληθήο δπλακηθήο ελέξγεηαο ζεσξνύκε ην έδαθνο. 

Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ηνπ παξαθάησ πίλαθα θαη λα δηθαηνινγήζεηε ηηο ηηκέο πνπ ζπκπιεξώζαηε. 

Ύυος h (m) 

Κινητική 

ενέργεια K (J) 

Γσναμική ενέργεια U 

(J) Τατύτητα υ (m/s) 

180 0 0 

80 

0 0 
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(Ι) (ΙΙ) (ΙΙΙ) 

B1. Μηθξή ζθαίξα αθήλεηαη λα πέζεη από κηθξό ύςνο h πάνω από ηο έδαθος, εθηειώληαο ειεύζεξε πηώζε. 

Θεσξείζηε όηη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο g είλαη ζηαζεξή θαη όηη ε επίδξαζε ηνπ αέξα είλαη ακειεηέα.. 

Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε. 

Οη γξαθηθέο παξαζηάζεηο ηεο θηλεηηθήο (K) θαη ηεο δπλακηθήο ελέξγεηαο (U) ηεο ζθαίξαο ζε ζπλάξηεζε κε 

ην ύςνο (y) από ην έδαθνο παξηζηάλνληαη ζην ζρήκα: 

Μονάδες 4 

(α) Ι (β) ΙΙ (γ) ΙΙΙ 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

Μονάδες 8 

35.

Β1. Η θηλεηηθή ελέξγεηα κηαο κπάιαο απμάλεηαη από Καξρ ζε Κηει=4·Καξρ ζε ρξνληθό δηάζηεκα Γt. 

Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε 

ην ρξνληθό δηάζηεκα Γt ην έξγν W ηεο ζπληζηακέλεο ησλ δπλάκεσλ πνπ αζθνύληαη ζηε κπάια είλαη 

(α) 9 Kαξρ (β) 3 Καξρ   (γ) 15 K αξρ 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο 

36.

Β2. Έλα ζώκα βξίζθεηαη αξρηθά αθίλεην ζηε ζέζε ρν = 0 m 

πάλσ ζε ιείν νξηδόληην δάπεδν. ην ζώκα αζθείηαη νξηδόληηα 

δύλακε ζηαζεξήο δηεύζπλζεο κε απνηέιεζκα απηό λα αξρίζεη λα 

θηλείηαη επζύγξακκα πάλσ ζην δάπεδν. 

34
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H y 

Η επίδξαζε ηνπ αέξα ζεσξείηαη ακειεηέα. ην δηπιαλό δηάγξακκα παξηζηάλεηαη ε ηηκή ηεο δύλακεο πνπ 

αζθείηαη ζην ζώκα, ζε ζπλάξηεζε κε ηε ζέζε ρ ηνπ ζώκαηνο. 

Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε  

Με ηε βνήζεηα ηνπ δηαγξάκκαηνο ζπκπεξαίλνπκε όηη:  

α) Από ρ = 5 m έσο ρ = 8 m ε θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ζώκαηνο ειαηηώλεηαη 

β) Από ρ = 0 m έσο ρ = 5 m ην ζώκα θηλείηαη κε ζηαζεξή ηαρύηεηα  

γ). ηε ζέζε ρ = 8 m ην ζώκα έρεη θηλεηηθή ελέξγεηα ίζε κε 65 J 

Μονάδες 4 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο 

Μονάδες 9 

37 

Β2. Έλα θηβώηην κάδαο 2 Kg είλαη αξρηθά αθίλεην πάλσ ζε ιείν νξηδόληην δάπεδν. ην θηβώηην αζθείηαη 

νξηδόληηα δύλακε F. Σν κέηξν ηεο επηηάρπλζεο ηνπ θηβσηίνπ 

ζε ζπλάξηεζε κε ηελ κεηαηόπηζε θαίλεηαη ζην δηπιαλό 

δηάγξακκα . 

Α) Να επηιέμηε ηε ζσζηή πξόηαζε  

α) ε δύλακε πνπ αζθείηαη ζην θηβώηην έρεη κέηξν F = 

2N. 

β) ε θίλεζε ηνπ θηβσηίνπ είλαη επζύγξακκε νκαιή. 

γ) ην έξγν ηεο δύλακεο F όηαλ ην θηβώηην έρεη 

κεηαηνπηζηεί θαηά χ= 4 m είλαη ίζν κε 16J . 

Μονάδες 4 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο 

Μονάδες 9 

38

Β1. Μηθξή ζθαίξα αθήλεηαη λα πέζεη από αξρηθό κηθξό ύςνο H, πάλσ από ην έδαθνο θαη 
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εθηειώληαο ειεύζεξε πηώζε πέθηεη ζην έδαθνο. 

Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε. 

Η γξαθηθή παξάζηαζε ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο (K) ηεο ζθαίξαο ζε ζπλάξηεζε κε ην ύςνο (y) από ην έδαθνο, 

παξηζηάλεηαη ζσζηά από ην δηάγξακκα: 

α) Ι β) ΙΙ γ) ΙΙΙ 

Μονάδες 4 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο 

Μονάδες 8 

39 

Β2. Μία κεηαιιηθή ζθαίξα εθηειεί ειεύζεξε πηώζε. ε ζεκείν Α ηεο ηξνρηάο ηεο έρεη ηαρύηεηα κέηξνπ υ θαη 

θηλεηηθή ελέξγεηα ίζε κε Κ. ε έλα άιιν ζεκείν Β πνπ βξίζθεηαη ρακειόηεξα από ην Α ην κέηξν ηεο 

ηαρύηεηαο ηεο ζθαίξαο είλαη ίζν κε 2π. 

Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε 

Η κεηαβνιή ηεο δπλακηθήο ελέξγεηαο ηεο ζθαίξαο από ηε ζέζε Α ζηελ ζέζε Β είλαη ίζε κε: 

α) - 3Κ β) 2Κ γ) - 4Κ 

Μονάδες 4 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο 

Μονάδες 9 

40 

Β2. Κηβώηην κάδαο Μ βξίζθεηαη αξρηθά αθίλεην ζε ιείν νξηδόληην δάπεδν. ην θηβώηην αξρίδεη λα αζθείηαη 

ζηαζεξή νξηδόληηα δύλακε κέηξνπ F  . Όηαλ ην ζώκα έρεη κεηαηνπηζηεί θαηά χ 1  έρεη θηλεηηθή ελέξγεηα Κ1 

θαη ηαρύηεηα κέηξνπ υ 1  

Α) Να επηιέμηε ηε ζσζηή πξόηαζε 

Όηαλ ην θηβώηην έρεη κεηαηνπηζηεί ζπλνιηθά θαηά    x2 = 4 x1 ζα έρεη απνθηήζεη 

α) ηαρύηεηα κέηξνπ υ2 = 4 υ1  

β) ηαρύηεηα κέηξνπ υ2 = 2 ·υ 1

γ )  θηλεηηθή ελέξγεηα Κ2 = 2 Κ 1 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο 

Μονάδες 4 

Μονάδες 9 
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41

Β1) Γύν καζεηέο ν Αληώλεο (Α) θαη ν Βαζίιεο (Β), νη νπνίνη έρνπλ ίζεο 

κάδεο, θηλνύληαη επζύγξακκα ζε νξηδόληην δξόκν. ην δηπιαλό δηάγξακκα 

θαίλεηαη πσο κεηαβάιιεηαη ην κέηξν ηεο ηαρύηεηάο ηνπο, ζε ζπλάξηεζε κε 

ην ρξόλν. 

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε. 

Σε ρξνληθή ζηηγκή t1, ε θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ Αληώλε είλαη:  

α) κεγαιύηεξε από απηήλ ηνπ Βαζίιε. 

β) κηθξόηεξε από απηήλ ηνπ Βαζίιε. 

γ) ίζε κε απηήλ ηνπ Βαζίιε. 

Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

42

Β1) Η θαζεγήηξηα ηεο Φπζηθήο βαδίδεη πξνο ηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο θξαηώληαο ηελ ηζάληα ηεο ε νπνία 

έρεη κάδα 1,2 kg. Η θαζεγήηξηα γηα λα πάεη από ην γξαθείν ησλ θαζεγεηώλ ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο, 

πεξπαηάεη κε ζηαζεξή ηαρύηεηα ην δηάδξνκν ηνπ ζρνιείνπ, κήθνπο 10 m θαη ε ηζάληα ηεο βξίζθεηαη πάληα 

ζε ύςνο 50 cm από ην έδαθνο. 

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε. 

Αλ ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο είλαη g = 10 m/s
2
 , ηόηε ην έξγν βάξνπο ηεο ηζάληαο είλαη ίζν κε:  

α) 120 J β) 6 J γ) κεδέλ 
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Μονάδες 4 

Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

Μονάδες 8 

43 

Β1) Έλα ζώκα θηλείηαη ζε νξηδόληην δάπεδν κε ζηαζεξή ηαρύηεηα κέηξνπ 4 m/s κε ηελ επίδξαζε 

νξηδόληηαο ζηαζεξήο δύλακεο κέηξνπ ίζνπ κε 40 N. 

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε. 

Ο ξπζκόο κε ηνλ νπνίν ε πξνζθεξόκελε ζην ζώκα ελέξγεηα κεηαηξέπεηαη ζε ζεξκόηεηα έρεη κέηξν ίζν κε: 

α) 160 J/s β) 40 J/s γ) 10 J/s 

Μονάδες 4 

Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

Μονάδες 8 

44 

Β2) Έλα απηνθίλεην πνπ θηλείηαη επζύγξακκα θαη νκαιά ζε νξηδόληην δξόκν έρεη θηλεηηθή ελέξγεηα ίζε κε 

Κ. Σε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 ν νδεγόο αζθώληαο δύλακε ζηα θξέλα, επηβξαδύλεη ην απηνθίλεην ην νπνίν 

ζηακαηά λα θηλείηαη ηε ρξνληθή ζηηγκή t1. 

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε. 

Αλ ην απηνθίλεην θηλείηαη αξρηθά κε θηλεηηθή ελέξγεηα ίζε κε 4Κ, θαη ν νδεγόο θξελάξεη αζθώληαο ηελ 

ίδηα δύλακε ζηα θξέλα, ηόηε ην απηνθίλεην ζηακαηά ηε ρξνληθή ζηηγκή:: 

α) 2t1 β) 4t1 γ) t1/2 

Μονάδες 4 

Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

Μονάδες 9 

45 

Β2) Γύν ζώκαηα Α θαη B δηέξρνληαη ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 από ην 

ίδην ζεκείν ελόο επζύγξακκνπ δξόκνπ θηλνύκελα πξνο ηελ ίδηα 
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θαηεύζπλζε κε ηαρύηεηεο σΑ θαη πΒ αληίζηνηρα θαη ηζρύεη, πΑ = 2πΒ. ην δηπιαλό δηάγξακκα παξηζηάλεηαη ε 

αιγεβξηθή ηηκή ηεο ηαρύηεηαο ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν γηα ηα ζώκαηα Α θαη Β. 

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε. 

Αλ WA θαη WB, νη αιγεβξηθέο ηηκέο ηνπ νιηθνύ έξγνπ ησλ δπλάκεσλ πνπ αζθνύληαη ζηα ζώκαηα Α θαη Β 

αληίζηνηρα, ζηε ρξνληθή δηάξθεηα 0  t1 ηόηε ηζρύεη: 

α) WΑ > WB β) WΑ = WB γ) WΑ < WB 

Μονάδες 4 

Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

Μονάδες 9 

46 

Β2) Έλα απηνθίλεην πνπ θηλείηαη επζύγξακκα θαη νκαιά ζε νξηδόληην δξόκν έρεη θηλεηηθή ελέξγεηα ίζε κε 

Κ. Κάπνηα ρξνληθή ζηηγκή ν νδεγόο αζθώληαο δύλακε ζηα θξέλα, επηβξαδύλεη ην απηνθίλεην νπόηε κέρξη 

λα ζηακαηήζεη δηαλύεη δηάζηεκα ίζν κε s. 

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε. 

Αλ ην απηνθίλεην θηλείηαη αξρηθά κε δηπιάζηα θηλεηηθή ελέξγεηα θαη ν νδεγόο θξελάξεη αζθώληαο ηελ ίδηα 

δύλακε ζηα θξέλα, ηόηε γηα λα ζηακαηήζεη πξέπεη λα δηαλύζεη δηάζηεκα ίζν κε:: 

α) 2s β) 3s γ) s/2 

Μονάδες 4 

Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

Μονάδες 9 

47.

