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Φυσική Β’ Γυμνασίου 

Κεφ. 5 – Δυναμική & Κινητική Ενέργεια 

Επιμέλεια: Αγκανάκης Α. Παναγιώτης 

 

Θεωρία 

Α. Να συμπληρώσετε τα κενά: 

i. Η …………………. εμφανίζεται με διάφορες μορφές και μπορεί να μετατρέπεται από τη μία ……….. 

στην άλλη. Κατά την μετατροπή όμως η ……………….. ενέργεια ……………..…..  

ii. Το ……………… της ενέργειας που …………………….. από μία ………………… σε κάποια άλλη μορφή, 

ονομάζεται ……………. 

iii. Το έργο μίας ………………….. είναι ίσο με το ……………….. της δύναμης που ασκείτε με τη 

……………………..  

iv. Ανυψώνουμε ένα σώμα σε ύψος h. Το έργο του βάρους του θα είναι  …………… Όταν το σώμα 

ανυψωθεί έχει αποκτήσει ………………………………………..………….. (3 λέξεις). Η …………. αυτή θα 

είναι ίση με το …………… της δύναμης του βάρους.   

v. Παρατηρούμε ότι για να βρούμε τη ………………………………………………….... (3 λέξεις) ενός σώματος 

μας ενδιαφέρει η …………………… του, δηλαδή το ………….. που βρίσκεται, όχι η ……………. που 

ακολούθησε. 

vi. Τα σώματα μεταβάλλουν την …………………. τους κατάσταση, λόγω κάποιας …………………, και 

έτσι παράγεται ………………...  

vii. Όταν στο σώμα ασκείται η ………………. αυτό αρχίζει να ……………….. Η κίνηση αυτή εκφράζεται 

μέσω της …………………………… ενέργειας.  

viii. Η μετατροπή της ……………………………….. ενέργειας σε ………………….. οφείλεται πάντα στο έργο 

κάποιας δύναμης. 

ix. Η ποσότητα που συσχετίζει την ………………….. που δαπανάται για να εκτελεστεί μία κίνηση σε 

σχέση με  …………………………, ονομάζεται ……………... Όσο μεγαλύτερο ………….. παράγεται ή 

………………….. μετασχηματίζεται τόσο μεγαλύτερη είναι η …………...  
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Β. Να αναπτύξετε εν συντομία τις παρακάτω ερωτήσεις: 

 

1. Τι ονομάζουμε έργο δύναμης; Σε τι μονάδες μετράμε το έργο; 

2. Τι ονομάζουμε βαρυτική δυναμική ενέργεια ενός σώματος; Πως μπορούμε να την 

υπολογίσουμε; 

3. Ποια άλλα είδη δυναμικής ενέργειας γνωρίζεται; 

4. Τι ονομάζουμε κινητική ενέργεια και πως την υπολογίζουμε; 

5. Τι ονομάζουμε ισχύ; 

6. Ποιες μονάδες χρησιμοποιούμε στην ισχύ; 

 

Γ. Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασμένες (Λ). 

i. Η ενέργεια μπορεί να μετατραπεί από μία μορφή σε μία άλλη (π.χ. από ηλεκτρική 

σε φωτεινή). 

ii. Η ενέργεια είναι ένα μέγεθος το οποίο δεν διατηρείται. 

iii. Το έργο μίας δύναμης είναι ανεξάρτητο από τη διαδρομή που ακολούθησε το 

σώμα που υφίσταται την δύναμη. 

iv. Μία δύναμη που εφαρμόζεται σ’ ένα σώμα θα παράγει πάντα έργο. 

v. Μονάδα του έργου στο Διεθνές Σύστημα είναι τα έργια. 

vi. Όσο πιο βαρύ είναι ένα αντικείμενο τόσο μικρότερο το έργο που παράγεται από 

δύναμη που του ασκείται. 

vii. Ένα σώμα που ανυψώνεται αποκτά βαρυτική δυναμική ενέργεια 

viii. Ένα σώμα όταν φτάσει στο ανώτερο δυνατό σημείο κίνησης πλέον δεν έχει 

βαρυτική δυναμική ενέργεια. 

