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ΘΕΜΑ 10111
ΘΔΜΑ Β
B1 .

Γύν κηθξά ζώκαηα Α θαη Β δηαθνξεηηθώλ καδώλ, βξίζθνληαη πάλω ζε ιείν νξηδόληην

δάπεδν. Tν Α είλαη αθίλεην ελώ ην Β θηλείηαη κε ζηαζεξή ηαρύηεηα κέηξνπ υo. Κάπνηα ζηηγκή

αζθνύκε ηελ ίδηα νξηδόληηα δύλακε F θαη ζηα δπν ζώκαηα γηα ην ίδην ρξνληθό δηάζηεκα, κε

απνηέιεζκα απηά λα απνθηήζνπλ ηαρύηεηεο ίδηνπ κέηξνπ. Η δύλακε F πνπ αζθείηαη ζην ζώκα Β
έρεη ηελ ίδηα θαηεύζπλζε κε ηελ ηαρύηεηα υo.
Α) Να επηιέμεηε ηελ ζωζηή απάληεζε.
Αλ mA θαη mB
α)

mA < mB

νη κάδεο ηωλ ζωκάηωλ Α θαη Β αληίζηνηρα, ηζρύεη:
β) mA > mB

γ) mA = mB
Μονάδες 4

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.
Μονάδες 8
u(m/sec)

B2. Μαζεηήο ηεο Α΄ Λπθείνπ παξαηεξεί ζην ζρήκα
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Α) Να επηιέμεηε ηελ ζωζηή απάληεζε.
Ο καζεηήο θάλεη ηνλ παξαθάηω ζπιινγηζκό, εξκελεύνληαο ηε κνξθή ηνπ δηαγξάκκαηνο:
«Η επηηαρπλόκελε θίλεζε δηαξθεί 5 s (από 0 s έωο 5 s), ελώ ε επηβξαδπλόκελε δηαξθεί
10 s (από 10 s έωο 20 s) . Αθνύ ινηπόλ ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ απαηηείηαη ώζηε ε
ηαρύηεηα ηνπ λα κεδεληζηεί είλαη κεγαιύηεξν από ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ απαηηείηαη
γηα λα απμεζεί ε ηαρύηεηά ηνπ ζε 20 m/s, ζπκπεξαίλω όηη ε επηηάρπλζε έρεη κεγαιύηεξν
κέηξν από ηελ επηβξάδπλζε».
α) Ο παξαπάλω ζπιινγηζκόο είλαη ζωζηόο.
β) Ο παξαπάλω ζπιινγηζκόο είλαη ιάζνο.
γ) Γελ έρω ηα δεδνκέλα γηα λα ζπκπεξάλω.
Μονάδες 4
B) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.
Μονάδες 9

ΘΔΜΑ Γ
Έλαο θύβνο κάδαο 10 kg νιηζζαίλεη πάλω ζε ιείν δάπεδν κε ζηαζεξή ηαρύηεηα υν = 3 m/s, θαηά
κήθνο κηαο επζείαο πνπ ηαπηίδεηαη κε ηνλ νξηδόληην άμνλα x΄x. Τε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s ν θύβνο
βξίζθεηαη ζηε ζέζε x = 0 m ηνπ άμνλα θαη αξρίδεη λα αζθείηαη ζε απηόλ νξηδόληηα δύλακε F ίδηαο
θαηεύζπλζεο κε ηελ ηαρύηεηα. Τν κέηξν ηεο δύλακεο κεηαβάιιεηαη κε ηελ ζέζε x ηνπ θύβνπ,
ζύκθωλα κε ηελ ζρέζε F = 10x [F ζε Ν θαη x ζε m]. Τε ρξνληθή ζηηγκή πνπ ν θύβνο δηέξρεηαη από
ηε ζέζε x = 4 m ε δύλακε παύεη λα αζθείηαη. Ακέζωο κεηά ν θύβνο ζπλερίδεη ηελ θίλεζε ζε
δεύηεξν ηξαρύ νξηδόληην δάπεδν πνπ αθνινπζεί ην πξώην, κέρξη πνπ ζηακαηά. Η θίλεζε κε ηξηβέο
ζην ηξαρύ δάπεδν δηαξθεί ρξόλν ίζν κε 2,5 s.
Γίλεηαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο, g = 10 m/s2.
Γ1) Να ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο επηηάρπλζεο ηνπ θύβνπ ζηε ζέζε x = 2 m.
Μονάδες 5
Γ2) Να θαηαζθεπάζεηε ην δηάγξακκα ηνπ κέηξνπ ηεο δύλακεο F ζε ζπλάξηεζε κε ηε ζέζε x γηα
ηε κεηαηόπηζε από 0 m → 4 m. Σηε ζπλέρεηα λα ππνινγίζεηε ηελ ελέξγεηα πνπ κεηαθέξζεθε ζηνλ
θύβν, κέζω ηνπ έξγνπ ηεο δύλακεο F , θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηαηόπηζεο ηνπ θύβνπ από ηελ ζέζε
x = 0 m έωο ηελ ζέζε x = 4 m.
Μονάδες 7
Γ3) Να ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο ηνπ θύβνπ ζηε ζέζε x = 4 m.
Μονάδες 6
Γ3) Να ππνινγίζεηε ην ζπληειεζηήο ηξηβήο νιίζζεζεο κεηαμύ ηνπ θύβνπ θαη ηνπ δεύηεξνπ
δαπέδνπ.
Μονάδες 7

ΘΕΜΑ 10113

ΘΕΜΑ Β
Β1 .

Έλα απηνθίλεην θαη έλα πνδήιαην βξίζθνληαη ζηακαηεκέλα κπξνζηά από έλα θωηεηλό

ζεκαηνδόηε. Τε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s ν θωηεηλόο ζεκαηνδόηεο γίλεηαη πξάζηλνο νπόηε ην απηνθίλεην θαη ην πνδήιαην μεθηλνύλ ηαπηόρξνλα θηλνύκελα επζύγξακκα κε ζηαζεξή επηηάρπλζε.
Α) Να επηιέμεηε ηελ ζωζηή απάληεζε.
Τε ρξνληθή ζηηγκή t1 ην απηνθίλεην απέρεη από ην ζεκαηνδόηε ηεηξαπιάζηα απόζηαζε
από απηή πνπ απέρεη ην πνδήιαην. Σπκπεξαίλνπκε όηη ε επηηάρπλζε ηνπ απηνθηλήηνπ
ζπγθξηηηθά κε εθείλε ηνπ πνδειάηνπ έρεη κέηξν:
α) δηπιάζην

β) ηεηξαπιάζην

γ) νθηαπιάζην.
Μονάδες 4

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.
Μονάδες 8
Β2. Κηβώηην αξρίδεη ηελ t = 0 s λα θηλείηαη επζύγξακκα ζε νξηδόληην δάπεδν θαη ε ηηκή ηεο
ηαρύηεηαο ηνπ δίδεηαη από ηε ζρέζε υ = 5t (SI).
Α) Να επηιέμεηε ηελ ζωζηή απάληεζε.
Η ηηκή ηεο ζπληζηακέλεο ηωλ δπλάκεωλ πνπ αζθνύληαη ζην θηβώηην:
α) ειαηηώλεηαη κε ην ρξόλν.
β) απμάλεηαη κε ην ρξόλν.
γ) παξακέλεη ζηαζεξή.
Μονάδες 4
Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.
Μονάδες 9

ΘΕΜΑ ǻ
O ζάιακνο αλειθπζηήξα κάδαο m = 500 kg είλαη
αξρηθά αθίλεηνο θαη μεθηλώληαο ηε ρξνληθή ζηηγκή

F(N)

t = 0 s θαηεβαίλεη ζε ρξνληθό δηάζηεκα 12 s από ηνλ

5500

ηειεπηαίν όξνθν ζην ηζόγεην ελόο πνιπώξνθνπ θηη-

5000

ξίνπ. Σην ζάιακν εθηόο από ην βάξνο ηνπ αζθείηαη,

4500

κέζω ελόο ζπξκαηόζρνηλνπ, κία θαηαθόξπθε πξνο


ηα πάλω δύλακε F . Η ηηκή ηεο F ζε ζπλάξηεζε κε
ην ρξόλν θαζόδνπ παξηζηάλεηαη ζην δηπιαλό
δηάγξακκα.
Δίλεηαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο ίζε κε g=10

0

4

8
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t(s)

m
θαη όηη ε αληίζηαζε ηνπ αέξα είλαη ακειεηέα..
s2

ǻ1) Να ραξαθηεξίζεηε ηηο θηλήζεηο πνπ εθηειεί ν ζάιακνο θαη λα ππνινγίζεηε ηελ ηηκή ηεο
επηηάρπλζήο ηνπ ζε θάζε κία από απηέο.
Μονάδες 6
ǻ2) Να ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο ηνπ ζαιάκνπ ηηο ρξνληθέο ζηηγκέο 4 s, 8 s θαη 12 s.
Μονάδες 6
ǻ3) Να ζρεδηάζεηε ην δηάγξακκα ηεο ηαρύηεηαο ηνπ ζαιάκνπ ζπλαξηήζεη ηνπ ρξόλνπ θαη λα
ππνινγίζεηε ην νιηθό κήθνο ηεο δηαδξνκήο πνπ έθαλε ν αλειθπζηήξαο θαηά ηελ θάζνδό ηνπ.
Μονάδες 8 ǻ

ǻ4) Να ππνινγίζηε ην έξγν ηεο δύλακεο F θαη ηε κεηαβνιή ηεο δπλακηθήο ελέξγεηαο ηνπ ζαιάκνπ
ζην ρξνληθό δηάζηεκα από ηε ρξνληθή ζηηγκή 4 s, ωο ηε ρξνληθή ζηηγκή 8 s.
Μονάδες 5

ΘΕΜΑ 10114
ΘΕΜΑ Β
Β1. Μικρή σφαίρα εκτοξεύεται από το έδαφος κατακόρυφα προς τα πάνω. Η επιτάχυνση της
βαρύτητας (g) είναι σταθερή και ως επίπεδο αναφοράς για τη βαρυτική δυναμική ενέργεια
θεωρείται το έδαφος. Η αντίσταση του αέρα είναι αμελητέα.
Α) Να επιλέξετε την σωστή πρόταση.
Η γραφική παράσταση της μηχανικής ενέργειας (Ε) της σφαίρας σε συνάρτηση με το ύψος
(y) από το σημείο εκτόξευσης έχει τη μορφή του διαγράμματος:

E

E

0

(α)

y

E

0

(β)

y

0

(γ)

y

Μονάδες 4
Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 8

B2. Ένα κινητό εκτελεί ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση με επιτάχυνση μέτρου a και
αρχική ταχύτητα μέτρου υο . Τη χρονική στιγμή t1 το κινητό έχει αποκτήσει ταχύτητα τριπλάσια
της αρχικής.
Α) Από τις παρακάτω τρεις επιλογές να επιλέξετε αυτήν που θεωρείτε σωστή.
Το μέτρο της επιτάχυνσης του κινητού θα είναι ίσο με:
α)

2υο
t1

β)

3υ0
t1

γ)

υο
2t 1
Μονάδες 4

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 9

ΘΕΜΑ Δ

Ένα σώμα μάζας 4 Kg , αφήνεται από ύψος h, πάνω από το έδαφος και φθάνει στο έδαφος με
ταχύτητα μέτρου υ = 30 m/s . Η επιτάχυνση της βαρύτητας στη διάρκεια της κίνησης είναι
σταθερή, με τιμή g = 10

m
Θεωρήστε ως επίπεδο αναφοράς για τη δυναμική ενέργεια το έδαφος,
s2

καθώς και την αντίσταση του αέρα αμελητέα
Δ1) Να υπολογίσετε το ύψος h .
Μονάδες 7
Δ2) Να υπολογίσετε την απόσταση του σώματος από το έδαφος τη στιγμή που κινείται με
ταχύτητα μέτρου 20 m/s .
Μονάδες 6
Δ3) Να παραστήσετε γραφικά σε σύστημα βαθμολογημένων αξόνων τo διάστημα που διανύει το
σώμα σε συνάρτηση με το χρόνο .
Μονάδες 6
Δ4) Να υπολογίσετε το έργο του βάρους του σώματος, στο τελευταίο δευτερόλεπτο της κίνησης
του σώματος .
Μονάδες 6

ΘΕΜΑ 10122
ΘǼΜΑ Β
B1. Απηνθίλεην θηλείηαη ζε επζύγξακκν δξόκν. Σε δπν ρξνληθέο ζηηγκέο t1 θαη t2 ην απηνθίλεην
έρεη ηαρύηεηα κε κέηξν υ1 θαη υ2 θαη θηλεηηθή ελέξγεηα Κ1 θαη Κ2 αληίζηνηρα.
Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε.
Αλ γηα ηα κέηξα ησλ ηαρπηήησλ ηζρύεη, υ2 = 2υ1 ηόηε:
α) Κ2 = 2Κ1

