
(1)
(2)

(3)
υ2

υ1

 

1) Ένα σώµα κινείται σε οριζόντιο δρόµο και µετά αρχίζει 

να ανεβαίνει σε κεκλιµένο επίπεδο, όπου και σταµατά 

στη θέση (3), χωρίς να κινηθεί ξανά προς τα κάτω. Ο 

συντελεστής τριβής ολίσθησης µεταξύ σώµατος και επι-

πέδων (οριζοντίου και πλαγίου) είναι ο ίδιος. 

i) Να σχεδιάστε την τριβή που ασκείται στο σώµα και στις τρεις θέσεις που παρουσιάζο-

νται στο διπλανό σχήµα. 

ii) Πού είναι µεγαλύτερη η τριβή που ασκείται στο σώµα στην θέση (1) ή στη θέση (2); Να 

δικαιολογήστε αναλυτικά την απάντησή σας. 
Μονάδες  4+4=8 

2) Ένα σώµα µάζας m=10kg ξεκινά από την ηρεµία και  ανεβαίνει κα-

τά µήκος ενός κεκλιµένου επιπέδου κλίσεως θ, µε την επίδραση 

σταθερής δύναµης µέτρου F= 120Ν. Ο συντελεστής τριβής ολίσθη-

σης µεταξύ σώµατος και επιπέδου είναι µ=0,5. Ζητούνται: 

i) Να σχεδιάστε τις δυνάµεις που ασκούνται στο σώµα και να υπο-

λογίσετε την κάθετη αντίδραση του επιπέδου. 

ii) Το µέτρο της τριβής που ασκείται στο σώµα 

iii) Η επιτάχυνση του σώµατος. 

iv) Η µετατόπιση του σώµατος σε χρονικό διάστηµα t1=10s. 

∆ίνονται: ηµθ=0,8 ,  συνθ=0,6 και g=10m/s
2
. 

Μονάδες  4+2+3+3=12 
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(1)

(2)(3)
υ1

υ2

 

1) Ένα σώµα αφήνεται να κινηθεί κατά µήκος ενός κεκλι-

µένου πεδίου και αφού φτάσει στο οριζόντιο επίπεδο, 

σταµατά στη θέση (3). Ο συντελεστής τριβής ολίσθησης 

µεταξύ σώµατος και επιπέδων (οριζοντίου και πλάγιου) 

είναι ο ίδιος. 

i) Να σχεδιάστε την τριβή που ασκείται στο σώµα και στις τρεις θέσεις που παρουσιάζο-

νται στο διπλανό σχήµα. 

ii) Σε ποια από τις παραπάνω θέσεις ασκείται µεγαλύτερη τριβή και σε ποια µικρότερη; Να 

δικαιολογήστε αναλυτικά την απάντησή σας. 
Μονάδες  3+5=8 

2) Ένα σώµα µάζας m=4kg αφήνεται σε κεκλιµένο επίπεδο γωνίας κλίσεως 

θ. Ο συντελεστής τριβής ολίσθησης µεταξύ σώµατος και επιπέδου είναι 

µ=0,5. Ζητούνται: 

i) Να σχεδιάστε τις δυνάµεις που ασκούνται στο σώµα και να υπολογί-

σετε την κάθετη αντίδραση του επιπέδου. 

ii) Το µέτρο της τριβής που ασκείται στο σώµα 

iii) Η επιτάχυνση του σώµατος. 

iv) Η ταχύτητα του σώµατος σε χρονικό διάστηµα t1=5s. 

∆ίνονται: ηµθ=0,8,  συνθ=0,6 και g=10m/s
2
. 