Β1. Κηβώηην κάδαο 500 kg βξίζθεηαη ζε θαηάζηξσκα θαξαβηνύ. Γεξαλόο κεηαθέξεη ην θηβώηην 

θαηαθόξπθα θαηά 10 m θάησ από ηελ αξρηθή ηνπ ζέζε θαη ην ηνπνζεηεί ζε βαγόλη (δηαδξνκή Ι). ηε 

ζπλέρεηα ην βαγόλη θηλείηαη ζε επζύγξακκεο νξηδόληηεο ξάγεο θαη κεηαθέξεη ην θηβώηην ζε απόζηαζε 100 m 

από ηε ζέζε πνπ ην ηνπνζέηεζε ν γεξαλόο (δηαδξνκή ΙΙ). 

Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε. 
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Αλ W1, θαη W2 είλαη ην έξγν πνπ παξάγεηαη από ην βάξνο ηνπ θηβσηίνπ θαηά ηηο 

δηαδξνκέο (Ι) θαη (ΙΙ) αληίζηνηρα, ηόηε ηζρύεη : 

α) W1 = W2 β) W1 > W2 γ) W1 < 

W2 

Μονάδες 4 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

Μονάδες 8 

48 

Β1) Έλαο ζθηέξ θηλείηαη επζύγξακκα. Η γξαθηθή παξάζηαζε ηεο ζέζεο ηνπ ζθηέξ ζε ζπλάξηεζε κε ην 

ρξόλν είλαη παξαβνιή θαη παξηζηάλεηαη ζην δηπιαλό δηάγξακκα. 

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε. 

Από ην δηάγξακκα απηό ζπκπεξαίλνπκε όηη ε θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ζθηέξ: 

α) απμάλεηαη. β) κεηώλεηαη γ) δε κεηαβάιιεηαη 

Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

49 

B2) Γύν απηνθίλεηα κε κάδεο m1>m2  θηλνύληαη ζε επζύγξακκν ηξαρύ δξόκν έρνληαο ηελ ίδηα θη-

λεηηθή ελέξγεηα. Κάπνηα ζηηγκή εθαξκόδνπλ ηα θξέλα ηνπο κπινθάξνληαο ηνπο ηξνρνύο 

πξνθαιώληαο δύλακε ηξηβήο ίδηνπ κέηξνπ θαη ζηα δύν απηνθίλεηα κε απνηέιεζκα λα 

επηβξαδπλζνύλ θαη ηειηθά λα ζηακαηήζνπλ. Μεγαιύηεξν δηάζηεκα κέρξη λα ζηακαηήζεη δηήλπζε: 

α) Σν απηνθίλεην κάδαο m1 β) Σν απηνθίλεην κάδαο m2 γ) Καη ηα δύν δηήλπζαλ ην ίδην δηάζηεκα 

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε. 

Μονάδες 4 

Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

Μονάδες 9 
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50

Β1) Έλαο αιεμηπησηηζηήο πνπ έρεη καδί κε ηνλ εμνπιηζκό ηνπ ζπλνιηθή κάδα Μ, πέθηεη από αεξνπιάλν 

πνπ πεηάεη ζε ύςνο Η. Αθνύ αλνίμεη ην αιεμίπησην, θηλνύκελνο γηα θάπνην ρξνληθό δηάζηεκα κε ζηαζεξή 

ηαρύηεηα, πξνζγεηώλεηαη ζην έδαθνο. 

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε. 

Αλ g είλαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο ηόηε ε κεραληθή ελέξγεηα ηνπ αιεμηπησηηζηή, ηε ρξνληθή ζηηγκή 

πνπ θηάλεη ζην έδαθνο είλαη:  

α) ίζε κε MgH.  

β) κηθξόηεξε από MgH.  

γ) κεγαιύηεξε από MgH. 

Μονάδες 4 

Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

Μονάδες 8 

51.
Β2) Έλα απηνθίλεην πνπ θηλείηαη επζύγξακκα θαη νκαιά ζε νξηδόληην δξόκν έρεη θηλεηηθή ελέξγεηα ίζε κε 

Κ. 

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε. 

Αλ ην απηνθίλεην δηπιαζηάζεη ηελ ηαρύηεηα ηνπ, ηόηε ε θηλεηηθή ηνπ ελέξγεηα απμάλεηαη θαηά:  

α) 2Κ β) 3Κ γ) 4Κ 

Μονάδες 4 

Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

Μονάδες 9 

52
Β1) Έλα ζώκα κάδαο m αθήλεηαη ειεύζεξν λα πέζεη από κηθξό ύςνο h πάλσ 

από ην έδαθνο. Η αληίζηαζε ηνπ αέξα ζεσξείηαη ακειεηέα θαη σο επίπεδν 

αλαθνξάο γηα ηε δπλακηθή ελέξγεηα ζεσξνύκε ην έδαθνο. 

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε. 

ην δηπιαλό δηάγξακκα παξηζηάλεηαη ζε ζπλάξηεζε ηνπ ύςνπο y από ην 

έδαθνο: 

α) ε κεραληθή ελέξγεηα ηνπ ζώκαηνο. 

 β) ε θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ζώκαηνο. 

γ) ε δπλακηθή ελέξγεηα ηνπ ζώκαηνο.   

Μονάδες 4 

Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

Μονάδες 8 
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α) 3Fo x β) 2 FoX γ) Fo x 

Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

54 

Β1) Έλαο καζεηήο θνξώληαο ηα παγνπέδηια ηνπ θηλείηαη επζύγξακκα 

ζε νξηδόληηα πίζηα παγνδξνκίνπ. ην δηπιαλό δηάγξακκα θαίλεηαη 

πσο κεηαβάιιεηαη ε ζέζε ηνπ καζεηή ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν. 

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε. 

Αλ ε θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ καζεηή ηηο ρξνληθέο ζηηγκέο t1 θαη t2, είλαη 

Κ1 θαη Κ2 αληίζηνηρα, ηόηε ηζρύεη: 

α) Κ1 > Κ2 β) Κ1 = Κ2 γ) Κ1 < Κ2 

Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

55 

Από έλα ζεκείν Ο πνπ βξίζθεηαη ζε ύςνο h πάλσ από ην έδαθνο βάιινληαη θαηαθόξπθα δπν 

ζθαίξεο Α θαη Β κε ηαρύηεηεο ίδηνπ κέηξνπ. Η ζθαίξα Α βάιιεηαη πξνο ηα πάλσ θαη ε ζθαίξα 

53.
Β1) ε έλα ζώκα πνπ εξεκεί ζε νξηδόληην δάπεδν αζθείηαη νξηδόληηα 

δύλακε F , ε αιγεβξηθή ηηκή ηεο νπνίαο ζε ζπλάξηεζε κε ηε ζέζε ρ 

ηνπ ζώκαηνο κεηαβάιιεηαη όπσο θαίλεηαη ζην δηπιαλό δηάγξακκα 

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε. 

Σν έξγν ηεο δύλακεο από ηε ζέζε ρν = 0, κέρξη ηε ζέζε ρ1 = 3ρ, είλαη 

ίζν κε: 
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Β πξνο ην έδαθνο. Αλ γλσξίδεηε όηη mB=2mA θαη ζεσξήζεηε ηελ επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο 

ζηαζεξή θαη ηελ αληίζηαζε ηνπ αέξα ακειεηέα. 

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. 

Αλ WA είλαη ην έξγν ηνπ βάξνπο ηεο ζθαίξαο Α θαη WB ην έξγν ηνπ βάξνπο ηεο ζθαίξαο Β κέρξη 

νη ζθαίξεο λα θηάζνπλ ζην έδαθνο ηζρύεη: 

α) WΑ=WΒ/2 β) WΑ=WΒ γ) WΑ=2WΒ 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

56 

Β2. Έλαο άλζξσπνο ζπξώρλεη ζε νξηδόληην δάπεδν έλα θηβώηην ην νπνίν θηλείηαη κε ζηαζεξή 

ηαρύηεηα. 

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε: 

Ο ξπζκόο κε ηνλ νπνίν κεηαθέξεηαη ελέξγεηα από ηνλ άλζξσπν ζην θηβώηην κε ηελ 

πάξνδν ηνπ ρξόλνπ, 

α) κεηώλεηαη β) παξακέλεη ζηαζεξόο γ) απμάλεηαη 

Μνλάδεο 4 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο 

Μνλάδεο 9 

57
Β2. Έλαο αιεμηπησηηζηήο κάδαο m πέθηεη θαηαθόξπθα πξνο ην έδαθνο έρνληαο, ιόγσ ηεο 

αληίζηαζεο ηνπ αέξα, ζηαζεξή ηαρύηεηα κέηξνπ σ. Η επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο θαηά ηελ 

θίλεζε ηνπ αιεμηπησηηζηή ζεσξείηαη ζηαζεξή θαη ίζε κε g. Όια ηα κεγέζε εθθξάδνληαη ζε 

κνλάδεο ηνπ SI. 

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε: 

Η ελέξγεηα πνπ κεηαθέξεηαη από ηνλ αιεμηπησηηζηή ζηνλ αέξα ζε θάζε δεπηεξόιεπην, 

εθθξαζκέλε ζε J είλαη ίζε κε 

α) mgπ β) mgπ
2

γ) 
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Μνλάδεο 4 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο 

Μνλάδεο 9 

58.

Β2. Έλαο αζιεηήο πεηάεη κηα κπάια θαηαθόξπθα πξνο ηα πάλσ πνπ θηάλεη ζε κέγηζην ύςνο 

(από ην ρέξη ηνπ) H. Η επίδξαζε ηνπ αέξα ζεσξείηαη ακειεηέα. 

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε: 

Σν ύςνο ζην νπνίν ε θηλεηηθή ελέξγεηα ηεο κπάιαο είλαη ε κηζή ηεο αξρηθήο ηεο είλαη ίζν κε 

α) Η/4 β) Η/2 γ) Η 

Μνλάδεο 4 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο 

Μνλάδεο 9 

59.
Β1. Έλα θηβώηην βξίζθεηαη αξρηθά αθίλεην ζε ιείν νξηδόληην επίπεδν. Σν θηβώηην αξρίδεη λα 

θηλείηαη ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s κε ηελ επίδξαζε ζηαζεξήο νξηδόληηαο δύλακεο. Η επίδξαζε 

ηνπ αέξα ζεσξείηαη ακειεηέα. 

Α) Να θαηαζθεπάζεηε πνηνηηθά ηε γξαθηθή παξάζηαζε ηνπ έξγνπ ηεο δύλακεο ζε 

ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν θίλεζεο ηνπ θηβσηίνπ 

Μνλάδεο 4 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ θαηαζθεπή ζαο 

Μνλάδεο 8 

60.

Β1. Έλα ζώκα θηλείηαη επζύγξακκα ζε νξηδόληην δξόκν. ην ζώκα αζθνύληαη ηξεηο δπλάκεηο 1, 

2 θαη 3 πνπ έρνπλ ηελ ίδηα θαηεύζπλζε κε ηε κεηαηόπηζε ηνπ ζώκαηνο. ηα παξαθάησ 

δηαγξάκκαηα απεηθνλίδνληαη ηα κέηξα ησλ δπλάκεσλ απηώλ ζε ζπλάξηεζε κε ηε ζέζε x ηνπ 

ζώκαηνο. 
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Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε. 

Αλ W1, W2 θαη W3 είλαη ηα έξγα πνπ παξάγνπλ νη δπλάκεηο 1, 2 θαη 3 αληίζηνηρα θαηά 

ηε κεηαηόπηζε ηνπ ζώκαηνο από ηε ζέζε x = 0 m έσο ηε ζέζε x= +2 m, ηόηε γηα ηα έξγα πνπ 

παξάγνπλ νη δπλάκεηο απηέο ηζρύεη: 

α) W1 = W2 θαη W2 > W3 β) W1 > W2 θαη W2 = W3 γ) W1 < W2 και W2 > 

W3 

Μνλάδεο 4 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

Μνλάδεο 8 

61

B2. Απηνθίλεην θηλείηαη ζε επζύγξακκν δξόκν. ε δπν ρξνληθέο ζηηγκέο t1 θαη t2 ην απηνθίλεην 

έρεη ηαρύηεηα κε κέηξν σ1 θαη σ2 θαη θηλεηηθή ελέξγεηα Κ1 θαη Κ2 αληίζηνηρα.  

Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε.  

