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ΘΕΜΑ 10794
ΘΔΜΑ Β
Β1) Εξγάηεο δέλεη κε αβαξέο ζθνηλί έλα θηβώηην θαη ην ζύξεη ζε νξηδόληην δάπεδν, όπωο παξηζηάλεηαη ζηελ εηθόλα. Τν θηβώηην θηλείηαη κε ζηαζεξή ηαρύηεηα. Η επίδξαζε ηνπ αέξα ζεωξείηαη ακειεηέα.

Α) Να επηιέμεηε ηελ ζωζηή απάληεζε.
Αλ ζπκβνιίζνπκε κε WF ην έξγν ηεο δύλακεο πνπ αζθεί ν εξγάηεο ζην θηβώηην, θαη WT ην έξγν
ηεο δύλακεο ηεο ηξηβήο νιίζζεζεο ηόηε γηα θάζε κεηαηόπηζε ηνπ θηβωηίνπ ζα ηζρύεη:
α) WF > WT

β) WT = -WF

γ) WF < WT
Μονάδες 4

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

Έλα κηθξό ζώκα θηλείηαη θαηά κήθνο ηνπ άμνλα xx΄ κε ζηαζεξή επηηάρπλζε. Τε ρξνληθή

ζηηγκή t = 0 s ην ζώκα δηέξρεηαη από ην ζεκείν Ο (x = 0 m) ηνπ πξνζαλαηνιηζκέλνπ άμνλα xx΄.
Α) Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ παξαθάηω πίλαθα. Γηα θάζε ρξνληθή ζηηγκή δίδεηαη ε αληίζηνηρε ζέζε ηνπ ζώκαηνο.
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Μονάδες 4
Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.
Μονάδες 9

ΘΔΜΑ Γ
Έλα θηβώηην κάδαο 5 kg είλαη αξρηθά αθίλεην ζε ιείν νξηδόληην δάπεδν. Τε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s,
αζθείηαη ζην θηβώηην ζηαζεξή νξηδόληηα δύλακε F1 κέηξνπ 20 N κε απνηέιεζκα ην θηβώηην λα
επηηαρύλεηαη. Τε ρξνληθή ζηηγκή t1 = 5 s, αξρίδεη λα αζθείηαη ζην θηβώηην θαη άιιε ζηαζεξή δύλακε F2 , κε θνξά αληίζεηε από απηήλ πνπ είρε ε F1 , νπόηε ε ηαρύηεηα ηνπ θηβωηίνπ κεδελίδεηαη ηε
ρξνληθή ζηηγκή t2 = 9 s.
Γ1) Να ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο ηνπ θηβωηίνπ ηε ρξνληθή ζηηγκή t1 = 5 s.
Μονάδες 6
Γ2) Να ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο επηηάρπλζεο ηνπ θηβωηίνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο επηβξαδπλόκελεο θίλεζεο, θαζώο θαη ην κέηξν ηεο δύλακεο F2 .
Μονάδες 8
Γ3) Να παξαζηήζεηε γξαθηθά ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο ηνπ θηβωηίνπ, ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν ζε
ζύζηεκα βαζκνινγεκέλωλ αμόλωλ, γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα 0 s → 9 s θαη λα ππνινγίζεηε ηε
κέζε ηαρύηεηα ηνπ θηβωηίνπ ζην ίδην ρξνληθό δηάζηεκα.
Μονάδες 6
Γ4) Να ππνινγίζεηε ην έξγν ηεο δύλακεο F2 ζην ρξνληθό δηάζηεκα 5 s → 9 s.
Μονάδες 5

ΘΕΜΑ 10795
ΘΔΜΑ Β
Β1. Ο Μάξηνο πνπ έρεη κάδα 20 Kg κε ηε κακά ηνπ πνπ έρεη κάδα 60 Κg θάλνπλ παηηλάδ ζηνλ
πάγν. Κάπνηα ζηηγκή, από απξνζεμία, ζπγθξνύνληαη κε απνηέιεζκα λα αθηλεηνπνηεζνύλ θαη νη
δπν.
Α) Να επηιέμηε ηε ζσζηή απάληεζε.
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζύγθξνπζεο:
α) Οη δπλάκεηο πνπ αζθνύληαη αλάκεζα ζηνλ Μάξην θαη ηε κακά ηνπ έρνπλ ίζα κέηξα
αιιά πξνθαινύλ επηβξαδύλζεηο κε δηαθνξεηηθό κέηξν ζηνλ Μάξην θαη ηε κακά ηνπ.
β) Οη δπλάκεηο πνπ αζθνύληαη κεηαμύ ηνπ Μάξηνπ θαη ηεο κακάο ηνπ έρνπλ ίζα κέηξα
θαη πξνθαινύλ ίζεο επηβξαδύλζεηο ζηνλ Μάξην θαη ηε κακά ηνπ.
γ) Η κακά αζθεί κεγαιύηεξε δύλακε ζηνλ Μάξην.
Μονάδες 4
Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.
Μονάδες 8

Β2.

Eλα θηβώηην είλαη αξρηθά αθίλεην πάλσ ζε ιείν

νξηδόληην επίπεδν. Τελ ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s αζθείηαη

ζην θηβώηην νξηδόληηα δύλακε F . Σην δηπιαλό δηάγξακκα

παξηζηάλεηαη ε ηηκή ηεο δύλακεο F ζε ζπλάξηεζε κε ην

F

ρξόλν.
Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε.
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α) Μέρξη ηελ ρξνληθή ζηηγκή t1 ην θηβώηην εθηειεί επζύγξακκε νκαιή θίλεζε θαη
κεηά νκαιά επηβξαδπλόκελε θίλεζε.
β) Μέρξη ηελ ρξνληθή ζηηγκή t1 ην θηβώηην εθηειεί επζύγξακκε νκαιά
επηηαρπλόκελε θίλεζε θαη κεηά νκαιά επηβξαδπλόκελε θίλεζε.
γ) Τν κέηξν ηεο ηαρύηεηαο ηνπ θηβσηίνπ ηελ ρξνληθή ζηηγκή t2 είλαη κεγαιύηεξν από
ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο ηελ ζηηγκή t1.
Μονάδες 4
Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.
Μονάδες 9

ΘΔΜΑ Γ
Από έλα ζηξαηησηηθό ειηθόπηεξν, πνπ γηα ιίγν αησξείηαη αθίλεην ζε θάπνην ύςνο πάλσ από έλα
θπιάθην, αθήλεηαη έλα δέκα κάδαο m = 2 kg γηα λα ην πάξνπλ νη θαληάξνη ηνπ θπιαθίνπ. Τν δέκα
πέθηεη θαηαθόξπθα θαη δηέξρεηαη από έλα ζεκείν Α ηεο ηξνρηάο ηνπ κε ηαρύηεηα κέηξνπ 10 m/s θαη
από έλα άιιν ζεκείν Β κε ηαρύηεηα κέηξνπ 20 m/s. Τν ζεκείν Β είλαη 30 m πην θάησ από ην Α. Ο
αέξαο αζθεί δύλακε F ζην δέκα ε νπνία έρεη ηελ ίδηα δηεύζπλζε αιιά αληίζεηε θνξά από ηελ
ηαρύηεηα ηνπ δέκαηνο. Γίλεηαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο g = 10 m/s2.
Γ1) Να ππνινγίζεηε ηε κεηαβνιή ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο ηνπ θηβσηίνπ κεηαμύ ησλ ζέζεσλ Α
θαη Β.
Μονάδες 6
Γ2) Να ππνινγίζεηε ην έξγν ηεο δύλακεο F θαηά ηε δηαδξνκή ηνπ δέκαηνο από ην Α σο ην Β.
Μονάδες 7
Αλ κε ηα παξαπάλσ δεδνκέλα, ππνζέζνπκε όηη ε δύλακε F είλαη ζηαζεξή, λα ππνινγίζεηε:
Γ3) ην κέηξν ηεο δύλακεο F ,
Μονάδες 6
Γ4) ην ρξόλν θίλεζεο ηνπ δέκαηνο κεηαμύ ησλ ζεκείσλ Α θαη Β.
Μονάδες 6

ΘΕΜΑ 10796
ΘΔΜΑ Β
Β1. Έλα παηγλίδη - απηνθηλεηάθη κάδαο 1 Kg είλαη αθίλεην ζηε ζέζε x = 0 m. Τελ ρξνληθή ζηηγκή t
= 0 s μεθηλά λα θηλείηαη επζύγξακκα. Σηνλ παξαθάησ πίλαθα θαίλνληαη νη ηηκέο ηεο ζέζεο ηνπ
απηνθηλήηνπ ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ ρξόλν.
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Μία από ηηο παξαθάησ απαληήζεηο είλαη ε ζσζηή κε βάζε ηηο παξαπάλσ ηηκέο
Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε.
α) ην απηνθίλεην θηλείηαη κε ζηαζεξή επηηάρπλζε κέηξνπ 4 m/s2.
β) ην απηνθίλεην ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 2 s έρεη ηαρύηεηα κέηξνπ υ  4

m
.
s

γ) ζην απηνθίλεην αζθείηαη ζηαζεξή ζπληζηακέλε δύλακε κέηξνπ 1 Ν.
Mονάδες 4
Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.
Mονάδες 8
Β2 .

Δύν όκνηεο κεηαιιηθέο ζθαίξεο Σ1 θαη Σ2 , ίδηαο κάδαο, αθήλνληαη ηαπηόρξνλα λα

εθηειέζνπλ ειεύζεξε πηώζε, από ύςνο h1 ε Σ1 θαη από ύςνο h2 ε Σ2, πάλσ από ηελ επηθάλεηα
ηεο Γεο.
Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε.
Αλ h1= 2h2, ηόηε:
α) Η ζθαίξα Σ1 θζάλεη ζην έδαθνο έρνληαο ηαρύηεηα δηπιάζηνπ κέηξνπ από ηελ ηαρύηεηα
ηεο ζθαίξαο Σ2.
β) Οη δύν ζθαίξεο θηάλνπλ ηαπηόρξνλα ζην έδαθνο.
γ) Η ζθαίξα Σ1 θζάλεη ζην έδαθνο έρνληαο δηπιάζηα θηλεηηθή ελέξγεηα από ηε ζθαίξα Σ2.
Μονάδες 4
Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.
Μονάδες 9

ΘΔΜΑ Γ
Σην δάπεδν ηνπ δηαδξόκνπ ηνπ ζρνιείνπ βξίζθεηαη αθίλεην έλα θηβώηην κε βηβιία ζπλνιηθήο κάδαο
m = 20 kg. Τε ρξνληθή ζηηγκή to = 0 s ν Γηάλλεο αξρίδεη λα ζπξώρλεη ην θηβώηην αζθώληαο ζε απηό
νξηδόληηα ζηαζεξή δύλακε F κέηξνπ 50 N. Τε ρξνληθή ζηηγκή t1 = 4 s ε ηαρύηεηα ηνπ θηβώηηνπ
είλαη ίζε κε υ = 2 m/s θαη ν Γηάλλεο ζηακαηά λα ζπξώρλεη ην θηβώηην. Σηε ζπλέρεηα ην θηβώηην
θηλείηαη γηα ιίγν αθόκε πάλσ ζην δάπεδν θαη ηέινο ζηακαηά. Δίλεηαη όηη ε επίδξαζε ηνπ αέξα είλαη
ακειεηέα θαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο είλαη g = 10 m/s2.
Να ππνινγίζεηε:
Γ1) ηελ επηηάρπλζε ηνπ θηβσηίνπ ζηε ρξνληθή δηάξθεηα πνπ ν Γηάλλεο έζπξσρλε ην θηβώηην,
Μονάδες 5
Γ2) ην ζπληειεζηή ηξηβήο νιίζζεζεο κεηαμύ ηνπ θηβσηίνπ θαη ηνπ δαπέδνπ,
Μονάδες 7
Γ3) ηελ ελέξγεηα πνπ πξνζθέξζεθε από ην Γηάλλε ζην θηβώηην, κέζσ ηνπ έξγνπ ηεο δύλακεο F ,
Μονάδες 6
Γ4) ην ζπλνιηθό δηάζηεκα πνπ δηάλπζε ην θηβώηην πάλσ ζην δάπεδν, από ηε ρξνληθή ζηηγκή
to = 0 s, κέρξη λα ζηακαηήζεη.
Μονάδες 7

ΘΕΜΑ 10798
ΘΔΜΑ B
B1. Τε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s δπν αιεμηπηωηηζηέο ίδηαο κάδαο εγθαηαιείπνπλ ην αεξνπιάλν ζην
νπνίν επέβαηλαλ θαη αξρηθά εθηεινύλ ειεύζεξε πηώζε. Οη δπν αιεμηπηωηηζηέο αλνίγνπλ ηα
αιεμίπηωηά ηνπο ηηο ρξνληθέο ζηηγκέο t1 θαη t2=2t1 αληίζηνηρα νπόηε αξρίδνπλ λα θηλνύληαη κε
ζηαζεξή ηαρύηεηα κε ηελ νπνία θαη πξνζγεηώλνληαη.
Α) Να επηιέμεηε ηελ ζωζηή απάληεζε.
Αλ P1 θαη P2 είλαη νη ξπζκνί παξαγωγήο έξγνπ από ηα βάξε ηωλ αιεμηπηωηηζηώλ θαηά ηε
θίλεζή ηνπο κε ζηαζεξή ηαρύηεηα ηόηε ηζρύεη:
α) P1 = P2

β) P2 = 2P1

γ) P2 = 4P1
Μονάδες 4

B) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.
Μονάδες 8

B2 .

