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ΠΔΡΗΟΓΟΤ ΜΑΪΟΤ - ΗΟΤΝΗΟΤ 2013

ΣΑΞΗ Α΄ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΦΤΙΚΗ
ΘΔΜΑ: A
Οδηγία: Για να απανηήζεηε ζηιρ παπακάηυ επυηήζειρ πολλαπλήρ επιλογήρ απκεί να γπάτεηε ζηο ηεηπάδιό
ζαρ ηον απιθμό ηηρ επώηηζηρ και δεξιά από αςηόν, ηο γπάμμα πος ανηιζηοισεί ζηη ζυζηή απάνηηζη.
(5)

A1. ηελ επζύγξακκε νκαιά επηηαρπλόκελε θίλεζε ρσξίο αξρηθή ηαρύηεηα:
α) ε ηαρύηεηα είλαη ζηαζεξή.
β) ε επηηάρπλζε είλαη ζηαζεξή.
γ) ν ξπζκόο κεηαβνιήο ηεο κεηαηόπηζεο είλαη ζηαζεξόο.
δ) ε κεηαηόπηζε είλαη αλάινγε ηνπ ρξόλνπ.

(5)

A2. ηελ εηθόλα θαίλνληαη ηα δηαγξάκκαηα ηαρύηεηαο - ρξόλνπ γηα δύν δξνκείο
πνπ θηλνύληαη επζύγξακκα. Πνηα από ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο είλαη ζσζηή;
α) νη δύν δξνκείο θηλνύληαη κε ηελ ίδηα ηαρύηεηα.
β) νη δύν δξνκείο θηλνύληαη ν έλαο δίπια ζηνλ άιιν.
γ) νη δύν δξνκείο θηλνύληαη κε ηελ ίδηα επηηάρπλζε.
δ) ζην ίδην ρξνληθό δηάζηεκα δηαλύνπλ ίζεο απνζηάζεηο.

(5)

A3. Έλα ζώκα θηλείηαη ζε ιείν νξηδόληην επίπεδν, κε επηηάρπλζε 6 m/s2 κε ηελ επίδξαζε ζηαζεξήο δύλακεο F. Αλ ε κάδα ηνπ ήηαλ ηξηπιάζηα, κε ηελ επίδξαζε ηεο ίδηαο ζηαζεξήο δύλακεο F, ε επηηάρπλζή ηνπ ζα ήηαλ:
α) 2 m/s2
β) 3 m/s2
γ) 6 m/s2
δ) 12 m/s2

(5)

A4. Έλα απηνθίλεην κάδαο m θηλείηαη ζε νξηδόληην δξόκν κε ηαρύηεηα π. Παηάεη γθάδη θαη δηπιαζηάδεηαη ε ηαρύηεηά ηνπ. Ζ θηλεηηθή ηνπ ελέξγεηα :
α) ππνδηπιαζηάδεηαη
β) παξακέλεη ίδηα γ) δηπιαζηάδεηαη
δ) ηεηξαπιαζηάδεηαη .

Οδηγία: Για να απανηήζεηε ζηην παπακάηυ επώηηζη απκεί να γπάτεηε ζηο ηεηπάδιό ζαρ ηον απιθμό ηηρ
επώηηζηρ και δεξιά από αςηόν, μέζα ζε παπένθεζη (Σ) αν είναι ζυζηή ή (Λ) αν είναι λάθορ.
(5)

A5. Να ραξαθηεξίζεηε κε ην γξάκκα () ηηο ζσζηέο θαη κε ην γξάκκα (Λ) ηηο ιάζνο πξνηάζεηο:
α) Μηα θίλεζε ιέγεηαη επζύγξακκε νκαιή όηαλ ην θηλεηό θηλείηαη ζε επζεία γξακκή.
β) Ζ δξάζε θαη ε αληίδξαζε έρνπλ πάληα ζπληζηακέλε κεδέλ.
γ) Ζ ηξηβή είλαη δύλακε επαθήο.
δ) Μηα δύλακε πνπ αζθείηαη ζ’ έλα ζώκα παξάγεη έξγν αθόκε θαη αλ ην ζώκα δελ θηλείηαη.
ε) Ζ ηζρύο κηαο δύλακεο είλαη ίζε κε ην ξπζκό παξαγσγήο έξγνπ από ηε δύλακε.

ΘΔΜΑ: Β
(8)

Β1. Σν ακάμη ηνπ ζρήκαηνο θηλείηαη κε ζηαζεξή ηαρύηεηα ζε νξηδόληην επίπεδν ππό ηελ επίδξαζε ηξηώλ νξηδόληησλ δπλάκεσλ F1=50 Ν, F2 θαη
F3=20 Ν, πνπ έρνπλ ηελ ίδηα δηεύζπλζε. Ζ δύλακε F2 είλαη:
α) F2 =30 Ν πξνο ηε θνξά ηεο F1.