β) Κ1 = 4Κ2

γ) Κ2 = 4Κ1
Μονάδες 4

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.
Μονάδες 8
Β2. Έλα θηβώηην βξίζθεηαη αξρηθά αθίλεην ζε ιείν νξηδόληην δάπεδν ζηε ζέζε x = 0 m. Τε ρξνληθή
ζηηγκή t = 0 s έλαο εξγάηεο ζπξώρλεη θαη θηλεί ην θηβώηην αζθώληαο ζε απηό ζηαζεξή νξηδόληηα
δύλακε.
A) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε.
Αλ κε x ζπκβνιίζνπκε ηε ζέζε θαη κε Κ ηελ θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ θηβσηίνπ ζ’ απηή ηε ζέζε, λα
ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:

x

K

0
2x
3K
4x
Μονάδες 4
Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.
Μονάδες 9

ΘǼΜΑ ǻ
Έλα ζώκα κάδαο 4 kg, αθήλεηαη από ύςνο h, πάλσ από ην έδαθνο θαη θζάλεη ζην έδαθνο κε
ηαρύηεηα κέηξνπ υ = 30 m/s.
Η επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο ζηε δηάξθεηα ηεο θίλεζεο είλαη ζηαζεξή, κε ηηκή g=10 m/s2.
Θεσξήζηε σο επίπεδν αλαθνξάο γηα ηε δπλακηθή ελέξγεηα ην έδαθνο, θαζώο θαη ηελ αληίζηαζε ηνπ
αέξα ακειεηέα.
ǻ1) Να ππνινγίζεηε ην ύςνο h.
Μονάδες 7
ǻ2) Να ππνινγίζεηε ηελ απόζηαζε ηνπ ζώκαηνο από ην έδαθνο ηε ζηηγκή πνπ θηλείηαη κε
ηαρύηεηα κέηξνπ 10 m/s.
Μονάδες 6
ǻ3) Να παξαζηήζεηε γξαθηθά ζε ζύζηεκα βαζκνινγεκέλσλ αμόλσλ ηε δπλακηθή ελέξγεηα ηνπ
ζώκαηνο ζε ζπλάξηεζε κε ην ύςνο από ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο.
Μονάδες 6
ǻ4) Να ππνινγίζεηε ην έξγν ηνπ βάξνπο ηνπ ζώκαηνο, ζην ηειεπηαίν δεπηεξόιεπην ηεο θίλεζεο
ηνπ ζώκαηνο.
Μονάδες 6

ΘΕΜΑ 10125
ΘǼΜΑǺ
Β1 .

Έλα ζώκα θηλείηαη πάλω ζε ιείν νξηδόληην επίπεδν κε ζηαζεξή ηαρύηεηα. Κάπνηα ζηηγκή ζην

ζώκα αζθείηαη νξηδόληηα δύλακε F θαη ην ζώκα αξρίδεη λα επηβξαδύλεηαη νκαιά.
Α) Να επηιέμεηε ηελ ζωζηή απάληεζε.
Η γξαθηθή παξάζηαζε ηεο ηηκήο ηεο δύλακεο F πνπ αζθείηαη ζην ζώκα ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν (t) παξηζηάλεηαη ζωζηά από ην δηάγξακκα:
F

F

F
F1

F1

0

(Ι)

t

0

α) Ι

(ΙΙ)

t

β) ΙΙ

0

t

(ΙΙΙ)

γ) ΙΙΙ
Μονάδες 4

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.
Μονάδες 8
Β2. Μία κεηαιιηθή ζθαίξα εθηειεί ειεύζεξε πηώζε κε ηελ επίδξαζε κόλν ηνπ βάξνπο ηεο. Σε ζεκείν Α ηεο ηξνρηάο ηεο έρεη ηαρύηεηα κέηξνπ υ θαη θηλεηηθή ελέξγεηα ίζε κε Κ. Σε έλα άιιν ζεκείν
Β πνπ βξίζθεηαη ρακειόηεξα από ην Α, έρεη ηαρύηεηα δηπιάζηνπ κέηξνπ, δειαδή ίζνπ κε 2υ.
Α) Να επηιέμεηε ηελ ζωζηή απάληεζε.
Τν έξγν ηνπ βάξνπο ηεο ζθαίξαο θαηά ηε κεηαηόπηζε ηεο από ηε ζέζε Α
ζηελ ζέζε Β είλαη ίζν κε :
α) 3Κ

β) 2Κ

γ) 4Κ
Μονάδες 4

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο
Μονάδες 9

ΘǼΜΑ ǻ

1

F1

Γύν κεηαιιηθνί θύβνη Σ1 θαη Σ2 κε κάδεο
m1 = 5 kg θαη m2 = 10 kg θηλνύληαη πάλω ζε

2

F2

Α

Β

S
S
S

νξηδόληην δάπεδν θαηά κήθνο κηαο επζείαο ν
έλαο πξνο ηνλ άιιν.

Τε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s βξίζθνληαη ζηα ζεκεία Α, Β ηνπ νξηδόληηνπ δαπέδνπ, έρνπλ ηαρύηεηεο
ίδηαο δηεύζπλζεο θαη αληίζεηεο θνξάο κέηξνπ υ1 = 5

m
s

θαη υ2 = 5

m
s

αληίζηνηρα θαη απέρνπλ

κεηαμύ ηνπο απόζηαζε S = 200 m. Γπν εξγάηεο ζπξώρλνπλ ηνπο θύβνπο Σ1 θαη Σ2 αζθώληαο ζε
απηνύο νξηδόληηεο δπλάκεηο F1 θαη F2 , όπωο παξηζηάλεηαη ζην ζρήκα, κε κέηξα F1 = 20 Ν θαη
F2 = 60 N αληίζηνηρα, νη νπνίεο έρνπλ ηε δηεύζπλζε ηεο επζείαο πνπ νξίδνπλ ηα ζεκεία Α, Β.
Ο ζπληειεζηήο ηξηβήο κεηαμύ δαπέδνπ θαη θάζε θύβνπ είλαη μ = 0,4 θαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο είλαη g = 10

m
.
s2

ǻ1) Να ππνινγίζεηε θαη λα ζρεδηάζεηε ηε δύλακε ηξηβήο πνπ δέρεηαη θάζε θύβνο.
Μονάδες 6
ǻ2) Να ραξαθηεξίζεηε πιήξωο ην είδνο ηεο θίλεζεο πνπ εθηειεί θάζε θύβνο.
Μονάδες 6
ǻ3) Να ππνινγίζεηε ηελ απόζηαζε από ην ζεκείν Α ζην νπνίν ζα ζπλαληεζνύλ νη δπν θύβνη.
Μονάδες 7
ǻ4) Να ππνινγίζεηε ηε ζπλνιηθή ελέξγεηα πνπ κεηαθέξζεθε ζηνλ θύβν Σ1 από ηνλ εξγάηε πνπ ηνλ
ζπξώρλεη από ηελ ζηηγκή t = 0 s έωο ηε ζηηγκή πνπ νη δπν θύβνη ζπλαληώληαη.
Μονάδες 6

ΘΕΜΑ 10126
ΘǼΜΑ Β
Β1. Πνδήιαην θηλείηαη ζε επζύγξακκν δξόκν. Σε δπν ρξνληθέο ζηηγκέο t1 θαη t2 ην πνδήιαην έρεη
ηαρύηεηα κε κέηξν υ1 θαη υ2 θαη θηλεηηθή ελέξγεηα Κ1 θαη Κ2 αληίζηνηρα.
Α) Να επηιέμεηε ηελ ζωζηή απάληεζε.
Αλ γηα ηα κέηξα ηωλ ηαρπηήηωλ ηζρύεη, υ2 = 2υ1 ηόηε:
α) Κ2 = 2Κ1

β) Κ2 = 4Κ1

γ) Κ1 = 4Κ2
Μονάδες 4

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.
Μονάδες 8

Β2. Κηβώηην βξίζθεηαη αθίλεην ζε ιείν νξηδόληην επίπεδν. Τε
ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s ζην θηβώηην αζθείηαη νξηδόληηα
(ζπληζηακέλε) δύλακε ε ηηκή ηεο νπνίαο ζε ζπλάξηεζε κε ην
ρξόλν δίλεηαη από ην δηάγξακκα ζηε δηπιαλή εηθόλα.
Α) Να επηιέμεηε ηελ ζωζηή απάληεζε.
Τν θηβώηην θηλείηαη κε:
α) ηε κέγηζηε θαηά κέηξν επηηάρπλζε θαη ηε κέγηζηε θαηά κέηξν ηαρύηεηα ηε ρξνληθή ζηηγκή
t1 .
β) ηε κέγηζηε θαηά κέηξν επηηάρπλζε θαη ηε κέγηζηε θαηά κέηξν ηαρύηεηα ηε ρξνληθή ζηηγκή
t2 .
γ) ηε κέγηζηε θαηά κέηξν επηηάρπλζε ηε ρξνληθή ζηηγκή t1 θαη ηε κέγηζηε θαηά κέηξν ηαρύηεηα ηε ρξνληθή ζηηγκή t2.
Μονάδες 4
Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.
Μονάδες 9

ΘǼΜΑ ǻ
Κύβνο κάδαο m είλαη αξρηθά αθίλεηνο ζε νξηδόληην δάπεδν.

Σηνλ θύβν αζθείηαη ζηαζεξή νξηδόληηα δύλακε F νπόηε
απηόο αξρίδεη λα θηλείηαη ζην νξηδόληην δάπεδν. Καηά ηε θίλεζε ηνπ θύβνπ αζθείηαη ζε απηόλ ηξηβή Τ = 6 Ν θαη ε αληίζηαζε ηνπ αέξα ζεωξείηαη ακειεηέα. Μεηά από κεηαηόπηζε θαηά x = 4 m ζην νξηδόληην δάπεδν ν
θύβνο θηλείηαη κε ηαρύηεηα κέηξνπ υ = 4


m
. Τν έξγν ηεο F ζηελ παξαπάλω κεηαηόπηζε είλαη
s

WF = 32 J.
Να ππνινγίζεηε:
ǻ1) ην έξγν ηεο ηξηβήο ζηε παξαπάλω κεηαηόπηζε,

ǻ2) ην κέηξν ηεο δύλακε F ,

Μονάδες 6

Μονάδες 6
ǻ3) ηε κάδα ηνπ θύβνπ,
Μονάδες 7
ǻ4) ην κέηξν ηεο νξηδόληηαο δύλακεο πνπ πξέπεη λα αζθεζεί ζηνλ θύβν ώζηε λα απνθηήζεη θηλεηηθή ελέξγεηα Κ= 18 J ζε ρξνληθό δηάζηεκα 2 s αλ γλωξίδεηε όηη απηόο βξίζθεηαη αξρηθά αθίλεηνο
ζε ιείν νξηδόληην δάπεδν.
Μονάδες 6

ΘΕΜΑ 10129
ΘǼΜΑ Β
Β1.

Τα δηαγξάκκαηα ηαρύηεηαο – ρξόλνπ γηα δπν θηλεηά (1) θαη (2) 

0

θαίλνληαη ζην ζρήκα.
Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε.

(1)
(2)

Αλ s1 θαη s2 ηα δηαζηήκαηα πνπ δηήλπζαλ ηα θηλεηά (1)
θαη (2) αληίζηνηρα ην ρξνληθό δηάζηεκα (0, t0), ηόηε:
α) s1 = s2

β) s1 > s2

t0 t

0

γ) s1 < s2
Μονάδες 4

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.
Μονάδες 8
Β2.