Κηβώηην βξίζθεηαη αθίλεην ζε ιείν νξηδόληην επίπεδν. Τε

ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s ζην θηβώηην αζθείηαη νξηδόληηα δύλακε ε
ηηκή ηεο νπνίαο, ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν, δίλεηαη από ην
δηάγξακκα πνπ παξηζηάλεηαη ζηε δηπιαλή εηθόλα, νπόηε ην θηβώηην
αξρίδεη λα θηλείηαη θαηά ηε ζεηηθή θνξά ηνπ άμνλα x.
Α) Να επηιέμεηε ηελ ζωζηή απάληεζε.
Τε ρξνληθή ζηηγκή t = 3 s
α) ην θηβώηην εξεκεί.
β) ην θηβώηην εμαθνινπζεί λα θηλείηαη θαηά ηε ζεηηθή θνξά ηνπ άμνλα x΄x.
γ) ην θηβώηην θηλείηαη θαηά ηελ αξλεηηθή θνξά ηνπ άμνλα x΄x.
Μονάδες 4
Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.
Μονάδες 9

ΘΔΜΑ Γ
Έλα απηνθίλεην κάδαο m = 1000 kg μεθηλάεη από ηελ εξεκία θαη θηλείηαη κε ζηαζεξή επηηάρπλζε
α = 2 m/s2 ζε επζύγξακκν δξόκν γηα ρξνληθό δηάζηεκα Δt1 = 10 s. Σηε ζπλέρεηα κε ηελ ηαρύηεηα
πνπ απέθηεζε θηλείηαη νκαιά γηα Δt2 = 10 s. Σηε ζπλέρεηα απνθηά ζηαζεξή επηβξάδπλζε κε ηελ
νπνία θηλείηαη γηα ρξνληθό δηάζηεκα Δt3 = 5 s κε απνηέιεζκα λα ζηακαηήζεη.
Γ1) Να ππνινγίζεηε ην δηάζηεκα πνπ δηήλπζε ην απηνθίλεην ζην ρξνληθό δηάζηεκα Δt1.
Μονάδες 5
Γ2) Να παξαζηήζεηε γξαθηθά ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο ηνπ απηνθηλήηνπ ζε ζπλάξηεζε κε ην
ρξόλν, ζε βαζκνινγεκέλνπο άμνλεο, γηα όιε ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο θίλεζεο ηνπ.
Μονάδες 7
Γ3) Nα ππνινγίζεηε ηε κέζε ηαρύηεηα ηνπ απηνθηλήηνπ γηα όιε ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο θίλεζήο
ηνπ.
Μονάδες 7
Γ4) Να ππνινγίζεηε ην έξγν ηεο ζπληζηακέλεο ηωλ δπλάκεωλ πνπ αζθνύληαη ζην απηνθίλεην, ζε
όιε ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο θίλεζεο ηνπ.
Μονάδες 6

ΘΕΜΑ 10800
ΘΔΜΑ_B
Β1. Η θηλεηηθή ελέξγεηα κηαο κπάιαο απμάλεηαη από Καξρ ζε Κηει=4Κ αξρ ζε ρξνληθό δηάζηεκα Δt.
Α) Να επηιέμεηε ηελ ζωζηή απάληεζε.
Σην ρξνληθό δηάζηεκα Δt ην έξγν W ηεο ζπληζηακέλεο ηωλ δπλάκεωλ πνπ αζθνύληαη ζηε κπάια
είλαη
(α) 9Κ αξρ

(β) 3Κ αξρ

(γ) 15Κ αξρ
Μονάδες 4

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.
Μονάδες 8

Β2. Γεξαλόο αζθεί ζε θηβώηην θαηαθόξπθε δύλακε F1 κε ηελ επίδξαζε ηεο νπνίαο ην θηβώηην
αλεβαίλεη θαηαθόξπθα κε επηηάρπλζε κέηξνπ
γεξαλόο θαηεβάδεη ην ίδην θηβώηην
θαηεβαίλεη κε επηηάρπλζε κέηξνπ

g
, όπνπ g ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο. Όηαλ ν
2

αζθώληαο ζε απηό θαηαθόξπθε δύλακε F2 ην θηβώηην

g
.
2

Α) Να επηιέμεηε ηελ ζωζηή απάληεζε.
Αλ ζην θηβώηην ζε θάζε πεξίπηωζε αζθνύληαη δύν δπλάκεηο, ε δύλακε ηνπ βάξνπο θαη απηή από ην
γεξαλό, ηόηε γηα ηα κέηξα ηνπο ζα ηζρύεη:
α) F1 = F2

β) F1 = 3F2

γ) F1 = 2F2
Μονάδες 4

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.
Μονάδες 9

ΘΔΜΑ Γ
F (N)
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Έλα ζώκα κάδαο 1 kg βξίζθεηαη αξρηθά αθίλεην ζε νξηδόληην δάπεδν. Τε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s,
ζην ζώκα αζθνύληαη δπλάκεηο ε ζπληζηακέλε ηωλ νπνίωλ είλαη νξηδόληηα θαη ε ηηκή ηεο
κεηαβάιιεηαη ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν, όπωο θαίλεηαη ζην παξαπάλω δηάγξακκα.
Γ1) Να ραξαθηεξίζεηε ηα είδε ηωλ θηλήζεωλ πνπ εθηειεί ην ζώκα, ζηα ρξνληθά δηαζηήκαηα
0  5 s, 5  10 s θαη 10  15 s.

Μονάδες 5
Γ2) Να ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο ηνπ ζώκαηνο ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 5 s.
Μονάδες 6
Γ3) Να ππνινγίζεηε ην δηάζηεκα πνπ έρεη δηαλύζεη ην ζώκα από ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 κέρξη ηε
ρξνληθή ζηηγκή t = 10 s.
Μονάδες 7
Γ4) Να ππνινγίζεηε ην έξγν ηεο ζπληζηακέλεο δύλακεο από ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 κέρξη ηε
ρξνληθή ζηηγκή t = 15 s.
Μονάδες 7

ΘΕΜΑ 10802
ΘΔΜΑ Β
Β1. Σε θύβν Α κάδαο m αζθείηαη ζπληζηακέλε δύλακε κέηξνπ F, κε απνηέιεζκα ν θύβνο Α λα θηλείηαη κε επηηάρπλζε κέηξνπ α = 4 m/s2. Αλ ζηνλ θύβν Α ζπγθνιιήζνπκε έλαλ δεύηεξν θύβν Β κάδαο 3m, πξνθύπηεη ζώκα Γ.
Α) Να επηιέμεηε ηε ζωζηή πξόηαζε.
Αλ ζην ζώκα Γ αζθήζνπκε ζπληζηακέλε δύλακε κέηξνπ 2F ηόηε ε επηηάρπλζε κε ηελ νπνία ζα θηλεζεί ην ζώκα Γ ηζνύηαη κε:
α) 4 m/s2

β) 2 m/s2

γ) 8 m/s2
Mονάδες 4

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.
Mονάδες 8
Β2. Έλα ζώκα βξίζθεηαη αξρηθά αθίλεην ζηε ζέζε xν = 0 m
πάλω ζε ιείν νξηδόληην δάπεδν. Σην ζώκα αζθείηαη νξηδό-

F(N)

ληηα δύλακε ζηαζεξήο δηεύζπλζεο κε απνηέιεζκα απηό λα
αξρίζεη λα θηλείηαη επζύγξακκα πάλω ζην δάπεδν. Η επίδξαζε ηνπ αέξα ζεωξείηαη ακειεηέα. Σην δηπιαλό

δηά-

γξακκα παξηζηάλεηαη ε ηηκή ηεο δύλακεο πνπ αζθείηαη

10

0

5

8

x (m)

ζην ζώκα, ζε ζπλάξηεζε κε ηε ζέζε x ηνπ ζώκαηνο.
Α) Να επηιέμεηε ηε ζωζηή πξόηαζε.
Με ηε βνήζεηα ηνπ δηαγξάκκαηνο ζπκπεξαίλνπκε όηη:
α) Από x = 5 m έωο x = 8 m ε θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ζώκαηνο ειαηηώλεηαη.
β) Από x = 0 m έωο x = 5 m ην ζώκα θηλείηαη κε ζηαζεξή ηαρύηεηα.
γ) Σηε ζέζε x = 8 m ην ζώκα έρεη θηλεηηθή ελέξγεηα ίζε κε 65 J.
Μονάδες 4
Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.
Μονάδες 9

ΘΔΜΑ Γ
Σε έλα θηβώηην κάδαο 1 kg πνπ θηλείηαη
επζύγξακκα ζε νξηδόληην δξόκν, αζθεί-

υ

ηαη ζηαζεξή νξηδόληηα δύλακε F , όπωο

F

θαίλεηαη ζην ζρήκα. Τν θηβώηην θηλείηαη κε ζηαζεξή ηαρύηεηα κέηξνπ 10 m/s. Ο ζπληειεζηήο
ηξηβήο νιίζζεζεο κεηαμύ ηνπ θηβωηίνπ θαη ηνπ δξόκνπ είλαη μ = 0,2. Τε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s έλαο καζεηήο μεθηλά λα παξαηεξεί ηελ θίλεζε ηνπ θηβωηίνπ.
H επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο είλαη ίζε κε g = 10m/s2 θαη ε αληίζηαζε ηνπ αέξα είλαη ακειεηέα.
Να ππνινγίζεηε:
Γ1) ην κέηξν ηεο δύλακεο F ,
Μονάδες 6
Γ2) ην έξγν ηεο δύλακεο F , από ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0, κέρξη ηε ζηηγκή πνπ ην ρξνλόκεηξν ηνπ
καζεηή δείρλεη t1 = 5 s.
Μονάδες 6
Τε ρξνληθή ζηηγκή t1, θαηαξγείηαη ε δύλακε F .
Να ππνινγίζεηε :
Γ3) ην ζπλνιηθό δηάζηεκα πνπ δηήλπζε ην θηβώηην από ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0, κέρξη ηε ζηηγκή
πνπ ζηακάηεζε λα θηλείηαη,
Μονάδες 7
Γ4) ην έξγν ηεο ηξηβήο, από ηελ ρξνληθή ζηηγκή t1 κέρξη ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ ην θηβώηην ζηακάηεζε λα θηλείηαη.
Μονάδες 6

ΘΕΜΑ 10803
ΘΔΜΑ Β
B1 .

Μία ζθαίξα όηαλ αθήλεηαη από κηθξό ύςνο h πάλσ από ηελ επηθάλεηα ηεο Γεο, θηάλεη ζην

έδαθνο ζε ρξόλν tΓ. Η ίδηα ζθαίξα όηαλ αθήλεηαη από ην ίδην ύςνο h πάλσ από ηελ επηθάλεηα ελόο
πιαλήηε Α, θηάλεη ζηελ επηθάλεηα ηνπ πιαλήηε ζε ρξόλν tA = 3tΓ. Η αληίζηαζε ηνπ αέξα ζηελ επηθάλεηα ηεο Γεο είλαη ακειεηέα, ελώ ν πιαλήηεο Α δελ έρεη αηκόζθαηξα.
Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε.
Αλ gΓ θαη gΑ είλαη νη επηηαρύλζεηο ηεο βαξύηεηαο ζηε Γε θαη ζηνλ πιαλήηε Α αληίζηνηρα,
ηόηε ηζρύεη:
g
g
g
α) g A  Γ
β) g A  Γ
γ) g Γ  A
9
3
9
Μονάδες 4
Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.
Μονάδες 8
B2. Έλα ζώκα είλαη αθίλεην ζηε ζέζε xν = 0 m θαη ηε ρξνληθή ζηηγκή tο = 0 s αξρίδεη λα θηλείηαη
επζύγξακκα κε ζηαζεξή επηηάρπλζε a = 2 m/s2.
Α) Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ηηκέο ησλ κεγεζώλ ηνπ παξαθάησ πίλαθα.
Χξνληθή
ζηηγκή
t (s)
0
2
4
6
8

Ταρύηεηα
υ (m/s)

Θέζε
x (m)

Μονάδες 4
B) Να γίλεη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο ηηκήο ηεο ηαρύηεηαο ηνπ ζώκαηνο ζε ζπλάξηεζε κε
ην ρξόλν ζε βαζκνινγεκέλνπο άμνλεο γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα 0 s → 8 s. Σηε ζπλέρεηα λα
ππνινγηζηεί ε θιίζε ηεο επζείαο ηεο γξαθηθήο παξάζηαζεο. Πνηα ε θπζηθή ζεκαζία ηεο
θιίζεο πνπ ππνινγίζαηε ;
Μονάδες 9

ΘΔΜΑ Γ
Μηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg βξίζθεηαη αξρηθά αθίλεην ζε

F (N)

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

10

ζθεηαη ζηε ζέζε xo = 0 m ηνπ νξηδόληηνπ άμνλα x΄x, αζθεί
ηαη νξηδόληηα δύλακε F , ε ηηκή ηεο νπνίαο κεηαβάιιεηαη
κε ηε ζέζε x ηνπ θηβσηίνπ, όπσο θαίλεηαη ζην δηάγξακκα.

4

Δίλεηαη όηη ε επίδξαζε ηνπ αέξα είλαη ακειεηέα θαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο είλαη g = 10 m/s2.
Να ππνινγίζεηε:

0

4

x (m)

Γ1) ηελ επηηάρπλζε ηνπ ζώκαηνο ζηελ ζέζε x = 4 m,
Μονάδες 6

Γ2) ην έξγν ηεο δύλακεο F , θαηά ηε κεηαηόπηζε ηνπ ζώκαηνο από ηε ζέζε xν = 0 έσο ηε
ζέζε x = 4 m,
Μονάδες 6
Γ3) ηελ ελέξγεηα πνπ κεηαηξάπεθε ζε ζεξκόηεηα κέζσ ηνπ έξγνπ ηεο ηξηβήο, θαηά ηε
κεηαηόπηζε ηνπ ζώκαηνο από ηε ζέζε xν = 0 m έσο ηε ζέζε x = 4 m,
Μονάδες 7
Γ4) ηελ θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ζώκαηνο ζηε ζέζε x = 4 m.
Μονάδες 6

ΘΕΜΑ 10806
ΘΔΜΑ Β
Β1. Ο νδεγόο ελόο απηνθηλήηνπ θξελάξεη όηαλ βιέπεη ην πνξηνθαιί θσο ζε έλα ζεκαηνδόηε ηνπ
δξόκνπ, ζηνλ νπνίν θηλείηαη, κε απνηέιεζκα ην απηνθίλεην λα επηβξαδύλεηαη κέρξη λα ζηακαηήζεη.
Α) Να επηιέμηε ηε ζσζηή πξόηαζε.
Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο επηβξαδπλόκελεο θίλεζεο
α) Τα δηαλύζκαηα ηεο επηηάρπλζεο θαη ηεο ηαρύηεηαο ηνπ απηνθηλήηνπ έρνπλ ηελ
ίδηα θνξά.
β) Τν δηάλπζκα ηεο ζπληζηακέλεο ησλ δπλάκεσλ πνπ αζθνύληαη ζην απηνθίλεην
έρεη ηελ ίδηα θνξά κε ην δηάλπζκα ηεο κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο ηνπ απηνθηλήηνπ.
γ) Τν δηάλπζκα ηεο ζπληζηακέλεο ησλ δπλάκεσλ πνπ αζθνύληαη ζην απηνθίλεην
έρεη ηελ ίδηα θνξά κε ην δηάλπζκα ηεο ηαρύηεηαο ηνπ απηνθηλήηνπ.
Μονάδες 4
Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.
Μονάδες 8

Β2. Έλα θηβώηην κάδαο 2 Kg είλαη αξρηθά αθίλεην πάλσ
ζε ιείν νξηδόληην δάπεδν. Σην θηβώηην αζθείηαη

νξηδόληηα δύλακε F . Τν κέηξν ηεο επηηάρπλζεο ηνπ

α (m/s2)

θηβσηίνπ ζε ζπλάξηεζε κε ηελ κεηαηόπηζε θαίλεηαη ζην
δηπιαλό δηάγξακκα .
Α) Να επηιέμηε ηε ζσζηή πξόηαζε.
α) ε δύλακε πνπ αζθείηαη ζην θηβώηην έρεη κέηξν

2

0

4

x (m)

F 2N.

