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11. Έργο-Ενέργεια:  
Ερωτήσεις κατανόησης  

 

1. Σε ένα σώμα που ηρεμεί 

πάνω σε οριζόντιο δάπεδο, 

ασκείται μια σταθερή οριζόντια 

δύναμη F  με μέτρο ίσο με το 

βάρος του σώματος και η οποία 

καταργείται ύστερα από 

διάστημα s . Το σώμα συνεχίζει 

την κίνησή του και σταματάει αφού διανύσει επιπλέον διάστημα .s  Αν σε όλη 

την διάρκεια της κίνησης το σώμα παρουσιάζει με το δάπεδο τον ίδιο 

συντελεστή τριβής ολίσθησης, αυτός θα έχει τιμή  

α) μ= 0,2    β) μ= 0,3    γ) μ= 0,3   δ) μ= 0,5  

Επιλέξτε με δικαιολόγηση της σωστή πρόταση. 

 

2. Σε ένα σώμα μάζας  m  που ηρεμεί 

πάνω σε οριζόντιο δάπεδο,  ασκείται 

οριζόντια δύναμη και το σώμα κινείται 

πάνω στο οριζόντιο δάπεδο σε άξονα 

x x . Στο διάγραμμα φαίνεται η 

αλγεβρική τιμή της συνισταμένης 

δύναμης που ασκείται στο σώμα, σε 

συνάρτηση με το χρόνο.  

α) Τη χρονική στιγμή 12t  το σώμα έχει 

ταχύτητα 1

2F
υ= t

m
. 

β) Το συνολικό έργο της συνισταμένης 

δύναμης είναι 
2 2

1
ολ

F t
W =

2m
 

Επιλέξτε με δικαιολόγηση της σωστή πρόταση. 

 

3. Στο σχήμα ένας άνθρωπος F  ανυψώνει ένα σώμα (Σ) βάρους B , ασκώντας 

στο νήμα δύναμη F  με σταθερό μέτρο F = 1,2B . Μόλις το νήμα ανυψωθεί 
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κατά h , πάνω από το έδαφος το νήμα 

κόβεται. Το σώμα αμέσως μετά το 

κόψιμο του νήματος, 

α) συνεχίζει να ανέρχεται και φθάνει 

πάνω από το σημείο που κόπηκε το νήμα 

σε ύψος h =0,4h . 

β) εκτελεί ελεύθερη πτώση και φθάνει 

στο έδαφος με κινητική ενέργεια K Bh . 

γ) συνεχίζει να ανέρχεται για κάποιο 

διάστημα και μετά πέφτει  φθάνοντας στο 

έδαφος με κινητική ενέργεια K = 1,2Bh .  

Σημειώστε με δικαιολόγηση το σωστό ή 

λανθασμένο των  προτάσεων. 

 

4. Ένα σώμα  μάζας m  βάλλεται από το έδαφος κατακόρυφα προς τα πάνω και 

αν δεν υπάρχουν αντιστάσεις από τον αέρα φθάνει σε ύψος .H  Αν στην κίνηση 

του σώματος υπήρχαν αντιστάσεις από τον αέρα με σταθερό μέτρο A= 0,25mg  

το ύψος h  στο οποίο θα έφθανε το σώμα είναι  

α) h= 0,6H    β) h=0,75H    γ) h= 0,8H    δ) h= 0,9H   

Επιλέξτε με δικαιολόγηση της σωστή πρόταση. 

 

5. Ένα σώμα  μάζας m  βάλλεται από το έδαφος 

κατακόρυφα προς τα πάνω με κινητική ενέργεια 0K

. Στην κίνηση του σώματος υπάρχουν σταθερές 

αντιστάσεις από τον αέρα με σταθερό μέτρο 

A= 0,25mg . Η κινητική ενέργεια K  που έχει το 

σώμα μόλις ξαναπέφτει στο έδαφος είναι: 

α) 0K =0,60K   β) 0K =0,75K    

γ) 0K =0,80K   δ) 0K =0,90K   

Επιλέξτε με δικαιολόγηση της σωστή πρόταση. 

 

6. Ένα σώμα ηρεμεί πάνω σε 

οριζόντιο δάπεδο στην αρχή O(x = 0)

ενός άξονα x x . Στο σώμα ασκείται 

μια οριζόντια δύναμη F  η οποία 

μεταβάλλεται με την θέση x , όπως  

0FT
υ=0 υ=0

O(x = 0)
1x= x
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στο διάγραμμα. Το σώμα κινείται στον άξονα x x   και σταματάει στη θέση 

1x= x  που μηδενίζεται η δύναμη.  Σε 

όλη την διάρκεια της κίνησης το σώμα 

παρουσιάζει με το δάπεδο σταθερή 

τριβής ολίσθησης.   

Α) Το μέτρο της τριβής  ολίσθησης 

που ασκείται στο σώμα είναι,  

Α.1) 0T = 0,2F   Α.2) 0T = 0,4F  

   

Α.3) 0T = 0,5F  Α.4) 
0T = F  

Β) Η μέγιστη κινητική ενέργεια που αποκτά το σώμα κατά την διάρκεια της 

κίνησης είναι, 

Β.1) max 0 1K = F x    Β.2) 0 1
max

F x
K =

2
     

Β.3) 0 1
max

F x
K =

4
   Β.4) 0 1

max

F x
K =

8
 

Σε κάθε περίπτωση επιλέξτε με δικαιολόγηση της σωστή πρόταση. 
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Οι απαντήσεις 