Σθαίξα κηθξώλ δηαζηάζεσλ βξίζθεηαη αθίλεηε ζε κηθξό ύςνο h πάλσ από ην έδαθνο. Σην

ύςνο απηό κε επίπεδν αλαθνξάο γηα ηε δπλακηθή ελέξγεηα ην έδαθνο, ε ζθαίξα έρεη δπλακηθή
ελέξγεηα ίζε κε 120 J. Η ζθαίξα αθήλεηαη ειεύζεξε, νπόηε εθηειεί ειεύζεξε πηώζε κε ηελ
επίδξαζε ηνπ αέξα λα ζεσξείηαη ακειεηέα.
Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε.
Όηαλ ε ζθαίξα βξεζεί ζε απόζηαζε ίζε κε h/3, από ην ζεκείν εθθίλεζεο, ηόηε ε
δπλακηθή ηεο ελέξγεηα U θαη ε θηλεηηθή ηεο ελέξγεηα K ζα είλαη αληίζηνηρα:
α) U = 40 J, K = 80 J
β) U = 80 J, K = 40 J
γ) U = 90 J, K = 30 J
Μονάδες 4
Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.
Μονάδες 9

ΘǼΜΑ ǻ
Μεηαιιηθόο θύβνο κάδαο m θηλείηαη επζύγξακκα πάλσ ζε
ιείν νξηδόληην δάπεδν έρνληαο ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s
ηαρύηεηα κέηξνπ 4

m
. Σηνλ θύβν αζθείηαη ηε ρξνληθή
s

F (N)
8

ζηηγκή t = 0 s δύλακε, ίδηαο δηεύζπλζεο κε ηε ηαρύηεηα ηνπ.
Η ηηκή ηεο δύλακεο ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν, γηα ην
ρξνληθό δηάζηεκα 0 s 15 s

θαίλεηαη ζην

δηάγξακκα. Τελ ρξνληθή ζηηγκή t1
απνθηήζεη ηαρύηεηα κέηξνπ υ = 14

=

δηπιαλό

5 s ν θύβνο έρεη

0

5

10

15 t (s)

4

m
.
s

Η αληίζηαζε ηνπ αέξα ζεσξείηαη ακειεηέα.
ǻ1) Να ραξαθηεξίζεηε ηε θίλεζε πνπ εθηειεί ην ζώκα ζην ρξνληθό δηάζηεκα 0 s  5 s θαη λα
ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο επηηάρπλζεο ηνπ.
Μονάδες 6
ǻ2) Να ππνινγίζεηε ηε κάδα ηνπ θύβνπ.
Μονάδες 6
ǻ3) Να παξαζηήζεηε γξαθηθά ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο ηνπ θύβνπ , ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν ζε
ζύζηεκα βαζκνινγεκέλσλ αμόλσλ γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα 0 s 15 s .
Μονάδες 7
ǻ4) λα ππνινγίζεηε ην έξγν ηεο

ζην ρξνληθό δηάζηεκα 0 s 15 s .
Μονάδες 6

ΘΕΜΑ 10130
ΘΕΜΑ Β

B1. Αυτοκίνητο είναι αρχικά ακίνητο σε οριζόντιο δρομο . Ο οδηγός του αυτοκινήτου τη χρονική
στιγμή t=0, πατώντας το γκάζι αρχίζει να επιταχύνει το αυτοκίνητο με σταθερή επιτάχυνση. Τη
χρονική στιγμή t1 αφήνει το γκάζι και συνεχίζει την κίνησή του ομαλά επιβραδυνόμενο μέχρι να
σταματήσει τη στιγμή t2
Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση
α)

Στο χρονικό διάστημα 0→t1 ασκείται σταθερή συνισταμένη δύναμη αντίρροπη της

ταχύτητάς του
β)

Στο χρονικό διάστημα t1→t2

ασκείται σταθερή συνισταμένη δύναμη ομόρροπη της

ταχύτητάς του
γ)

Στο χρονικό διάστημα 0→t1 στο αυτοκίνητο ασκείται σταθερή συνιστάμενη δύναμη

ομόρροπη της ταχύτητας του
Μονάδες 4
Β) Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας
Μονάδες 8
B2. Ένα σώμα είναι ακίνητο πάνω σε οριζόντιο επίπεδο. Στο
σώμα τη χρονική στιγμή t0 = 0 s αρχίζει να ασκείται οριζόντια

F (N)
80

δύναμη F, της οποίας το μέτρο σε συνάρτηση με το χρόνο
φαίνεται στο διάγραμμα. Το σώμα στη χρονική διάρκεια από

40

0 s→10 s παραμένει ακίνητο ενώ τη χρονική στιγμή t = 10 s
αρχίζει να κινείται.

0

10 t (s)

5

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Η δύναμη της τριβής που ασκείται στο σώμα τη χρονική στιγμή t = 10 s έχει μέτρο 80 Ν.
Ο ακριβής χαρακτηρισμός για την τριβή αυτή είναι:
α) Στατική τριβή

β) Τριβή ολίσθησης

γ) Οριακή τριβή
Μονάδες 4

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 9

ΘΕΜΑ Δ
Μεταλλικός κύβος μάζας 5 Kg έλκεται με τη βοήθεια ενός ηλεκτροκινητήρα, πάνω σε ένα
οριζόντιο διάδρομο. Στον κύβο ασκείται σταθερή οριζόντια δύναμη F και κινείται ευθύγραμμα με
σταθερή επιτάχυνση. Με τη βοήθεια συστήματος φωτοπυλών παίρνουμε την πληροφορία ότι το
μέτρο της ταχύτητας του κύβου τη χρονική στιγμή to = 0 s είναι ίσο με 2 m/s και τη χρονική στιγμή
t1 = 2 s είναι ίσο με 12 m/s. Επίσης, έχει μετρηθεί πειραματικά ο συντελεστής τριβής ολίσθησης
μεταξύ του κύβου και του διαδρόμου και βρέθηκε μ = 0,2. Δίνεται η επιτάχυνση της βαρύτητας
g = 10 m/s2 και ότι η επίδραση του αέρα θεωρείται αμελητέα.
Να υπολογίσετε:
Δ1) το μέτρο της επιτάχυνσης με την οποία κινείται ο κύβος.
Μονάδες 6
Δ2) τo διάστημα που διάνυσε ο κύβος στο χρονικό διάστημα to = 0 s → t1 = 2 s .
Μονάδες 6
Δ3) το μέτρο της δύναμης F .
Μονάδες 7
Δ4) την ενέργεια που μεταφέρθηκε στον κύβο μέσω του έργου της δύναμης F στο χρονικό
διάστημα των 2 s καθώς και τη ενέργεια που αφαιρέθηκε μέσω του έργου της τριβής στο ίδιο
χρονικό διάστημα.
Μονάδες 6

ΘΕΜΑ 10134
ΘΕΜΑ Β

Β1. Κιβώτιο αρχίζει την t = 0 να κινείται ευθύγραμμα σε οριζόντιο δάπεδο και η τιμή της ταχύτητας
του δίδεται από τη σχέση υ = 5t (SI) για t ≥ 0
Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση
Η τιμή της συνισταμένης των δυνάμεων που ασκούνται στο κιβώτιο:
α) ελαττώνεται με το χρόνο

β) αυξάνεται με το χρόνο

γ) παραμένει σταθερή
Μονάδες 4

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας
Μονάδες 8

Β2. Δύο όμοιες μεταλλικές σφαίρες Σ1 και Σ2 , ίδιας μάζας, αφήνονται ταυτόχρονα να εκτελέσουν
ελεύθερη πτώση, από ύψος h1 η Σ1 και από ύψος h2 η Σ2, πάνω από την επιφάνεια της Γης. Η
αντίσταση του αέρα είναι αμελητέα και η επιτάχυνση της βαρύτητας σταθερή.
Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Αν h1= 2h2, τότε:
α) Η σφαίρα Σ1 φθάνει στο έδαφος έχοντας ταχύτητα διπλάσιου μέτρου από την ταχύτητα
της σφαίρας Σ2.
β) Οι δύο σφαίρες φτάνουν ταυτόχρονα στο έδαφος.
γ) Η σφαίρα Σ1 φθάνει στο έδαφος έχοντας διπλάσια κινητική ενέργεια από τη σφαίρα Σ2.
Μονάδες 4
Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας
Μονάδες 9

ΘΕΜΑ Δ

Ένας γερανός ανυψώνει σε ύψος 80m πάνω από την επιφάνεια εδάφους , ένα κιβώτιο μάζας
1500Kg. Το κιβώτιο ανυψώνεται με σταθερή ταχύτητα μέτρου υ=2m/s. Δίνεται η επιτάχυνση της
βαρύτητας g = 10 m/s2. Θεωρήστε ως επίπεδο αναφοράς για τη δυναμική ενέργεια το έδαφος και
την αντίσταση του αέρα αμελητέα.
Δ1) Να υπολογίσετε το χρόνο που θα διαρκέσει η ανύψωση
Μονάδες 5
Δ2) Να υπολογίσετε τη δύναμη

που ασκεί ο γερανός στο κιβώτιο
Μονάδες 6

Δ3) Να υπολογίσετε την μέση ισχύ του γερανού στη χρονική διάρκεια της ανύψωσης του
κιβωτίου
Μονάδες 7
Δ4) Από λάθος του χειριστή του γερανού το κιβώτιο απαγκιστρώνεται τη στιγμή που βρίσκεται
ακίνητο σε ύψος 80m απο τη επιφάνεια του εδάφους. Να υπολογίσετε το λόγο της κινητικής
ενέργειας

Κ

προς τη δυναμική ενέργεια U του σώματος δύο (2) δευτερόλεπτα μετά την

απαγκίστρωσή του από τον γερανό
Μονάδες 7

ΘΕΜΑ 10136
ΘǼΜΑ Β
Β1.

Τν κέηξν ηεο ηαρύηεηαο αζιεηή ηωλ 100 m είλαη ίζν κε υΑ = 36 km/h θαη ην κέηξν ηεο

ηαρύηεηαο ελόο ζαιηγθαξηνύ είλαη ίζν κε υΣ = 1 cm/s.
Α) Να επηιέμεηε ηελ ζωζηή απάληεζε.
Τν πειίθν ηωλ κέηξωλ ηωλ ηαρπηήηωλ ηνπ αζιεηή θαη ηνπ ζαιηγθαξηνύ
α) 100

β) 1000

υΑ
, είλαη ίζν κε:
υΣ

γ) 36
Μονάδες 4

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.
Μονάδες 8
Β2.

Δύν ζώκαηα κε κάδεο m1 θαη m2 γηα ηηο νπνίεο ηζρύεη m1 > m2 βξίζθνληαη πάλω ζε ιείν

νξηδόληην δάπεδν θαη είλαη ζε επαθή κεηαμύ ηνπο. Μπνξνύκε λα κεηαθηλήζνπκε ηα ζώκαηα,
εθαξκόζνπκε νξηδόληηα δύλακε ίζνπ κέηξνπ F, είηε ζην ζώκα m1 κε θνξά πξνο ηα δεμηά, όπωο
m1

m2

F

Σρήκα α
(α)

m1
m2

F

Σρήκα β
Β(β)

θαίλεηαη ζην ζρήκα (α), είηε ζην ζώκα m2 κε θνξά πξνο ηα αξηζηεξά όπωο θαίλεηαη ζην ζρήκα (β).
Α) Να επηιέμεηε ηελ ζωζηή απάληεζε.
Τν κέηξν ηεο επηηάρπλζεο πνπ απνθηνύλ ηα δύν ζώκαηα:
α) είλαη ίδην θαη ζηηο δύν παξαπάλω πεξηπηώζεηο
β) είλαη κεγαιύηεξν ζηελ πεξίπηωζε πνπ ε δύλακε αζθείηαη ζην m1 πξνο ηα δεμηά (ζρήκα α).
γ) είλαη κεγαιύηεξν ζηελ πεξίπηωζε πνπ ε δύλακε αζθείηαη ζην m2 πξνο ηα αξηζηεξά (ζρήκα β).
Μονάδες 4
Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.
Μονάδες 9

ΘǼΜΑ ǻ
Έλα ζώκα κάδαο 20 kg θηλείηαη πάλω ζε ιείν νξηδόληην
επίπεδν κε ηελ επίδξαζε ζπληζηακέλεο νξηδόληηαο δύλακεο.

80

u(m/s)

Τν δηάγξακκα ηεο ηαρύηεηαο ηνπ ζώκαηνο ζε ζπλάξηεζε κε
ην ρξόλν γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα 0 s – 30 s θαίλεηαη ζην
ζρήκα.

40

ǻ1) Να ππνινγηζηεί ην ζπλνιηθό δηάζηεκα πνπ δηήλπζε ην
ζώκα ζην ρξνληθό δηάζηεκα 0 s – 30 s.
Μονάδες 6

0

10

20

30 t (sec)

ǻ2) Να ζπκπιεξωζεί ν παξαθάηω πίλαθαο:
Χξνληθό

Σπληζηακέλε νξηδόληηα δύλακε

δηάζηεκα

πνπ αζθείηαη ζην ζώκα

(s)

(Ν)

0 – 10
10 – 30
Μονάδες 6
ǻ3) Να ππνινγηζηεί ην έξγν ηεο ζπληζηακέλεο νξηδόληηαο δύλακεο ζηα ρξνληθά δηαζηήκαηα 0 s –
10 s θαη 10 s – 30 s.
Μονάδες 6
ǻ4) Να αμηνπνηήζεηε ηα απνηειέζκαηα ηωλ πξνεγνύκελωλ εξωηήηωλ θαη λα επαιεζεύζεηε ην
«Θεώξεκα κεηαβνιήο ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο» θαηά ηελ θίλεζε ηνπ ζώκαηνο ζην ρξνληθό
δηάζηεκα 10 s - 30 s.
Μονάδες 7

ΘΕΜΑ 10138
ΘǼΜΑ Β
Β1. Από ηελ ηαξάηζα κηαο πνιπθαηνηθίαο αθήλνληαη λα πέζνπλ κία μύιηλε ζθαίξα Α κάδαο m θαη
κία ζηδεξέληα ζθαίξα Β ηξηπιάζηαο κάδαο. Οη δύν ζθαίξεο εθηεινύλ ειεύζεξε πηώζε θαη ζπλεπώο
ε επίδξαζε ηνπ αέξα ζεωξείηαη ακειεηέα.
Α) Να επηιέμεηε ηελ ζωζηή απάληεζε.
Αλ ΚA είλαη ε θηλεηηθή ελέξγεηα πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζθαίξα Α θαη ΚB ε θηλεηηθή ελέξγεηα πνπ
αληηζηνηρεί ζηε ζθαίξα Β, ειάρηζηα πξηλ νη ζθαίξεο αθνπκπήζνπλ ζην έδαθνο, ηόηε ηζρύεη ηζρύεη:
α) ΚΑ = ΚΒ

β) ΚΑ = 3ΚΒ

γ) ΚΒ = 3ΚΑ
Μονάδες 4

Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.
Μονάδες 8

Β2.