β) ε θίλεζε ηνπ θηβσηίνπ είλαη επζύγξακκε νκαιή.

γ) ην έξγν ηεο δύλακεο F όηαλ ην θηβώηην έρεη κεηαηνπηζηεί
θαηά x = 4 m είλαη ίζν κε 16 J.
Μονάδες 4
Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.
Μονάδες 9

ΘΔΜΑ Γ
Έλαο

γεξαλόο

αλεβάδεη

θαηαθόξπθα έλα αξρηθά αθίλεην
θηβώηην

πνπ

βξηζθόηαλ

επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο θαη έρεη
κάδα

100

kg,

κε

F

ζηελ
a

ζηαζεξή

επηηάρπλζε α = 2 m/s2. Σην
θηβώηην αζθείηαη δύλακε F από
ην ζπξκαηόζρνηλν κε ην νπνίν
είλαη δεκέλν όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα. Θεσξήζηε ηε κάδα ηνπ ζπξκαηόζρνηλνπ θαη ηελ αληίζηαζε
ηνπ αέξα ακειεηέα θαζώο θαη ηελ επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο ίζε κε 10 m/s2.
Να ππνινγίζεηε :
Γ1) ην κέηξν ηεο δύλακεο F ,
Μονάδες 6
Γ2) ην ρξόλν θίλεζεο ηνπ θηβσηίνπ, όηαλ έρεη κεηαηνπηζηεί θαηαθόξπθα θαηά 16 m. Θεσξήζηε σο
t = 0 s ηε ζηηγκή πνπ αξρίδεη λα αζθείηαη ε F θαη ην θηβώηην εγθαηαιείπεη ην έδαθνο;
Μονάδες 5
Γ3) ην έξγν ηεο δύλακεο F θαζώο θαη ην έξγν ηνπ βάξνπο, όηαλ ην θηβώηην έρεη κεηαηνπηζηεί θαηά
8 m,
Μονάδες 7
Αλ Κ1 θαη Κ2 είλαη νη θηλεηηθέο ελέξγεηεο ζε ύςε 4 m θαη 9 m από ην έδαθνο αληίζηνηρα, λα
ππνινγίζεηε
Γ4) ην ιόγν

K1
K2

Μονάδες 7

ΘΕΜΑ 10807
Β ΘΔΜΑ
Β1. Γεξαλόο αζθεί ζηαζεξή θαηαθόξπθε δύλακε κέηξνπ F ζε έλα θηβώηην βάξνπο Β ην νπνίν
g
απνθηά θαηαθόξπθε επηηάρπλζε κε θνξά πξνο ηα πάλω θαη κέηξνπ , όπνπ g ε επηηάρπλζε ηεο
3
βαξύηεηαο. Σην θηβώηην αζθνύληαη κόλν δύν δπλάκεηο, ε δύλακε ηνπ βάξνπο θαη απηή από ην
γεξαλό.
Α) Να επηιέμεηε ηελ ζωζηή απάληεζε.
Γηα ηα κέηξα ηωλ δπν δπλάκεωλ ηζρύεη:
1
4
2
(α) F  B
(β) F  B
(γ) F  B
3
3
3
Μονάδες 4
Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.
Μονάδες 8
Β2. Τξείο καζεηέο, εξγαδόκελνη νκαδηθά ζε έλα πείξακα κειέηεο ηεο επζύγξακκεο νκαιά
επηηαρπλόκελεο θίλεζεο ελόο ακαμηδίνπ, κέηξεζαλ 5 πεηξακαηηθέο ηηκέο ηεο ηαρύηεηαο ηνπ
ακαμηδίνπ γηα 5 δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο ζηηγκέο. Σηε ζπλέρεηα ν θάζε καζεηήο έθηηαμε ην δηθό ηνπ
δηάγξακκα ηαρύηεηαο – ρξόλνπ ραξάζζνληαο ηελ αληίζηνηρε επζεία. Τα δηαγξάκκαηα ηωλ καζεηώλ
θαίλνληαη ζηα παξαθάηω ζρήκαηα.
υ(m/s)

υ(m/s)

υ(m/s)

(I)

(II)

15

15

15

10

10

10

5

5

5

0

1

2

3

4

t(s)

0

1

2

3

4

t(s)

0

(III)

1

2

3

4

Α) Να επηιέμεηε ηελ ζωζηή απάληεζε:
Η επζεία έρεη ραξαρζεί θαιύηεξα ζην δηάγξακκα
α) Ι
β) ΙΙ
γ) ΙΙΙ
Μονάδες 4
Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο θαη ζηε ζπλέρεηα από απηό ην δηάγξακκα λα
ππνινγίζεηε ηελ επηηάρπλζε ηνπ ακαμηδίνπ.
Μονάδες 9

t(s)

ΘΔΜΑ Γ
Σε θηβώηην κάδαο m = 10 kg, ην νπνίν αξρηθά εξεκεί πάλω ζε νξηδόληην δάπεδν, αξρίδεη ηελ ζηηγκή

t0 = 0 s λα αζθείηαη ζηαζεξή νξηδόληηα δύλακε F κέηξνπ 30 Ν, νπόηε ην θηβώηην μεθηλά λα
νιηζζαίλεη πάλω ζην δάπεδν.
Ο ζπληειεζηήο ηξηβήο νιίζζεζεο κεηαμύ θηβωηίνπ θαη δαπέδνπ είλαη μ=0,2 θαη ε επηηάρπλζε ηεο
βαξύηεηαο έρεη κέηξν g = 10 m/s2.
Γ1) Να ππνινγηζζεί ην κέηξν ηεο ηξηβήο πνπ αζθείηαη ζην θηβώηην θαηά ηελ νιίζζεζή ηνπ θαζώο
θαη ε επηηάρπλζή ηνπ.


Γ2) Να ππνινγηζζεί ην έξγν ηεο δύλακεο F από t0 = 0 s έωο t1 = 4 s.

Μονάδες 6

Μονάδες 6
Γ3) Να ππνινγηζζεί ζην παξαπάλω ρξνληθό δηάζηεκα ε ελέξγεηα πνπ κεηαθέξζεθε από ην θηβώηην
ζην πεξηβάιινλ ηνπ κέζω ηνπ έξγνπ ηεο ηξηβήο.
Μονάδες 6


Γ4) Αλ ην δάπεδν ήηαλ ιείν, πόζν ζα ήηαλ ην έξγν ηεο δύλακεο F γηα ην ίδην ρξνληθό δηάζηεκα
δειαδή από t0 = 0 s έωο t1 = 4 s.
Να ζπγθξίλεηε απηό ην έξγν κε ην έξγν πνπ ππνινγίζαηε ζην εξώηεκα Δ2.

Μονάδες 7

ΘΕΜΑ 10808
ΘΔΜΑ Β
Β1.

Σην δηπιαλό ζρήκα έρνπλ ζρεδηαζζεί ηα

δηαγξάκκαηα Α θαη Β ηεο ηηκήο ηεο ηαρύηεηαο δπν

υ
3υ0

Α
Β

ζωκάηωλ, ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν. Τα ζώκαηα
θηλνύληαη ζε παξάιιειεο επζύγξακκεο ηξνρηέο.
υ0

Α) Να επηιέμηε ηε ζωζηή απάληεζε.
Τα κέηξα ηωλ επηηαρύλζεωλ ηωλ δύν ζωκάηωλ

0

t1

t

ηθαλνπνηνύλ ηε ζρέζε:
α) αA = 2αB.

β) αΒ = αΑ.

γ) αΒ = 3αΑ.
Μονάδες 4

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.
Μονάδες 8
Β2. Κηβώηην κάδαο Μ βξίζθεηαη αξρηθά αθίλεην ζε ιείν νξηδόληην δάπεδν. Σην θηβώηην αξρίδεη λα
αζθείηαη ζηαζεξή νξηδόληηα δύλακε κέηξνπ F . Όηαλ ην θηβώηην έρεη κεηαηνπηζηεί θαηά x1 έρεη
θηλεηηθή ελέξγεηα Κ1 θαη ηαρύηεηα κέηξνπ υ1.
Α) Να επηιέμηε ηε ζωζηή πξόηαζε.
Όηαλ ην θηβώηην έρεη κεηαηνπηζηεί ζπλνιηθά θαηά x2 = 4 x1 ζα έρεη απνθηήζεη
α) ηαρύηεηα κέηξνπ υ2 = 4υ1
β) ηαρύηεηα κέηξνπ υ2 = 2υ1
γ) θηλεηηθή ελέξγεηα Κ2 = 2Κ1
Μονάδες 4
Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.
Μονάδες 9

ΘΔΜΑ Γ
Μηθξό ζώκα κάδαο m = 5 kg βξίζθεηαη αξρηθά αθίλεην ζε νξηδόληην επίπεδν. O ζπληειεζηήο
ηξηβήο νιίζζεζεο κεηαμύ ηνπ ζώκαηνο θαη ηνπ νξηδόληηνπ επηπέδνπ είλαη μ = 0,4. Τε ρξνληθή
ζηηγκή tν = 0 s αζθείηαη ζην ζώκα ζηαζεξή νξηδόληηα δύλακε F κέηξνπ ίζν κε 50 N κε ηελ
επίδξαζε ηεο νπνίαο ην ζώκα αξρίδεη λα θηλείηαη ζην νξηδόληην επίπεδν. Γίλεηαη όηη ε επίδξαζε ηνπ
αέξα είλαη ακειεηέα θαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο είλαη g = 10 m/ s2.
Να ππνινγίζεηε:
Γ1) ην κέηξν ηεο επηηάρπλζεο κε ηελ νπνία θηλείηαη ην ζώκα,
Μονάδες 7
Γ2) ηελ θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ζώκαηνο ηελ ρξνληθή ζηηγκή t1 = 2 s,
Μονάδες 6
Γ3) ην έξγν ηεο δύλακεο F από ηε ρξνληθή ζηηγκή tν = 0 s κέρξη ηε ζηηγκή t1 = 2 s,
Μονάδες 8
Γ4) ηε κέζε ηζρύ πνπ πξνζθέξζεθε ζην ζώκα, κέζω ηεο δύλακεο F , ζηε ρξνληθή
δηάξθεηα από ηελ tν = 0 s κέρξη ηε ζηηγκή t1 = 2 s.
Μονάδες 5

ΘΕΜΑ 10813
ΘΔΜΑ Β
Β1)

Γύν θηβώηηα Α θαη Β θηλνύληαη επζύγξακκα. Η ηηκή ηεο

ηαρύηεηάο ηνπο κεηαβάιιεηαη κε ην ρξόλν όπσο θαίλεηαη ζην
δηπιαλό δηάγξακκα .

π

(B)

(Α)

Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε.
Γηα ηα κέηξα αΑ θαη αΒ ησλ επηηαρύλζεσλ ησλ

t

θηβσηίσλ Α θαη Β αληίζηνηρα, ηζρύεη:
α) αΑ = αΒ

β) αΑ > αΒ

γ) αΑ < αΒ
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

ΘΔΜΑ Γ
Έλα απηνθίλεην κάδαο 1000 Kg είλαη ζηακαηεκέλν ζε έλα θαλάξη Φ1 πνπ είλαη θόθθηλν. Τε ζηηγκή
tο= 0 s πνπ αλάβεη ην πξάζηλν, ν νδεγόο παηάεη ην γθάδη, νπόηε ην απηνθίλεην θηλείηαη κε ζηαζεξή
επηηάρπλζε, κε απνηέιεζκα ηελ ρξνληθή ζηηγκή t2 = 4 s λα έρεη ηαρύηεηα κέηξνπ υ2 =10 m/s. Σηε
ζπλέρεηα ζπλερίδεη λα θηλείηαη κε ζηαζεξή ηαρύηεηα κέρξη λα θηάζεη ζην επόκελν θαλάξη Φ2 πνπ
απέρεη 500 m από ην πξνεγνύκελν.
Να ππνινγίζεηε:
Γ1) Τε ζπληζηακέλε ησλ δπλάκεσλ πνπ αζθνύληαη ζην απηνθίλεην θαηά ηελ επηηαρπλόκελε θίλεζή
ηνπ,
Μονάδες 6
Γ2) Τελ απόζηαζε ηνπ απηνθηλήηνπ από ην δεύηεξν θαλάξη Φ2 ηε ρξνληθή t2,
Μονάδες 6
Γ3) Τε ρξνληθή ζηηγκή πνπ ην απηνθίλεην θηάλεη ζην δεύηεξν θαλάξη Φ2,
Μονάδες 6
Γ4) Τν έξγν ηεο ζπληζηακέλεο ησλ δπλάκεσλ πνπ αζθνύληαη ζην απηνθίλεην ζην ρξνληθό
δηάζηεκα t1  t2 ( κε t1 < t2), όπνπ t1 ε ρξνληθή ζηηγκή θαηά ηελ νπνία ην απηνθίλεην θηλείηαη κε
ηαρύηεηα κέηξνπ υ1 = 5 m/s.,
Μονάδες 7

