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2.2. Έργο- Ενέ ργεια. Ερωτήσεις κλειστού τύπου
1) Σώµα κινείται σε λείο οριζόντιο επίπεδο, ενώ πάνω του ασκείται δύναµη F που έχει την διεύθυνση της
ταχύτητας και το έργο της είναι αρνητικό.
Ποιες προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος:
i) Το σώµα κινείται ευθύγραµµα µε επιτάχυνση αντίθετης φοράς από την ταχύτητα.
ii) Η κινητική ενέργεια του σώµατος αυξάνεται.
iii) Η κινητική ενέργεια έχει την φορά της ταχύτητας.
iv) Το σώµα παρέχει ενέργεια στο περιβάλλον
v) Το σώµα παίρνει ενέργεια από το περιβάλλον.
2) Σε σώµα που ηρεµεί σε οριζόντιο επίπεδο ασκείται δύναµη F, το έργο της οποίας είναι θετικό.
Ποιες προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος:
i) Το σώµα αποκτά επιτάχυνση ίδιας κατεύθυνσης µε την ταχύτητα.
ii) Η κινητική ενέργεια του σώµατος αυξάνεται.
iii) Το σώµα παρέχει, µέσω έργου, ενέργεια στο περιβάλλον.
iv) Το σώµα δεν ανταλλάσσει ενέργεια µε το περιβάλλον.
3) Ένα σώµα κινείται σε οριζόντιο επίπεδο µε την επίδραση οριζόντιας δύναµης F, µε σταθερή ταχύτητα.
Ποιες προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος:
i) Το επίπεδο δεν είναι λείο.
ii) Το έργο του βάρους είναι µηδέν, επειδή το βάρος είναι διατηρητική δύναµη.
iii) Το έργο της δύναµης F είναι θετικό, άρα το σώµα παίρνει ενέργεια µέσω της δύναµης F.
iv) Το έργο της τριβής είναι αρνητικό, άρα το σώµα χάνει ενέργεια η οποία γίνεται κινητική.
v) Η κινητική ενέργεια του σώµατος αυξάνεται.
4) Ένας εργάτης σπρώχνει ένα κιβώτιο σε οριζόντιο δάπεδο µε το όποιο παρουσιάζει τριβή. Ποιες από τις
παρακάτω προτάσεις είναι σωστές, και ποιες λανθασµένες;
i) Το έργο της τριβής είναι ίσο µε την παραγόµενη θερµική ενέργεια.
ii) Το έργο της δύναµης που ασκεί ο εργάτης είναι ίσο µε την κινητική ενέργεια του κιβώτιου.
iii) Η αύξηση της κινητικής ενέργειας είναι ίση µε το έργο της συνισταµένης των δυνάµεων.
iv) Το έργο της συνισταµένης των δυνάµεων είναι ίσο µε την παραγόµενη θερµική ενέργεια.
v) Η ενέργεια που προσφέρει εργάτης στο κιβώτιο είναι ίση µε το έργο της συνισταµένης των δυνάµεων.Λ.
vi) Η µείωση της χηµικής ενέργειας του εργάτη είναι ίση µε το
έργο της δύναµης που ασκεί ο εργάτης στο κιβώτιο.
5) Ένα σώµα ηρεµεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο στην θέση (1) όταν
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δέχεται την επίδραση των δυνάµεων που φαίνονται στο διπλανό σχήµα. Μετά από λίγο φτάνει στη θέση
(2) έχοντας µετατοπισθεί κατά x.
i) Συµπληρώστε τις εξισώσεις από τις οποίες υπολογίζονται τα έργα των δυνάµεων:
WF1= ………………
WF2= ………………
WΝ= ……………..
ii) Πόσο είναι το έργο του βάρους και γιατί;
iii) Χαρακτηρίστε σαν σωστές ή λαθεµένες τις παρακάτω προτάσεις
α) Μέσω του έργου της δύναµης F1 προσφέρεται ενέργεια στο σώµα.
β) Μέσω του έργου της F2 αφαιρείται ενέργεια από το σώµα.
γ) Η κινητική ενέργεια του σώµατος στη θέση (2) είναι ίση µε το έργο της F1.
δ) Η δυναµική ενέργεια αυξάνεται κατά την παραπάνω µετακίνηση.
ε) Κατά την κίνηση του σώµατος ισχύει η αρχή διατήρησης της Μηχανικής Ενέργειας.
6) Ένα σώµα κινείται σε λείο οριζόντιο επίπεδο και σε µια στιγµή περνά µε ταχύτητα υ1 από τη θέση Α,
ενώ µετά από λίγο φτάνει µε ταχύτητα υ2 στη θέση Β. σε απόσταση x. Στο σώµα ασκούνται δύο δυνάµεις F1, F2 ίσου µέτρου, όπως στο σχήµα.

Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασµένες.
i)

Το έργο της δύναµης F1 υπολογίζεται από την εξίσωση W1=F1·x.

ii)

Το έργο της δύναµης F2 υπολογίζεται από την εξίσωση W2=F2·x.

iii) Μέσω του έργου της δύναµης F1 προσφέρεται ενέργεια στο σώµα.
iv) Για την κινητική ενέργεια του σώµατος ισχύει:
ΚΑ < ΚΒ.
v)

Το σώµα ασκεί δύναµη στο έδαφος ίση µε το βάρος του.

vi) Το έργο της δύναµης που ασκεί το έδαφος στο σώµα είναι αρνητικό.
7) .Ένα σώµα ανέρχεται κατακόρυφα µε σταθερή ταχύτητα, µε την επίδραση κατακόρυφης δύναµης F.
Ποια σχέση είναι σωστή:
i. WF=WΒ
ii. WF=- WΒ
iii. WF>WΒ
iv. WΒ> WF.
8) Ένας γερανός ανυψώνει κατακόρυφα ένα σώµα βάρους Β=1000Ν µε σταθερή ταχύτητα υ=0,2m/s και
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επί χρονικό διάστηµα 30s.Ποιες προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος:
i. Η ισχύς του γερανού είναι µονόµετρο µέγεθος ίσο µε το πηλίκο της δύναµης που ασκείται στο σώµα,
προς το χρόνο.
ii. Το έργο του βάρους του σώµατος είναι ίσο µε 6000J.
iii. Η ισχύς του γερανού είναι ίση µε 200W.
iv. Η ισχύς που αποδίδει ο γερανός είναι ίση µε 30.000W.
v. Η δυναµική ενέργεια του σώµατος αυξάνεται κατά 6000 J.
9) ∆υο αντικείµενα ίσων µαζών, το
Α1 και το Α2αφήνονται ταυτόχρονα
από το ίδιο ύψος να ολισθήσουν σε
δυο διαφορετικά κεκλιµένα επίπεδα
µε γωνίες κλίσης 30° και 45° αντίστοιχα. Αν η τριβή θεωρηθεί αµελητέα, ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασµένες;
i) Η κινητική ενέργεια που έχει το σώµα Α1 όταν φτάνει στο έδαφος είναι ίση µε την κινητική ενέργεια
που έχει το σώµα Α2 όταν φτάνει στο έδαφος.
ii) Το Α2 φτάνει στο έδαφος πριν από το Α1.
iii) Την ίδια χρονική στιγµή τα δυο αντικείµενα έχουν πάντα την ίδια δυναµική ενέργεια ως προς το έδαφος.
iv) Η ταχύτητα µε την οποία το Α1 φτάνει στο έδαφος είναι ίση κατά µέτρο µε την ταχύτητα µε την οποία το Α2 φτάνει στο έδαφος.

Επιµέλεια

∆ιονύσης Μάργαρης
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