Γπν θηβώηηα Α θαη Β κε ίζεο κάδεο
Α

βξίζθνληαη δίπια – δίπια θαη αθίλεηα ζε ιείν
νξηδόληην επίπεδν. Τε ρξνληθή ζηηγκή t = 0

Β

αζθνύληαη ζηα θηβώηηα Α θαη Β ζηαζεξέο
νξηδόληηεο δπλάκεηο FA θαη FB κε κέηξα FA = F θαη FB 

FΑ
FB

F
αληίζηνηρα, όπωο θαίλεηαη ζην
2

ζρήκα. Τα δπν θηβώηηα αξρίδνπλ λα θηλνύληαη επζύγξακκα ζην νξηδόληην επίπεδν θαη ε επίδξαζε
ηνπ αέξα είλαη ακειεηέα.
Α) Να επηιέμεηε ηελ ζωζηή απάληεζε.
Αλ κεηά από ίζεο κεηαηνπίζεηο από ην ζεκείν εθθίλεζεο ηνπο, ηα θηβώηηα Α θαη Β έρνπλ
ηαρύηεηεο κε κέηξα υΑ θαη υΒ αληίζηνηρα, ηόηε ηζρύεη:
α) υΑ = υΒ

β) υΑ  υΒ 2

γ) υΒ  υΑ 2
Μονάδες 4

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.
Μονάδες 9

ΘǼΜΑ ǻ
Έλα ζώκα κάδαο 2 kg θηλείηαη πάλω ζε ιείν νξηδόληην επίπεδν

υ(m/s)

κε ηελ επίδξαζε νξηδόληηαο ζπληζηακέλεο δύλακεο. Τν 60
δηάγξακκα ηεο ηαρύηεηαο ηνπ ζώκαηνο ζε ζπλάξηεζε κε ην
ρξόλν γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα 0 s – 30 s θαίλεηαη ζην ζρήκα.
ǻ1) Να ππνινγηζηεί ην ζπλνιηθό δηάζηεκα πνπ δηήλπζε ην
ζώκα ην ρξνληθό δηάζηεκα 0 s – 30 s.

0

10

30 t (sec)
Μονάδες 6

ǻ2) Να ζπκπιεξωζεί ν παξαθάηω πίλαθαο:
Χξνληθό

Σπληζηακέλε νξηδόληηα δύλακε

δηάζηεκα

πνπ αζθείηαη ζην ζώκα

(s)

(Ν)

0 – 10
10 – 30
Μονάδες 6
ǻ3) Να ππνινγηζηεί ην έξγν ηεο ζπληζηακέλεο νξηδόληηαο δύλακεο ηα ρξνληθά δηαζηήκαηα 0 s – 10
s θαη 10 s – 30 s.
Μονάδες 6
ǻ4) Να αμηνπνηήζεηε ηα απνηειέζκαηα ηωλ πξνεγνύκελωλ εξωηεκάηωλ θαη λα επαιεζεύζεηε ην
«Θεώξεκα κεηαβνιήο ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο» θαηά ηελ θίλεζε ηνπ ζώκαηνο ζην ρξνληθό
δηάζηεκα 10 s – 30 s.
Μονάδες 7

ΘΕΜΑ 10160
ΘǼΜΑ Β
B1. Μηθξή ζθαίξα αθήλεηαη λα πέζεη από κηθξό ύςνο h πάλσ από ην έδαθνο, εθηειώληαο ειεύζεξε
πηώζε. Θεσξείζηε όηη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο g είλαη ζηαζεξή θαη όηη ε επίδξαζε ηνπ αέξα
είλαη ακειεηέα.

(Ι)

(ΙΙ)
U

(ΙΙΙ)

K

K

K

U
U

0

h/2

h y

h/2

0

h/2

h y 0

h y

Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε.
Οη γξαθηθέο παξαζηάζεηο ηεο θηλεηηθήο (K) θαη ηεο δπλακηθήο ελέξγεηαο (U) ηεο ζθαίξαο ζε
ζπλάξηεζε κε ην ύςνο (y) από ην έδαθνο παξηζηάλνληαη ζην ζρήκα:
Μονάδες 4
(α) Ι

(β) ΙΙ

(γ) ΙΙΙ

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.
Μονάδες 8
B2. Έλα ζώκα είλαη αθίλεην πάλσ ζε νξηδόληην επίπεδν. Σην
ζώκα ηε ρξνληθή ζηηγκή t0 = 0 s αξρίδεη λα αζθείηαη νξηδόληηα

F (N)
80

δύλακε F, ηεο νπνίαο ην κέηξν ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν
θαίλεηαη ζην δηάγξακκα. Τν ζώκα ζηε ρξνληθή δηάξθεηα από

40

0 s→10 s παξακέλεη αθίλεην ελώ ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 10 s
αξρίδεη λα θηλείηαη.

0

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε.

10 t (s)

5

Η δύλακε ηξηβήο πνπ αζθείηαη ζην ζώκα ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 10 s έρεη κέηξν 80 Ν.
Ο ζσζηόηεξνο ραξαθηεξηζκόο γηα απηή είλαη:
α) Σηαηηθή ηξηβή

β) Τξηβή νιίζζεζεο

γ) Οξηαθή ηξηβή
Μονάδες 4

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.
Μονάδες 9

ΘǼΜΑ ǻ
Έλα ζώκα κάδαο 4 kg θηλείηαη ζε νξηδόληην επίπεδν κε ηαρύηεηα κέηξνπ υν = 5 m/s. Τε ρξνληθή
ζηηγκή t = 0 s, αζθείηαη ζην ζώκα, δύλακε ίδηαο θαηεύζπλζεο κε ηε ηαρύηεηά ηνπ θαη κέηξνπ 20 Ν,
νπόηε ην ζώκα θηλείηαη κε επηηάρπλζε ην κέηξν ηεο νπνίαο είλαη ίζν κε 4 m/s2.
ǻ1) Να ππνινγίζεηε ηε κεηαηόπηζε ηνπ ζώκαηνο, από ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s, κέρξη ηε ζηηγκή
t1 = 5 s.
Μονάδες 5
ǻ2) Να εμεηάζεηε αλ αζθείηαη ζην ζώκα δύλακε ηξηβήο θαη αλ αζθείηαη, ηόηε λα ππνινγίζεηε ην
κέηξν ηεο.
Μονάδες 6
ǻ3) Να ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο ηνπ ζώκαηνο, ηε ρξνληθή ζηηγκή t2 πνπ ην ζώκα έρεη
κεηαηνπηζηεί θαηά 25 m από ην ζεκείν ζην νπνίν άξρηζε λα αζθείηαη ε δύλακε F .
Μονάδες 7
ǻ4) Τε ρξνληθή ζηηγκή t2 παύεη λα αζθείηαη ε δύλακε F , όκσο ην ζώκα ζπλερίδεη ηελ θίλεζε ηνπ
ζην νξηδόληην επίπεδν. Να ππνινγίζεηε ην δηάζηεκα πνπ ζα δηαλύζεη ην ζώκα από ηε ρξνληθή
ζηηγκή t2, κέρξη λα ζηακαηήζεη λα θηλείηαη.
Μονάδες 7

ΘΕΜΑ 10162
ΘǼΜΑ Β
Β1. Έλα θηβώηην είλαη αξρηθά αθίλεην ζε ιείν νξηδόληην


F2

δάπεδν. Σην θηβώηην αζθνύληαη δπν ζηαζεξέο νξηδόληηεο


αληίξξνπεο δπλάκεηο F1 θαη F2 κε απνηέιεζκα ην θηβώηην


λα θηλείηαη κε επηηάρπλζε a νκόξξνπε ηεο F1 .


F1

Α) Να επηιέμεηε ηελ ζωζηή απάληεζε.

Αλ θαηαξγεζεί ε F2 ε επηηάρπλζε κε ηελ νπνία θηλείηαη ην θηβώηην έρεη δηπιάζην κέηξν
ρωξίο λα αιιάμεη θνξά.


Τόηε ηα κέηξα ηωλ δπλάκεωλ F1 θαη F2 ζπλδένληαη κε ηε ζρέζε :

α) F1  2F2

γ) F1  3F2

β) F2  2F1

Μονάδες 4
Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επιλογή ζαο
Μονάδες 8

Β2. Η ζέζε ελόο ζώκαηνο, πνπ θηλείηαη επζύγξακκα θαηά κήθνο ελόο πξνζαλαηνιηζκέλνπ άμνλα
x΄x, δίλεηαη ζε θάζε ρξνληθή ζηηγκή από ηελ εμίζωζε x = 10 + 5t ( x ζε m , t ζε s ).
Α) Να επηιέμεηε ηελ ζωζηή απάληεζε.
Πνην από ηα παξαθάηω δηαγξάκκαηα παξηζηάλεη ζωζηά ηελ ηηκή ηεο ηαρύηεηαο ηνπ
ζώκαηνο ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν;
α)

β)

γ)

 (m/s)

 (m/s)

 (m/s)

5

15
15
0

1

t (s)

0

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.

1

t (s)

0

t (s)

Μονάδες 4
Μονάδες 9

ΘǼΜΑ ǻ
Μηθξό ζώκα κάδαο m = 200 g θηλείηαη ζε νξηδόληην δξόκν, κε ηνλ νπνίν εκθαλίδεη ζπληειεζηή
ηξηβήο νιίζζεζεο μ = 0,2. Τε ρξνληθή ζηηγκή πνπ ζεωξνύκε ωο t = 0 s ην ζώκα θηλείηαη κε
ηαρύηεηα κέηξνπ υν = 72 km/h. Δίλεηαη όηη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο είλαη g = 10m/s2 θαη όηη ε
επίδξαζε ηνπ αέξα ζεωξείηαη ακειεηέα. Να ππνινγίζεηε:
ǻ1) ην κέηξν ηεο ηξηβήο νιίζζεζεο,
Μονάδες 6
ǻ2) ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ ζα ζηακαηήζεη ην ζώκα λα θηλείηαη.
Μονάδες 6
ǻ3) ηελ κεηαηόπηζε ηνπ ζώκαηνο, από ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s, κέρξη λα ζηακαηήζεη.
Μονάδες 6
ǻ4) ην έξγν ηεο ηξηβήο νιίζζεζεο, από ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s κέρξη λα ζηακαηήζεη ην ζώκα λα
θηλείηαη.
Μονάδες 7

ΘΕΜΑ 10166
ΘΔΜΑ Β
Β1. Μηθξή ζθαίξα κάδαο m = 2 Κg αθήλεηαη από ύςνο h = 180 m πάλσ από ηελ επηθάλεηα ηνπ
εδάθνπο λα πέζεη ειεύζεξα.
Η επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο είλαη ζηαζεξή θαη ίζε κε g =10

m
.
s2

Η επίδξαζε ηνπ αέξα είλαη ακειεηέα θαη σο επίπεδν κεδεληθήο δπλακηθήο ελέξγεηαο ζεσξνύκε ην
έδαθνο.
A) Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ηνπ παξαθάησ πίλαθα.
Μονάδες 6
Ύυος
h (m)
180

Κινητική

Γσναμική

ενέργεια

ενέργεια

K (J)

U (J)

Τατύτητα
υ (m/s)

