Επαναληπτικό Διαγώνισμα
(Κινήσεις - Δυνάμεις)
Θέμα 1ο
Α) Πότε έχω ευθύγραμμη ομαλή κίνηση (Ε.Ο.Κ.);
Β) 1)Γράψτε τους νόμους της Ε.Ο.Κ. με τα διαγράμματα τους.
2)Γράψτε τους 3εις νόμους του Νεύτωνα.
Γ) Τι προκαλεί η Δύναμη. Με τι συμβολίζεται, ζωγραφίζεται.
Τι μέγεθος είναι ποια είναι η μονάδα μέτρησης και με ποιο όργανο μετριέται.
Δ) Τι ονομάζουμε τριβή. Τι μέγεθος είναι. Δώστε τον συμβολισμό και τις μονάδες. Από τι
εξαρτάται το μέτρο της τριβής.
Ε) Τι ονομάζουμε αδράνεια.

Θέμα 2ο
Στις παρακάτω ερωτήσεις να κυκλώσεις την σωστή απάντηση.
1) Η μονάδα της ταχύτητας (u) είναι:
α) m/sec

β) m²/sec

γ) m/sec²

δ) m²/sec²

2) Αν μας δώσουν την ταχύτητα σε km/h και την μετατρέψουμε σε km/sec ο αριθμός που
θα προκύψει θα είναι:
α) πάντα μικρότερος

β) ο ίδιος

δ) ποτέ μικρότερος

γ) μερικές φορές μικρότερος

ε) τίποτε από όλα αυτά

3) Στην ευθύγραμμη ομαλή κίνηση η σχέση μεταξύ των μεγεθών ταχύτητα (u), μετατόπιση
(Δχ) και χρονικό διάστημα (Δt) είναι:
α) u= Δχ * Δt

β) u= Δχ/ Δt

γ) u= Δt/Δχ

δ) Δt = u *Δχ

4) Ισορροπία υλικού σημείου έχω όταν:
α)ΣF=0

β) ΣF≠0

γ) ΣF≥0

δ) ΣF≤0

5) Σύμφωνα με το νόμο του Hook η δύναμη που ασκείται σε ένα ελατήριο είναι ανάλογη:
α) της μάζας

β) της ταχύτητας

γ) της απόστασης

του ελατήριου.

Θέμα 3ο
Σημειώστε με σωστό – λάθος τις παρακάτω ερωτήσεις.
1) Η βαρυτική δύναμη είναι:
a)
b)
c)
d)

Ελκτική
Δύναμη επαφής
Μεγαλώνει όσο πηγαίνουμε προς τα βουνά.
Μεγαλώνει όσο πηγαίνουμε προς τον Βόρειο Πόλο.
2) Α) Η δράση και η αντίδραση έχουν ίσο μέτρο και αντίθετη φορά
Β) Η δράση και η αντίδραση ασκούνται στο ίδιο σώμα.
Γ) Σε κάθε δράση αντιστοιχεί πάντα μια αντίδραση
Δ) Σε δυο σώματα στα οποία ασκούνται η δράση και η αντίδραση, αντίστοιχα, η
ταχύτητα τους μεταβάλλεται με τον ίδιο τρόπο.
3) Αντιστοίχισε
Χρόνος
Δύναμη
Βάρος
Τριβή
Ταχύτητα
Επιτάχυνση της βαρύτητας
Απόσταση
Μάζα

w
m
g
F
T
x
u
t

4) α) Ακινησία β) Σταθερή ταχύτητα γ) Μετατόπιση ανάλογη του χρόνου
δ) Μεταβολή στην ταχύτητα

..........

..........

5) Δυνάμεις
Από κρούσεις
Σε σχοινιά
Βαρυτικές
Σε ελατήρια
Τριβής
Ηλεκτρικές
Υγρών στα δοχεία
Μαγνητικές

.......

........

Είδος

Από απόσταση

Επαφής

Θέμα 4ο
1) Στη κάτω εικόνα δίνεται το (χ , t) διάγραμμα ενός δρομέα σκυταλοδρομίας από τη στιγμή
που παρέλαβε τη σκυτάλη.

α) Τι είδους κίνηση εκτελεί ο δρομέας;
β) Πόση είναι η μετατόπιση του από τη χρονική στιγμή t1 = 3 sec
μέχρι t2 = 7 sec;
γ) Ποια χρονική στιγμή βρέθηκε στη θέση 45 m από τη στιγμή που παρέλαβε τη σκυτάλη;
δ) Υπολόγισε την ταχύτητα του δρομέα
2) Ένα ελατήριο επιμηκύνεται 3 cm όταν ασκείται πάνω του μια δύναμη 12 Ν.
Α) Πόσο θα επιμηκυνθεί αν του ασκηθεί 20 Ν? Β) Πόση δύναμη πρέπει να του ασκηθεί για να
αυξηθεί το μήκος του κατά 10 cm?
3) 2 δυνάμεις F1 και F2 έχουν το ίδιο μέτρο 10 Ν. Να βρεθεί η συνισταμένη τους αν οι 2 δυνάμεις
έχουν κοινό σημείο εφαρμογής και σχηματίζουν μεταξύ τους γωνία α)0° β) 90° γ) 180°
4) Ένα μικρό έλκηθρο τραβιέται με ένα σχοινί που σχηματίζει γωνία 45° με το έδαφος. Μέσω του
σχοινιού ασκείται στο έλκηθρο μια δύναμη F=50 N. Να αναλυθεί η δύναμη στις 2 συνιστώσες του.

5) α) Ένα αυτοκίνητο μάζας 1000kg κινείται με σταθερή ταχύτητα 50 km/h. Ποιο είναι το μέτρο της
συνισταμένης δύναμης που ασκείται σ’ αυτό ?
β) Να μετατραπούν τα 10 m/sec σε km/h.