ΘΕΜΑ 10814
ΘΔΜΑ Β
Β1. Έλαο ζθηέξ θηλείηαη επζύγξακκα ζε νξηδόληηα πίζηα.
Σηε δηπιαλή εηθόλα παξηζηάλεηαη ην δηάγξακκα ηεο ζέζεο
ηνπ ζθηέξ ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν.
Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε.
Από ην δηάγξακκα απηό ζπκπεξαίλεηαη όηη ν ζθηέξ εθηειεί:
α) νκαιή θίλεζε
β) επηηαρπλόκελε θίλεζε
γ) επηβξαδπλόκελε θίλεζε
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

ΘΔΜΑ Γ


F

Tα ζώκαηα ηνπ ζρήκαηνο Σ1 θαη Σ2 έρνπλ κάδεο m1 = 4 Kg θαη m2 = 2 Kg
αληίζηνηρα θαη ζπλδένληαη κε αβαξέο κε εθηαηό λήκα. Σην Σ1 αζθείηαη ζηαζεξή

θαηαθόξπθε δύλακε F κε κέηξν 90 Ν θαη ην ζύζηεκα ησλ δπν ζσκάησλ, ηελ
ρξνληθή

Σ1

ζηηγκή t = 0 s, αξρίδεη λα αλεβαίλεη θαηαθόξπθα, κε ην λήκα ηελησκέΣ2

λν.
Δίλεηαη όηη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο ίζε κε g=10

m
θαη ε αληίζηαζε ηνπ
s2

αέξα είλαη ακειεηέα.
Γ1) Να ζρεδηάζεηε ηηο δπλάκεηο πνπ αζθνύληαη ζε θάζε ζώκα θαη λα εθαξκόζεηε γηα ην θαζέλα
ην ζεκειηώδε λόκν ηεο Μεραληθήο.
Μονάδες 6
Γ2 ) Να ππνινγίζεηε ηελ επηηάρπλζε ησλ ζσκάησλ.
Μονάδες 6
Γ3) Να ππνινγίζεηε ην ζπλνιηθό έξγν ησλ βαξώλ ησλ ζσκάησλ όηαλ απηά έρνπλ αλπςσζεί
θαηά h = 10 m πάλσ από ηελ αξρηθή ηνπο ζέζε.
Μονάδες 7
Γ4) Να ππνινγίζεηε ηε ζπλνιηθή θηλεηηθή ελέξγεηα ησλ ζσκάησλ όηαλ απηά έρνπλ αλπςσζεί
θαηά h =10 m πάλσ από ηελ αξρηθή ηνπο ζέζε.
Μονάδες 6

ΘΕΜΑ 10815
ΘΔΜΑ Β
Β1. Δύν κεηαιιηθέο ζθαίξεο Σ1 θαη Σ2, κε κάδεο m1 θαη m2 αληίζηνηρα, κε m2 > m1 αθήλνληαη λα
εθηειέζνπλ ειεύζεξε πηώζε από ην ίδην ύςνο πάλσ από ηελ επηθάλεηα ηεο Γεο. Η αληίζηαζε ηνπ
αέξα ζεσξείηαη ακειεηέα θαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο g είλαη ζηαζεξή.
Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε.
α) Τν βάξνο ηεο Σ2 είλαη κεγαιύηεξν από απηό ηεο Σ1 θαη ζπλεπώο ε Σ2 θηλείηαη κε
επηηάρπλζε κεγαιύηεξε από απηήλ ηεο Σ1.
β) Οη δύν ζθαίξεο θηλνύληαη κε ίζεο επηηαρύλζεηο θαη θηάλνπλ ηαπηόρξνλα ζην
έδαθνο έρνληαο ίζεο ηαρύηεηεο.
γ) Η βαξύηεξε ζθαίξα θηάλεη πξώηε ζην έδαθνο θαη κε ηαρύηεηα κεγαιύηεξε από
ηελ ειαθξύηεξε.
Μονάδες 4
Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.
Μονάδες 8

Β2. Έλα απηνθίλεην κεηαθηλείηαη επζύγξακκα ζε
νξηδόληην δξόκν. Σην δηπιαλό δηάγξακκα παξηζηά-

υ(m/s)
20

λεηαη γξαθηθά ε ηηκή ηεο ηαρύηεηαο ηνπ απηνθηλήηνπ ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν.
Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε.
Από ην δηάγξακκα απηό ζπκπεξαίλνπκε όηη:

0

40

t(s)

α) Τν απηνθίλεην θηλείηαη κε ζηαζεξή ηαρύηεηα κέηξνπ υ = 20 m/s.
β) H κεηαηόπηζε ηνπ απηνθίλεηνπ ζην ρξνληθό δηάζηεκα 0  40 s είλαη ίζε κε 800 m.
γ) Η κέζε ηαρύηεηα ηνπ απηνθηλήηνπ ζην ρξνληθό δηάζηεκα 0  40 s είλαη ίζε κε 10 m/s.

Μονάδες 4
Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.
Μονάδες 9

ΘΔΜΑ Γ
Τα ζώκαηα Σ1 θαη Σ2 έρνπλ κάδεο m1 = 4 Kg θαη
m2 = 6 Κg αληίζηνηρα θαη είλαη ζπλδεδεκέλα κε

1

2

αβαξέο κε εθηαηό λήκα. Μηα ζηαζεξή νξηδόληηα δύ
λακε F αζθείηαη ζην ζώκα Σ1 θαη ην ζύζηεκα ησλ


F

δπν ζσκάησλ κεηαθηλείηαη επζύγξακκα κε ζηαζεξή ηαρύηεηα κέηξνπ υ = 10 m/s. Καζ’ όιε ηελ
δηάξθεηα ηεο θίλεζεο ησλ δύν ζσκάησλ ην λήκα είλαη ηελησκέλν.
Ο ζπληειεζηήο ηξηβήο κεηαμύ δαπέδνπ ζσκάησλ είλαη μ = 0,2.
Δίλεηαη όηη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο ίζε κε g=10

m
θαη ε αληίζηαζε ηνπ αέξα είλαη ακειεηέα.
s2

Να ππνινγίζεηε
Γ1) ηε δύλακε ηξηβήο πνπ αζθείηαη ζε θάζε ζώκα,
Μονάδες 6
Γ2) ηελ ηάζε ηνπ λήκαηνο πνπ ζπλδέεη ηα δπν ζώκαηα,
Μονάδες 6

Γ3) ηνλ ξπζκό κε ηνλ νπνίν κεηαθέξεηαη ελέξγεηα κέζσ ηεο δύλακεο F ζην ζύζηεκα ησλ
ζσκάησλ.
Μονάδες 6

Γ4) Κάπνηα ζηηγκή, ην λήκα πνπ ζπλδέεη ηα ζώκαηα θόβεηαη ελώ ε δύλακε F εμαθνινπζεί λα
αζθείηαη ζην Σ1.
Να ππνινγίζεηε ην ιόγν ησλ κέηξσλ ησλ ηαρπηήησλ

υ1
υ2

ησλ δπν ζσκάησλ, 2 δεπηεξόιεπηα

κεηά ηε θνπή ηνπ λήκαηνο.
Μονάδες 7

ΘΕΜΑ 10816
ΘΔΜΑ Β
Β1. Η ηαρύηεηα δηάδνζεο ηνπ ήρνπ ζηνλ αέξα είλαη ίζε κε 340m/s.
Α) Να επηιέμεηε ηελ ζωζηή απάληεζε.
Αλ βξίζθεζηε 1190 m καθξηά από ζεκείν πνπ μεζπά θεξαπλόο, ζα αθνύζεηε
ηε βξνληή πνπ ηνλ αθνινπζεί:
α) κεηά από 3 s

β) κεηά από 3,5 s

γ) κεηά από 4 s
Μονάδες 4

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

Έλα θνξηεγό θαη έλα Ι.Χ. επηβαηεγό απηνθίλεην θηλνύληαη κε ηαρύηεηεο ίζνπ κέηξνπ ζε

επζύγξακκν

νξηδόληην δξόκν. Κάπνηα ρξνληθή ζηηγκή νη νδεγνί ηνπο εθαξκόδνπλ ηα θξέλα

πξνθαιώληαο θαη ζηα δύν νρήκαηα ζπληζηακέλε δύλακε ίδηνπ κέηξνπ θαη αληίξξνπε ηεο ηαρύηεηαο
ηνπο.
Α) Να επηιέμεηε ηελ ζωζηή απάληεζε.
Τν όρεκα πνπ ζα δηαλύζεη κεγαιύηεξν δηάζηεκα από ηε ζηηγκή πνπ άξρηζε λα
επηβξαδύλεηαη, κέρξη λα ζηακαηήζεη είλαη:
α) ην θνξηεγό.
β) ην Ι.Χ. επηβαηεγό.
γ) θαλέλα από ηα δύν, αθνύ ζα δηαλύζνπλ ην ίδην δηάζηεκα.
Μονάδες 4
Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.
Μονάδες 9

ΘΔΜΑ Γ
Έλα κηθξό ζώκα κάδαο 2 Kg βξίζθεηαη αξρηθά αθίλεην ζε νξηδόληην δάπεδν, ζηε ζέζε x = 0 m ηνπ
νξηδόληηνπ πξνζαλαηνιηζκέλνπ άμνλα Οx. Τε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s αζθνύκε ζην ζώκα

νξηδόληηα δύλακε F ε ηηκή ηεο νπνίαο κεηαβάιιεηαη κε ηε ζέζε ηνπ ζώκαηνο ζύκθωλα κε ηε
ζρέζε F = 24 – 2x (x ζε m , F ζε N) θαη ην ζώκα αξρίδεη λα θηλείηαη πάλω ζην νξηδόληην δάπεδν.

Η δύλακε F θαηαξγείηαη ακέζωο κεηά ην κεδεληζκό ηεο.
Ο ζπληειεζηήο ηξηβήο νιίζζεζεο κεηαμύ ζώκαηνο θαη δαπέδνπ είλαη μ = 0,2. Δίλεηαη ε επηηάρπλζε
m
θαη όηη ε επίδξαζε ηνπ αέξα ζεωξείηαη ακειεηέα.
s2

Γ1) Να θαηαζθεπάζεηε ην δηάγξακκα ηνπ κέηξνπ ηεο δύλακεο F ζε ζπλάξηεζε κε ηε ζέζε x, κέ
ρξη ηε ζέζε πνπ ε F κεδελίδεηαη θαη ζηε ζπλέρεηα λα ππνινγίζεηε ην έξγν ηεο γηα ηε κεηαηόπη-

ηεο βαξύηεηαο g = 10

ζε ηνπ ζώκαηνο από ηε ζέζε x = 0 m κέρξη ηε ζέζε κεδεληζκνύ ηεο.
Μονάδες 6

Γ2) Να ππνινγίζεηε ηελ θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ζώκαηνο ζηε ζέζε πνπ κεδελίδεηαη ε F .
Μονάδες 7

Γ3) Μεηά ηε θαηάξγεζε ηεο F ην ζώκα ζπλερίδεη ηε θίλεζε ηνπ κε ηελ επίδξαζε ηεο ηξηβήο κέρξη λα ζηακαηήζεη. Να ππνινγίζεηε ην έξγν ηεο ηξηβήο θαηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο θίλεζεο.
Μονάδες 6

Γ4) Σε θάπνηα ζέζε πξηλ ην κεδεληζκό ηεο F ε επηηάρπλζε ηνπ ζώκαηνο είλαη κεδέλ. Να πξνζδηνξίζεηε απηή ηε ζέζε.
Μονάδες 6

ΘΕΜΑ 10819

ΘΔΜΑ Β
Β1.

Σην

δηπιαλό

ζρήκα

θαίλνληαη

δύν

2υ

υ

ακαμάθηα Α θαη Β κε κάδεο m θαη 2m αληίζηνηρα.
Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε

A

Αλ ηα ακαμάθηα θηλνύληαη ζε αληίζεηεο

B

m

2m

θαηεπζύλζεηο, όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα θαη ην A
έρεη ηαρύηεηα δηπιάζηνπ κέηξνπ από ηνπ B ηόηε:
α) ην ακαμάθη Α έρεη δηπιάζηα θηλεηηθή ελέξγεηα από ην ακαμάθη Β.
β) ην ακαμάθη Β έρεη δηπιάζηα θηλεηηθή ελέξγεηα από ην ακαμάθη Α .
γ) ηα δπν ακαμάθηα έρνπλ ίζεο θηλεηηθέο ελέξγεηεο.
Μονάδες 4
Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο
Μονάδες 8
Β2. Ο θύβνο Κ βξίζθεηαη πάλσ ζε κηα
ζαλίδα, ε νπνία θηλείηαη νξηδόληηα κε

K

F

επηηάρπλζε ίζε κε α, κε ηελ επίδξαζε
νξηδόληηαο δύλακεο κέηξνπ F, όπσο θαίλεηαη ζην δηπιαλό ζρήκα. Ο θύβνο Κ θηλείηαη καδί κε ηελ
ζαλίδα ρσξίο λα νιηζζαίλεη πάλσ ζε απηήλ.
Α) Να αληηγξάςεηε ην ζρήκα ζηε θόιια ηνπ γξαπηνύ ζαο θαη λα ζρεδηάζεηε ηηο δπλάκεηο
πνπ αζθνύληαη ζηνλ θύβν.
Μονάδες 4
Β) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε
Πνηα ζπληζηώζα δύλακεο από απηέο πνπ αζθνύληαη ζηνλ θύβν, ηνλ αλαγθάδεη λα θηλείηαη καδί µε
ηε ζαλίδα.
α) Η δύλακε F

β) Τν βάξνο ηνπ

γ) Η ζηαηηθή ηξηβή
Μονάδες 4

Γ) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο
Μονάδες 5

ΘΔΜΑ Γ
Έλα μύιηλν θηβώηην κάδαο m = 50 kg βξίζθεηαη αθίλεην ζε νξηδόληην δάπεδν. Τε ρξνληθή ζηηγκή t
= 0 s, θαηά ηελ νπνία ην θηβώηην βξίζθεηαη ζηε ζέζε x = 0 m ηνπ νξηδόληηνπ πξνζαλαηνιηζκέλνπ
άμνλα Ox, αξρίδεη λα αζθείηαη ζε απηό ζηαζεξή νξηδόληηα δύλακε F κε κέηξν 150 N . Αθνύ ην

θηβώηην κεηαηνπηζηεί θαηά Δx1 = 20 m θαηαξγείηαη αθαξηαία ε δύλακε F . Σηε ζπλέρεηα ην θηβώηην
κεηαηνπίδεηαη επηπιένλ Δx2 = 10 m θαη ζηακαηά. Γίλεηαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο g = 10

m
s2

θαη όηη ε επίδξαζε ηνπ αέξα ζεσξείηαη ακειεηέα

Γ1) Να ππνινγίζεηε ην έξγν ηεο δύλακεο F γηα ηελ κεηαηόπηζε Δx1 = 20 m
Μονάδες 5
Γ2) Να δείμεηε όηη ε ηξηβή νιίζζεζεο κεηαμύ ηνπ θηβσηίνπ θαη ηνπ νξηδνληίνπ δαπέδνπ έρεη κέηξν
Τ = 100 Ν θαη λα ππνινγίζεηε ην ζπληειεζηή ηξηβήο νιίζζεζεο κεηαμύ θηβσηίνπ θαη δαπέδνπ
Μονάδες 8
Γ3) Να ππνινγίζεηε ηελ επηηάρπλζε ηνπ θηβσηίνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηαηόπηζήο ηνπ θαηά Δx2
= 10 m
Μονάδες 6
Γ4) Να ππνινγίζεηε ηελ θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ θηβσηίνπ ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ θαηαξγείηαη ε

δύλακε F .
Μονάδες 6

ΘΕΜΑ 10820
ΘΔΜΑ Β
Β1.