0

0

80
0

0

B) Nα δηθαηνινγήζεηε ηηο ηηκέο πνπ ζπκπιεξώζαηε ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα.
Μονάδες 6
Β2. Έλα απηνθίλεην είλαη αξρηθά αθίλεην. Ο νδεγόο ηνπ απηνθηλήηνπ ηε ρξνληθή ζηηγκή t0 = 0 s,
παηάεη ην γθάδη νπόηε ην απηνθίλεην θηλείηαη κε ζηαζεξή επηηάρπλζε θαη ηε ρξνληθή ζηηγκή t1 έρεη
δηαλύζεη δηάζηεκα S1. Τε ρξνληθή ζηηγκή t2 = 2·t1 έρεη δηαλύζεη δηάζηεκα S2.
Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε.
Τα δηαζηήκαηα S1 θαη S2 ζπλδένληαη κε ηε ζρέζε:
α) S2 = S1

β) S2 = 2·S1

γ) S2 = 4·S1
Μονάδες 4

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.
Μονάδες 9

ΘΔΜΑ Γ
Κηβώηην κάδαο m = 10 kg αξρηθά
εξεκεί ζε ηξαρύ νξηδόληην δξόκν.
Τε ρξνληθή ζηηγκή t = 0, αζθείηαη

F(N)
80

ζην ζώκα νξηδόληηα δύλακε ην κέηξν ηεο νπνίαο κεηαβάιιεηαη κε ηε
ζέζε ηνπ θηβσηίνπ όπσο θαίλεηαη
ζην παξαπάλσ δηάγξακκα.
Ο ζπληειεζηήο ηξηβήο νιίζζεζεο
κεηαμύ

ηνπ

θηβσηίνπ

θαη

0

8

16

x(m)

ηνπ

δξόκνπ είλαη ίζνο κε 0,4.
Δίλεηαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο g = 10

m
θαη όηη ε επίδξαζε ηνπ αέξα είλαη ακειεηέα.
s2

Να ππνινγίζεηε :
Γ1) Τν κέηξν ηεο επηηάρπλζεο ηνπ θηβσηίνπ όηαλ βξίζθεηαη ζηε ζέζε x = 3 m.
Μονάδες 6
Γ2) Τε ρξνληθή ζηηγκή πνπ ην θηβώηην βξίζθεηαη ζηε ζέζε x = 8 m.
Μονάδες 6
Γ3) Τν κέηξν ηεο ηαρύηεηαο ηνπ θηβσηίνπ όηαλ βξίζθεηαη ζηε ζέζε x = 16 m.
Μονάδες 6
Γ4) Τε ζέζε ηνπ θηβσηίνπ κεηαμύ x=0 θαη x=16m ζηελ νπνία ε ζπληζηακέλε ησλ δπλάκεσλ πνπ
ηνπ αζθνύληαη είλαη κεδέλ.
Μονάδες 7

ΘΕΜΑ 10205
ΘǼΜΑ Β
Β1. Δύν ζώκαηα κε δηαθνξεηηθέο κάδεο έρνπλ ηελ ίδηα θηλεηηθή ελέξγεηα θαη θηλνύληαη πάλσ ζε
ιείν νξηδόληην δάπεδν πξνο ηελ ίδηα θαηεύζπλζε.
Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε.
Αλ αζθεζεί ζε θαζέλα ζώκα δύλακε ίδηνπ κέηξνπ θαη θαηεύζπλζεο αληίζεηεο κε ηελ ηαρύηεηα ησλ
ζσκάησλ ηόηε νη απνζηάζεηο πνπ ζα δηαλύζνπλ ηα ζώκαηα κέρξη λα ζηακαηήζνπλ:
α) ζα είλαη ίζεο

β) ζα είλαη άληζεο

γ) δελ έρσ όια ηα δεδνκέλα γηα λα ζπκπεξάλσ
Μονάδες 4

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.
Μονάδες 8
Β2. Από ην έδαθνο θαη από ηελ ζέζε yo=0 ηνπ θαηαθόξπθνπ άμνλα y εθηνμεύνπκε θαηαθόξπθα
πξνο ηα πάλσ κηα κπίιηα κε ηαρύηεηα κέηξνπ υ θαη θηλεηηθή ελέξγεηα Κ. Σε θάπνην ύςνο y1 ε
κπίιηα έρεη ηαρύηεηα κέηξνπ υ/2. Η αληίζηαζε ηνπ αέξα λα ζεσξεζεί ακειεηέα ε επηηάρπλζε ηεο
βαξύηεηαο ζηαζεξή.
Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε.
Η κεηαβνιή ηεο δπλακηθήο ελέξγεηαο ηνπ ζώκαηνο από ηε ζέζε yo έσο ηε ζέζε y1 είλαη:
α) 5K/4

β) -5K/4

γ) 3K/4
Μονάδες 4

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.
Μονάδες 9

ΘǼΜΑ ǻ
Μηθξό ζώκα κάδαο m = 2 kg ηε ρξνληθή ζηηγκή tν = 0 s

u0

εθηνμεύεηαη κε νξηδόληηα αξρηθή ηαρύηεηα υν = 20 m/s ζε
m

νξηδόληην επίπεδν όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα.

Τν ζώκα νιηζζαίλεη ζην νξηδόληην επίπεδν κε ην νπνίν εκθαλίδεη ζπληειεζηή ηξηβήο νιίζζεζεο
μ = 0,5.
Δίλεηαη όηη ε επίδξαζε ηνπ αέξα είλαη ακειεηέα θαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο είλαη g = 10m/ s2.
Να ππνινγίζεηε:
ǻ1) ην κέηξν ηεο επηηάρπλζεο κε ηελ νπνία θηλείηαη ην ζώκα,
Μονάδες 5
ǻ2) ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο ηνπ ζώκαηνο ηε ρξνληθή ζηηγκή t

1

= 2 s,
Μονάδες 5

ǻ3) ηε κεηαηόπηζε ηνπ ζώκαηνο ζην ηειεπηαίν δεπηεξόιεπην ηεο θίλεζήο ηνπ,
Μονάδες 8
ǻ4) ην ζπλνιηθό έξγν ηεο ηξηβήο νιίζζεζεο, από ηε ρξνληθή ζηηγκή ηεο εθηόμεπζεο, κέρξη ηε
ζηηγκή πνπ ζα ζηακαηήζεη ην ζώκα λα θηλείηαη.
Μονάδες 7

ΘΕΜΑ 10210
ΘǼΜΑ Β
B1. Γύν κηθξά ζώκαηα Α, Β κε ίζε κάδα, βξίζθνληαη πάλσ ζε ιείν νξηδόληην δάπεδν. Τν ζώκα
Α είλαη αθίλεην, ελώ ην ζώκα Β θηλείηαη επζύγξακκα κε ζηαζεξή ηαρύηεηα κέηξνπ υΒ. Τε ρξνληθή
ζηηγκή t = 0 αζθνύκε ζε θαζέλα από ηα ζώκαηα Α θαη Β νξηδόληηεο δπλάκεηο κε κέηξα FA θαη FB
αληίζηνηρα, νη νπνίεο ελεξγνύλ γηα ην ίδην ρξνληθό δηάζηεκα 0  t1 , θαη έρνπλ θαηεύζπλζε ίδηα κε
ηελ θαηεύζπλζε ηεο ηαρύηεηαο ηνπ ζώκαηνο Β. Τε ρξνληθή ζηηγκή t1 ηα ζώκαηα θηλνύληαη κε ηαρύηεηεο ίζνπ κέηξνπ.
Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε:
Γηα ηα κέηξα FA θαη FB ησλ δπλάκεσλ ηζρύεη:
α) FA = FB

β) FA < FB

γ) FA > FB
Μονάδες 4

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.
Μονάδες 8

B2. Μαζεηήο ηεο Α΄ Λπθείνπ παξαηεξεί ζην ζρήκα ηε u(m/sec)
γξαθηθή παξάζηαζε ηαρύηεηαο – ρξόλνπ ελόο απηνθη-

20

λήηνπ, πνπ θηλείηαη ζε επζύγξακκν δξόκν.

10

Ο καζεηήο θάλεη ηνλ παξαθάησ ζπιινγηζκό, εξκελεύνληαο ηε κνξθή ηνπ δηαγξάκκαηνο:

0

5

10

15

20

t(sec)

«Η επηηαρπλόκελε θίλεζε δηαξθεί 5 s (από 0 s έσο 5 s), ελώ ε επηβξαδπλόκελε δηαξθεί 10 s (από
10 s έσο 20 s). Αθνύ ινηπόλ ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ απαηηείηαη γηα λα απμεζεί ε ηαρύηεηά ηνπ
ζηα 20 m/s, είλαη κηθξόηεξν από ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ απαηηείηαη γηα λα κεδεληζηεί ε ηαρύηεηα
ηνπ, μεθηλώληαο από ηα 20 m/s, ζπκπεξαίλσ όηη ε επηηάρπλζε έρεη κεγαιύηεξν κέηξν από ηελ επηβξάδπλζε»
Να επηβεβαηώζεηε ή λα δηαςεύζεηε ηνλ παξαπάλσ ζπιινγηζκό, δηθαηνινγώληαο ηελ απάληεζή ζαο.
Μονάδες 13

ΘǼΜΑ ǻ
Μηθξόο κεηαιιηθόο θύβνο αθήλεηαη ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s, από έλα ζεκείν πνπ βξίζθεηαη ζε
ύςνο h = 30 m πάλσ από ην έδαθνο, ελώ ηαπηόρξνλα αξρίδεη λα αζθείηαη ζηνλ θύβν ζηαζεξή θαηαθόξπθε δύλακε F κε κέηξν ίζν κε 20 N. Ο θύβνο θζάλεη ζην έδαθνο ηε ρξνληθή ζηηγκή t1 = 2 s .Η
επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο ζηε δηάξθεηα ηεο θίλεζεο είλαη ζηαζεξή, θαη ίζε κε g = 10 m/s2 . Θεσξήζηε σο επίπεδν αλαθνξάο γηα ηε δπλακηθή ελέξγεηα ην έδαθνο, θαζώο θαη ηελ αληίζηαζε ηνπ αέξα ακειεηέα
Να ππνινγίζεηε:
ǻ1) ηελ επηηάρπλζε κε ηελ νπνία θηλείηαη ν θύβνο,
Μονάδες 6
ǻ2) ηε κάδα ηνπ θύβνπ
Μονάδες 6
ǻ3 ) ηελ θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ θύβνπ, ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ θηάλεη ζην έδαθνο
Μονάδες 6
ǻ4) ην ιόγν ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο Κ πξνο ηε βαξπηηθή δπλακηθή ελέξγεηα U ηνπ θύβνπ, ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ απηόο βξίζθεηαη ζε ύςνο 18 m πάλσ από ην έδαθνο.
Μονάδες 7

ΘΕΜΑ 10211
ΘǼΜΑ Β
Β1. Δπν κηθξέο ζθαίξεο Σ1 θαη Σ2 καδώλ m1 θαη m2 αληίζηνηρα κε m2

Σ1

= 2m1, αθήλνληαη ηαπηόρξνλα λα πέζνπλ από δπν ζεκεία πνπ βξίζθνληαη ζε ύςε h1 θαη h2 αληίζηνηρα κε h1= 2h2. Η αληίζηαζε ηνπ αέξα
ζεσξείηαη ακειεηέα θαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο έρεη ζηαζεξή ηηκή

h1

ίζε κε g.

Σ2
h2

Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε.
Αλ W1 θαη W2 είλαη ηα έξγα ησλ βαξώλ ησλ δύν ζθαηξώλ Σ1 θαη Σ2
από ην ζεκείν πνπ αθέζεθαλ θαη κέρξη λα θηάζνπλ ζην έδαθνο, ηόηε
ηζρύεη:
α) W1 = 2W2

β) W1 = W2

γ) W2 = 2W1
Μονάδες 4

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.
Μονάδες 8

B2. Έλα ζώκα είλαη αξρηθά αθίλεην ζηε ζέζε xν = 0 m θαη ηε ρξνληθή ζηηγκή tν = 0 s αξρίδεη λα
θηλείηαη επζύγξακκα κε ζηαζεξή επηηάρπλζε a = 4 m/s2.
Α) Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ηηκέο ησλ κεγεζώλ πνπ ιείπνπλ από ηνλ παξαθάησ πίλαθα.
Χξνληθή ζηηγκή

Επηηάρπλζε

Ταρύηεηα

t (s)

a (m/s2)

υ (m/s)

0

4

0

2

4

4

4

6

4
Μονάδες 3

B) Να ζρεδηάζεηε ζε βαζκνινγεκέλνπο άμνλεο ηε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο επηηάρπλζεο ηνπ
ζώκαηνο ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα 0 s → 6 s.
Μονάδες 5
Γ) Να ππνινγίζεηε ην εκβαδόλ ηνπ ζρήκαηνο πνπ πεξηθιείεηαη κεηαμύ ηνπ νξηδόληηνπ άμνλα t θαη ηεο γξακκήο πνπ παξηζηάλεη ηελ επηηάρπλζε, γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από 0 → 6 s. Να
εμεηάζεηε ηελ ηηκή πνηαλνύ θπζηθνύ κεγέζνπο εθθξάδεη ην εκβαδό πνπ ππνινγίζαηε.
Μονάδες 5

ΘǼΜΑ ǻ
Μηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg βξίζθεηαη αξρηθά αθίλεην

F (N)

ζε νξηδόληην επίπεδν κε ην νπνίν εκθαλίδεη ζπληειεζηή
ηξηβήο νιίζζεζεο μ = 0,2. Σην ζώκα, ην νπνίν αξρηθά

10

βξίζθεηαη ζηε ζέζε xo = 0 ηνπ νξηδόληηνπ άμνλα x΄x,

αζθείηαη νξηδόληηα δύλακε F , ε ηηκή ηεο νπνίαο κεηαβάιιεηαη κε ηελ ζέζε x ηνπ θηβσηίνπ, όπσο θαίλεηαη ζην

4

δηάγξακκα. Δίλεηαη όηη ε επίδξαζε ηνπ αέξα είλαη ακειεηέα θαη ε επηηάρπλζεο ηεο βαξύηεηαο είλαη g = 10
m/s2.