Αλ γηα ηα κέηξα ησλ ηαρπηήησλ ηζρύεη, σ2 = 2σ1 ηόηε:  

α) Κ2 = 2Κ1 β) Κ1 = 4Κ2 γ) Κ2 = 4Κ1 

Μνλάδεο 4 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο 

62.

Β2. Μία κεηαιιηθή ζθαίξα εθηειεί ειεύζεξε πηώζε κε ηελ επίδξαζε κόλν ηνπ βάξνπο ηεο. ε 

ζεκείν Α ηεο ηξνρηάο ηεο έρεη ηαρύηεηα κέηξνπ σ θαη θηλεηηθή ελέξγεηα ίζε κε Κ. ε έλα άιιν 

ζεκείν Β πνπ βξίζθεηαη ρακειόηεξα από ην Α, έρεη ηαρύηεηα δηπιάζηνπ κέηξνπ, δειαδή ίζνπ 

κε 2π. 

Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε  
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Σν έξγν ηνπ βάξνπο ηεο ζθαίξαο θαηά ηε κεηαηόπηζε ηεο από ηε ζέζε Α ζηελ ζέζε Β είλαη ίζν 

κε :  

α) 3Κ β) 2Κ γ) 4Κ 

Μνλάδεο 4 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο 

Μνλάδεο 9 

63.
Β1. Μηθξή ζθαίξα εθηνμεύεηαη από ην έδαθνο θαηαθόξπθα πξνο ηα πάλσ. Η επηηάρπλζε ηεο 

βαξύηεηαο (g) είλαη ζηαζεξή θαη σο επίπεδν αλαθνξάο γηα ηε βαξπηηθή δπλακηθή ελέξγεηα 

ζεσξείηαη ην έδαθνο. 

Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή πξόηαζε. 

Η γξαθηθή παξάζηαζε ηεο βαξπηηθήο δπλακηθήο ελέξγεηαο (U) ηεο ζθαίξαο ζε ζπλάξηεζε κε ην 

ύςνο (y) από ην ζεκείν εθηόμεπζεο έρεη ηε κνξθή ηνπ δηαγξάκκαηνο: 

Μονάδες 4 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

Μνλάδεο 8 

64.
Β2. ε έλα θηβώηην πνπ είλαη αθίλεην ζε ιείν νξηδόληην δάπεδν: 

Πεξίπησζε Ι: Σε ρξνληθή ζηηγκή to = 0 s αξρίδεη λα αζθείηαη ζηαζεξή νξηδόληηα δύλακε 1. 

Πεξίπησζε ΙΙ: Σε ρξνληθή ζηηγκή to = 0 s αξρίδεη λα αζθείηαη ε δύλακε 1 (πνπ αζθείηαη θαη 

ζηελ πεξίπησζε Ι) ηαπηόρξνλα κε κηα άιιε ζηαζεξή νξηδόληηα δύλακε 2 όπσο ζην παξαθάησ 

ζρήκα. 

physicsT 
users.sch.gr/lthiveos/wordpressΦΥΣΙΚΗ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ



Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε 

Ολνκάδνπκε WF1(I) ην έξγν πνπ παξάγεη ε 1 ζε ρξνληθό δηάζηεκα Γt ζηελ 

πεξίπησζε Ι θαη WF1(II)  ην έξγν πνπ παξάγεη ε 1 ίδην ρξνληθό δηάζηεκα Γt ζηελ 

πεξίπησζε ΙΙ. Θα ηζρύεη: 

(α) WF1(I) < WF1(II) (β) WF1(I) > WF1(II) (γ) WF1(I) = WF1(II) 

Μονάδες 4 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο 

Μονάδες 9 

65.
Β2. Οη γξαθηθέο παξαζηάζεηο ησλ ηηκώλ δύν νξηδόληησλ δπλάκεσλ ζε 

ζπλάξηεζε κε ηε ζέζε θαίλνληαη ζην ζρήκα. Οη δπλάκεηο αζθνύληαη ζε δύν 

κηθξά ζώκαηα πνπ θηλνύληαη ζε νξηδόληην δάπεδν. 

Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε  

Αλ ηα ζώκαηα κεηαηνπίδνληαη θαηά ην ίδην δηάζηεκα κέζσ πνηαο δύλακεο 

κεηαθέξεηαη πεξηζζόηεξε ελέξγεηα ζην αληίζηνηρν ζώκα; 

α) ηεο δύλακεο (1)  

β) ηεο δύλακεο (2)  

γ) Καη ζηηο δπν πεξηπηώζεηο ε κεηαθεξόκελε ελέξγεηα είλαη ε ίδηα. 

Μνλάδεο 4 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

Μνλάδεο 9 

physicsT 
users.sch.gr/lthiveos/wordpressΦΥΣΙΚΗ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ



Β1. Έλα ζώκα κάδαο 2 kg βξίζθεηαη ζην έδαθνο (ζέζε Α) κε κεδεληθή δπλακηθή ελέξγεηα. 

Κάπνηα ρξνληθή ζηηγκή αζθείηαη ζην ζώκα ζηαζεξή θαηαθόξπθε δύλακε  κέηξνπ 30 Ν κε 

απνηέιεζκα κεηά από ιίγν λα βξίζθεηαη ζηε ζέζε Γ ζε ύςνο h = 5 m πάλσ από ην έδαθνο. Η 

αληίζηαζε ηνπ αέξα είλαη ακειεηέα 

Γίλεηαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο g = 10 m/s
2

Α) Να επηιέμηε ηε ζσζηή απάληεζε 

α) Η βαξπηηθή δπλακηθή ελέξγεηα ηνπ ζώκαηνο ζηε ζέζε Γ είλαη ίζε κε 50 J.  

β) Η θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ζώκαηνο ζηε ζέζε Γ είλαη ίζε κε 150 J.  

γ) Η κεηαβνιή ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο ηνπ ζώκαηνο από ηε ζέζε Α κέρξη ηε ζέζε Γ είλαη ίζε 

κε 50 J. 

Μνλάδεο 4 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο 

Μνλάδεο 8 

67.
Β2. Οη γξαθηθέο παξαζηάζεηο ησλ ηηκώλ δύν νξηδόληησλ δπλάκεσλ ζε 

ζπλάξηεζε κε ηε ζέζε θαίλνληαη ζην ζρήκα. Οη δπλάκεηο αζθνύληαη ζε δύν 

κηθξά ζώκαηα πνπ θηλνύληαη ζε νξηδόληην δάπεδν. 

Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε  

Αλ ηα ζώκαηα κεηαηνπίδνληαη θαηά ην ίδην δηάζηεκα κέζσ πνηαο δύλακεο 

κεηαθέξεηαη πεξηζζόηεξε ελέξγεηα ζην αληίζηνηρν ζώκα; 

α) ηεο δύλακεο (1)  

β) ηεο δύλακεο (2)  

γ) Καη ζηηο δπν πεξηπηώζεηο ε κεηαθεξόκελε ελέξγεηα είλαη ε ίδηα. 

Μνλάδεο 4 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

Μνλάδεο 9 

68.

Β1. Μηθξή ζθαίξα εθηνμεύεηαη από ην έδαθνο θαηαθόξπθα πξνο ηα πάλσ. Η επηηάρπλζε ηεο 

βαξύηεηαο (g) είλαη ζηαζεξή θαη σο επίπεδν αλαθνξάο γηα ηε βαξπηηθή δπλακηθή ελέξγεηα 

ζεσξείηαη ην έδαθνο. Η αληίζηαζε ηνπ αέξα είλαη ακειεηέα.  

66.
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Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή πξόηαζε. 

Η γξαθηθή παξάζηαζε ηεο κεραληθήο ελέξγεηαο (Δ) ηεο ζθαίξαο ζε ζπλάξηεζε κε ην ύςνο (y) 

από ην ζεκείν εθηόμεπζεο έρεη ηε κνξθή ηνπ δηαγξάκκαηνο: 

Μνλάδεο 4 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

Μνλάδεο 8 

69.
Β1. Πνδήιαην θηλείηαη ζε επζύγξακκν δξόκν. ε δπν ρξνληθέο ζηηγκέο t1 θαη t2 ην πνδήιαην έρεη 

ηαρύηεηα κε κέηξν π1 θαη π2 θαη θηλεηηθή ελέξγεηα Κ1 θαη Κ2 αληίζηνηρα.  

Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε. 

Αλ γηα ηα κέηξα ησλ ηαρπηήησλ ηζρύεη, σ2 = 2σ1 ηόηε: 

α) Κ2 = 2Κ1 β) Κ2 = 4Κ1 γ) Κ1 = 4Κ2 

Μνλάδεο 4 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

Μνλάδεο 8 
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Β2. Γύν όκνηεο κεηαιιηθέο ζθαίξεο 1 θαη 2 , ίδηαο κάδαο, αθήλνληαη ηαπηόρξνλα λα 

εθηειέζνπλ ειεύζεξε πηώζε, από ύςνο h1 ε 1 θαη από ύςνο h2 ε 2, πάλσ από ηελ επηθάλεηα 

ηεο Γεο. Η αληίζηαζε ηνπ αέξα είλαη ακειεηέα θαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο ζηαζεξή.  

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. 

Αλ h1= 2h2, ηόηε: 

α) Η ζθαίξα 1 θζάλεη ζην έδαθνο έρνληαο ηαρύηεηα δηπιάζηνπ κέηξνπ από ηελ ηαρύηεηα ηεο 

ζθαίξαο 2. 

β) Οη δύν ζθαίξεο θηάλνπλ ηαπηόρξνλα ζην έδαθνο. 

γ) Η ζθαίξα 1 θζάλεη ζην έδαθνο έρνληαο δηπιάζηα θηλεηηθή ελέξγεηα από ηε ζθαίξα 2. 

Μνλάδεο 4 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο 

Μνλάδεο 9 

71.

Β1. Από ηελ ηαξάηζα κηαο πνιπθαηνηθίαο αθήλνληαη λα πέζνπλ κία μύιηλε ζθαίξα Α κάδαο m 

θαη κία ζηδεξέληα ζθαίξα Β ηξηπιάζηαο κάδαο. Οη δύν ζθαίξεο εθηεινύλ ειεύζεξε πηώζε θαη 

ζπλεπώο ε επίδξαζε ηνπ αέξα ζεσξείηαη ακειεηέα. 

Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε.  

Αλ ΚΑ είλαη ε θηλεηηθή ελέξγεηα πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζθαίξα Α θαη ΚΒ ε θηλεηηθή ελέξγεηα πνπ 

αληηζηνηρεί ζηε ζθαίξα Β, ειάρηζηα πξηλ νη ζθαίξεο αθνπκπήζνπλ ζην έδαθνο, ηόηε ηζρύεη 

ηζρύεη:  

α) ΚΑ = ΚΒ β) ΚΑ = 3ΚΒ γ) ΚΒ = 3ΚΑ 

Μνλάδεο 4 

Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

Μνλάδεο 8 

70.

physicsT 
users.sch.gr/lthiveos/wordpressΦΥΣΙΚΗ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ



72

Β1. Γύν ζώκαηα κε δηαθνξεηηθέο κάδεο έρνπλ ηελ ίδηα θηλεηηθή ελέξγεηα θαη θηλνύληαη πάλσ ζε 

ιείν νξηδόληην δάπεδν πξνο ηελ ίδηα θαηεύζπλζε. 

Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε. 

Αλ αζθεζεί ζε θαζέλα ζώκα δύλακε ίδηνπ κέηξνπ θαη θαηεύζπλζεο αληίζεηεο κε ηελ ηαρύηεηα 

ησλ ζσκάησλ ηόηε νη απνζηάζεηο πνπ ζα δηαλύζνπλ ηα ζώκαηα κέρξη λα ζηακαηήζνπλ: 

α) ζα είλαη ίζεο 

β) ζα είλαη άληζεο 

γ) δελ έρσ όια ηα δεδνκέλα γηα λα ζπκπεξάλσ 

Μνλάδεο 4 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

Μνλάδεο 8 

73.

Β2. Από ην έδαθνο θαη από ηελ ζέζε yo=0 ηνπ θαηαθόξπθνπ άμνλα y εθηνμεύνπκε θαηαθόξπθα 

πξνο ηα πάλσ κηα κπίιηα κε ηαρύηεηα κέηξνπ σ θαη θηλεηηθή ελέξγεηα Κ. ε θάπνην ύςνο y1 ε 

κπίιηα έρεη ηαρύηεηα κέηξνπ σ/2. Η αληίζηαζε ηνπ αέξα λα ζεσξεζεί ακειεηέα ε επηηάρπλζε 

ηεο βαξύηεηαο ζηαζεξή. 

Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε. 

Η κεηαβνιή ηεο δπλακηθήο ελέξγεηαο ηνπ ζώκαηνο από ηε ζέζε yo έσο ηε ζέζε y1 είλαη: 

α) 5K/4 β) -5K/4 γ) 3K/4 

Μνλάδεο 4 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

Μνλάδεο 9 
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74.

Β1. Γπν κηθξέο ζθαίξεο 1 θαη 2 καδώλ m1 θαη m2 αληίζηνηρα κε m2 = 2m1, 

αθήλνληαη ηαπηόρξνλα λα πέζνπλ από δπν ζεκεία πνπ βξίζθνληαη ζε ύςε h1 

θαη h2 αληίζηνηρα κε h1= 2h2. Η αληίζηαζε ηνπ αέξα ζεσξείηαη ακειεηέα θαη ε 

επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο έρεη ζηαζεξή ηηκή ίζε κε g. 

Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε. 

Αλ W1 θαη W2 είλαη ηα έξγα ησλ βαξώλ ησλ δύν ζθαηξώλ 1 θαη 2 από ην 

ζεκείν πνπ αθέζεθαλ θαη κέρξη λα θηάζνπλ ζην έδαθνο, ηόηε ηζρύεη: 

α) W1 = 2 W2 β) W1 = W2 γ) W2 = 2W1 

Μνλάδεο 4 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

Μνλάδεο 8 

75.

Β1. Έλα απηνθίλεην (Α) έρεη ηεηξαπιάζηα κάδα από κία κνηνζηθιέηα (Μ). Σα δύν νρήκαηα 

θηλνύληαη ζε επζύγξακκν δξόκν θαη έρνπλ ηελ ίδηα θηλεηηθή ελέξγεηα. 

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. 

Αλ σΑ θαη πΜ είλαη ηα κέηξα ησλ ηαρπηήησλ ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ηεο κνηνζηθιέηαο αληίζηνηρα, 

ηόηε ν ιόγνο ηνπο , ηζνύηαη κε: 

α)  β) γ) 2 

Μνλάδεο 4 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο . 

Μνλάδεο 8 
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76.

Β2. Μηθξή ζθαίξα βξίζθεηαη πάλσ ζην έδαθνο. Η ζθαίξα εθηνμεύεηαη θαηαθόξπθα πξνο ηα 

πάλσ κε θηλεηηθή ελέξγεηα Κ, νπόηε θηάλεη ζε ύςνο H πάλσ από ην έδαθνο. Η αληίζηαζε ηνπ 

αέξα λα ζεσξεζεί ακειεηέα. Η επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο g είλαη ζηαζεξή. 

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε. 

Αλ ε ίδηα ζθαίξα εθηνμεπόηαλ από ην έδαθνο θαηαθόξπθα πξνο ηα πάλσ έρνληαο δηπιάζηα 

θηλεηηθή ελέξγεηα 2K, ηόηε ην κέγηζην ύςνο ζην νπνίν ζα έθηαλε ζα ήηαλ, 

α) H β) H/2 γ) 2H 

Μνλάδεο 4 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο 

Μονάδες 9 

77.

Β2. Μηθξή ζηδεξέληα ζθαίξα κάδαο m βξίζθεηαη αξρηθά ζην έδαθνο. Η ζθαίξα εθηνμεύεηαη 

θαηαθόξπθα πξνο ηα πάλσ κε αξρηθή ηαρύηεηα κέηξνπ σ0. Η αληίζηαζε ηνπ αέξα λα ζεσξεζεί 

ακειεηέα. 

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε. 

Η θηλεηηθή ελέξγεηα πνπ ζα έρεη ε ζθαίξα θηάλνληαο μαλά ζην έδαθνο ζα είλαη: 

α) ίζε κε ηελ πνζόηεηα 

β) κηθξόηεξε από ηελ πνζόηεηα 

γ) κεγαιύηεξε από ηελ πνζόηεηα 

Μνλάδεο 4 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο 
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Μονάδες 9 

78.

Β2. Μηθξό ζώκα είλαη αξρηθά αθίλεην πάλσ ζε ιείν νξηδόληην επίπεδν. Με ηελ επίδξαζε 

ζηαζεξήο νξηδόληηαο δύλακεο  κεηαηνπίδεηαη θαηά x πάλσ ζηνλ νξηδόληην πξνζαλαηνιηζκέλν 

άμνλα Ox, νπόηε απνθηά θηλεηηθή ελέξγεηα K. Αλ ε κεηαηόπηζε ηνπ ζώκαηνο κε ηελ επίδξαζε 

ηεο ίδηαο δύλακεο ήηαλ 2x, ηόηε ε θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ζώκαηνο ζα ήηαλ ίζε κε: 

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. 

α) 2Κ β) γ) 4Κ 

Μνλάδεο 4 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο 

Μονάδες 9 

79.

Β2. Γύν κηθξέο όκνηεο ζηδεξέληεο ζθαίξεο Α θαη Γ πνπ έρνπλ ίζεο κάδεο βξίζθνληαη ζε ύςνο hA 

θαη hΓ αληίζηνηρα από ην έδαθνο. Οη ζθαίξεο αθήλνληαη λα πέζνπλ ειεύζεξα. Οη αληηζηάζεηο 

ηνπ αέξα λα ζεσξεζνύλ ακειεηέεο. Αλ WA θαη WΓ είλαη ηα έξγα ησλ βαξώλ ηνπο αληίζηνηρα, 

από ην ζεκείν πνπ μεθίλεζαλ λα θηλνύληαη θαη κέρξη λα θηάζνπλ ζην έδαθνο, ηζρύεη: 

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε, 
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Μνλάδεο 4 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο 

80

Β2. Γπν μύιηλα θηβώηηα Α θαη Γ βξίζθνληαη αθίλεηα ζην έδαθνο. Με ηε βνήζεηα γεξαλνύ ηα δπν 

θηβώηηα κεηαθέξνληαη από ην έδαθνο ζηελ ηαξάηζα ελόο θηηξίνπ, ζην ίδην ρξνληθό δηάζηεκα. Η 

κάδα ηνπ θηβσηίνπ Α είλαη κεγαιύηεξε από ηε κάδα ηνπ θηβσηίνπ Γ. Η αληίζηαζε ηνπ αέξα λα 

ζεσξεζεί ακειεηέα. Η επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο g είλαη ζηαζεξή. 

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. 

Η κέζε ηζρύο πνπ απέδσζε ν γεξαλόο γηα ηε κεηαθνξά ηνπ θηβσηίνπ Α είλαη, 

α) κεγαιύηεξε από ηε κέζε ηζρύ γηα ηε κεηαθνξά ηνπ θηβσηίνπ Γ. 

β) ίζε κε ηε κέζε ηζρύ γηα ηε κεηαθνξά ηνπ θηβσηίνπ Γ. 

γ) κηθξόηεξε από ηε κέζε ηζρύ γηα ηε κεηαθνξά ηνπ θηβσηίνπ Γ. 

Μνλάδεο 4 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο 
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Β1. Δξγάηεο δέλεη κε αβαξέο ζθνηλί έλα θηβώηην θαη ην ζύξεη ζε νξηδόληην δάπεδν, όπσο 

παξηζηάλεηαη ζηελ εηθόλα. Σν θηβώηην θηλείηαη κε ζηαζεξή ηαρύηεηα. Η επίδξαζε ηνπ αέξα 

ζεσξείηαη ακειεηέα. 

Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε. 

Αλ ζπκβνιίζνπκε κε WF ην έξγν ηεο δύλακεο πνπ αζθεί ν εξγάηεο ζην θηβώηην, θαη WT ην 

έξγν ηεο δύλακεο ηεο ηξηβήο νιίζζεζεο ηόηε γηα θάζε κεηαηόπηζε ηνπ θηβσηίνπ ζα ηζρύεη: 

α) WF > WT β) WT = -WF γ) WF < WT 

Μνλάδεο 4 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

Μνλάδεο 8 

82

Β1. Έλαο αιεμηπησηηζηήο πέθηεη από ην αεξνπιάλν ρσξίο αξρηθή ηαρύηεηα θαη αθνύ αλνίμεη ην 

αιεμίπησην θηλνύκελνο γηα θάπνην ρξνληθό δηάζηεκα κε ζηαζεξή ηαρύηεηα πξνζγεηώλεηαη ζην 

έδαθνο 

Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε. 

Αλ ζπκβνιίζνπκε κε WB ην έξγν ηνπ βάξνπο ηνπ αιεμηπησηηζηή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πηώζεο 

ηνπ θαη Κ ηε θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ αιεμηπησηηζηή θαηά ηε πξνζγείσζε ηνπ ζα ηζρύεη: 

α) WB > Κ   β) WB = Κ   γ )  WB < Κ 

Μνλάδεο 4 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

Μνλάδεο 8 

81.
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83

B1. Σε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s δπν αιεμηπησηηζηέο ίδηαο κάδαο εγθαηαιείπνπλ ην αεξνπιάλν ζην 

νπνίν επέβαηλαλ θαη αξρηθά εθηεινύλ ειεύζεξε πηώζε. Οη δπν αιεμηπησηηζηέο αλνίγνπλ ηα 

αιεμίπησηά ηνπο ηηο ρξνληθέο ζηηγκέο t1 θαη t2=2t1 αληίζηνηρα νπόηε αξρίδνπλ λα θηλνύληαη κε 

ζηαζεξή ηαρύηεηα κε ηελ νπνία θαη πξνζγεηώλνληαη. 

Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε. 

Αλ P1 θαη P2 είλαη νη ξπζκνί παξαγσγήο έξγνπ από ηα βάξε ησλ αιεμηπησηηζηώλ θαηά 

ηε θίλεζή ηνπο κε ζηαζεξή ηαρύηεηα ηόηε ηζρύεη: 

α) P1= P2 β) P2 = 2P1 γ) P2 = 4P1 

Μνλάδεο 4 

B) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.

Μνλάδεο 8 

84.

Β1. Μηα κεραλή Α παξάγεη έξγν 4000 J ζε ρξνληθό δηάζηεκα ίζν κε 10 s. Μηα δεύηεξε κεραλή 

Β παξάγεη έξγν 1600 J ζε ρξνληθό δηάζηεκα ίζν κε 4 s. 

Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε. 

Αλ ΡΑ ε ηζρύο ηεο κεραλήο Α θαη ΡΒ ε ηζρύο ηεο κεραλήο Β, ηόηε ηζρύεη: 

( Α )  ΡΑ =  Ρ Β ( Β )  ΡΑ >  Ρ Β ( Γ )  ΡΒ >  ΡΑ 

Μνλάδεο 4 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

Μνλάδεο 8 
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Β1. Γύν κηθξέο ζθαίξεο 1 θαη 2 καδώλ m1 θαη m2 αληίζηνηρα κε m2 = 2m1, 

αθήλνληαη ηαπηόρξνλα λα πέζνπλ από δύν ζεκεία πνπ βξίζθνληαη ζε ύςε h1 θαη 

h2 αληίζηνηρα κε h1 = 2h2. Η αληίζηαζε ηνπ αέξα ζεσξείηαη ακειεηέα θαη ε 

επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο έρεη ζηαζεξή ηηκή ίζε κε g.  

Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε. 

Αλ W1 θαη W2 είλαη ηα έξγα ησλ βαξώλ ησλ 1 θαη 2 αληίζηνηρα, από ην 

ζεκείν πνπ αθέζεθαλ θαη κέρξη λα θηάζνπλ ζην έδαθνο, ηόηε ηζρύεη: 

α) W1 = 2W2        β) W1 = W2 γ )  W2 = 2W1 

Μνλάδεο 4 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

Μνλάδεο 8 

86

Β2. Κηβώηην βξίζθεηαη αξρηθά αθίλεην ζε ιείν νξηδόληην δάπεδν ζηε ζέζε xν = 0 m, ελόο νξηδό-

ληηνπ άμνλα x'x. Σε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s έλαο εξγάηεο ζπξώρλεη θαη αξρίδεη λα θηλεί ην 

θηβώηην αζθώληαο ζε απηό ζηαζεξή νξηδόληηα δύλακε κέηξνπ . 

A) Αλ κε x ζπκβνιίζνπκε ηε ζέζε ηνπ θηβσηίνπ θαη κε Κ ηελ θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ 

θηβσηίνπ ζηε ζέζε απηή, λα απνδείμεηε ηε ζρέζε ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο ζε ζπλάξηεζε κε ηε 

ζέζε ηνπ θηβσηίνπ. 