β) F2 =30 Ν πξνο ηε θνξά ηεο F3.
γ) F2 = F3 - F1.
Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.
(8)

Β2. Σα ζώκαηα Α, Β ηνπ δηπιαλνύ ζρήκαηνο έρνπλ ηελ ίδηα κάδα θαη βξίζθνληαη πάλσ ζε ιείν νξηδόληην επίπεδν. Αλ ζηα ζώκαηα αζθεζνύλ νη δπλάκεηο πνπ θαίλνληαη ζην
F =30Ν
ζρήκα, πνηα από ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο είλαη ζσζηή;
A
F =15Ν
α) Μεγαιύηεξε επηηάρπλζε ζα απνθηήζεη ην ζώκα Α.
β) Μεγαιύηεξε επηηάρπλζε ζα απνθηήζεη ην ζώκα Β.
F =30Ν
F = 55Ν
γ) Καη ηα δπν ζώκαηα ζα απνθηήζνπλ ηελ ίδηα επηηάρπλζε.
B
Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.
F =20Ν
1

2
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(9)

Β3. Σν ζώκα ηνπ δηπιαλνύ ζρήκαηνο αθήλεηαη ειεύζεξν από ηε ζέζε Α, λα θηλεζεί ζην εζσηεξηθό ηνπ
«νδεγνύ» πνπ θαίλεηαη ζην ζρήκα. Να κεηαθέξεηε ζην
ηεηξάδηό ζαο θαη λα ζπκπιεξώζεηε ηνλ πίλαθα πνπ καο
δίλεη ηελ ελέξγεηα ηνπ ζώκαηνο
ζηηο δηάθνξεο ζέζεηο. Να δηθαηΘέζη
Α
Β
Γ
Γ
νινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.
Κ (J)
40
Να θευπήζεηε αμεληηέα ηην ανηίζηαζη ηος αέπα και ηιρ ηπιβέρ,
U (J) 120
50
ενώ η θέζη Δ είναι λίγο ππιν ηο
Δμηχ(J)
ζώμα ακοςμπήζει ζηο έδαθορ. (έδαθορ = επίπεδο αναθοπάρ).

ΘΔΜΑ: Γ
ην ζρήκα θαίλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο ηαρύηεηαο ελόο ζώκαηνο κάδαο m=5 kg πνπ θηλείηαη επζύγξακκα πάλσ ζε ιείν νξηδόληην επίπεδν, ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν.
υ ( m /s )
(8)
Γ1. Να πεξηγξάςεηε ηελ θίλεζή ηνπ σο ηε ζηηγκή t=20 s.
40
(9)
Γ2. Να ππνινγίζεηε ηελ επηηάρπλζε θαη ηε κεηαηόπηζε ηνπ ζώκαηνο,
από ηε ρξνληθή ζηηγκή t1=0 s έσο ηε ζηηγκή t2=10 s.
20
(8)
Γ3. Να ππνινγίζεηε ην έξγν ηεο κνλαδηθήο νξηδόληηαο δύλακεο πνπ
αζθείηαη ζην ζώκα από ηε ζηηγκή t1=0 s έσο ηε ζηηγκή t2=20 s.
0
5
10
15
2 0 t(s )
ΘΔΜΑ: Γ
ώκα κάδαο m=5 kg θαη είλαη αξρηθά αθίλεην πάλσ ζε νξηδόληην επίπεδν κε ην νπνίν έρεη ζπληειεζηή
ηξηβήο νιίζζεζεο κ=0,2. Σε ρξνληθή ζηηγκή t0=0, ζην ζώκα αξρίδεη λα αζθείηαη νξηδόληηα δύλακε
F=30Ν.
(6)
Γ1. Να ζρεδηάζεηε ηηο δπλάκεηο πνπ αζθνύληαη ζην ζώκα.
(5)
Γ2. Να ππνινγίζεηε ηελ επηηάρπλζε πνπ ζα απνθηήζεη ην ζώκα.
(6)
Γ3. Να ππνινγίζεηε ηελ ηαρύηεηα θαη ηε κεηαηόπηζε ηνπ ζώκαηνο ηε ρξνληθή ζηηγκή t=5 s.
Από ηε ρξνληθή ζηηγκή t=5 s θαη θαηόπηλ θαηαξγείηαη ε δύλακε F.
(8)
Γ4. Να ππνινγίζεηε ηελ επηπιένλ κεηαηόπηζε ηνπ ζώκαηνο κέρξη απηό λα ζηακαηήζεη.
Γίλεηαη: ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο g=10 m/s2.
ΚΑΛΗ ΔΠΙΣΤΥΙΑ