0

4

x (m)

Να ππνινγίζεηε:
ǻ1) ηελ επηηάρπλζε ηνπ ζώκαηνο ζηελ ζέζε x = 4 m,
Μονάδες 6


ǻ2) ην έξγν ηεο δύλακεο F , θαηά ηε κεηαηόπηζε ηνπ ζώκαηνο από ηε ζέζε xν = 0 έσο ηε ζέζε x =

= 4 m,
Μονάδες 6
ǻ3) ηελ ελέξγεηα πνπ κεηαηξάπεθε ζε ζεξκόηεηα κέζσ ηνπ έξγνπ ηεο ηξηβήο, θαηά ηε κεηαηόπηζε
ηνπ ζώκαηνο από ηε ζέζε από xν = 0 m ζηε ζέζε x = 4 m,
Μονάδες 7
ǻ4) ηελ θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ζώκαηνο ζηελ ζέζε x = 4 m.
Μονάδες 6

ΘΕΜΑ 10699
ΘΔΜΑ Β
Β1. Έλα απηνθίλεην (Α) έρεη ηεηξαπιάζηα κάδα από κία κνηνζηθιέηα (Μ). Τα δύν νρήκαηα
θηλνύληαη ζε επζύγξακκν δξόκν θαη έρνπλ ηελ ίδηα θηλεηηθή ελέξγεηα.
Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε.
Αλ υΑ θαη υΜ είλαη ηα κέηξα ησλ ηαρπηήησλ ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ηεο κνηνζηθιέηαο αληίζηνηρα,
ηόηε ν ιόγνο ηνπο
α)

1
2

υΑ
, ηζνύηαη κε:
υΜ

β)

1
4

γ) 2
Μονάδες 4

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο .
Μονάδες 8

Β2. Σην δηπιαλό δηάγξακκα απεηθνλίδνληαη πνηνηηθά
νη ηηκέο ησλ ηαρπηήησλ, δπν ζσκάησλ Α θαη Β πνπ

υ

Α

κεηαθηλνύληαη επζύγξακκα, ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν
Β

Τόηε:
Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε
α)

Αλ ε ζπληζηακέλε δύλακε πνπ αζθείηαη ζην

ζώκα Α είλαη ίζε κε ηε ζπληζηακέλε δύλακε πνπ
αζθείηαη ζην ζώκα Β, ηόηε ε κάδα ηνπ ζώκαηνο Α

0

t

είλαη κεγαιύηεξε από ηελ κάδα ηνπ Β.
β) Αλ ηα δύν ζώκαηα έρνπλ ίζεο κάδεο ηόηε ε ζπληζηακέλε ησλ δπλάκεσλ πνπ αζθνύληαη ζην
ζώκα Α είλαη κεγαιύηεξε, από ηε ζπληζηακέλε ησλ δπλάκεσλ πνπ αζθνύληαη ζην ζώκα Β.
γ)

Αλ ε ζπληζηακέλε δύλακε πνπ αζθείηαη ζε θάζε ζώκα έρεη ην ίδην κέηξν, ηόηε κάδα ηνπ

ζώκαηνο Α ζα είλαη ίζε κε ηε κάδα ηνπ ζώκαηνο Β.
Μονάδες 4
Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.
Μονάδες 9

ΘΔΜΑ Γ
Γύν κηθξέο ζθαίξεο Σ1 θαη Σ2

1

κε κάδεο m1 θαη m2 αληίζηνηρα,

αθήλνληαη ηε ρξνληθή ζηηγκή t0=0 λα πέζνπλ από δπν ζεκεία πνπ
βξίζθνληαη ζε ύςε h1 = 45 m θαη h2 = 20 m αληίζηνηρα, από ην
έδαθνο.
Η αληίζηαζε ηνπ αέξα ζεσξείηαη ακειεηέα θαη σο επίπεδν κεδεληθήο

2

h1

h2

δπλακηθήο ελέξγεηαο ζεσξνύκε ην έδαθνο.
Η επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο είλαη g = 10 m/s2.
Γ1) Nα ππνινγίζεηε πόζν ρξόλν ζα ρξεηαζηεί ε ζθαίξα Σ2 , γηα λα
θζάζεη ην έδαθνο.
Μονάδες 6
Γ2) Να πξνζδηνξίζεηε ην ύςνο ζην νπνίν βξίζθεηαη ε ζθαίξα Σ1 ηε ζηηγκή πνπ ε Σ2 θζάλεη ζην
έδαθνο.

Μονάδες 6

Γ3) Να ζρεδηάζεηε ζε ζύζηεκα βαζκνινγεκέλσλ αμόλσλ ην δηάγξακκα ηνπ κέηξνπ ηεο ηαρύηεηαο
ηεο ζθαίξαο Σ1 ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν.
Μονάδες 6
Γ4) Αλ νη δύν ζθαίξεο θζάλνπλ ζην έδαθνο κε ίζεο θηλεηηθέο ελέξγεηεο, λα ππνινγίζεηε ηνλ ιόγν
ησλ καδώλ

m1
.
m2

Μονάδες 7

ΘΕΜΑ 10701
ΘΔΜΑ Β
Β1. Έλα όρεκα θηλείηαη επζύγξακκα θαη ε ηηκή ηεο ηαρύηεηάο ηνπ κεηαβάιιεηαη κε ην ρξόλν όπσο
θαίλεηαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα.
π

1
0

t1

2t1

t

 1

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε.
Η ζπλνιηθή κεηαηόπηζε ηνπ νρήκαηνο ζην ρξνληθό δηάζηεκα 0→2t1 είλαη ίζε κε:
α) π1t1

β) 0

γ) 2 π1t1
Μονάδες 4

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο

Μονάδες 8

Β2. Μηθξή ζθαίξα βξίζθεηαη πάλσ ζην έδαθνο. Η ζθαίξα εθηνμεύεηαη θαηαθόξπθα πξνο ηα πάλσ
κε θηλεηηθή ελέξγεηα Κ, νπόηε θηάλεη ζε ύςνο H πάλσ από ην έδαθνο. Η αληίζηαζε ηνπ αέξα λα
ζεσξεζεί ακειεηέα. Η επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο g είλαη ζηαζεξή.
Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε.
Αλ ε ίδηα ζθαίξα εθηνμεπόηαλ από ην έδαθνο θαηαθόξπθα πξνο ηα πάλσ έρνληαο δηπιάζηα
θηλεηηθή ελέξγεηα 2K, ηόηε ην κέγηζην ύςνο ζην νπνίν ζα έθηαλε ζα ήηαλ,
α) H

β) H/2

γ) 2H
Μονάδες 4

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο

Μονάδες 9

ΘΔΜΑ Γ
Απηνθίλεην κάδαο m=1000Kg επηηαρύλεηαη επζύγξακκα θαη νκαιά ζε νξηδόληην δξόκν. Τν
απηνθίλεην απμάλεη ηελ ηαρύηεηά ηνπ από υο=10m/s (ζέζε Α), ζε υ=30m/s (ζέζε Β). Η απόζηαζε
ησλ δύν ζέζεσλ (ΑΒ) είλαη 400m.
Να ππνινγίζεηε:
Γ1) Τν έξγν θαζώο θαη ην κέηξν ηεο ζπληζηακέλεο ησλ δπλάκεσλ πνπ αζθνύληαη ζην απηνθίλεην
γηα ηελ κεηαηόπηζε ηνπ από ηε ζέζε Α ζηε ζέζε Β.
Μονάδες 6
Γ2) H επηηάρπλζε ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ν ρξόλνο θίλεζεο, από ηε ζέζε Α ζηε ζέζε Β.
Μονάδες 6
Γ3) Η κέζε ηαρύηεηα ηνπ απηνθηλήηνπ γηα ηελ θίλεζε από ηε ζέζε Α ζηε ζέζε Β.
Μονάδες 6
Γ4) Η απόζηαζε από ηε ζέζε Α ηεο ζέζεο Γ, ζηελ νπνία ε ζηηγκηαία ηαρύηεηα ηνπ απηνθηλήηνπ
ηζνύηαη κε ηελ κέζε ηηκή ηεο ηαρύηεηαο πνπ ππνινγίζαηε ζην πξνεγνύκελν εξώηεκα.
Μονάδες 7

ΘΕΜΑ 10702
ΘΔΜΑ Β
Β1. Γύν θηλεηά Α θαη Β θηλνύληαη
επζύγξακκα. Η ηηκή ηεο ηαρύηεηάο ηνπο
κεηαβάιιεηαη

κε

ην

ρξόλν,

όπσο

θαίλεηαη ζην δηάγξακκα.
Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε.
α) Σην ρξνληθό δηάζηεκα 0→t1 ηα δπν
θηλεηά ζα έρνπλ ίζεο κεηαηνπίζεηο.
β) Τε ρξνληθή ζηηγκή t1 ηα δπν θηλεηά
ζα έρνπλ ίζεο ηαρύηεηεο θαη ίζεο
επηηαρύλζεηο.
γ) Σην ρξνληθό δηάζηεκα 0→t1 ε κεηαηόπηζε ηνπ Β ζα είλαη δηπιάζηα από ηε κεηαηόπηζε ηνπ Α.
Μονάδες 4
Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.

Μονάδες 8

Β2. Μηθξή ζηδεξέληα ζθαίξα κάδαο m βξίζθεηαη αξρηθά ζην έδαθνο. Η ζθαίξα εθηνμεύεηαη
θαηαθόξπθα πξνο ηα πάλσ κε αξρηθή ηαρύηεηα κέηξνπ υ0. Η αληίζηαζε ηνπ αέξα λα ζεσξεζεί
ακειεηέα.
Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε.
Η θηλεηηθή ελέξγεηα πνπ ζα έρεη ε ζθαίξα θηάλνληαο μαλά ζην έδαθνο ζα είλαη:
α) ίζε κε ηελ πνζόηεηα
β) κηθξόηεξε από ηελ πνζόηεηα
γ) κεγαιύηεξε από ηελ πνζόηεηα
Μονάδες 4
Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο

Μονάδες 9

ΘΔΜΑ Γ

Ο γεξαλόο κηαο εηαηξείαο κεηαθνξώλ αζθώληαο θαηαθόξπθε πξνο ηα πάλσ δύλακε F ζε έλα

πιπληήξην κάδαο m=100Kg ην θαηεβάδεη θαηαθόξπθα, από ηνλ 4ν όξνθν κηαο πνιπθαηνηθίαο ζην
έδαθνο. Τν πιπληήξην μεθηλώληαο ηε ζηηγκή to=0 από ηελ εξεκία επηηαρύλεηαη νκαιά σο ηε ζηηγκή
t1=2s, ζηελ νπνία απνθηά ηαρύηεηα 2m/s. Σηε ζπλέρεηα δηαηεξεί απηήλ ηελ ηαρύηεηα ζηαζεξή, σο
ηελ ζηηγκή t2=8s. Σηε ζπλέρεηα επηβξαδύλεηαη νκαιά κέρξη λα ζηακαηήζεη αθξηβώο ζην έδαθνο ηε
ζηηγκή t3=10s. Γίλεηαη όηη ε αληίζηαζε αέξα ακειεηέα θαη g=10m/s2.
Γ1) Να ζρεδηάζεηε ζε βαζκνινγεκέλνπο άμνλεο ην δηάγξακκα ηνπ κέηξνπ ηεο ηαρύηεηαο ηνπ
πιπληεξίνπ ζπλαξηήζεη ηνπ ρξόλνπ.
Μονάδες 5
Γ2) Να ππνινγηζζεί ην ύςνο από ην νπνίν μεθίλεζε λα θαηεβαίλεη ην πιπληήξην.


Γ3) Να ππνινγηζζεί ην κέηξν ηεο F ηηο ρξνληθέο ζηηγκέο 1s, 5s θαη 9s.