Μνλάδεο 7 

B) Να ζρεδηάζεηε πνηνηηθά ηε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο Κ, ζε 

ζπλάξηεζε κε ηε ζέζε x. 

Μνλάδεο 6 

87.

Β1. Έλα θηβώηην είλαη αξρηθά αθίλεην ζε ιείν νξηδόληην επίπεδν. ην θηβώηην αζθείηαη 

νξηδόληηα δύλακε πνπ ε ηηκή ηεο κεηαβάιιεηαη κε ηε ζέζε ηνπ θηβσηίνπ όπσο θαίλεηαη ζην 

δηάγξακκα ηεο δηπιαλήο εηθόλαο. Η επίδξαζε ηνπ αέξα ζεσξείηαη ακειεηέα. 

85
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Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε:  

ηε ζέζε x = 3 m ην θηβώηην έρεη θηλεηηθή ελέξγεηα, 

α) 20 J   β) 30 J   γ) 40 J 

Μνλάδεο 4 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

Μνλάδεο 8 

88.

Β1. Δξγάηεο δέλεη κε αβαξέο ζθνηλί έλα θηβώηην αξρηθά αθίλεην θαη 

ην ζύξεη ζε ιείν νξηδόληην δάπεδν, όπσο παξηζηάλεηαη ζηε δηπιαλή 

εηθόλα. Γίλεηαη όηη ζ = 60
ν
 (ημ60

ο
 = , ζσν60

ο
 = —). Η

επίδξαζε ηνπ αέξα παξαιείπεηαη. 

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε:  

Όηαλ ην θηβώηην κεηαηνπίδεηαη θαηά δηάζηεκα x έρεη θηλεηηθή ελέξγεηα 

α )   Fx  β) F·ρ  γ) F·x  

Μνλάδεο 4 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο 
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89.

Β1. Γπν θηβώηηα Α θαη Β βξίζθνληαη δίπια-δίπια αθίλεηα ζε ιείν νξηδόληην επίπεδν. Σε 

ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s αζθνύληαη ζηα θηβώηηα δπν ζηαζεξέο δπλάκεηο A θαη B ίζνπ κέηξνπ 

αληίζηνηρα όπσο θαίλεηαη ζηε δηπιαλή εηθόλα. Σα δπν θηβώηηα αξρίδνπλ λα θηλνύληαη 

επζύγξακκα ζην επίπεδν. Γίδεηαη όηη ζ=60 ( ημ60
ο
 = , ζσν60

ο
 =   ) θαη όηη ε επίδξαζε ην

αέξα είλαη ακειεηέα. 

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. 

Αλ κεηά από ίζεο κεηαηνπίζεηο, από ην ζεκείν εθθίλεζεο ηνπο ηα θηβώηηα 

έρνπλ θηλεηηθέο ελέξγεηεο ΚΑ θαη ΚΒ αληίζηνηρα ηόηε ηζρύεη: 

α) KA = β) ΚΑ  = ΚΒ  γ) ΚΑ  = 2ΚΒ  

Μνλάδεο 4 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο 

Μνλάδεο 8 

90.

Β1. Μαζεηήο ζπξώρλεη ζξαλίν πνπ βξίζθεηαη ζε νξηδόληην δάπεδν αίζνπζαο, αζθώληαο ζε απηό 

νξηδόληηα δύλακε κε ηελ επίδξαζε ηεο νπνίαο ην ζξαλίν θηλείηαη κε ζηαζεξή ηαρύηεηα. Η 

αληίζηαζε ηνπ αέξα παξαιείπεηαη. 

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε: 

Αλ ζπκβνιίζνπκε κε WF ην έξγν ηεο δύλακεο πνπ αζθεί ν καζεηήο, WB ην έξγν ηεο 

δύλακεο ηνπ βάξνπο ηνπ ζξαλίνπ, WN ην έξγν ηεο θάζεηεο αληίδξαζεο πνπ αζθείηαη από ην 

δάπεδν ζην ζξαλίν θαη WT ην έξγν ηεο ηξηβήο νιίζζεζεο ηόηε: 

Α) WF= WB= WN= WT=0
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Β) WB= WN= WT=0 ΚΑΙ WF ≠ 0

Γ)  WB= WN =0 ΚΑΙ WF= - WT 

Μνλάδεο 4 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

91.

Β1) ε κία ζθαίξα πνπ θηλείηαη θαηά κήθνο ηνπ άμνλα x'x αζθείηαη δύλακε  ην κέηξν ηεο 

νπνίαο δίλεηαη ζε ζπλάξηεζε κε ηε ζέζε ηεο ζθαίξαο από ηε ζρέζε: 

F = 30 - 2x (S.I.). 

Α) Από ηηο παξαθάησ ηξεηο επηινγέο, λα επηιέμεηε απηήλ πνπ ζεσξείηε ζσζηή.  

To έξγν ηεο δύλακεο γηα ηε κεηαθίλεζε ηεο ζθαίξαο από ηε ζέζε x = 0 m κέρξη ηε ζέζε x = 5m 

είλαη ίζν κε: 

α) WF =125J β) WF=100J γ) WF=50J 

Μνλάδεο 4 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο 

Μνλάδεο 8 

92

B2. ε θηβώηην πνπ αξρηθά εξεκεί ζε ιείν νξηδόληην δάπεδν αζθείηαη νξηδόληηα δύλακε  θαη 

απηό αξρίδεη λα θηλείηαη επζύγξακκα θαηά κήθνο ηνπ άμνλα x'x. ηε δηπιαλή εηθόλα θαίλεηαη ην 

δηάγξακκα ηνπ κέηξνπ ηεο δύλακεο  ζε ζπλάξηεζε κε ηε ζέζε ηνπ ζώκαηνο. Γλσξίδεηε αθόκε 

πσο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξώηνπ δεπηεξνιέπηνπ ηεο θίλεζεο ηνπ ην θηβώηην κεηαηνπίζηεθε 

δύν κέηξα. 

Α) Από ηηο παξαθάησ ηξεηο επηινγέο, λα επηιέμεηε απηήλ πνπ ζεσξείηε ζσζηή.  
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α) Σν θηβώηην έρεη κάδα 16 Kg θαη ηε ζηηγκή πνπ έρεη 

κεηαηνπηζηεί 3 m ε θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ είλαη ίζε κε 96 J. 

β) Σν θηβώηην έρεη κάδα 16 Kg θαη ηε ζηηγκή πνπ 

έρεη κεηαηνπηζηεί 3 m ε θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ είλαη 

ίζε κε 160 J. 

γ) Σν θηβώηην έρεη κάδα 32 Kg θαη ηε ζηηγκή πνπ 

έρεη κεηαηνπηζηεί 3 m ε θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ είλαη 

ίζε κε 160 J. 

Μνλάδεο 4 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

Μνλάδεο 9 

93.

Β2. Έλα ζώκα κάδαο m εξεκεί πάλσ ζε ιείν νξηδόληην επίπεδν. Αζθνύκε ζε απηό κηα νξηδόληηα δύλακε 

πνπ ε ηηκή ηεο κεηαβάιιεηαη κε ηε κεηαηόπηζε όπσο θαίλεηαη ζηελ δηπιαλή γξαθηθή παξάζηαζε. 

Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε  

Η ηαρύηεηα πνπ απνθηά ην ζώκα όηαλ κεηαηνπίδεηαη από ηε ζέζε χ=0 η έσο ηε ζέζε ρ = χ2 είλαη: 

Μνλάδεο 4 
Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο 

Μνλάδεο 9 

94

Β1. Έλαο άλζξσπνο ζπξώρλεη κε ζηαζεξή νξηδόληηα δύλακε θαη κεηαθηλεί έλα θηβώηην πνπ 

βξίζθεηαη ζε νξηδόληην δάπεδν θαη ήηαλ αξρηθά αθίλεην. 

Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε 

α) Σν έξγν ηεο δύλακεο πνπ αζθεί ν άλζξσπνο είλαη ζεηηθό ελώ ην έξγν ηνπ βάξνπο είλαη 

κεδέλ 

β) Σν έξγν ηεο δύλακεο πνπ αζθεί ν άλζξσπνο είλαη ζεηηθό ελώ ην έξγν ηεο ηξηβήο είλαη κεδέλ 

γ) Σν έξγν ηεο δύλακεο πνπ αζθεί ν άλζξσπνο θαζώο θαη ην έξγν ηεο ηξηβήο είλαη ζεηηθά. 
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Μονάδες 4 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο 

Μονάδες 8 

95.

Β1. Έλα ζώκα θηλείηαη ζε ιείν νξηδόληην επίπεδν ππό ηελ επίδξαζε νξηδόληηαο ζπληζηακέλεο 

δύλακεο όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα. 

Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή πξόηαζε 

Αλ ε δύλακε πνπ επηηαρύλεη ην ζώκα δελ είλαη ζηαζεξή αιιά ειαηηώλεηαη ηόηε ε θηλεηηθή ελέξγεηα 

ηνπ ζώκαηνο 

α) απμάλεηαη β) ειαηηώλεηαη γ) κέλεη ζηαζεξή 

Μονάδες 4 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο 

Μονάδες 8 

96.

Β1. Αιεμηπησηηζηήο πέθηεη από αεξνπιάλν ηε ρξνληθή ζηηγκή t0. Μεηά από ρξνληθό δηάζηεκα Γt 

αθόηνπ εγθαηέιεηςε ην αεξνπιάλν αξρίδεη λα θηλείηαη κε ζηαζεξή ηαρύηεηα κέρξη λα πξνζγεησζεί 
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ζην έδαθνο 

Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή πξόηαζε. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θίλεζεο κε ζηαζεξή ηαρύηεηα ε κεραληθή ελέξγεηα ηνπ αιεμηπησηηζηή: 

α) απμάλεηαη β) παξακέλεη ζηαζεξή γ) κεηώλεηαη 

Μονάδες 4 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο 

Μονάδες 8 

97

Β1. ώκα θηλείηαη κε ζηαζεξή ηαρύηεηα κέηξνπ σ0. ην ζώκα αζθείηαη δύλακε F ζηελ δηεύζπλζε 

ηεο θίλεζεο ηνπ, κε θνξά ίδηα κε ηεο σ0 . Σν κέηξν ηεο δύλακεο ζε ζπλάξηεζε κε ηε ζέζε ηνπ 

ζώκαηνο κεηαβάιιεηαη όπσο θαίλεηαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα: 

Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή πξόηαζε. 

Σν κέηξν ηεο ηαρύηεηαο ηνπ ζώκαηνο : 

α) κεηώλεηαη β) κέλεη ζηαζεξό γ) απμάλεηαη 

Μονάδες 4 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο 

Μονάδες 8 
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Όηαλ ην θηβώηην ζα έρεη κεηαηνπηζηεί θαηά x ηόηε ζα θηλείηαη κε ηαρύηεηα ηεο νπνίαο ην κέηξν ζα 

δίδεηαη από ηε ζρέζε 

98

Β2 Ξύιηλν θηβώηην κάδαο m βξίζθεηαη αθίλεην πάλσ ζε 

επίπεδν νξηδόληην δάπεδν κε ην νπνίν έρεη ζπληειεζηή 

ηξηβήο νιίζζεζεο μ. Τη τρονική ζηιγμή t0 = 0 s o άλζξσπνο 

πνπ παξηζηάλεηαη ζην δηπιαλό ζρήκα ζπξώρλεη ην μύιηλν 

θηβώηην. αζθώληαο ζε απηό ζηαζεξή νξηδόληηα δύλακε 

 F για ηελ ηηκή ηεο νπνίαο ηζρύεη ε ζρέζε F > m κ g . Η 

επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο είλαη g θαη ε επίδξαζε ηνπ αέξα 

είλαη ακειεηέα. 

Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή πξόηαζε. 

Μονάδες 4 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο 

Μονάδες 9 

99.

Β2. Μηα πέηξα κάδαο m = 2 kg αθήλεηαη λα πέζεη από ύςνο 50 m· Γίλεηαη ην κέηξν ηεο επηηάρπλζεο 

ηεο βαξύηεηαο g = 10 m/s
2
 θαη όηη ε επίδξαζε ηνπ αέξα είλαη ακειεηέα. Σξεηο ζπκκαζεηέο 

δηαθσλνύλ γηα ηελ ελέξγεηα πνπ έρεη ε πέηξα ζε ύςνο ζε ύςνο 30 m από ηελ επηθάλεηα ηεο Γεο. Ο 

Κώζηαο ηζρπξίδεηαη όηη ε πέηξα έρεη θηλεηηθή ελέξγεηα 600 J, ε Διέλε ηζρπξίδεηαη όηη ε πέηξα έρεη 

δπλακηθή ελέξγεηα 1000 J θαη ν άββαο όηη ε πέηξα έρεη θηλεηηθή ελέξγεηα 400 J. 