Μνηνζηθιεηηζηήο βξίζθεηαη αθίλεηνο ζε έλα ζεκείν Α. Τε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s μεθηλά θαη

θηλείηαη επζύγξακκα κε ζηαζεξή επηηάρπλζε.
Α) Να επηιέμεηε ηε ζωζηή απάληεζε.
Αλ ν κνηνζηθιεηηζηήο βξίζθεηαη ηε ρξνληθή ζηηγκή t1 ζε απόζηαζε 10 m από ην ζεκείν Α,
ηόηε ηε ρξνληθή ζηηγκή 2t1 ζα βξίζθεηαη ζε απόζηαζε από ην Α ίζε κε:
α) 20 m

β) 40 m

γ) 80 m
Μονάδες 4

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.
Μονάδες 8

Β2.

Κηβώηην βξίζθεηαη αξρηθά αθίλεην ζε ιείν νξηδόληην δάπεδν ζηε ζέζε xν = 0 m, ελόο νξηδό-

ληηνπ άμνλα x΄x. Τε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s έλαο εξγάηεο ζπξώρλεη θαη αξρίδεη λα θηλεί ην θηβώηην
αζθώληαο ζε απηό ζηαζεξή νξηδόληηα δύλακε κέηξνπ F.
A) Αλ κε x ζπκβνιίζνπκε ηε ζέζε ηνπ θηβωηίνπ θαη κε Κ ηελ θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ θηβωηίνπ ζηε ζέζε απηή, λα απνδείμεηε ηε ζρέζε ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο ζε ζπλάξηεζε κε ηε ζέζε ηνπ
θηβωηίνπ.
Μονάδες 7
B) Να ζρεδηάζεηε πνηνηηθά ηε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο Κ, ζε ζπλάξηεζε κε ηε ζέζε x.
Μονάδες 6

ΘΔΜΑ Γ
Σώκα κάδαο 10 kg θηλείηαη ζε ιείν νξηδόληην επίπεδν κε ηαρύηεηα κέηξνπ υν= 10 m/s. Τε ρξνληθή
ζηηγκή t = 0 s ζην ζώκα αζθείηαη ζηαζεξή νξηδόληηα δύλακε F , πνπ έρεη ωο απνηέιεζκα ηε ρξνληθή ζηηγκή t1 = 4 s ην ζώκα λα θηλείηαη πξνο ηελ ίδηα θαηεύζπλζε, αιιά κε ηαρύηεηα κέηξνπ υ1 = 2
m/s.
Κάπνηα ρξνληθή ζηηγκή κεηά ηε ρξνληθή ζηηγκή t1 ε ηαρύηεηα ηνπ ζώκαηνο κεδελίδεηαη θαη ζηε ζπλέρεηα ην ζώκα θηλείηαη ζε αληίζεηε ζε θαηεύζπλζε ζε ζρέζε κε ηελ αξρηθή ηνπ θαηεύζπλζε.
Γ1) Να ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο επηηάρπλζεο κε ηελ νπνία θηλείηαη ην ζώκα.
Μονάδες 6
Γ2) Να ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο δύλακεο πνπ αζθήζεθε ζην ζώκα.
Μονάδες 6
Γ3) Να ππνινγίζεηε ην έξγν ηεο δύλακεο F από ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s κέρξη ηε ρξνληθή ζηηγκή
πνπ ε ηαρύηεηα ηνπ ζώκαηνο κεδελίδεηαη ζηηγκηαία.
Μονάδες 6
Γ4) Να παξαζηήζεηε γξαθηθά ηε ηηκή ηεο ηαρύηεηάο ηνπ, ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν ζε ζύζηεκα
βαζκνινγεκέλωλ αμόλωλ γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα 0 s → 10 s
Μονάδες 7

ΘΕΜΑ 10821
ΘΔΜΑ Β
Β1. Η ζέζε ελόο ζώκαηνο, πνπ θηλείηαη επζύγξακκα θαηά κήθνο ελόο πξνζαλαηνιηζκέλνπ άμνλα
x΄x, δίλεηαη ζε θάζε ρξνληθή ζηηγκή από ηελ εμίζσζε x = 5t ( x ζε m , t ζε s ).
Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε.
Πνην από ηα παξαθάησ δηαγξάκκαηα παξηζηάλεη ζσζηά ηελ αιγεβξηθή ηηκή ηεο ηαρύηεηαο ηνπ
ζώκαηνο ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν;
α)

β)

γ)

u (m/s)

u (m/s)

u (m/s)

5

5

5
0

1

t (s)

0

t (s)

1

0

t (s)

Μονάδες 4
Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο
Μονάδες 8
Β2. Έλα θηβώηην είλαη αξρηθά αθίλεην ζε ιείν νξηδόληην



F2
F1
δάπεδν. Σην θηβώηην αζθνύληαη δπν ζηαζεξέο νξηδόληηεο


αληίξξνπεο δπλάκεηο F1 θαη F2 κε απνηέιεζκα ην


θηβώηην λα θηλείηαη κε επηηάρπλζε a νκόξξνπε ηεο F1 .

Αλ θαηαξγεζεί ε F2 ε επηηάρπλζε κε ηελ νπνία θηλείηαη ην θηβώηην έρεη δηπιάζην κέηξν ρσξίο λα
αιιάμεη θνξά.
Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε.


Τα κέηξα ησλ δπλάκεσλ F1 θαη F2 ζπλδένληαη κε ηε ζρέζε :
α) F1  2F2

β) F2  2F1

γ) F1  3F2
Μονάδες 4

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο
Μονάδες 9

ΘΔΜΑ Γ
Έλα θηβώηην κε πιαθάθηα κάδαο m = 50 Kg αξρηθά

F(N)

βξίζθεηαη αθίλεην πάλσ ζην έδαθνο. Με ηε βνήζεηα ελόο

800

γεξαλνύ ην θηβώηην αλπςώλεηαη θαηαθόξπθα. Η δύλακε

F πνπ αζθεί ν γεξαλόο ζην θηβώηην, έρεη θαηαθόξπθε

700
600

δηεύζπλζε θαη ε ηηκή ηεο ζηα πξώηα δύν κέηξα ηεο αλόδνπ,
ζπλαξηήζεη ηνπ ύςνπο h ηνπ θηβσηίνπ από ην έδαθνο
παξηζηάλεηαη ζην δηάγξακκα. Δίλεηαη ε επηηάρπλζε ηεο
βαξύηεηαο g = 10 m/s2 θαη όηη ε αληίζηαζε ηνπ αέξα είλαη

0

1

2

h(m)

ακειεηέα.
Να ππνινγίζεηε:
Γ1) ην κέηξν ηεο επηηάρπλζεο ηνπ θηβσηίνπ ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ βξίζθεηαη ζε ύςνο 1m πάλσ
από ην έδαθνο,


Γ2) ην έξγν ηεο δύλακεο F γηα αλύςσζε θαηά 2 m πάλσ από ην έδαθνο,

Μονάδες 6

Μονάδες 6
Γ3) ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο ηνπ θηβώηηνπ ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ βξίζθεηαη ζε ύςνο ίζν κε 2 m
πάλσ από ην έδαθνο.
Μονάδες 7
Γ4) ην ρξόλν πνπ ζα ρξεηαδόηαλ ην θηβώηην λα αλέιζεη θαηά 2 m, αλ αλέβαηλε ζπλερώο κε ζηαζεξή
επηηάρπλζε ίζε κε απηήλ πνπ ππνινγίζαηε ζην εξώηεκα Δ1.
Μονάδες 6

ΘΕΜΑ 10822
ΘΔΜΑ Β
Β1 .

Έλα απηνθίλεην

κάδαο 1000 Kg εθηειεί επζύγξακκε θίλεζε.

Σηνλ παξαθάησ πίλαθα

θαίλνληαη νη ηηκέο ηνπ δηαζηήκαηνο πνπ δηαλύεη ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ ρξόλν

t (s)

S (m)

0

0

1

1

2

4

3

9

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε:
Με βάζε ηηο παξαπάλσ ηηκέο ζπκπεξαίλνπκε όηη
α) ην απηνθίλεην θηλείηαη κε ζηαζεξή επηηάρπλζε κεηξνπ 4 m/s2
β) ην απηνθίλεην ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 2 s έρεη ηαρύηεηα κέηξνπ υ  4

m
s

γ) ζην απηνθίλεην αζθείηαη ζηαζεξή ζπληζηακέλε δύλακε κέηξνπ 1000Ν
Mονάδες 4
Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο
Mονάδες 8

Β2 .

Δύν όκνηεο κεηαιιηθέο ζθαίξεο Σ1 θαη Σ2 , ίδηαο κάδαο , αθήλνληαη ηαπηόρξνλα λα

εθηειέζνπλ ειεύζεξε πηώζε, από ύςνο h1 ε Σ1 θαη από ύςνο h2 ε Σ2, πάλσ από ηελ επηθάλεηα
ηεο Γεο.
Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε
Αλ h1= 2h2 , ηόηε
α) Η ζθαίξα Σ1 θζάλεη ζην έδαθνο έρνληαο ηαρύηεηα δηπιάζηνπ κέηξνπ από ηελ ηαρύηεηα ηεο
ζθαίξαο Σ2
β) Οη δύν ζθαίξεο θηάλνπλ ηαπηόρξνλα ζην έδαθνο
γ) Η ζθαίξα Σ1 θζάλεη ζην έδαθνο έρνληαο δηπιάζηα θηλεηηθή ελέξγεηα από ηε ζθαίξα Σ2
Μονάδες 4
Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο
Μονάδες 9

ΘΔΜΑ Γ
Σην δάπεδν ηνπ δηαδξόκνπ ηνπ ζρνιείνπ βξίζθεηαη αθίλεην έλα θηβώηην κε βηβιία ζπλνιηθήο κάδαο
m = 20 kg. Τε ρξνληθή ζηηγκή to = 0 ν Γηάλλεο αξρίδεη λα ζπξώρλεη ην θηβώηην αζθώληαο ζε απηό
νξηδόληηα ζηαζεξή δύλακε F κέηξνπ 50 N. Τε ρξνληθή ζηηγκή t1 = 4 s ε ηαρύηεηα ηνπ θηβώηηνπ
είλαη ίζε κε υ = 2 m/s θαη ν Γηάλλεο ζηακαηά λα ζπξώρλεη ην θηβώηην. Σηε ζπλέρεηα ην θηβώηην
θηλείηαη γηα ιίγν αθόκε πάλσ ζην δάπεδν θαη ηέινο ζηακαηά.. Δίλεηαη όηη ε επίδξαζε ηνπ αέξα
είλαη ακειεηέα θαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο είλαη g = 10 m/s2.
Να ππνινγίζεηε:
Γ1) ηελ επηηάρπλζε ηνπ θηβσηίνπ ζηε ρξνληθή δηάξθεηα πνπ ν Γηάλλεο έζπξσρλε ην θηβώηην,
Μονάδες 5
Γ2) ηνλ ζπληειεζηή ηξηβήο νιίζζεζεο κεηαμύ ηνπ θηβσηίνπ θαη ηνπ δαπέδνπ,
Μονάδες 7
Γ3) ηελ ελέξγεηα πνπ πξνζθέξζεθε από ηνλ Γηάλλε ζην θηβώηην, κέζσ ηνπ έξγνπ ηεο δύλακεο F .
Μονάδες 6
Γ4) ην ζπλνιηθό δηάζηεκα πνπ δηάλπζε ην θηβώηην πάλσ ζην δάπεδν, από ηε ρξνληθή ζηηγκή to = 0,
κέρξη λα ζηακαηήζεη.
Μονάδες 7

ΘΕΜΑ 10823
ΘΔΜΑ Β
Β1 .

Έλαο αιεμηπηωηηζηήο πέθηεη από ην αεξνπιάλν ρωξίο αξρηθή ηαρύηεηα θαη αθνύ αλνίμεη ην

αιεμίπηωην θηλνύκελνο γηα θάπνην ρξνληθό δηάζηεκα κε ζηαζεξή ηαρύηεηα πξνζγεηώλεηαη ζην
έδαθνο
Α) Να επηιέμεηε ηελ ζωζηή απάληεζε:
Αλ ζπκβνιίζνπκε κε WΒ ην έξγν ηνπ βάξνπο ηνπ αιεμηπηωηηζηή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
πηώζεο ηνπ θαη Κ ηε θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ αιεμηπηωηηζηή θαηά ηε πξνζγείωζε ηνπ ζα ηζρύεη:
α) WΒ > Κ

β) WΒ = Κ

γ) WΒ < Κ
Μονάδες 4

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο
Μονάδες 8

Β2 .