Γ4) Να ππνινγηζζεί ην έξγν ηνπ βάξνπο θαη ην έξγν ηεο F γηα ηε ζπλνιηθή κεηαηόπηζε.

Μονάδες 5

Μονάδες 9

Μονάδες 6

ΘΕΜΑ 10703
ΘΔΜΑ Β
Β1. Έλα όρεκα θηλείηαη επζύγξακκα.
Η

ηηκή

ηεο

ηαρύηεηάο

ηνπ

κεηαβάιιεηαη κε ην ρξόλν, όπωο
θαίλεηαη ζην δηάγξακκα. Γηα ηηο
ρξνληθέο ζηηγκέο ηζρύεη t2=2 t1 θαη
t3= 2,5 t1.
Α) Να επηιέμεηε ηε ζωζηή πξόηαζε.
α) Σην ρξνληθό δηάζηεκα 0→t1 ε
επηηάρπλζε

ηνπ

νρήκαηνο

είλαη

κεγαιύηεξε θαηά κέηξν, από ην κέηξν
ηεο επηηάρπλζήο ηνπ ζην ρξνληθό δηάζηεκα t2→t3
β) Σην ρξνληθό δηάζηεκα t1→t2 ε επηηάρπλζε ηνπ νρήκαηνο έρεη ζεηηθή ηηκή.
γ) Τν κέηξν ηεο επηηάρπλζεο ηνπ νρήκαηνο ζην ρξνληθό δηάζηεκα 0→t1, είλαη κηθξόηεξν από ην
κέηξν ηεο επηηάρπλζήο ηνπ ζην ρξνληθό δηάζηεκα t2→t3.
Μονάδες 4
Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.

Μονάδες 8

Β2. Μηθξό ζώκα είλαη αξρηθά αθίλεην πάλω ζε ιείν νξηδόληην επίπεδν. Με ηελ επίδξαζε ζηαζεξήο
νξηδόληηαο δύλακεο F κεηαηνπίδεηαη θαηά x πάλω ζηνλ νξηδόληην πξνζαλαηνιηζκέλν άμνλα Ox,
νπόηε απνθηά θηλεηηθή ελέξγεηα K. Αλ ε κεηαηόπηζε ηνπ ζώκαηνο κε ηελ επίδξαζε ηεο ίδηαο
δύλακεο ήηαλ 2x, ηόηε ε θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ζώκαηνο ζα ήηαλ ίζε κε:
Α) Να επηιέμεηε ηε ζωζηή απάληεζε.
α) 2Κ
β)

K
2

γ) 4Κ
Μονάδες 4
Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο

Μονάδες 9

ΘΔΜΑ Γ
Δθπαηδεπηηθό αεξνπιάλν κάδαο m = 2000Kg ζηε θάζε ηεο απνγείωζήο ηνπ θηλείηαη, μεθηλώληαο
από ηελ εξεκία, κε ζηαζεξή επηηάρπλζε θαη ρξεζηκνπνηεί 900m από ηνλ δηάδξνκν. Η απνγείωζε
δηαξθεί 30s.
Να ππνινγίζεηε:
Γ1) Τελ επηηάρπλζε ηνπ αεξνπιάλνπ θαζώο θαη ην κέηξν ηεο ζπληζηακέλεο ηωλ δπλάκεωλ πνπ
αζθνύληαη πάλω ηνπ θαηά ηε θάζε ηεο απνγείωζεο.
Μονάδες 6
Γ2) Τελ ηαρύηεηα ηνπ αεξνπιάλνπ ζε m/s θαη ζε Km/h, αθξηβώο πξηλ ηελ απνγείωζή ηνπ.
Μονάδες 6
Γ3) Τελ ελέξγεηα πνπ θαηαλάιωζε ην αεξνπιάλν γηα ηελ απνγείωζή ηνπ, αλ γλωξίδνπκε όηη ην
80% απηήο κεηαηξέπεηαη ζε θηλεηηθή ελέξγεηα.
Μονάδες 7
Γ4) Γύν ζπκκαζεηέο ζνπ εμεηάδνληαο ην ζπγθεθξηκέλν πξόβιεκα ηεο απνγείωζεο ηνπ αεξνπιάλνπ
θάλνπλ ππνζέζεηο γηα ηε ζέζε θαη ηε ρξνληθή ζηηγκή θαηά ηελ νπνία ην αεξνπιάλν έρεη ηελ κηζή
ηαρύηεηα από ηελ ηαρύηεηα απνγείωζεο. Η κία ππόζεζε είλαη όηη ην αεξνπιάλν έρεη ηε ε κηζή
ηαρύηεηα ζην κέζν ηνπ δηαδξόκνπ θαη ε άιιε όηη απηό ζπκβαίλεη ζην κέζν ηνπ ρξνληθνύ
δηαζηήκαηνο. Να εμεηάζεηε ηελ ηζρύ ηωλ δύν ππνζέζεωλ.
Μονάδες 6

ΘΕΜΑ 10704
ΘΔΜΑ Β
Β1. Σηδεξέλην θηβώηην βάξνπο

βξίζθεηαη αξρηθά αθίλεην πάλσ ζην έδαθνο. Με ηε βνήζεηα

γεξαλνύ αζθείηαη ζην θηβώηην ζηαζεξή θαηαθόξπθε δύλακε

κέηξνπ, F 

3B
. Τν θηβώηην
2

αλέξρεηαη θαηαθόξπθα κε ζηαζεξή επηηάρπλζε. Η αληίζηαζε ηνπ αέξα λα ζεσξεζεί ακειεηέα. Η
επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο g είλαη ζηαζεξή.
Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε.
Τν θηβώηην αλέξρεηαη κε ζηαζεξή επηηάρπλζε πνπ έρεη κέηξν,
α) 0,5 g

β) 2,5 g

γ) 1,5 g
Μονάδες 4

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο

Μονάδες 8

Β2. Γύν κηθξέο όκνηεο ζηδεξέληεο ζθαίξεο Α θαη Γ πνπ έρνπλ ίζεο κάδεο βξίζθνληαη ζε ύςνο hΑ θαη
hΓ αληίζηνηρα από ην έδαθνο. Οη ζθαίξεο αθήλνληαη λα πέζνπλ ειεύζεξα. Οη αληηζηάζεηο ηνπ αέξα
λα ζεσξεζνύλ ακειεηέεο. Αλ WA θαη WΓ είλαη ηα έξγα ησλ βαξώλ ηνπο αληίζηνηρα, από ην ζεκείν
πνπ μεθίλεζαλ λα θηλνύληαη θαη κέρξη λα θηάζνπλ ζην έδαθνο, ηζρύεη:
Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε,
α)
β)
γ)
Μονάδες 4
Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο

Μονάδες 9

ΘΔΜΑ Γ
Έλα παηδί κάδαο mπ = 40 kg ζέξλεη ην έιθεζξό ηνπ, κάδαο mε = 10 kg πάλσ ζε κία νξηδόληηα πίζηα

ρηνλνδξνκηθνύ θέληξνπ κε ζηαζεξή ηαρύηεηα αζθώληαο ζε απηό ζηαζεξή νξηδόληηα δύλακε F
κέηξνπ 20Ν. Σηε ζπλέρεηα κπαίλεη κέζα ζην έιθεζξν θαη δεηάεη από ηνλ παηέξα ηνπ λα ην
ζπξώμεη. Ο παηέξαο ηνπ δίλεη κία ώζεζε ζην έιθεζξν θαη ην αθήλεη λα γιηζηξήζεη. Τν έιθεζξν, κε
ην παηδί κέζα, από ηε ζηηγκή πνπ θεύγεη από ηα ρέξηα ηνπ παηέξα δηαλύεη απόζηαζε 4m κέρξη λα
ζηακαηήζεη. Γίλεηαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο g = 10 m/s2 θαη όηη ε αληίζηαζε ηνπ αέξα είλαη
ακειεηέα.
Να ππνινγίζεηε:
Γ1) ην ζπληειεζηή ηξηβήο κεηαμύ ηνπ έιθεζξνπ θαη ηεο πίζηαο.
Μονάδες 6
Γ2) ην κέηξν ηεο δύλακεο ηεο ηξηβήο πνπ αζθείηαη από ηελ πίζηα ζην έιθεζξν όηαλ απηό
νιηζζαίλεη κε ην παηδί κέζα.
Μονάδες 6
Γ3) ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο ηνπ έιθεζξνπ ηε ζηηγκή πνπ θεύγεη από ηα ρέξηα ηνπ παηέξα ηνπ
παηδηνύ.
Μονάδες 7
Γ4) ην ξπζκό πνπ κεηαθέξεηαη ελέξγεηα από ην παηδί ζην έιθεζξν κέζσ ηνπ έξγνπ ηεο δύλακεο

F όηαλ ην ζέξλεη κε ζηαζεξή ηαρύηεηα πάλσ ζηελ νξηδόληηα πίζηα, αλ δίλεηαη όηη δηαλύεη
απόζηαζε 15 m ζε ρξόλν 10 s.
Μονάδες 6

ΘΕΜΑ 10712
ΘΔΜΑ Β
Β1. Έλα μύιηλν θηβώηην κάδαο m = 500 g βξίζθεηαη αξρηθά αθίλεην ζε νξηδόληην δάπεδν. Σην ζώκα
αζθνύληαη ζπγρξόλωο νη ζηαζεξέο νξηδόληηεο δπλάκεηο κε κέηξα F1 = 10 N θαη F2 = 6 N όπωο
θαίλεηαη ζην παξαθάηω ζρήκα.

Με ηελ επίδξαζε ηωλ δπλάκεωλ


F1

θαη

m


F2

ην ζώκα θηλείηαη επζύγξακκα κε ζηαζεξή επηηάρπλζε. Η

ηξηβή νιίζζεζεο πνπ αζθείηαη ζην θηβώηην από ην δάπεδν είλαη ζηαζεξή κε κέηξν T = 2 N.
Α) Να επηιέμεηε ηε ζωζηή πξόηαζε.
Τν θηβώηην θηλείηαη κε επηηάρπλζε πνπ έρεη κέηξν,
α) 8 m/s2

β) 4 m/s2

γ) 2 m/s2
Μονάδες 4

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο

Μονάδες 8

Β2. Γπν μύιηλα θηβώηηα Α θαη Γ βξίζθνληαη αθίλεηα ζην έδαθνο. Με ηε βνήζεηα γεξαλνύ ηα δπν
θηβώηηα κεηαθέξνληαη από ην έδαθνο ζηελ ηαξάηζα ελόο θηηξίνπ, ζην ίδην ρξνληθό δηάζηεκα. Η
κάδα ηνπ θηβωηίνπ Α είλαη κεγαιύηεξε από ηε κάδα ηνπ θηβωηίνπ Γ. Η αληίζηαζε ηνπ αέξα λα
ζεωξεζεί ακειεηέα. Η επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο g είλαη ζηαζεξή.
Α) Να επηιέμεηε ηε ζωζηή απάληεζε.
Η κέζε ηζρύο πνπ απέδωζε ν γεξαλόο γηα ηε κεηαθνξά ηνπ θηβωηίνπ Α είλαη,
α) κεγαιύηεξε από ηε κέζε ηζρύ γηα ηε κεηαθνξά ηνπ θηβωηίνπ Γ.
β) ίζε κε ηε κέζε ηζρύ γηα ηε κεηαθνξά ηνπ θηβωηίνπ Γ.
γ) κηθξόηεξε από ηε κέζε ηζρύ γηα ηε κεηαθνξά ηνπ θηβωηίνπ Γ.
Μονάδες 4
Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο

Μονάδες 9

ΘΔΜΑ Γ
Έλα κεηαιιηθό θνπηί κάδαο m = 2 kg είλαη ηνπνζεηεκέλν ζηελ νξηδόληηα επηθάλεηαο ελόο
παγνδξνκίνπ. Τε ρξνληθή ζηηγκή t = 0, αζθείηαη ζην θνπηί ζηαζεξή νξηδόληηα δύλακε F =6Ν,
όπωο θαίλεηαη ζην παξαθάηω ζρήκα κε απνηέιεζκα ην θνπηί λα μεθηλήζεη ακέζωο λα θηλείηαη. Δάλ
ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 2s ην θνπηί έρεη δηαλύζεη 4 m, λα ππνινγίζεηε:
Δ1) Τν κέηξν ηεο επηηάρπλζεο ηνπ θνπηηνύ.
Μονάδες 5
Δ2) Τν ζπληειεζηή ηξηβήο νιίζζεζεο κεηαμύ θνπηηνύ θαη παγνδξνκίνπ.
Μονάδες 7
Τε ρξνληθή ζηηγκή t = 2s ε δύλακε F αιιάδεη θνξά, δηαηεξώληαο ζηαζεξό ην κέηξν ηεο, κε
απνηέιεζκα ην θνπηί λα επηβξαδπλζεί θαη ηειηθά λα ζηακαηήζεη.
Δ3) Να ππνινγίζεηε ην ζπλνιηθό δηάζηεκα πνπ ζα δηαλύζεη ην θνπηί, από ηελ t=0 κέρξη λα
ζηακαηήζεη.
Μονάδες 7
Δ4) Να ζρεδηάζεηε ηε γξαθηθή παξάζηαζε ηνπ κέηξνπ ηεο ηαρύηεηαο ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν,
από ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 κέρξη ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ ην θνπηί ζηακαηάεη, ζε βαζκνινγεκέλνπο
άμνλεο.
Μονάδες 6
Θεωξήζηε ηελ επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο ίζε κε 10m/s2

F

F
Παγοδρόμιο

ΘΕΜΑ 10791
ΘΔΜΑ Β
Β1.