ix. Για τον υπολογισμό της βαρυτική δυναμικής ενέργειας μας ενδιαφέρει η διαδρομή 

που ακολούθησε το σώμα. 

x. Η μετατροπή της κινητικής ενέργειας σε δυναμική οφείλεται στο έργο κάποιας 

δύναμης. 

xi. Όταν ένα σώμα κινείται με σταθερή ταχύτητα έχει κινητική ενέργεια 
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xii. Ισχύ ονομάζουμε την ποσότητα που συσχετίζει την ενέργεια που καταναλώθηκε 

σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. 

 

Προβλήματα 

 

Όπου χρειαστεί να θεωρήσετε ότι 2/10 smg   

 

1. Σ’ ένα σώμα δρα μία δύναμη N 8=F . Να βρεθεί η μετατόπιση του σώματος αν το έργο 

είναι 40J. Αν διπλασιαστεί η δύναμη πόση  θα είναι η μετατόπιση για να έχουμε το ίδιο 

έργο; 

2. Δένουμε ένα βαρύ αντικείμενο από ένα σκοινί προκειμένου να το ανυψώσουμε. Η μάζα 
του αντικειμένου είναι 4,5kg=m . Αν το ανυψώσουμε 2 m με σταθερή ταχύτητα, πόσο 

έργο παρήχθη για να το καταφέρουμε; 
 

3. Ένας γερανός υψώνει με σταθερή ταχύτητα ένα κιβώτιο. Κάποια χρονική στιγμή το 
κιβώτιο έχει ανυψωθεί 15 m και το έργο του γερανού είναι 2250 J. Να υπολογίσετε την 
μάζα του σώματος. 
 

4. Ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός (ISS) έχει μάζα περίπου 450 τόνους και βρίσκεται σε 

τροχιά γύρω από τη Γη στα 300km περίπου. Να υπολογίσετε την βαρυτική δυναμική 

ενέργειά του. 

 
5. Ένα σώμα σε ύψος hΑ έχει διπλάσια βαρυτική ενέργεια από όταν βρίσκεται σε ύψος hB. 

Να βρείτε τον λόγο των δύο υψών.  
 

6. Μία Porsche Cayenne έχει μάζα 2.374kg. Αν η τελική της ταχύτητα είναι 250km/h, να 
υπολογίσετε την κινητική ενέργεια που θα έχει. 
 

7. Ένα σώμα, μάζας m=4kg,  βρίσκεται ακίνητο στην κορυφή ενός κεκλιμένου επιπέδου 
ύψους h=5m. Κάποια στιγμή ξεκινάει και κινείται και φτάνει στη βάση του κεκλιμένου 
επιπέδου με ταχύτητα 10m/s. Να υπολογίσετε στις δύο ακραίες θέσεις την βαρυτική 
δυναμική ενέργεια καθώς και την κινητική ενέργεια. Τι παρατηρείτε; 
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8. Ένα air-condition έχει ισχύ 12.000 W. Αν λειτουργεί 10 ώρες, πόση ενέργεια 

καταναλώνει; 

 
9. Ένα όχημα κινείται με ταχύτητα 5m/s. Αν η μάζα του είναι 4 kg, να υπολογίσετε: 

 

a. Την κινητική του ενέργεια. 
b. Την ισχύ του σε ίππους αν κινείται για 5sec.  

 

10. Ένα σώμα κινείται σε τραχύ δάπεδο. Να υπολογιστεί η ισχύς της τριβής όταν το μέτρο 
της είναι 5Ν και η ταχύτητα του σώματος 4m/s. 
 

11. Ένα κιβώτιο κινείται σε κεκλιμένο επίπεδο ύψους h=5m. Όταν φτάσει στη βάση του το 
επίπεδο γίνεται τραχύ. Αν η τριβή έχει μέτρο 10Ν να υπολογίσετε την ισχύ της. 
(g=10m/s2). 

 

 