O ρνλδξόο (Α) θαη ν ιηγλόο (Β) έρνπλ κάδεο mA θαη mB

κε ζρέζε mA=2 mB. Οη δπν ηνπο ζηέθνληαη κε παηίληα ζε
ιείν νξηδόληην δάπεδν θξαηώληαο ην ηεληωκέλν ζθνηλί, όπωο
θαίλεηαη ζην δηπιαλό ζρήκα..
Α) Να επηιέμεηε ηελ ζωζηή απάληεζε:
Τξαβώληαο ην ζθνηλί αξρίδνπλ λα θηλνύληαη κε επηηαρύλζεηο κέηξωλ αΑ θαη αΒ πνπ έρνπλ ζρέζε:
α) αΑ= αΒ=0

β) αΑ= 2αΒ

γ) αΒ =2αΑ
Μονάδες 4

Β) 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
Γ4) Να ππνινγίζεηε ηνλ ζπληειεζηή ηξηβήο νιίζζεζεο κεηαμύ ηνπ θύβνπ θαη ηνπ δεύηεξνπ
δαπέδνπ.
Μονάδες 7

ΘΕΜΑ 10824
ΘΔΜΑ Β
Β1 .

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

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

F

F
F1

F1

0

(Ι)
α) Ι

t

0

(ΙΙ)

t

β) ΙΙ

0

(ΙΙΙ)

t

γ) ΙΙΙ
Μονάδες 4

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο
Μονάδες 8

Β2 .

Κηβώηην βξίζθεηαη αθίλεην ζε ιείν νξηδόληην επίπεδν.

Τε ρξνληθή ζηηγκή t=0s ζην θηβώηην αζθείηαη νξηδόληηα
δύλακε ε ηηκή ηεο νπνίαο ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν δίλεηαη
από ην δηάγξακκα πνπ παξηζηάλεηαη ζηε δηπιαλή εηθόλα,
νπόηε ην θηβώηην αξρίδεη λα θηλείηαη θαηά ηε ζεηηθή θνξά ηνπ
άμνλα x
Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε
Τε ρξνληθή ζηηγκή t=3 s
α) ην θηβώηην εμαθνινπζεί λα θηλείηαη θαηά ηε ζεηηθή θνξά ηνπ άμνλα x
β ην θηβώηην εξεκεί
β ην θηβώηην θηλείηαη θαηά ηελ αξλεηηθή θνξά ηνπ άμνλα x
Μονάδες 4
Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο
Μονάδες 9

ΘΔΜΑ Γ
Δύν ζώκαηα Σ1 θαη Σ2 κε κάδεο m1 =3 Kg θαη m2 = 2 Kg αληίζηνηρα είλαη
ζπγθνιιεκέλα. Τν ζπζζσκάησκα αξρηθά είλαη αθίλεην πάλσ ζην νξηδόληην
δάπεδν. Τε ρξνληθή ζηηγκή

t = 0 s

αζθνύκε κέζσ λήκαηνο κηα

θαηαθόξπθε ζηαζεξή δύλακε F κε κέηξν 60 Ν ζην ζώκα Σ1 θαη ην
ζπζζσκάησκα αξρίδεη λα αλπςώλεηαη

Σ1

θαηαθόξπθα . Μόιηο ην

Σ2

ζπζζσκάησκα θηάζεη ζε ύςνο h = 16 m από ην έδαθνο, ην ζώκα Σ2
απνθνιιάηαη, ελώ ε δύλακε

ζπλερίδεη λα αζθείηαη ζην ζώκα Σ1. Δίλεηαη

όηη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο είλαη g=10m/s2. Θεσξήζηε ηελ αληίζηαζε
ηνπ αέξα ακειεηέα.
Να ππνινγίζεηε
Γ1) ηελ επηηάρπλζε κε ηελ νπνία θηλείηαη ην ζπζζσκάησκα ησλ δύν ζσκάησλ πξηλ ηελ
απνθόιιεζε
Μονάδες 6
Γ2) ηελ ρξνληθή ζηηγκή πνπ απνθνιιάηαη ην Σ2
Μονάδες 6
Γ3) ηε ηαρύηεηα ησλ ζσκάησλ Σ1 θαη Σ2 ηε ζηηγκή ηεο απνθόιιεζεο
Μονάδες 6
Γ4) ηε βαξπηηθή δπλακηθή ελέξγεηα ηνπ Σ1, κε επίπεδν αλαθνξάο ην έδαθνο, 1s κεηά ηελ
απνθόιιεζε ηνπ Σ2
Μονάδες 7

ΘΕΜΑ 10825
ΘΔΜΑ Β
Β1. Γύν πέηξεο Α, θαη Β αθήλνληαη αληίζηνηρα από ηα ύςε hΑ, hΒ πάλσ από ην έδαθνο λα
εθηειέζνπλ ειεύζεξε πηώζε.
Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε
Αλ γηα ηνπο ρξόλνπο πηώζεο κέρξη ην έδαθνο ηζρύεη ε ζρέζε tΑ = 2tΒ, ηόηε ηα ύςε hΑ θαη hΒ
ηθαλνπνηνύλ ηε ζρέζε:
α) hA = 2hB

β) hA = 4hB

γ) hA = 8hB
Μονάδες 4

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο
Μονάδες 8


F1

Β2. Μία κεηαιιηθή ζθαίξα θηλείηαη θαηαθόξπθα πξνο ηα πάλσ
θαη θαηαθόξπθα πξνο ηα θάησ κε ζηαζεξή επηηάρπλζε, ην
κέηξν ηεο νπνίαο είλαη ίζν κε a θαη ζηηο δύν πεξηπηώζεηο,
όπσο θαίλεηαη ζηελ εηθόλα. Σηελ εηθόλα παξηζηάλνληαη επίζεο
θαη νη δπλάκεηο πνπ αζθνύληαη ζηε ζθαίξα ζε θάζε


a

m


mg


a


F2
m


mg

πεξίπησζε.
Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε
Γηα ηα κέηξα ησλ δπλάκεσλ ηζρύεη ε ζρέζε:
α) F1+F2 = 2mg

β) F1-F2 = mg

γ) F1+F2 = mg
Μονάδες 4

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο
Μονάδες 9

ΘΔΜΑ Γ
Θέινπκε λα κεηαθηλήζνπκε έλα βαξύ θηβώηην κάδαο 500 kg αλαγθάδνληαο ην λα νιηζζήζεη πάλσ
ζε νξηδόληην δάπεδν. Γίδεηαη όηη ν ζπληειεζηήο ηξηβήο κεηαμύ ηνπ δαπέδνπ θαη ηνπ θηβσηίνπ είλαη
μ = 0,2 θαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο είλαη g = 10 m/s2.
Να ζεσξήζεηε όηη ε ηξηβή νιίζζεζεο είλαη ίζε κε ηε κέγηζηε ζηαηηθή ηξηβή (νξηαθή ηξηβή), κεηαμύ
ηνπ θηβσηίνπ θαη ηνπ δαπέδνπ θαη όηη ε επίδξαζε ηνπ αέξα είλαη ακειεηέα.
Γ1) Να ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο ειάρηζηεο νξηδόληηαο δύλακεο πνπ πξέπεη λα αζθήζνπκε ζην
θηβώηην γηα λα ην κεηαθηλήζνπκε πάλσ ζην νξηδόληην δάπεδν.
Μονάδες 5
Αλ ζην αξρηθά αθίλεην θηβώηην αζθεζεί νξηδόληηα ζηαζεξή δύλακε κε κέηξν ίζν κε 1500 Ν, ηόηε
λα ππνινγίζεηε:
Γ2) ην κέηξν ηεο επηηάρπλζεο κε ηελ νπνία θηλείηαη ην θηβώηην.
Μονάδες 7
Γ3) ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο πνπ ζα έρεη ην θηβώηην, αθνύ δηαλύζεη δηάζηεκα ίζν κε 32 m.
Μονάδες 7
Γ4) Αλ θάπνηα ζηηγκή κέζνπ ηνπ έξγνπ ηεο δύλακεο έρεη κεηαθεξζεί ζην θηβώηην ελέξγεηα ίζε κε
3.000 J, ηόηε λα ππνινγίζεηε ην πνζό ηεο ελέξγεηαο πνπ έρεη αθαηξεζεί από ην ζώκα, κέζνπ ηνπ
έξγνπ ηεο ηξηβήο νιίζζεζεο, ζην ίδην ρξνληθό δηάζηεκα .
Μονάδες 6

ΘΕΜΑ 10826
ΘΔΜΑ Β
Β1. Έλα θηβώηην είλαη αξρηθά αθίλεην ζε ιείν νξηδόληην επίπεδν. Σην θηβώηην αζθείηαη νξηδόληηα
δύλακε πνπ ε ηηκή ηεο κεηαβάιιεηαη κε ηε ζέζε ηνπ θηβσηίνπ όπσο θαίλεηαη ζην δηάγξακκα ηεο
δηπιαλήο εηθόλαο. Η επίδξαζε ηνπ αέξα ζεσξείηαη ακειεηέα.
F( N )
20

1

0

2

3

x(m)

-20

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε:
Σηε ζέζε x = 3 m ην θηβώηην έρεη θηλεηηθή ελέξγεηα,
α) 20 J

β) 30 J

γ) 40 J
Μονάδες 4

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.
Μονάδες 8
Β2. Κηβώηην βάξνπο Β βξίζθεηαη αθίλεην ζε νξηδόληην δάπεδν. Έλαο άλζξσπνο δέλεη ην θηβώηην κε
αβαξέο ζθνηλί θαη ην ζύξεη πάλσ ζην δάπεδν. Όηαλ ην ζθνηλί είλαη νξηδόληην θαη κέζσ απηνύ ν
άλζξσπνο αζθεί ζην θηβώηην δύλακε κέηξνπ F = B ην θηβώηην θηλείηαη κε ζηαζεξή ηαρύηεηα. Η
επίδξαζε ηνπ αέξα ακειείηαη.
Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε:
Τν δάπεδν αζθεί ζην θηβώηην δύλακε κε κέηξν,
α) Β

β)

2Β

γ) 2  Β
Μονάδες 4

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο
Μονάδες 9

ΘΔΜΑ Γ
Δηαζηεκόπινην βξίζθεηαη ζε ύςνο 30 m πάλσ από ηελ επηθάλεηα ηεο Σειήλεο. Τε ρξνληθή ζηηγκή
t = 0 s Σειελάθαηνο κάδαο 2000 kg εγθαηαιείπεη ην δηαζηεκόπινην ρσξίο αξρηθή ηαρύηεηα θαη
θηλείηαη θαηαθόξπθα πξνθεηκέλνπ λα πξνζεδαθηζζεί ζηελ επηθάλεηα ηεο Σειήλεο. Εμαηηίαο ηεο
ιεηηνπξγίαο ηεο κεραλήο ηεο Σειελαθάηνπ αζθείηαη ζε απηή δύλακε F ε θαηεύζπλζε ηεο νπνίαο
είλαη αληίζεηε ηεο ηαρύηεηαο θαη κε ζηαζεξό κέηξν 3.000 Ν. Τε ρξνληθή ζηηγκή t = 20 s ε κεραλή
ηεο Σειελαθάηνπ παύεη λα ιεηηνπξγεί. Δίλεηαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο θνληά ζηελ επηθάλεηα
ηεο ζειήλεο έρεη κέηξν g = 1,6

m
θαη όηη ε Σειήλε δελ έρεη αηκόζθαηξα.
s2

Να ππνινγίζεηε:
Γ1) ην κέηξν ηεο επηηάρπλζεο ηεο Σειελαθάηνπ όηαλ ιεηηνπξγεί ε κεραλή ηεο.
Μονάδες 6
Γ2) ηε κέζε ηζρύ πνπ αλέπηπμε ε κεραλή ηεο Σειελαθάηνπ.
Μονάδες 6
Γ3) ηελ ηαρύηεηα κε ηελ νπνία ε Σειελάθαηνο θηάλεη ζηελ επηθάλεηα ηεο Σειήλεο.
Μονάδες 7
Γ4) ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ απαηηείηαη από ηε ζηηγκή πνπ ε Σειελάθαηνο εγθαηέιεηςε ην
δηαζηεκόπινην κέρξη λα πξνζεδαθηζζεί ζηε Σειήλε.
Μονάδες 6

ΘΕΜΑ 10827
ΘΔΜΑ Β
Β1) Αθήλνπκε κηα κπάια ηνπ κπάζθεη ειεύζεξε από ύςνο h λα πέζεη ζην έδαθνο. Η θηλεηηθή
ελέξγεηα ηεο κπάιαο ηε ζηηγκή πνπ θηάλεη ζην έδαθνο είλαη ίζε κε Κ. Η αληίζηαζε ηνπ αέξα
ζεσξείηαη ακειεηέα.
Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε.
Αλ αθήζνπκε ηελ ίδηα κπάια λα πέζεη από ύςνο 2h, ηόηε ε θηλεηηθή ηεο ελέξγεηα ηε
ζηηγκή πνπ θηάλεη ζην έδαθνο, είλαη ίζε κε:
α) Κ

β) 2Κ

γ) K 2
Μονάδες 4

Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.
Μονάδες 8

Β2) Σην δηπιαλό δηάγξακκα θαίλεηαη ην δηάγξακκα ηαρύηεηαο –

υ

Σ1

ρξόλνπ, γηα δύν ζώκαηα Σ1 θαη Σ2 πνπ θηλνύληαη επζύγξακκα κε 2υ1
ζηαζεξή επηηάρπλζε, ζε νξηδόληην δξόκν.
Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε.