Καζώο ν Μάξηνο πεξπαηνύζε από ην ζρνιείν πξνο ην ζπίηη ηνπ, είδε έλαλ ειαηνρξσκαηηζηή

λα ζηέθεηαη ζε κηα ςειή ζθαισζηά θαη λα βάθεη έλα ηνίρν. Καηά ιάζνο, ν ειαηνρξσκαηηζηήο
έζπξσμε ηνλ θνπβά κε ηελ κπνγηά (κάδαο 10 Κg) θαη ηε βνύξηζα (κάδαο 0,5 Κg). Τα δύν
αληηθείκελα έπεζαλ ζην έδαθνο ηαπηόρξνλα. Η αληίζηαζε ηνπ αέξα είλαη ακειεηέα.
Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε.
α) Η δύλακε ηεο βαξύηεηαο πνπ αζθείηαη ζηνλ θνπβά κε ηελ κπνγηά έρεη κεγαιύηεξν κέηξν
από ηε δύλακε ηεο βαξύηεηαο πνπ αζθείηαη ζηε βνύξηζα.
β) Αθνύ ηα δύν αληηθείκελα θηλνύληαη κε ηελ ίδηα επηηάρπλζε, ην κέηξν ηεο δύλακεο ηεο
βαξύηεηαο πνπ αζθείηαη ζην θάζε έλα ζα πξέπεη λα είλαη ην ίδην.
γ) Η δύλακε ηεο βαξύηεηαο πνπ αζθείηαη ζηε βνύξηζα έρεη κεγαιύηεξν κέηξν ώζηε λα
θηλείηαη κε ηνλ ίδην ηξόπν όπσο ν θνπβάο.
Μονάδες 4
Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.
Μονάδες 8

Β2 .

Έλαο γεξαλόο ηζρύνο P = 2 KW αλπςώλεη έλαλ θηβώηην κάδαο m κε ζηαζεξή ηαρύηεηα. Τν

θηβώηην αλπςώλεηαη ζε ύςνο H ζε ρξόλν t.
Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε.
Η ηζρύο ελόο άιινπ γεξαλνύ πνπ αλπςώλεη έλα άιιν θηβώηην δηπιάζηαο κάδαο κε ζηαζεξή
ηαρύηεηα ζηνλ ίδην ρξόλν θαη ζην ίδην ύςνο H ηζνύηαη κε
α) 1 KW

β) 2 KW

γ) 4 KW
Μονάδες 4

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγήο ζαο.
Μονάδες 9

ΘΔΜΑ Γ
Σώκα κάδαο 5 kg βξίζθεηαη αξρηθά αθίλεην ζε ιείν νξηδόληην δάπεδν. Τε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s


ζην ζώκα αζθνύληαη δπν ζηαζεξέο νξηδόληηεο δπλάκεηο F1 θαη F2 , νη δηεπζύλζεηο ησλ νπνίσλ είλαη
θάζεηεο κεηαμύ ηνπο, θαη ηα κέηξα ηνπο ζπλδένληαη κε ηε ζρέζε F1 

3
F2 . Τν ζώκα αξρίδεη λα
4

θηλείηαη πάλσ ζην νξηδόληην δάπεδν, θαηά ηε δηεύζπλζε ηεο ζπληζηακέλεο δύλακεο θαη ηε ρξνληθή
ζηηγκή t1 = 4 s, ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο ηνπ ηζνύηαη κε 8 m/s.
Να ππνινγίζεηε:


Γ1) ην κέηξν ηεο ζπληζηακέλεο ησλ δπλάκεσλ F1 θαη F2 ,


Γ2) ηα κέηξα ησλ δπλάκεσλ F1 θαη F2 ,

Μονάδες 8

Μονάδες 5
Γ3) ηελ θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ζώκαηνο, ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ ε κεηαηόπηζε ηνπ είλαη Δx = 4 m,
από ην ζεκείν πνπ μεθίλεζε,
Μονάδες 6

Γ4) ην έξγν ηεο δύλακεο F1 από ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 κέρξη ηε ρξνληθή ζηηγκή t1 = 4 s.
Μονάδες 6

ΘΕΜΑ 10792
ΘΔΜΑ Β
Β1. Σηα δηπιαλά ζρήκαηα θαίλνληαη νη
δηαδνρηθέο ζέζεηο ηεο θίλεζεο δύν

A

ζθαηξώλ ζην εξγαζηεξηαθό ηξαπέδη. Η
απόζηαζε

κεηαμύ

δύν

0

50

100

150

200

0

50

100

150

200

δηαδνρηθώλ

ζέζεωλ θάζε ζθαίξαο αληηζηνηρεί ζε
ρξνληθό δηάζηεκα 0,1 s. Tα κήθε είλαη
κεηξεκέλα ζε cm. Η ηαρύηεηα ηεο
ζθαίξαο Α είλαη υ1. Η κέζε ηαρύηεηα

B

ηεο ζθαίξαο Β γηα ηελ δηαδξνκή
0 cm  200 cm είλαη υ2.

Α) Να επηιέμεηε ηε ζωζηή
απάληεζε.
Γηα ηηο ηαρύηεηεο υ1 θαη υ2 ηζρύεη:
α) υ1 = υ2

β) υ1 > υ2

γ) υ1

<

υ2
Μονάδες 4

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.
Μονάδες 8

Β2. Σε δύν ζώκαηα Σ1 θαη Σ2 ίζωλ καδώλ κε ηηκή m = 10 kg αζθνύληαη θαηαθόξπθεο δπλάκεηο F1
θαη F2 αληίζηνηρα. Οη δπλάκεηο έρνπλ θαηεύζπλζε αληίζεηε από ηα βάξε ηωλ ζωκάηωλ.
Τν ζώκα Σ1 θηλείηαη πξνο ηα πάλω κε επηηάρπλζε 2 m/s2. Τν ζώκα Σ2 θηλείηαη πξνο ηα θάηω κε
επηβξάδπλζε 2 m/s2.
Α) Να επηιέμεηε ηε ζωζηή απάληεζε.
Γηα ηηο ηηκέο ηωλ δπν δπλάκεωλ ηζρύεη:
α) F1 = F2

β) F1 > F2

γ) F1 < F2
Μονάδες 4

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.
Μονάδες 9

ΘΕΜΑ 10793
ΘΔΜΑ Γ
Έλα ζώκα, κάδαο m = 2 kg, είλαη αθίλεην ζηε ζέζε xν = 0 m ηνπ άμνλα x' x , πάλω ζε νξηδόληην

δάπεδν. Σην ζώκα αζθείηαη νξηδόληηα δύλακε F κε θαηεύζπλζε πξνο ηε ζεηηθή θνξά ηνπ άμνλα
x' x . Η ηηκή ηεο δύλακεο κεηαβάιιεηαη ζύκθωλα κε ηε ζρέζε: F 10  x (x ζε m, F ζε Ν). Η

δύλακε F θαηαξγείηαη ακέζωο κεηά ηνλ κεδεληζκό ηεο.

Γίλεηαη όηη ν ζπληειεζηήο ηξηβήο νιίζζεζεο κεηαμύ ζώκαηνο θαη δαπέδνπ είλαη μ = 0,125, ε
επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο είλαη g = 10 m/s2 θαη όηη ε αληίζηαζε ηνπ αέξα είλαη ακειεηέα.
Γ1) Να ππνινγίζεηε ηελ ηξηβή νιίζζεζεο πνπ ζα αζθεζεί ζην ζώκα κόιηο απηό αξρίζεη λα
νιηζζαίλεη.
Μονάδες 5

Γ2) Να ππνινγίζεηε ην έξγν ηεο δύλακεο F γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ αζθείηαη ζην ζώκα.
Μονάδες 6

Γ3) Nα ππνινγίζεηε ηελ θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ζώκαηνο ζην ζεκείν πνπ κεδελίδεηαη ε F .
Μονάδες 7
Γ4) Να ππνινγίζεηε ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ ζα θηλεζεί ην ζώκα, κεηά ην κεδεληζκό ηεο δύλακεο

F , κέρξη λα ζηακαηήζεη.
Μονάδες 7

ΘΔΜΑ Β
Β1. Δύν κηθξνί θύβνη Σ1 θαη Σ2 κε κάδεο m1 θαη m2 όπνπ m2 = 2m1 είλαη αξρηθά αθίλεηνη πάλω ζε
ιείν νξηδόληην δάπεδν θαη απέρνπλ απόζηαζε d. Tε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s αζθνύκε ηαπηόρξνλα


δπν νξηδόληηεο ζηαζεξέο δπλάκεηο F1 ζην θύβν Σ1 θαη F2 ζην θύβν Σ2 κε απνηέιεζκα απηνί λα
θηλεζνύλ πάλω ζηελ ίδηα επζεία ζε αληίζεηεο θαηεπζύλζεηο.

1

F2

F1

2

d
Α) Να επηιέμεηε ηε ζωζηή πξόηαζε.
Αλ νη θύβνη ζπλαληώληαη ζην κέζν ηεο κεηαμύ ηνπο απόζηαζεο γηα ηα κέηξα ηωλ δπλάκεωλ


F1 θαη F2 ζα ηζρύεη
α) F1 =2F2

β) F1 = F2

γ) F2 =2F1
Μονάδες 4

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.
Μονάδες 8

Β2. Έλα απηνθίλεην θηλείηαη επζύγξακκα νκαιά. Έλα αθίλεην πεξηπνιηθό, κόιηο πεξλά ην
απηνθίλεην από κπξνζηά ηνπ, αξρίδεη λα ην θαηαδηώθεη κε ζηαζεξή επηηάρπλζε.
Α) Να επηιέμεηε ηε ζωζηή πξόηαζε.
Τε ζηηγκή πνπ ην πεξηπνιηθό θζάλεη ην απηνθίλεην:
α) ε ηαρύηεηα ηνπ πεξηπνιηθνύ είλαη ίζε κε ηε ηαρύηεηα ηνπ απηνθηλήηνπ.
β) ε ηαρύηεηα ηνπ πεξηπνιηθνύ είλαη δηπιάζηα από ηελ ηαρύηεηα ηνπ απηνθηλήηνπ.
γ) ε ηαρύηεηα ηνπ απηνθηλήηνπ είλαη ηξηπιάζηα από ηε ηαρύηεηα ηνπ πεξηπνιηθνύ.
Μονάδες 4
Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.
Μονάδες 9

ΘΔΜΑ Γ
υ(m/s)
Σην δηπιαλό δηάγξακκα θαίλεηαη ε
γξαθηθή παξάζηαζε ηεο ηηκήο ηεο
ηαρύηεηαο ζε ζπλάξηεζε κε ην
ρξόλν γηα έλα ζώκα κάδαο m = 2 kg
πνπ
θηλείηαη
ζε
νξηδόληην
επζύγξακκν δξόκν.
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Γ1) Αληιώληαο πιεξνθνξίεο από ην
δηάγξακκα λα ππνινγίζεηε ηελ ηηκή
ηεο επηηάρπλζεο κε ηελ νπνία
θηλείηαη ην ζώκα ζηα ρξνληθά δηαζηήκαηα 0 s  10 s, 10 s  20 s θαη 20 s  30 s.
Μονάδες 6
Γ2) Να θαηαζθεπάζεηε ηε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο ηηκήο ηεο επηηάρπλζεο ηνπ ζώκαηνο ζε
ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν ζε βαζκνινγεκέλνπο άμνλεο γηα ηo ρξνληθό δηάζηεκα από 0 s  30 s.
Μονάδες 6
Γ3) Να ππνινγίζεηε ηε κέζε ηαρύηεηα ηνπ ζώκαηνο γηα ηo ρξνληθό δηάζηεκα από 0 s  30 s.
Μονάδες 6
Γ4) Να ππνινγίζεηε ην έξγν ηεο ζπληζηακέλεο δύλακεο γηα ηo ρξνληθό δηάζηεκα από 10 s  30 s.
Μονάδες 7

