
 

ΦΥΣΙΚΗ Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
 

 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ  (ΚΕΦ. 5) 

 

*   Γηα ηης παραθάηω αζθήζεης δίλεηαη ε  επηηάτσλζε ηες βαρύηεηας g=10 m/s
2
. 

 

1) Σώκα θηλείηαη κε ζηαζερή ηατύηεηα πάλφ ζε ορηδόληηο δάπεδο (ηο οποίο δελ είλαη ιείο),  σπό ηελ 

επίδραζε ζηαζερής ορηδόληηας δύλακες F=50N. Να ζτεδηάζεηε  ηης δσλάκεης ποσ αζθούληαη ζηο 

ζώκα θαη λα σποιογίζεηε ηο έργο ηες θάζε κίας γηα κεηαηόπηζε ηοσ ζώκαηος θαηά Δτ =4m. 

 

2) Να σποιογίζεηε ηο έργο ηοσ βάροσς ελός ζώκαηος ηο οποίο θαζώς πέθηεη δηαλύεη απόζηαζε 

Δτ=2.5m. Δίλεηαη ε κάδα ηοσ ζώκαηος 0,4 Κg. 

 

3) Έλας αζιεηής άρζες βαρώλ αλσυώλεη 200Kg ζε ύυος 2,1m. Πόζο έργο παράγεη ε δύλακε ποσ 

αζθεί ο αζιεηής ζηελ κπάρα όηαλ :  

α) ηελ αλσυώλεη  κε ζηαζερή ηατύηεηα , 

β) ηελ  θραηάεη  αθίλεηε πάλφ από ηο θεθάιη ηοσ,  

γ) ηελ θαηεβάδεη  κε ζηαζερή ηατύηεηα; 

 

4) Έλα ποσιί κάδας 300g πεηάεη ζε ύυος h=15m κε ηατύηεηα 10m/s. Να σποιογίζεηε ηελ θηλεηηθή ηοσ 

ελέργεηα , ηελ βαρσηηθή  δσλακηθή ηοσ ελέργεηα (ζε ζτέζε κε ηο έδαθος)  θαη ηελ κεταληθή ηοσ 

ελέργεηα. 

 

5) Έλας καζεηής θραηάεη κία κπάια κάδας 400g ζε ύυος  h=1.5m. Κάποηα ζηηγκή ο καζεηής  αθήλεη 

ηελ κπάια λα πέζεη ζηο έδαθος 

α) Πόζε είλαη ε θηλεηηθή θαη πόζε ε βαρσηηθή δσλακηθή ελέργεηα ηες κπάιας (φς προς ηο έδαθος) 

ηελ ώρα ποσ ηελ αθήλεη ο καζεηής;  

β) Πόζε είλαη ε θηλεηηθή δσλακηθή θαη πόζε ε βαρσηηθή ελέργεηα ηες κπάιας ιίγο πρηλ αθοσκπήζεη 

ηο έδαθος; 

 γ) Πόζο είλαη ηο έργο ηοσ βάροσς ηες κπάιας κέτρη ασηή λα αθοσκπήζεη ζηο έδαθος; 

(Η αληίζηαζε ηοσ αέρα ζεφρείηαη ακειεηέα). 

 

6) Αθήλοσκε έλα ζώκα κάδας 0.4kg λα πέζεη από ύυος 5 m . Να σποιογίζεηε 

α) ηελ  αρτηθή θηλεηηθή ελέργεηα ηοσ ζώκαηος ,ηελ αρτηθή βαρσηηθή δσλακηθή ηοσ ελέργεηα (ζε 

ζτέζε κε  ηο έδαθος) θαη ηελ αρτηθή κεταληθή ηοσ ελέργεηα,  

β) ηελ ηειηθή θηλεηηθή ελέργεηα ηοσ ζώκαηος , ηελ ηειηθή βαρσηηθή  δσλακηθή ηοσ ελέργεηα θαη ηελ 

ηειηθή κεταληθή ηοσ ελέργεηα,  

γ) ηελ ηατύηεηα κε ηελ οποία θηάλεη ηο ζώκα ζηο έδαθος.  

(Η αληίζηαζε ηοσ αέρα ζεφρείηαη ακειεηέα). 

 

7) Η ηζτύς κηας κεταλής είλαη 2.5kW. Να σποιογίζεηε ηελ ελέργεηα ποσ κεηαζτεκαηίδεη ασηή ε 

κεταλή όηαλ δοσιεύεη γηα 20min. 

 

8) Έλας γεραλός αλεβάδεη έλα ζώκα βάροσς 800Ν ζε ύυος 12m (κε ζηαζερή ηατύηεηα) κέζα ζε τρόλο 

2min. Να σποιογίζεηε 

 α) ηο έργο ηες δύλακες ποσ αζθεί ο γεραλός ζηο ζώκα θαηά ηελ αλύυφζε ηοσ, 

 β) ηελ ηζτύ ηοσ γεραλού.  

Αλ ο τρόλος αλύυφζες ηοσ ζώκαηος ήηαλ δηπιάζηος πφς ζα κεηαβάιιοληαλ  ηο έργο θαη  πφς ε 

ηζτύς ηοσ γεραλού; 

Γσκλάζηο Φηιώηα 
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