Σ2

υ1

Από ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s κέρξη ηε ρξνληθή ζηηγκή t1, ην
δηάζηεκα πνπ έρεη δηαλύζεη ην ζώκα Σ1, είλαη:

0

t1

t

α) ίζν κε ην δηάζηεκα πνπ έρεη δηαλύζεη ην ζώκα Σ2.
β) δηπιάζην από ην δηάζηεκα πνπ έρεη δηαλύζεη ην ζώκα Σ2.
γ) ίζν κε ην κηζό ηνπ δηαζηήκαηνο πνπ έρεη δηαλύζεη ην ζώκα Σ2.
Μονάδες 4
Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.
Μονάδες 9

ΘΔΜΑ Γ
Τα ζώκαηα Σ1 θαη Σ2 ηνπ δηπιαλνύ ζρήκαηνο έρνπλ αληίζηνηρα
βάξε B1 = 100 Ν θαη Β2 = 400 Ν θαη είλαη αξρηθά αθίλεηα, δεκέλα ζε αβαξέο κε εθηαηό λήκα κήθνπο 1 m, ην νπνίν είλαη ηελησκέλν. Τε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s αζθείηαη ζην ζώκα Σ1 νξηδόληηα ζηαζεξή δύλακε F , όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα, νπόηε ηα ζώκαηα αξρίδνπλ λα θηλνύληαη ζην
ιείν δάπεδν κε ηελ ίδηα επηηάρπλζε, κέηξνπ ίζν κε 2 m/s2 θαη ην λήκα παξακέλεη πάληα

νξηδό-

ληην θαη ηελησκέλν.
Η επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο είλαη g = 10 m/s2.
Γ1) Να ππνινγίζεηε ην δηάζηεκα πνπ δηαλύεη θάζε ζώκα ζηα πξώηα 5 δεπηεξόιεπηα ηεο θίλεζεο
ηνπ.
Μονάδες 6
Γ2) Να εθαξκόζεηε ην ζεκειηώδε λόκν ηεο κεραληθήο ζην ζώκα Σ2 θαη λα ππνινγίζεηε ην κέηξν
ηεο δύλακεο πνπ δέρεηαη ην ζώκα Σ2 από ην λήκα.
Μονάδες 6
Γ3) Να ππνινγίζεηε ηελ ελέξγεηα πνπ κεηαβηβάζηεθε ζην ζύζηεκα ησλ ζσκάησλ κέζσ ηεο

δύ-

λακεο F , από ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s, κέρξη ηε ζηηγκή t1 πνπ ε ηαρύηεηα ηνπ ζώκαηνο Σ1 γίλεηαη
ίζε κε 10 m/s.
Μονάδες 6
Γ4) Τε ρξνληθή ζηηγκή t1 θόβεηαη ην λήκα πνπ ζπγθξαηεί ηα δύν ζώκαηα. Να ππνινγίζεηε ηελ
απόζηαζε κεηαμύ ησλ δύν ζσκάησλ ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ ε ηαρύηεηα ηνπ Σ1 είλαη ίζε κε 30 m/s.
Μονάδες 7

ΘΕΜΑ 10828
ΘΔΜΑ Β
Β1) Σην δηπιαλό δηάγξακκα θαίλεηαη πσο κεηαβάιιεηαη ε ηαρύηεηα ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν γηα δύν δξνκείο Α θαη Β, πνπ

υ
υ

Β

θηλνύληαη ζηνλ ίδην επζύγξακκν δξόκν. Ο δξνκέαο Α έρεη κάδα υ

A

κεγαιύηεξε από ηε κάδα ηνπ δξνκέα Β (mA > mB).
Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε.
Τε ρξνληθή ζηηγκή t1, νη θηλεηηθέο ελέξγεηεο ΚΑ θαη ΚΒ ησλ δξν-

0

t

t1

κέσλ Α θαη Β αληίζηνηρα, επαιεζεύνπλ ηε ζρέζε:
α) ΚΑ > ΚΒ

β) ΚΑ = ΚΒ

γ) ΚΑ < ΚΒ
Μονάδες 4

Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.
Μονάδες 8

Β2)

Γπν ζθαίξεο Α θαη Β κε κάδεο mΑ = m θαη mΒ = 2m, αθήλνληαη λα πέζνπλ ειεύζεξα από

ύςνο 2h θαη h αληίζηνηρα θαη θηάλνπλ ζην έδαθνο κε ηαρύηεηεο κέηξνπ υΑ θαη υΒ.
Η αληίζηαζε ηνπ αέξα ζεσξείηαη ακειεηέα θαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο είλαη ζηαζεξή.
Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε.
Τα κέηξα υΑ θαη υΒ ησλ ηαρπηήησλ ηθαλνπνηνύλ ηε ζρέζε:
α) υ  υΑ 2

β) υ  υΒ

γ) υ  υΒ 2
Μονάδες 4

Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.
Μονάδες 9

ΘΔΜΑ Γ
Από ηελ ηαξάηζα κηαο ηεηξαώξνθεο πνιπθαηνηθίαο αθήλεηαη
λα πέζεη ειεύζεξα κηα ζθαίξα κάδαο 5 kg. Η ζθαίξα ρηππά

4νο

ζην έδαθνο θαη αλαπεδά κέρξη ην ηαβάλη ηνπ δεπηέξνπ νξόθνπ, όπνπ θαη κεδελίδεηαη ζηηγκηαία ε ηαρύηεηα ηεο. Τν ύςνο

3νο

ηνπ ηζνγείνπ, όπσο θαη θάζε νξόθνπ είλαη ίζν κε 3 m θαη ε
επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο είλαη g = 10 m/s2.

2νο

Να ζεσξήζεηε σο επίπεδν αλαθνξάο γηα ηε δπλακηθή ελέξγεηα
ην νξηδόληην δάπεδν, θαζώο θαη ηελ αληίζηαζε ηνπ αέξα

1νο

ακειεηέα.
Να ππνινγίζεηε:

ηζόγεην

Γ1) ηε κεραληθή ελέξγεηα ηεο ζθαίξαο ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ αθήλεηαη ειεύζεξε,
Μονάδες 6
Γ2) ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο ηεο ζθαίξαο ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ θηάλεη ζην νξηδόληην δάπεδν,
Μονάδες 6
Γ3) ην έξγν ηνπ βάξνπο ηεο ζθαίξαο, από ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ αθέζεθε ειεύζεξε, κέρξη ηε ζηηγκή πνπ θηάλεη ζην ηαβάλη ηνπ ηξίηνπ νξόθνπ,
Μονάδες 6
Γ4) πόζν ηνηο εθαηό (%) κεηώζεθε ε κεραληθή ελέξγεηα ηεο ζθαίξαο, εμαηηίαο ηεο ζύγθξνπζήο ηεο
κε ην δάπεδν.
Μονάδες 7

ΘΕΜΑ 10838
ΘΔΜΑ Β
Β1. Έλα μύιηλν παξαιιειεπίπεδν Π1 θηλείηαη κε ζηαζεξή ηαρύηεηα ζε νξηδόληην ηξαπέδη κε ηελ
επίδξαζε κηαο νξηδόληηαο δύλακεο

κέηξνπ F. Πάλσ ζε απηό θνιιάκε έλα δεύηεξν όκνην

παξαιιειεπίπεδν. Η επίδξαζε ηνπ αέξα ακειείηαη.
Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε:
Πξνθεηκέλνπ ην ζύζηεκα ησλ δπν παξαιιειεπηπέδσλ λα θηλεζεί όπσο ην Π1 απαηηείηαη ε επίδξαζε
νξηδόληηαο δύλακεο κε κέηξν
α)

F
2

γ) 2  F

β) F

Μονάδες 4
Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο
Μονάδες 8

Β2. Έλα θηβώηην είλαη αξρηθά αθίλεην ζε ιείν νξηδόληην επίπεδν. Σην θηβώηην αζθείηαη νξηδόληηα
δύλακε πνπ ε ηηκή ηεο κεηαβάιιεηαη κε ηε ζέζε ηνπ θηβσηίνπ όπσο θαίλεηαη ζην δηάγξακκα ηεο
παξαθάησ εηθόλαο. Η επίδξαζε ηνπ αέξα ζεσξείηαη ακειεηέα.
F( N )
-20

1

0

2

3

x(m)

-20

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε:
Τν κέηξν ηεο ηαρύηεηαο ηνπ θηβσηίνπ γίλεηαη κέγηζην ζηε ζέζε,
α) 1 m

β) 2 m

γ) 3 m
Μονάδες 4

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο
Μονάδες 9

ΘΔΜΑ Γ
Μηα ζθαίξα κάδαο m=0,5 Kg θξέκεηαη από ην ειεύζεξν
άθξν θαηαθόξπθνπ δπλακόκεηξνπ πνπ ην άιιν άθξν ηνπ
είλαη ζηεξεσκέλν ζηε νξνθή αλειθπζηήξα πνιπσξόθνπ
θηεξίνπ.
Η ζπλνιηθή κάδα ηνπ αλειθπζηήξα είλαη 500 Kg. Τε
ρξνληθή ζηηγκή t0 = 0 s ν αλειθπζηήξαο μεθηλάεη από ην
ηζόγεην ηνπ θηηξίνπ θαη ηε ρξνληθή ζηηγκή t1 = 6 s

ην

δάπεδν ηνπ αλειθπζηήξα πεξλάεη από ελδηάκεζν όξνθν
πνπ βξίζθεηαη ζε ύςνο 18 m. Ο αλειθπζηήξαο θηλείηαη κε
ζηαζεξή επηηάρπλζε θαη ζε απηόλ αζθνύληαη δπν δπλάκεηο
ην βάξνο ηνπ θαη ε δύλακε από ην ζπξκαηόζθνηλν.
Δίλεηαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο g = 10

m
.
s2

Να ππνινγίζεηε:
Γ1) ην κέηξν ηεο επηηάρπλζεο κε ηελ νπνία αλέξρεηαη ν
αλειθπζηήξαο.
Μονάδες 6
Γ2) ηελ έλδεημε ηνπ δπλακόκεηξνπ (είλαη ίζε κε ην κέηξν ηεο δύλακεο πνπ αζθεί ζηε ζθαίξα) όηαλ
ε ζθαίξα θηλείηαη όπσο ν αλειθπζηήξαο.
Μονάδες 6
Γ3) ηε κέζε ηζρύ πνπ αλαπηύζζεη ν θηλεηήξαο ηνπ αλειθπζηήξα γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από
0 s - 6 s.
Μονάδες 7
Τε ρξνληθή ζηηγκή t2 ζπάεη ην ζπξκαηόζθνηλν, νπόηε ν αλειθπζηήξαο εθηειεί ειεύζεξε πηώζε.
Γ4) λα ππνινγίζεηε ηελ λέα έλδεημε ηνπ δπλακόκεηξνπ όηαλ ε ζθαίξα θηλείηαη όπσο ν
αλειθπζηήξαο.
Μονάδες 6

ΘΕΜΑ 10840
ΘΔΜΑ Β
Β1. Δξγάηεο δέλεη κε αβαξέο ζθνηλί έλα θηβώηην αξρηθά αθίλεην θαη
ην ζύξεη ζε ιείν νξηδόληην δάπεδν, όπσο παξηζηάλεηαη ζηε δηπιαλή
ζ = 60ν ( ημ60 ο 

εηθόλα. Γίλεηαη όηη

3
1
, συν60 ο  ). Η
2
2

επίδξαζε ηνπ αέξα παξαιείπεηαη.
Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε:
Όηαλ ην θηβώηην κεηαηνπίδεηαη θαηά δηάζηεκα x έρεη θηλεηηθή ελέξγεηα
1
β) F  x
2

α)Fx

3
Fx
2

γ)

Μονάδες 4
Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο
Μονάδες 8
Β2. Σην εξγαζηήξην ηνπ ζρνιείνπ ζαο κειεηήζαηε
πεηξακαηηθά ηελ επζύγξακκε θίλεζε ελόο ακαμηδίνπ πάλσ
ζε κηα επηθάλεηα κε ηε βνήζεηα ελόο ειεθηξηθνύ
ρξνλνκεηξεηή. Καηά ηελ επεμεξγαζία ηεο ραξηνηαηλίαο πνπ
πήξαηε από ην πείξακα ρξεζηκνπνηήζαηε ην γεγνλόο όηη ε
απόζηαζε κεηαμύ ησλ δηαδνρηθώλ θνπθίδσλ αληηζηνηρεί ζε
ρξνληθό δηάζηεκα 0,1 s. Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο
επεμεξγαζίαο θαηαζθεπάζαηε ηε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο
ηαρύηεηαο ηνπ ακαμηδίνπ ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν, όπσο παξηζηάλεηαη ζην δηπιαλό ζρήκα θαη
200
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ζεσξώληαο όηη ε πξώηε θνπθίδα αληηζηνηρεί ζηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s.
Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε:
Έλαο ζπκκαζεηέο ζαο κπέξδεςε ηε ραξηνηαηλία ηνπ δηθνύ ζαο πεηξάκαηνο κε ηηο ραξηνηαηλίεο από
άιια 2 αληίζηνηρα πεηξάκαηα.
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Η ραξηνηαηλία πνπ αληηζηνηρεί ζην δηθό ζαο πείξακα, είλαη:
α) ε Α
β) ε Γ
γ) ε Β
Μονάδες 5
Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή
Μονάδες 8

ΘΔΜΑ Γ
Έλα θαηαθόξπθν αβαξέο θαη κε εθηαηό λήκα θξέκεηαη από ηελ νξνθή ελόο ηζίξθνπ ε νπνία
βξίζθεηαη ζε ύςνο 32 m από ην έδαθνο. Τε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s έλαο εθπαηδεπκέλνο πίζεθνο κε
κάδα 30Kg αξρίδεη λα αλαξξηράηαη από ην έδαθνο. Ο πίζεθνο αζθεί, κέζσ ηνπ ζθνηληνύ ζηελ
νξνθή ζηαζεξή δύλακε F κέηξνπ 360 Ν. Γίλεηαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο g  10

m
θαη ε
s2

αληίζηαζε ηνπ αέξα ζεσξείηαη ακειεηέα.
Γ1) Να ζρεδηάζεηε ηηο δπλάκεηο πνπ αζθνύληαη ζηνλ πίζεθν θαη λα ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο
επηηάρπλζεο κε ηελ νπνία αλεβαίλεη.
Μονάδες 6
Γ2) Να ππνινγίζεηε ηε κέζε ηζρύ πνπ αλέπηπμε ν πίζεθνο θαηά ε δηάξθεηα ηεο αλαξξίρεζεο ηνπ
γηα ρξνληθό δηάζηεκα 5 s.
Μονάδες 7
Αθνύ αλαξξηράηαη επί 5s ν πίζεθνο αθήλεη ην ζθνηλί ελώ ζπγρξόλσο απιώλεηαη δίρηπ αζθαιείαο
ζε ύςνο 10 m από ην έδαθνο.
Γ3) Τν κέγηζην ύςνο από ην έδαθνο ζην νπνίν θηάλεη ν πίζεθνο.
Μονάδες 6
Γ4) λα ππνινγίζεηε ηελ θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ πηζήθνπ όηαλ έξρεηαη ζε επαθή κε ην δίρηπ
αζθαιείαο.
Μονάδες 6

ΘΕΜΑ 10841
ΘΔΜΑ Β
Β1. Αζιεηήο θηλείηαη επζύγξακκα δηαξθώο πξνο ηελ ίδηα θαηεύζπλζε. Με ηε βνήζεηα ελόο
ζπζηήκαηνο ρξνλνθσηνγξάθεζεο κεγάιεο αθξηβείαο θαηαγξάθεηαη ε ηαρύηεηα ηνπ αζιεηή. Τν
ζύζηεκα ηίζεηαη ζε ιεηηνπξγία ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s θαη θαηαγξάθεη ηε ρξνληθή ζηηγκή t1=2 s
ηαρύηεηα κέηξνπ 1  4

m
m
θαη ηε ζηηγκή t2 = 6 s ηαρύηεηα κέηξνπ 2  12 .
s
s

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε:
Αλ ε θίλεζε είλαη κηα από ηηο παξαθάησ ηόηε ζύκθσλε κε ηα παξαπάλσ δεδνκέλα είλαη ε
α) επζύγξακκε νκαιή κε ηαρύηεηα 2

m
s

β) επζύγξακκε νκαιά επηηαρπλόκελε κε επηηάρπλζε 2
γ) επζύγξακκε νκαιά επηηαρπλόκελε κε επηηάρπλζε 1

m
s2

m
s2

Μονάδες 4
Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο
Μονάδες 8
Β2 .