Μονάδες  4+2+4+2=12 
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<F

 

1) Να σχεδιάστε την τριβή στα παρακάτω σχήµατα: 

 

 

 

 

 

 

 

 

i) Κατά την άνοδο ή κατά την κάθοδο το σώµα έχει µεγαλύτερη κατά µέτρο επιτάχυνση; 

Να δικαιολογήστε αναλυτικά την απάντησή σας.  
Μονάδες  4+4=8 

2) Ένα σώµα µάζας m=4kg ηρεµεί σε ένα οριζόντιο επίπεδο. Για t=0 δέχε-

ται την επίδραση οριζόντιας δύναµης µέτρου F=18Ν µέχρι τη χρονική 

στιγµή t1=10s, οπότε η δύναµη µηδενίζεται. Ο συντελεστής τριβής ολί-

σθησης µεταξύ σώµατος και επιπέδου είναι µ=0,25. 

i) Να σχεδιάστε τις δυνάµεις που ασκούνται στο σώµα και να υπολογίστε τα µέτρα τους. 

ii) Πόση επιτάχυνση έχει το σώµα από 0-10s; 

iii) Να υπολογίστε την ταχύτητα του σώµατος τις χρονικές στιγµές t2=6s και t3=12s. 

 ∆ίνεται g=10m/s
2
. 

Μονάδες  4+4+4=12 
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1) Ένα σώµα ολισθαίνει σε οριζόντιο επίπεδο κινούµενο, όπως στο σχήµα.  

 

 

 

 

 

i) Να σχεδιάστε την δύναµη τριβής που ασκείται πάνω του σε κάθε περίπτωση. 

ii) Σε ποια περίπτωση έχουµε την µεγαλύτερη τριβή; Να δικαιολογήστε αναλυτικά την α-

πάντησή σας. 
Μονάδες  4+4=8 

2) Ένα σώµα µάζας m=6kg εκτοξεύεται µε αρχική ταχύτητα υ0=12m/s 

προς τα πάνω κατά µήκος κεκλιµένου επιπέδου γωνίας κλίσεως θ. Ο 

συντελεστής τριβής ολίσθησης µεταξύ σώµατος και κεκλιµένου επι-

πέδου είναι µ=0,5. 

i) Σχεδιάστε τις δυνάµεις που ασκούνται πάνω του και υπολογίστε 

την κάθετη αντίδραση του επιπέδου. 

ii) Υπολογίστε την τριβή που ασκείται στο σώµα. 

iii) Βρείτε την επιτάχυνση (επιβράδυνση) του σώµατος. 

iv) Σε πόσο χρόνο θα µηδενιστεί η ταχύτητα του σώµατος; 

∆ίνονται: ηµθ=0,6 ,  συνθ=0,8 και g=10m/s
2
. 

Μονάδες  4+2+4+2=12 
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(1) (2)

<F

 

1) Ένα σώµα κινείται σε οριζόντιο επίπεδο µε την επί-

δραση της δύναµης F (θέση 1) και σε µια στιγµή παύ-

ει να ασκείται η δύναµη οπότε το σώµα συνεχίζει την 

κίνησή του (θέση 2). 

i) Να σχεδιάστε την τριβή που ασκείται στο σώµα 

και στις δύο θέσεις. 

ii) Η τριβή είναι µεγαλύτερη στη θέση 1 ή στη θέση 2; Να δικαιολογήστε αναλυτικά την 

απάντησή σας. 
Μονάδες  4+4=8 

2) Ένα σώµα µάζας m=5kg ηρεµεί σε ένα οριζόντιο επίπεδο. Για t=0 δέχε-

ται την επίδραση οριζόντιας δύναµης µέτρου F=20Ν µέχρι τη χρονική 

στιγµή t1=10s, οπότε η δύναµη µηδενίζεται. Τη στιγµή t1 το σώµα έχει 

ταχύτητα υ1=10m/s. 

i) Πόση επιτάχυνση έχει το σώµα από 0-10s; 

ii) Να σχεδιάστε τις δυνάµεις που ασκούνται στο σώµα και να υπολογίστε τα µέτρα τους. 

iii) Να βρείτε το συντελεστή τριβής ολίσθησης µεταξύ σώµατος και επιπέδου. 

iv) Να υπολογίστε την ταχύτητα του σώµατος την χρονική στιγµή t2=12s. 

 ∆ίνεται g=10m/s
2
. 

Μονάδες  2+4+2+4=12 
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