Ωο επίπεδν κεδεληθήο δπλακηθήο ελέξγεηαο ζεσξείηαη ε επηθάλεηα ηεο Γεο 

Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή πξόηαζε. 
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σζηόο είλαη ν ηζρπξηζκόο: 

α) ηνπ Κώζηα β) ηεο Διέλεο γ) ηνπ άββα 

Μονάδες 4 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο 

Μονάδες 

9 

100

Β2. ώκα  βξίζθεηαη αθίλεην ζε ύςνο h από το έδαθνο (Θέζε Α), όπσο 

θαίλεηαη ζην δηπιαλό ζρήκα θαη έρεη δπλακηθή ελέξγεηα UA = 200 J σο πξνο 

ην έδαθνο. Αθήλνπκε ην ζώκα λα πέζεη εθηειώληαο ειεύζεξε πηώζε. 

Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή πξόηαζε. 

Όηαλ ην ζώκα ζα βξίζθεηαη ζε ύςνο από ην έδαθνο (Θέζε Γ) ε θηλεηηθή 

ηνπ ελέξγεηα ζα είλαη : 

α) Κ Γ=50J β) Κ Γ =100J γ) KΓ = 25J 

Μονάδες 4 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο 

Μονάδες 9 

101 

Β1. ώκα κάδαο m αθήλεηαη λα πέζεη από ύςνο h. Σν ζώκα εθηειεί ειεύζεξε πηώζε. ε θάπνην 

ζεκείν ηεο ηξνρηάο ηνπ έρεη κεραληθή ελέξγεηα E . 
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σ 

Μονάδες 4 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο 

Μονάδες 8 

102.  

Β2. Αθίλεην ζεκεηαθό αληηθείκελν κάδαο m δέρεηαη ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 δπλάκεηο ζηαζεξήο 

ζπληζηακέλεο  F  θαη ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ έρεη κεηαηνπηζηεί θαηά Γ x   έρεη ηαρύηεηα u .

Α) Να επηβεβαηώζεηε ή λα δηαςεύζεηε ηνλ ηζρπξηζκό: 

Αλ ην ίδην ζεκεηαθό αληηθείκελν δερόηαλ ζπληζηακέλε δύλακε 2 F  , ζα απνθηνύζε ηαρύηεηα 2u

ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ ζα είρε κεηαηνπηζηεί θαηά 2 Γ x

Μονάδες 3 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 

Μονάδες 10 

103.

Β2. ηε δηπιαλή εηθόλα θαίλεηαη ε ηηκή ηεο ηαρύηεηαο, ζε 

ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν, ελόο κηθξνύ θύβνπ, πνπ κεηαηνπίδεηαη 

επζύγξακκα πάλσ ζε ιείν νξηδόληην δάπεδν, ππό ηελ επίδξαζε 

ζηαζεξήο νξηδόληηαο δύλακεο F . Η αληίζηαζε ηνπ αέξα είλαη 

ακειεηέα . Σε ρξνληθή ζηηγκή t1 ν θύβνο έρεη θηλεηηθή ελέξγεηα 

Κ1 ελώ ηε ρξνληθή ζηηγκή t2 έρεη θηλεηηθή ελέξγεηα Κ2  

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε Αλ t2 = 2t1 νη θηλεηηθέο 

ελέξγεηεο Κ2 θαη Κ1 ζα ζπλδένληαη κε ηε ζρέζε: 

α) Κ 2 = 2Κ1 β). Κ 2= 4Κ1        γ). Κ2 = Κ1 

Μονάδες 4 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 

Μονάδες 9 

Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή πξόηαζε. 

Αλ ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο είλαη g, ην ύςνο από ην νπνίν ην αθήζακε είλαη: 
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104 

Β2. Γύν ζώκαηα Α θαη Β έρνπλ κάδεο m θαη 2m αληίζηνηρα. Σα ζώκαηα θηλνύληαη επζύγξακκα ζε 

νξηδόληην δξόκν. Κάπνηα ρξνληθή ζηηγκή t0 ην ζώκα Α έρεη ηαρύηεηα κέηξνπ σ θαη ην ζώκα Β έρεη 

ηαρύηεηα κέηξνπ u/2. 

Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε. 

Αλ ε θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ζώκαηνο Α ηε ρξνληθή ζηηγκή t0 είλαη ΚΑ, ε θηλεηηθή 

ελέξγεηα ΚΒ ηνπ ζώκαηνο Β ηελ ίδηα ρξνληθή ζηηγκή ζα ηζρύεη: 

α) ΚΒ=ΚΑ β) ΚΒ=2ΚΑ γ) ΚΒ=0,5ΚΑ 

Μονάδες 4 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

Μονάδες 9 

105.  

Β1. Οη καζεηέο ηεο A' ηάμεο ηνπ ζρνιείνπ καο πξαγκαηνπνίεζαλ εκεξήζηα εθδξνκή ζην 

ρηνλνδξνκηθό θέληξν ηνπ Παξλαζζνύ γηα λα θάλνπλ ζθη ζηε πίζηα (ΑΒΓΔ) πνπ 

παξηζηάλεηαη ζηελ παξαθάησ εηθόλα. Μαζεηήο μεθηλά από ην ζεκείν Α, ρσξίο αξρηθή 

ηαρύηεηα, πεξλά από ην 

ζεκείν Β ηεο πίζηαο, αλεβαίλεη κέρξη ην ζεκείν Γ απ’ ην νπνίν απνγεηώλεηαη θαη 

πξνζγεηώλεηαη 

ζην ζεκείν Δ ζηε βάζε ηεο πίζηαο. ηελ εηθόλα παξηζηάλεηαη ε δηαδξνκή ηνπ καζεηή 

θαζώο θαη 

ηα ύςε σο πξνο ην νξηδόληην επίπεδν ην νπνίν δηέξρεηαη από ην ζεκείν Δ, ησλ ζεκείσλ Λ, 

Β θαη Γ 

ηεο ηξνρηάο ηνπ καζεηή. Γίλεηαη όηη ε επηθάλεηα ηεο πίζηαο είλαη ιεία θαη ε επίδξαζε ηνπ 

αέξα 

είλαη ακειεηέα. 
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Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή πξόηαζε. 
Αλ ΚΒ θαη ΚΓ είλαη νη θηλεηηθέο ελέξγεηεο ηνπ καζεηή ζηα ζεκεία Β θαη Γ αληίζηνηρα ηόηε: 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο 
Μονάδες 8 

106.  

Β1. ώκα , κάδαο m = 1 kg, βξίζθεηαη αξρηθά ζην ζεκείν Α θαη θηλείηαη θαηά κήθνο κηαο 

ζηδεξνηξνρηάο ΑΓΓ πνπ παξηζηάλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα. Σε ρξνληθή ζηηγκή πνπ ην 

ζώκα 

θηάλεη ζην ζεκείν Γ έρεη θηλεηηθή ελέξγεηα κεδέλ. 

Γίλεηαη όηη ε επηθάλεηα ηεο ζηδεξνηξνρηάο είλαη ιεία θαη ε επίδξαζε ηνπ αέξα είλαη ακειεηέα. 

Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή πξόηαζε. 

Αλ ζην ζεκείν Γ ε θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ζώκαηνο  έρεη ηηκή ίζε κε ην 40% ηεο θηλεηηθήο ηνπ 

ελέξγεηαο πνπ έρεη απηό ζην ζεκείν Α, ηόηε ην ύςνο ζην νπνίν βξίζθεηαη ην ζεκείν Γ είλαη: 

α) h1 = 0,4 m β) h1 = 1,2 m γ) h1 = 1,8 m 

Μονάδες 4 

physicsT 
users.sch.gr/lthiveos/wordpressΦΥΣΙΚΗ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ



Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο 

Μονάδες 8 

107  

Β2. ε δπν θηβώηηα Α θαη Β, από ην ίδην πιηθό, πνπ βξίζθνληαη πάλσ ζε νξηδόληην επίπεδν 

αζθνύληαη από δπν θηλεηήξεο ΚΑ θαη ΚΒ κέζσ ηελησκέλσλ νξηδόληησλ αβαξώλ λεκάησλ 

ζηαζεξέο 

δπλάκεηο F A θαη F B αληίζηνηρα. Σα θηβώηηα θηλνύληαη κε ζηαζεξέο ηαρύηεηεο u Α θαη u Β 

αληίζηνηρα. 

Η επίδξαζε ηνπ αέξα δελ ιακβάλεηαη ππόςε. 

Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή πξόηαζε. 

Αλ ην θηβώηην Β έρεη ηε κηζή κάδα από ην θηβώηην Α ( mΑ = 2·mΒ) θαη ε ηαρύηεηα κε ηελ νπνία 

θηλείηαη είλαη ηεηξαπιάζηα ηεο ηαρύηεηαο κε ηελ νπνία θηλείηαη ην Α (πΒ = 4· U A) ,  ηόηε ε ηζρύο ΡA 

ηεο δύλακεο πνπ αζθεί ν θηλεηήξαο ΚΑ θαη ε ηζρύο ΡΒ ηεο δύλακεο πνπ αζθεί ν θηλεηήξαο ΚΒ 

ζπλδένληαη κε ηε ζρέζε: 
α ) Ρ Β =  ΡA β) Ρ Β =  2 ΡA γ) Ρ Β =  4 ΡA 

Μονάδες 4 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο 

Μονάδες 9 

108  
Β2. Σα ζώκαηα 1 κε κάδα m1 θαη 2 κε κάδα m2 βξίζθνληαη αθίλεηα ζε ζεκείν Α ην νπνίν απέρεη 

από ην έδαθνο ύςνο h. Σε ρξνληθή ζηηγκή t0 = 0 s ηα ζώκαηα αθήλνληαη θαη θηλνύληαη θαηά κήθνο 

ησλ δηαδξνκώλ 1 θαη 2, αληίζηνηρα, όπσο θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα. 

Ωο επίπεδν κεδεληθήο δπλακηθήο ελέξγεηαο ζεσξείηαη ην έδαθνο 
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Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή πξόηαζε. 

Αλ γλσξίδεηε όηη ε κάδα ηνπ 1 είλαη κεγαιύηεξε από ηε κάδα ηνπ 2 δει. m1 > m2  θαη ην 1 

θηάλεη 

ζην έδαθνο θηλνύκελν κε ηαρύηεηα κέηξνπ π1 ελώ ην 2 θηάλεη κε ηαρύηεηα π2, ηόηε ηζρύεη: 

α) π1 < π2 β) π1 > π2 γ) π1 = π2 

Μονάδες 4 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο 

Μονάδες 9 

109 

Β1. Δθηνμεύνπκε θαηαθόξπθα πξνο ηα θάησ ζώκα Α από ύςνο H από ηελ επηθάλεηα ηεο Γεο κε 

ηαρύηεηα κέηξνπ πν. 

A) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή πξόηαζε

Σν δηάγξακκα πνπ απεηθνλίδεη ηε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο δπλακηθήο ελέξγεηαο ζε ζπλάξηεζε κε 

ην ύςνο ηνπ ζώκαηνο από ηελ επηθάλεηα ηεο Γεο (U - h), ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο ηνπ ζώκαηνο ζε 

ζπλάξηεζε κε ην ύςνο ηνπ ζώκαηνο από ηελ επηθάλεηα ηεο Γεο (K - h) θαη Μεραληθήο ελέξγεηαο 

ηνπ ζώκαηνο ζε ζπλάξηεζε κε ην ύςνο ηνπ ζώκαηνο από ηελ επηθάλεηα ηεο Γεο (E - h) ζην ίδην 

ζύζηεκα αμόλσλ είλαη ην 

Μονάδες 4 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο 
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Μονάδες 8 

110.  

Β2. Γπν μύιηλα θηβώηηα Α θαη Γ βξίζθνληαη αθίλεηα ζην έδαθνο. Με ηε βνήζεηα γεξαλνύ ηα δπν 

θηβώηηα κεηαθέξνληαη από ην έδαθνο ζηελ ηαξάηζα ελόο θηηξίνπ, ζην ίδην ρξνληθό δηάζηεκα. Η 

κάδα ηνπ θηβσηίνπ Α είλαη κεγαιύηεξε από ηε κάδα ηνπ θηβσηίνπ Γ. Η αληίζηαζε ηνπ αέξα λα 

ζεσξεζεί ακειεηέα. Η επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο g είλαη ζηαζεξή. 

