Διαγώνισμα στην Ενέργεια
ΘΕΜΑ 1Ο(5 μονάδες)
A.
B.
C.
D.
E.

Πότε ένα σώμα έχει ενέργεια ;
Πότε μια δύναμη παράγει έργο , τύπος , μονάδες ;
Πότε ένα σώμα έχει U και πότε Κ ;
Πότε έχω Α.Δ.Μ.Ε. ;
Τι ονομάζω ισχύ , τύπο , μονάδες ;

ΘΕΜΑ 2Ο (2,5 μονάδες )
1. Μια δύναμη παράγει έργο , όταν είναι κάθετη στη μετατόπιση
Σ–Λ
2. Το έργο είναι μονόμετρο μέγεθος
Σ–Λ
3. Όταν η ταχύτητα ενός σώματος τριπλασιάζεται , η κινητική του ενέργεια
επίσης τριπλασιάζεται
Σ–Λ
4. Η βαρυτική δυναμική ενέργεια μετριέται σε Ν (Νιούτον).
Σ-Λ
5. Μια μπαταρία μετατρέπει τη χημική ενέργεια σε ηλεκτρική
Σ–Λ

ΘΕΜΑ 3Ο (2,5 μονάδες )
Κυκλώστε την σωστή απάντηση
1. Ένας πύραυλος που κινείται με ορισμένη ταχύτητα στο διάστημα, ενεργοποιεί τις μηχανές του
και διπλασιάζει την ταχύτητα του, ενώ ταυτόχρονα αποβάλει την άδεια δεξαμενή καυσίμων
μειώνοντας την μάζα του στη μισή. Η κινητική του ενέργεια:
Α) δεν μεταβάλλεται
Β) οκταπλασιάζεται
Γ) τετραπλασιάζεται
Δ) διπλασιάζεται
Ε) τίποτε από τα παραπάνω
2. Ένα βέλος εκτοξεύεται από το έδαφος με την βοήθεια ενός τόξου και αφού ανέβει μέχρι ένα
ορισμένο ύψος, στην συνέχεια προσπίπτει ξανά στο έδαφος .Η διαδικασία από τη στιγμή που
το βέλος αρχίζει να κινείται με την βοήθεια του τόξου μπορεί να περιγραφεί με την ακόλουθη
σειρά ενεργειακών μετασχηματισμών:
Α) κινητική ενέργεια – βαρυτική δύναμη – ενέργεια – έργο
Β) έργο - κινητική ενέργεια – ελαστική δυναμική ενέργεια – κινητική ενέργεια
Γ) έργο - δυναμική ενέργεια λόγω παραμόρφωσης – κινητική ενέργεια – βαρυτική δυναμική
ενέργεια – κινητική ενέργεια
Δ) ελαστική δυναμική ενέργεια - βαρυτική δυναμική ενέργεια - κινητική ενέργεια
Ε) τίποτα από τα παραπάνω

3. Μια σφαίρα κινείται κατά μήκος μια σχεδόν κυκλικής κατακόρυφης σιδηροτροχιάς χωρίς τριβές
εκκινώντας από το ανώτερο σημείο της τροχιάς. Η κινητική τους ενέργεια, η δυναμική τους
ενέργεια και η μηχανική τους ενέργεια:
Α) Αυξάνεται – Αυξάνεται – Αυξάνεται
Β) Μειώνεται - Μειώνεται - Μειώνεται
Γ) Αυξάνεται - Μειώνεται – Μειώνεται
Δ) Αυξάνεται – Μειώνεται – Παραμένει ίδια
Ε) Τίποτα από τα παραπάνω
4. Μια μηχανή Α έχει μεγαλύτερη ισχύ από μια μηχανή Β.
Α) ποια από τις 2 παράγει περισσότερο έργο στον ίδιο χρόνο;
Β) Αν παράγουν το ίδιο έργο, ποια χρειάζεται μικρότερο χρόνο για να το παράγει;
5. Να αντιστοιχίσετε κάθε γράμμα της στήλης Α με έναν αριθμό της στήλης Β. Ένας αριθμός
της στήλης Β περισσεύει.

ΘΕΜΑ 4Ο (10 μονάδες)
1 ) Ένα ποδήλατο μαζί με τον αναβάτη έχουν μάζα 100kg και κινείται σε ύψος 10m, με ταχύτητα 10
m/s.
a) Να βρείτε την κινητική , τη δυναμική και τη μηχανική του ενέργεια.
b) Αν διπλασιαστεί η ταχύτητα του ποδηλάτου πόσο θα μεταβληθούν οι παραπάνω ενέργειες;
2) Ποδοσφαιριστής εκτελεί κτύπημα << φάουλ>> και κλωτσάει τη μπάλα μάζας m=0,5kg ( περίπου). Η
μπάλα φεύγει με κινητική ενέργεια Κ=100 Joule.
a. Ποια είναι η ταχύτητα της μπάλας αρχικά;
b. Στην συνέχεια η μπάλα κτυπά στο τοίχο και φεύγει από αυτό με την μισή ταχύτητα.
Πόση κινητική ενέργεια έχασε η μπάλα; Πόσο % μειώθηκε η κινητική ενέργεια;

3) Ένας σκιέρ που έχει μάζα 70 kg ξεκινά από την ηρεμία στην κορυφή ενός λόφου, που βρίσκεται σε
ύψος 45 m πάνω από μια κοιλάδα. Αν αγνοήσουμε τις τριβές :
a) Με πόση ταχύτητα φτάνει ο σκιέρ στην κοιλάδα;
b) Αν στην συνέχεια, με την ταχύτητα που απέκτησε, αρχίσει να ανεβαίνει σ’ ένα ψηλότερο λόφο,
σε ποιο ύψος θα φτάσει;
4) Ένα αυτοκίνητο κινείται με σταθερή ταχύτητα 30 m/sec σε οριζόντιο δρόμο. Στο αυτοκίνητο
ασκείται από τον αέρα μια δύναμη αντίθετη με την κίνηση του 3000 Ν.
a)
b)
c)
d)

Ποιες δυνάμεις ασκούνται στο αυτοκίνητο κατά την οριζόντια διεύθυνση;
Πόση είναι η μετατόπιση του αυτοκινήτου σε χρόνο 20 sec;
Πόση ενέργεια προσφέρει η μηχανή του αυτοκινήτου σε χρόνο 20 sec;
Πόση ισχύ αναπτύσσει η μηχανή του αυτοκινήτου, όταν κινείται με αυτή την ταχύτητα;