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε 

Η κέζε ηζρύο πνπ απέδσζε ν γεξαλόο γηα ηε κεηαθνξά ηνπ θηβσηίνπ Α είλαη 

α) κεγαιύηεξε από ηε κέζε ηζρύ γηα ηε κεηαθνξά ηνπ θηβσηίνπ Γ 

β) ίζε κε ηε κέζε ηζρύ γηα ηε κεηαθνξά ηνπ θηβσηίνπ Γ 

γ) κηθξόηεξε από ηε κέζε ηζρύ γηα ηε κεηαθνξά ηνπ θηβσηίνπ Γ 

Μονάδες 4 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

Μονάδες 9 

111  

Β2. Γπν μύιηλα θηβώηηα Α θαη Γ βξίζθνληαη αθίλεηα ζην έδαθνο. Με ηε βνήζεηα γεξαλνύ ηα δπν 

θηβώηηα κεηαθέξνληαη από ην έδαθνο ζηελ ηαξάηζα ελόο θηηξίνπ, ζην ίδην ρξνληθό δηάζηεκα. Η 

κάδα ηνπ θηβσηίνπ Α είλαη κεγαιύηεξε από ηε κάδα ηνπ θηβσηίνπ Γ. Η αληίζηαζε ηνπ αέξα λα 

ζεσξεζεί ακειεηέα. Η επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο g είλαη ζηαζεξή. 

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε 

Η κέζε ηζρύο πνπ απέδσζε ν γεξαλόο γηα ηε κεηαθνξά ηνπ θηβσηίνπ Α 

είλαη 

α) κεγαιύηεξε από ηε κέζε ηζρύ γηα ηε κεηαθνξά ηνπ θηβσηίνπ Γ 

β) ίζε κε ηε κέζε ηζρύ γηα ηε κεηαθνξά ηνπ θηβσηίνπ Γ 

γ) κηθξόηεξε από ηε κέζε ηζρύ γηα ηε κεηαθνξά ηνπ θηβσηίνπ Γ 
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Μονάδες 4 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

Μονάδες 9 

112  

Β1. 

Α) Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ παξαθάησ πίλαθα κε ηηο ηηκέο ηεο θηλεηηθήο, δπλακηθήο θαη 

κεραληθήο 

ελέξγεηαο κηθξνύ ζώκαηνο πνπ εθηειεί ειεύζεξε πηώζε ,από κηθξό ύςνο πάλσ από ηελ 

επηθάλεηα 

ηεο Γεο . Η επίδξαζε ηνπ αέξα ζεσξείηαη ακειεηέα. Η επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηεο έρεη 

ζηαζεξή ηηκή ζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο πηώζεο ηνπ ζώκαηνο . 

Μονάδες 7 

Β) Να αηηηνινγήζεηε ηηο ηηκέο ηεο θηλεηηθήο, δπλακηθήο θαη κεραληθήο ελέξγεηαο πνπ 

ζπκπιεξώζαηε. 

Μονάδες 5 

113 

Β1. Έλαο κηθξόο κεηαιιηθόο θύβνο 

βξίζθεηαη αξρηθά αθίλεηνο ζε ιείν 

νξηδόληην δάπεδν. ηνλ θύβν αζθείηαη 

ηελ ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s νξηδόληηα 

δύλακε ηεο νπνίαο ε ηηκή ζε ζπλάξηεζε 

κε ην ρξόλν παξηζηάλεηαη ζην δηπιαλό 

Κινητική 

Δνέρ- 

γεια (J)

Γσναμική 

Δνέργεια (J) 

Μητανική 

Δνέρ- 

γεια (J)0 80 

20 

40 

80 
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δηάγξακκα . 

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε. 

Αν t2=2· tl και t3=3· tl ηόηε: 

α) ην ρξνληθό δηάζηεκα 0s  tl o θύβνο θηλείηαη επζύγξακκα θαη νκαιά. 

β) ην ρξνληθό δηάζηεκα tl  t2 o θύβνο είλαη αθίλεηνο . 

γ) ην ρξνληθό δηάζηεκα 0s  tl ε θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ θύβνπ απμάλεηαη ελώ 

ζην ρξνληθό δηάζηεκα t2  t3 ε θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ θύβνπ κεηώλεηαη. 

Μονάδες 4 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

Μονάδες 8 

114 

B2. Από ύςνο h πάλσ από ηελ επηθάλεηα ηεο Γεο ηε ρξνληθή ζηηγκή t0 = 0s αθήλεηαη λα πέζεη 

ειεύζεξα κηα κηθξή ζθαίξα 1. Σε ρξνληθή ζηηγκή t1 = 1 s αθήλεηαη από ην ίδην ύςνο δεύηεξε 

όκνηα ζθαίξα 2 ίδηαο κάδαο . Η αληίζηαζε ηνπ αέξα είλαη ακειεηέα θαη ε επηηάρπλζε ηεο 

βαξύηεηαο έρεη ζηαζεξή ηηκή g = 10 m/s
2
. Σε ρξνληθή ζηηγκή t2 = 2s ε ζθαίξα 1 έρεη απνθηήζεη

ηαρύηεηα κέηξνπ σ1 θαη θηλεηηθή ελέξγεηα Κ1 ελώ ε ζθαίξα 2 ηαρύηεηα κέηξνπ σ2 θαη θηλεηηθή 

ελέξγεηα Κ2. 

Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε 

ν ιόγνο ησλ θηλεηηθώλ ελεξγεηώλ 1
 Κ1 / Κ2 ησλ δπν ζθαηξώλ ηε ρξνληθή ζηηγκή t2 = 2s ζα είλαη 

ίζνο 

κε 

α) 2 β) 1 γ) 4 

Μονάδες 4 

B) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο

115  

Β2. Μία κεηαιιηθή ζθαίξα εθηειεί ειεύζεξε πηώζε. ε ζεκείν Α ηεο ηξνρηάο ηεο έρεη ηαρύηεηα 

κέηξνπ σ θαη θηλεηηθή ελέξγεηα ίζε κε Κ. ε έλα άιιν ζεκείν Β πνπ βξίζθεηαη ρακειόηεξα από ην 

Α, έρεη ηαρύηεηα δηπιάζηνπ κέηξνπ, δειαδή ίζνπ κε 2π. 

H αληίζηαζε ηνπ αέξα ζεσξείηαη ακειεηέα. 

Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε. 

Σν έξγν ηνπ βάξνπο ηεο ζθαίξαο θαηά ηε κεηαηόπηζε ηεο από ηε ζέζε Α ζηελ ζέζε Β είλαη ίζν κε : 
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α) 3Κ β) 2Κ γ) 4Κ 

Μονάδες 4 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο 

Μονάδες 9 

116  

Β1. Από έλα ζεκείν Ο πνπ βξίζθεηαη ζε ύςνο h πάλσ από ην έδαθνο ξίρλνληαη θαηαθόξπθα δύν 

ζθαίξεο Α θαη Β κε ηαρύηεηεο ίδηνπ κέηξνπ. Η ζθαίξα Α ξίρλεηαη πξνο ηα πάλσ θαη ε ζθαίξα Β 

πξνο ην έδαθνο. Θεσξνύκε ηελ επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο ζηαζεξή θαη ηελ αληίζηαζε ηνπ αέξα 

ακειεηέα. 

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. 

Αλ νη ζθαίξεο θηάλνπλ ζην έδαθνο κε ηαρύηεηεο πΑ θαη πΒ αληίζηνηρα 

ηζρύεη: 

α) πΑ > πΒ β) πΑ = πΒ γ) πΑ < πΒ 

Μονάδες 4 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

Μονάδες 8 

117  

Β2. Έλα θηβώηην είλαη αξρηθά αθίλεην ζε ιείν νξηδόληην επίπεδν. ην θηβώηην αζθείηαη νξηδόληηα 

δύλακε πνπ ε ηηκή ηεο κεηαβάιιεηαη κε ηε ζέζε ηνπ θηβσηίνπ όπσο θαίλεηαη ζην δηάγξακκα. Η 

επίδξαζε ηνπ αέξα ζεσξείηαη ακειεηέα. 
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Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε: 

Η θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ θηβσηίνπ γίλεηαη κέγηζηε ζηε ζέζε 

α) 1 m β) 2 m γ) 3 m 

Μνλάδεο 4 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο 

Μνλάδεο 9 

118.  

Β2. Γύν ζώκαηα 1 θαη 2 κε κάδεο mΊ, m2 αληίζηνηρα κε m1 < m2 θηλνύληαη ζε ιείν νξηδόληην 

επίπεδν πξνο ηελ ίδηα θαηεύζπλζε κε ίδηα θηλεηηθή ελέξγεηα. Σε ρξνληθή ζηηγκή t 0 = 0  s  αζθείηαη 

ζηα δπν ζώκαηα ε ίδηα ζηαζεξή νξηδόληηα δύλακε F ε νπνία ηα επηβξαδύλεη κέρξη λα 

ζηακαηήζνπλ. 

Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε 

Αλ Γτ] θαη ΓΧ2 νη κεηαηνπίζεηο ησλ ζσκάησλ 1 θαη 2 αληίζηνηρα από ηε ρξνληθή ζηηγκή t 0  κέρξη 

ηε ζηηγκή πνπ ζηακάηεζαλ, ηόηε ζα ηζρύεη: 

α) Γχ]  = ΓΧ2 β) Γχ]  < ΓΧ2 γ) Γχ] > ΓΧ2 

. Μονάδες 4 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο 

Μονάδες 9 
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119.  
Β2. Μηα κπάια κάδαο m  = 500g αθήλεηαη λα πέζεη από ύςνο h  = 4m. Η κπάια θηλείηαη κε

κόλε ηελ επίδξαζε ηνπ βάξνπο ηεο, πνπ ην ζεσξνύκε ζηαζεξό. Γίλεηαη ην κέηξν ηεο επηηάρπλζεο 

ηεο βαξύηεηαο g = 10 m/s
2
  θαη όηη ε επίδξαζε ηνπ αέξα είλαη ακειεηέα.

Α) ηνλ παξαθάησ πίλαθα δίλνληαη νη ηηκέο ηνπ ύςνπο από ην έδαθνο ζην νπνίν ζα βξεζεί ε 

ζθαίξα θαηά ηελ πηώζε ηεο. Να ζπκπιεξώζεηε ζηνλ πίλαθα ηηο ηηκέο ηεο ηαρύηεηαο, ηεο 

δπλακηθήο ελέξγεηαο, ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο θαη ηεο κεραληθήο ελέξγεηαο ζηηο αληίζηνηρεο ζέζεηο. 

Μονάδες 6 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο 

120.  

Β2. Έλα ζώκα θηλείηαη θαηαθόξπθα πξνο ηα πάλσ. Η κόλε δύλακε πνπ αζθείηαη ζην ζώκα θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο αλόδνπ ηνπ είλαη ην βάξνο ηνπ. ε θάπνην ύςνο H από ην έδαθνο έρεη θηλεηηθή 

ελέξγεηα K = 400 J ελώ ε δπλακηθή ηνπ ελέξγεηα ζην ίδην ύςνο είλαη U = 400 J. Λίγν αξγόηεξα 

ην ζώκα έρεη αλέβεη ζε κεγαιύηεξν ύςνο H' θαη έρεη δπλακηθή ελέξγεηα U' = 600 J . Η αληίζηαζε 

ηνπ αέξα είλαη ακειεηέα θαη σο επίπεδν αλαθνξάο γηα ηε δπλακηθή ελέξγεηα λα πάξεηε ην έδαθνο 

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε 

Σν έξγν ηνπ βάξνπο ηνπ ζώκαηνο θαηά ηελ κεηαθίλεζε ηνπ από ην ύςνο H ζην ύςνο H'  είλαη ίζν κε 

α) -1000 J . β) -200 J γ) -800 J 

Μονάδες 4 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 

Μονάδες 9 

h  (m) σ  (m/s) U  (J) K  (J) ΔΜΗΧ (J) 

4 

1 

0 
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121 

Β1. Έλαο καζεηήο πεηά έλα θέξκα θαηαθόξπθα πξνο ηα πάλσ, ην νπνίν ζε εύινγν ρξόλν επηζηξέθεη 

ζηα ρέξηα ηνπ. 

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε 

Σν πξόζεκν ηνπ έξγνπ ηνπ βάξνπο είλαη: 

α) ζεηηθό θαηά ηελ άλνδν ηνπ θέξκαηνο θαη αξλεηηθό θαηά ηελ θάζνδν. 

β) αξλεηηθό θαηά ηελ άλνδν ηνπ θέξκαηνο θαη ζεηηθό θαηά ηελ θάζνδν. 

γ) ζεηηθό θαηά ηελ άλνδν ηνπ θέξκαηνο θαη ζεηηθό θαηά ηελ θάζνδν. 

Μονάδες 4 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

Μονάδες 8 

122.  

Β2) ε κηα κπάια πνπ αξρηθά εξεκεί ζε ιείν 

νξηδόληην δάπεδν αζθείηαη νξηδόληηα δύλακε   ⃗

 θαη αξρίδεη λα θηλείηαη επζύγξακκα. ην δηπιαλό 

δηάγξακκα, θαίλεηαη πώο κεηαβάιιεηαη ε  

αιγεβξηθή ηηκή ηεο δύλακεο ζε ζπλάξηεζε κε ην 

ρξόλν. 

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε. 

Η κινηηική ενέργεια ηης μπάλας έτει ηη μέγιζηη ηιμή ηης: 

α) ηη τρονική ζηιγμή  t1. 

β) ηε ρξνληθή ζηηγκή t2 

γ) ηε ρξνληθή ζηηγκή t3. 

Μνλάδεο 4 

Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

Μνλάδεο 9 
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123

Β1. Εργάτθσ ςπρϊχνει κιβϊτιο μάηασ m πάνω ςε οριηόντιο δρόμο αςκϊντασ ςε αυτό 

οριηόντια δφναμθ. Το κιβϊτιο κινείται με ςτακερι ταχφτθτα και διανφει διάςτθμα S. Ο 

ςυντελεςτισ τριβισ μεταξφ του δρόμου και του κιβωτίου είναι μ.  

H επιτάχυνςθ τθσ βαρφτθτασ είναι ίςθ με g και θ αντίςταςθ του αζρα κεωρείται αμελθτζα.  

Α) Να επιλζξετε τθ ςωςτι απάντθςθ.  

Η ενζργεια που μεταφζρεται από τον εργάτθ ςτο κιβϊτιο είναι ίςθ με:  

(α) μ.m.g.S   (β) m.g.S   (γ) 0  

Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογιςετε τθν επιλογι ςασ. 

Μονάδες 8 

124 
Β1. Στο Εργαςτιριο Φυςικισ ζνασ μακθτισ ζχει τθ δυνατότθτα να αναρτά ςε οριηόντια δοκό 

μάηεσ και με το πάτθμα ενόσ διακόπτθ να τισ απελευκερϊνει ταυτόχρονα. Στο ςθμείο Α ζχει 

αναρτιςει ςφαίρα μάηασ m και ςτο ςθμείο Β ςφαίρα μάηασ 2m, όπωσ δείχνεται ςτο παρακάτω 

ςχιμα.  

Θεωρϊντασ τθν επίδραςθ του αζρα αμελθτζα ο μακθτισ ιςχυρίηεται: «αφοφ θ ςφαίρα μάηασ 

2m ςτο ςθμείο Β ζχει τθ διπλάςια δυναμικι ενζργεια από τθ ςφαίρα μάηασ m ςτο ςθμείο Α, 

όταν πατιςω το διακόπτθ, θ ςφαίρα μάηασ 2m κα φτάςει ςτο πάτωμα με διπλάςια ταχφτθτα 

από αυτι τθσ ςφαίρασ μάηασ m».  

Α) Να επιλζξετε τθν ςωςτι πρόταςθ.  

Ο ιςχυριςμόσ του μακθτι είναι :  

α) λάκοσ  β)ςωςτόσ  γ) δεν ζχουμε όλα τα δεδομζνα για να ςυμπεράνουμε  

Μονάδες 4 
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Β) Να δικαιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ 

Μονάδες 8 

125
Β2.   Ζνα ςϊμα αφινεται να εκτελζςει ελεφκερθ πτϊςθ από φψοσ  Η από το ζδαφοσ. Σαν 

επίπεδο μθδενικισ δυναμικισ ενζργειασ κεωροφμε το ζδαφοσ.  

Α) Να επιλζξετε τθν ςωςτι πρόταςθ. 

Το ςθμείο Β, κατά τθ πτϊςθ, ςτο οποίο θ κινθτικι ενζργεια ΚΒ είναι τριπλάςια τθσ δυναμικισ 

του ενζργειασ UB (ΚΒ=3.UB ) βρίςκεται ςε φψοσ: 

α)    Η/2      β)  2Η/3       γ)  Η/4     

Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ 

Μονάδες 9 

126. B2.  Σϊμα μάηασ m αφινεται να πζςει από φψοσ h από το ζδαφοσ (κζςθ Α) και κινείται 

μόνο με τθν επίδραςθ τθσ δφναμθσ τθσ βαρφτθτασ. 

Θεωριςτε επίπεδο μθδενικισ δυναμικισ ενζργειασ  το ζδαφοσ. 

Α) Να ςυμπλθρϊςετε τα κενά ςτον παρακάτω πίνακα. 
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Μονάδες 4 

Β)  Να δικαιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ. 

Μονάδες 9 

127
Β2.  Δφο μικρζσ ςφαίρεσ Α και Β ςυγκρατοφνται ακίνθτεσ ςτο ίδιο φψοσ h από το ζδαφοσ. Οι 

δφο ςφαίρεσ αφινονται ελεφκερεσ. Η επίδραςθ του αζρα κεωρείται αμελθτζα. 

Α) Να επιλζξετε τθν ςωςτι πρόταςθ.  

Αν γνωρίηετε ότι θ ςφαίρα Α ζχει διπλάςια μάηα από τθ ςφαίρα Β (mΑ=2mΒ), τότε όταν οι δυο 

ςφαίρεσ φτάνουν ςτο ζδαφοσ κα ζχουν: 

α) ίδια κινθτικι ενζργεια και διαφορετικι ταχφτθτα 

β) διαφορετικι κινθτικι ενζργεια και ίδια ταχφτθτα 

γ) διαφορετικι κινθτικι ενζργεια και διαφορετικι ταχφτθτα 

Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ 

Μονάδες 9 

128. 
Θζλουμε  να  διερευνιςουμε  πότε  μια  δφναμθ  παράγει  μεγαλφτερο  ζργο  ςε  ζνα  χρονικό 

διάςτθμα  Δt.  Όταν  αςκείται  μόνθ  τθσ  ςε  ζνα  ςϊμα  ι  όταν  αςκείται  ταυτόχρονα  με  μια 

άλλθ δφναμθ; Για το λόγο αυτό, κα διερευνιςουμε δφο περιπτϊςεισ άςκθςθσ δυνάμεων ςε 

ζνα κιβϊτιο που είναι ακίνθτο ςε λείο οριηόντιο δάπεδο. 

Περίπτωςθ Ι:  Τθν ςτιγμι to=0 s αρχίηει να αςκείται ςτακερι οριηόντια δφναμθ 1F


. 
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Περίπτωςθ  ΙΙ:   Τθν ςτιγμι to=0  s αρχίηει να αςκείται θ  δφναμθ 1F


 (που  αςκείται  και  ςτθν 

περίπτωςθ Ι) ταυτόχρονα με μια άλλθ ςτακερι οριηόντια δφναμθ 
2F


.  

Α) Να επιλζξετε τθν ςωςτι απάντθςθ. 

Ονομάηουμε WF1(I) το ζργο που παράγει θ 1F


 ςε χρονικό διάςτθμα Δt=t-to ςτθν περίπτωςθ Ι 

και WF1(ΙI) το ζργο που παράγει θ 1F


 ςτο ίδιο χρονικό διάςτθμα  Δt ςτθν περίπτωςθ ΙΙ. Θα 

ιςχφει: 

(α) WF1(I)<WF1(IΙ) (β)  WF1(I)>WF1(IΙ) (γ) WF1(I)=WF1(IΙ) 

Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογιςετε τθν επιλογι ςασ. 

Μονάδες 9 

129
Β2.  Η  κατανάλωςθ  ενζργειασ  που  αντιςτοιχεί  ςε  ζνα  άτομο  μίασ  αναπτυγμζνθσ  χϊρασ 

(κατά κεφαλιν κατανάλωςθ) είναι περίπου 10 kJ το δευτερόλεπτο. Ζνα αυτοκίνθτο κινείται με 

ςτακερι ταχφτθτα όταν πάνω του αςκείται ςτακερι οριηόντια δφναμθ μζτρου 1 kN . 

Α) Να επιλζξετε τθ ςωςτι απάντθςθ: 

Η ςτακερι ταχφτθτα με τθν οποία κα ζπρεπε να κινείται το  αυτοκίνθτο, ϊςτε το ζργο τθσ 

δφναμθσ μζτρου  1 kN  ανά  δευτερόλεπτο,   να  αντιςτοιχεί  ςτθν κατά  κεφαλιν  κατανάλωςθ 

ενζργειασ ανά δευτερόλεπτο  είναι ίςθ με :  

α)     10 km/h  β)    10 m/s  γ)   10 km/s 

Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογιςετε τθν επιλογι ςασ. 

Μονάδες 9 
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130 
Β1. Το «μοτζρ» ενόσ ανελκυςτιρα ζχει ιςχφ 20 kW και ανεβάηει το κάλαμο του ανελκυςτιρα 

από το ιςόγειο ςτον  10ο όροφο ςε χρόνο 20 s. 

Α) Να επιλζξετε τθ ςωςτι απάντθςθ: 

Αν το «μοτζρ» αντικαταςτακεί από ζνα άλλο ιςχφοσ 40 kW, κα ανεβάηει τον ίδιο κάλαμο από το 

ιςόγειο ςτον  10 ο όροφο ςε χρόνο: 

α) 5 s      β) 10 s      γ) 40 s 

Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογιςετε τθν επιλογι ςασ. 

Μονάδες 8 

131 
Β2. Ζνα ςϊμα κινείται πάνω ςε λείο οριηόντιο δάπεδο υπό τθν επίδραςθ ςτακερισ δφναμθσ που 

ζχει  αντίκετθ  κατεφκυνςθ από  τθν  ταχφτθτα  του.  Σε  κάποια    κζςθ ζχει κινθτικι ενζργεια 

Κ=400 J.  Λίγο αργότερα το ςϊμα ζχει μετατοπιςτεί κατά  S  ςε ςχζςθ με τθν προθγοφμενθ κζςθ 

του και ζχει κινθτικι ενζργεια Κ1=300 J. Η αντίςταςθ του αζρα είναι αμελθτζα.  

Α)   Να επιλζξετε τθ ςωςτι πρόταςθ:    

Ό   ταν το ςϊμα ζχει μετατοπιςτεί κατά Sϋ =2.S κα ζχει κινθτικι ενζργεια: 

α)  100 J     β)  200 J     γ) 0 J 

Μονάδες 4 

Β)   Να δικαιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ. 

Μονάδες 9 

132.  
Β2. Έλα ζώκα είλαη αξρηθά αθίλεην πάλσ ζε νξηδόληην δάπεδν 

θαη βξίζθεηαη ζηε ζέζε x = 0 ελόο νξηδόληηνπ άμνλα x'x. ην ζώκα 

αζθνύληαη δπλάκεηο, ησλ νπνίσλ ε ζπληζηακέλε είλαη νξηδόληηα, 

νπόηε ην ζώκα αξρίδεη λα θηλείηαη θαηά κήθνο ηνπ άμνλα x'x. ην 

δηπιαλό δηάγξακκα παξηζηάλεηαη ε αιγεβξηθή ηηκή ηεο 

ζπληζηακέλεο δύλακεο ζε ζπλάξηεζε κε ηε ζέζε x ηνπ ζώκαηνο. 

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε. 

H θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ζώκαηνο ζηε ζέζε ρ3 = 3ρ1: 

physicsT 
users.sch.gr/lthiveos/wordpressΦΥΣΙΚΗ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ



α) έρεη ηε κέγηζηε ηηκή ηεο θαηά ηε κεηαηόπηζε ηνπ ζώκαηνο από ηε ζέζε x = 0 κέρξη ηε 

ζέζε ρ3 = 3ρ1. 

β) είλαη ίζε κε κεδέλ. 

γ) είλαη κεγαιύηεξε από ηελ θηλεηηθή ελέξγεηα πνπ έρεη ζηε ζέζε ρ1. 

Μονάδες 5 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

Μονάδες 8 
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