Σε έλα παηρλίδη δηειθπζηίλδαο έλαο γίγαληαο θαη έλα παηδί θξαηνύλ έλα νξηδόληην αβαξέο

ζθνηλί θαη είλαη αξρηθά αθίλεηνη. Κάπνηα ζηηγκή ν γίγαληαο αζθεί κηα δύλακε ζην ζθνηλί θαη ην
παηδί κεηαηνπίδεηαη πξνο ην κέξνο ηνπ, ελώ ν γίγαληαο παξακέλεη αθίλεηνο.
Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε:
Τν παηδί κεηαηνπίδεηαη γηαηί:
α) ν γίγαληαο αζθεί ζην παηδί δύλακε κεγαιύηεξνπ κέηξνπ από απηή πνπ αζθεί ην παηδί
β) ην παηδί αζθεί ζην γίγαληα δύλακε κηθξόηεξνπ κέηξνπ από απηή πνπ αζθεί ν γίγαληαο
γ) ε δύλακε ηξηβήο πνπ αζθείηαη ζην γίγαληα έρεη κεγαιύηεξν κέηξν από ην κέηξν ηεο δύλακεο
ηξηβήο πνπ αζθείηαη ζην παηδί.
Μονάδες 4
Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο
Μονάδες 9

ΘΔΜΑ Γ
Έλαο ηζαγελήο ζε δoύγθια ηνπ Ακαδνλίνπ ζεκαδεύεη κε ην ηόμν ηνπ έλα πνπιί πνπ βξίζθεηαη πάλσ
ζε θιαδί ςεινύ δέλδξνπ θαη εθηνμεύεη έλα βέινο πνπ έρεη κάδα m = 0,1 Kg. Όζν ε ρνξδή ηνπ
ηόμνπ είλαη ηελησκέλε αζθείηαη ζην βέινο ζπληζηακέλε δύλακε πνπ ε γξαθηθή παξάζηαζε ηνπ

F (Ν)
400

0

0,1

x (m)

κέηξνπ ηεο ζε ζπλάξηεζε κε ηε ζέζε παξηζηάλεηαη ζην ζρήκα:
Σηε ζέζε x = 0 m ε ρνξδή είλαη πιήξσο ηελησκέλε. Σηε ζέζε x = 0,1 m θαη ηε ρξνληθή ζηηγκή
t = 0 s ην βέινο εθηνμεύεηαη από ην ηόμν θαη θηλείηαη θαηαθόξπθα πξνο ηα πάλσ. Ο ηζαγελήο
αζηνρεί γηαηί ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 1 s ην βέινο, επηπρώο γηα ην πνπιί, βξίζθεη ην θιαδί θαη
δηεηζδύεη θαηαθόξπθα κέζα ζην μύιν ηνπ θιαδηνύ ζε βάζνο d = 0,1 m. Δίλεηαη ε επηηάρπλζε ηεο
βαξύηεηαο g = 10

m
θαη όηη ε επίδξαζε ηνπ αέξα είλαη ακειεηέα ελώ ην βέινο κπνξεί λα
s2

ζεσξεζεί σο πιηθό ζεκείν.
Να ππνινγίζεηε:
Γ1) ην έξγν ηεο ζπληζηακέλεο δύλακεο πνπ αζθείηαη ζην βέινο κέρξη λα εθηνμεπζεί από ην ηόμν
θαη ηελ θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ βέινπο ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s.
Μονάδες 7
Γ2) ην ύςνο πάλσ από ην ζεκείν εθηόμεπζεο ηνπ βέινπο πνπ βξίζθεηαη ην θιαδί.
Μονάδες 6
Γ3) ηελ ζηαζεξή επηβξάδπλζε κε ηελ νπνία θηλείηαη ην βέινο ζην μύιν ηνπ θιαδηνύ.
Μονάδες 6
Γ4) ην κέηξν ηεο δύλακεο πνπ αζθεί ην μύιν ηνπ θιαδηνύ ζην βέινο .
Μονάδες 6

ΘΕΜΑ 10842
ΘΔΜΑ 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 ηε 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 λα θηλείηαη επζύγξακκα ζε νξηδόληην δάπεδν θαη ε ηηκή ηεο ηαρύηεηαο
ηνπ δίδεηαη από ηε ζρέζε υ = 5t (SI) γηα t ≥ 0
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

ΘΔΜΑ Γ
Απηνθίλεην κάδαο 900 Kg
επηηαρύλεηαη

είλαη αξρηθά αθίλεην. Τε ρξνληθή ζηηγκή

t0 = 0 s αξρίδεη λα

κε ζηαζεξή επηηάρπλζε θαη απνθηά ηαρύηεηα κέηξνπ 25 m/s ηε ρξνληθή ζηηγκή t1=

5 s.
Γ1) Να ππνινγίζεηε ηελ ζπληζηακέλε δύλακε πνπ επηηαρύλεη ην απηνθίλεην
Μονάδες 6
Γ2) Να ππνινγίζεηε ηελ ηαρύηεηα ηνπ απηνθηλήηνπ ηηο ρξνληθέο ζηηγκέο t2 = 4 s θαη t3 = 6 s
Μονάδες 6
Γ3) Να θαηαζθεπάζεηε ηε γξαθηθή παξάζηαζε ηαρύηεηαο – ρξόλνπ, ζε βαζκνινγεκέλν ζύζηεκα
αμόλωλ γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα 0 →5s
Μονάδες 6
Γ4) Αλ Ρ1 θαη Ρ2 ε κέζε ηζρύο ηεο ζπληζηακέλεο δύλακεο πνπ επηηαρύλεη ην απηνθίλεην ζηε
δηάξθεηα ηνπ 5νπ θαη 6νπ δεπηεξνιέπηνπ ηεο θίλεζεο ηνπ αληίζηνηρα, λα δείμεηε όηη Ρ1 =

9
Ρ2.
11

Μονάδες 7

ΘΕΜΑ 10843
ΘΔΜΑ Β
Β1. Γύν απηνθίλεηα κε κάδεο mA = 4000 Kg θαη mB = 1000 Kg είλαη αξρηθά αθίλεηα ζε
νξηδόληην δξόκν. Τα απηνθίλεηα αξρίδνπλ λα θηλνύληαη ζην δξόκν κε ζηαζεξή επηηάρπλζε. Η
ζπληζηακέλε δύλακε πνπ αζθείηαη ζηα δπν απηνθίλεηα έρεη ην ίδην κέηξν.
Α) Να επηιέμεηε ηελ ζωζηή απάληεζε.
Όηαλ θαη ηα δύν απηνθίλεηα έρνπλ δηαλύζεη απόζηαζε x θηλνύληαη κε ηαρύηεηεο κέηξνπ
υΑ θαη υΒ αληίζηνηρα. Γηα ηηο ηαρύηεηεο υΑ θαη υΒ ηζρύεη:
α) υA = υB

β) 2υA = υB

γ) υA = 2υΒ
Μονάδες 4

B) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.
Μονάδες 8

Β2. Παηδηθό ακαμάθη έρεη κάδα m = 1 Kg
θαη θηλείηαη ζε νξηδόληην δάπεδν. Σην

u(m/s)

ακαμάθη αζθείηαη ηε ρξνληθή ζηηγκή
t = 0 s νξηδόληηα δύλακε κέηξνπ F = 8 N.
Η γξαθηθή παξάζηαζε ηεο ηαρύηεηάο ηνπ
ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ ρξόλν δίλεηαη ζην
δηπιαλό ζρήκα.

20
15
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1

2

3

t (s)

Γπν καζεηέο Α θαη Β ζπδεηνύλ γηα ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν κπνξνύλ λα ππνινγίζνπλ ηελ
επηηάρπλζε ηνπ .
Α) Να επηιέμεηε ηελ ζωζηή απάληεζε.
Ο Α ζθέθηεηαη λα ππνινγίζεη ηελ επηηάρπλζε από ηε γξαθηθή παξάζηαζε
ελώ ν Β από ην ιόγν

F
.
m

Tν ζωζηό ηξόπν ππνινγηζκνύ ηεο επηηάρπλζεο έρεη ζθεθζεί
α) ν καζεηήο Α

β) ν καζεηήο Β

γ) θαη νη δπν
Μονάδες 4

B) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.
Μονάδες 9

ΘΔΜΑ Γ
Απηνθίλεην κάδαο m = 103 kg θηλείηαη
πάλω ζε έλα επζύγξακκν νξηδόληην δξόκν,

A

Β

Γ

Δ

ν νπνίνο παξηζηάλεηαη ζην ζρήκα. Τν
απηνθίλεην μεθηλά από ηελ εξεκία από ην ζεκείν Α θαη θηλείηαη πξνο ην Γ.
Η θίλεζε ηνπ απηνθηλήηνπ από ην Α ωο ην Β δηαξθεί 10 s θαη ε ζπληζηακέλε ηωλ δπλάκεωλ πνπ
αζθνύληαη ζ’ απηό είλαη νξηδόληηα ζηαζεξνύ κέηξνπ 2103 Ν. Σηε ζπλέρεηα ην απηνθίλεην θηλείηαη
από ην Β ωο ην Γ κε ζηαζεξή ηαρύηεηα γηα ρξνληθό δηάζηεκα 20 s. Τέινο από ην Γ ωο ην Γ
επηβξαδύλεηαη νκαιά κέρξη πνπ ζηακαηά. Η ζπληζηακέλε ηωλ δπλάκεωλ ζηελ θάζε ηεο
επηβξάδπλζεο από ην Γ ωο ην Γ είλαη αληίξξνπε ηεο θίλεζεο θαη έρεη ζηαζεξό κέηξν 2103 Ν.
Να ππνινγηζζνύλ:
Γ1) Η επηηάρπλζε ηνπ απηνθηλήηνπ θαηά ηελ θίλεζε από ην Α ωο ην Β
Μονάδες 5
Γ2) Η θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ απηνθηλήηνπ ζηε ζέζε Β θαζώο θαη ην έξγν ηεο ζπληζηακέλεο ηωλ
δπλάκεωλ θαηά ηελ θίλεζε από ην Β ωο ην Γ.
Μονάδες 6
Γ3) Η απόζηαζε από ην Γ ωο ην Γ.
Μονάδες 6
Γ4) Η κέζε ηαρύηεηα ηνπ απηνθηλήηνπ γηα όιε ηελ θίλεζε από ην Α ωο ην Γ
Μονάδες 8

ΘΕΜΑ 10844
ΘΕΜΑ Β
Β1. Eνα κιβώτιο είναι αρχικά ακίνητο πάνω σε λείο
οριζόντιο επίπεδο. Την χρονική στιγμή t = 0 s ασκείται
στο κιβώτιο

F

οριζόντια δύναμη F . Στο διπλανό

διάγραμμα παριστάνεται

η τιμή της δύναμης F σε

συνάρτηση με το χρόνο.
Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση
α) Μέχρι την χρονική στιγμή t1 το σώμα εκτελεί

0

t1

t2

t

ευθύγραμμη ομαλή κίνηση και μετά ομαλά
επιβραδυνόμενη κίνηση
β) Μέχρι την χρονική στιγμή t1 το σώμα εκτελεί ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση
και μετά ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση
γ) Το μέτρο της ταχύτητας του σώματος την χρονική στιγμή t2 είναι μεγαλύτερο από το μέτρο
της ταχύτητας την στιγμή t1
Μονάδες 4
Β) Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας
Μονάδες 8

Β2. Ο Μάριος που έχει μάζα 20 Kg με τη μαμά του που έχει μάζα 60 Κg κάνουν πατινάζ στον
πάγο. Κάποια στιγμή από απροσεξία συγκρούονται με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθούν και οι δυο .
Α) Να επιλέξτε τη σωστή απάντηση:
Κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης:
α) Οι δυνάμεις που ασκούνται ανάμεσα στον Μάριο και τη μαμά του έχουν ίσα μέτρα αλλά
προκαλούν επιβραδύνσεις με διαφορετικό μέτρο στον Μάριο και τη μαμά του
β) Οι δυνάμεις που ασκούνται μεταξύ του Μάριου και της μαμάς του έχουν ίσα μέτρα και
προκαλούν ίσες επιβραδύνσεις στον Μάριο και τη μαμά του
γ) Η μαμά ασκεί μεγαλύτερη δύναμη στον Μάριο
Μονάδες 4
Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογής σας
Μονάδες 9

ΘΕΜΑ Δ
Μικρό σώμα μάζας m = 5 kg βρίσκεται αρχικά ακίνητο σε οριζόντιο επίπεδο. O συντελεστή τριβής
ολίσθησης μεταξύ του σώματος και του οριζόντιου επιπέδου είναι μ = 0,4. Τη χρονική στιγμή
tο = 0 s ασκείται στο σώμα σταθερή οριζόντια δύναμη F μέτρου ίσο με 50 N με την επίδραση της
οποίας το σώμα αρχίζει να κινείται στο οριζόντιο επίπεδο. Δίνεται ότι η επίδραση του αέρα είναι
αμελητέα και η επιτάχυνση της βαρύτητας είναι g = 10 m/ s2
Να υπολογίσετε:
Δ1) το μέτρο της επιτάχυνσης με την οποία κινείται το σώμα
Μονάδες 7
Δ2) την κινητική ενέργεια του σώματος την χρονική στιγμή t1 = 2 s,
Μονάδες 6
Δ3) το έργο της δύναμης F από τη χρονική στιγμή tο = 0, μέχρι τη στιγμή t1= 2 s,
Μονάδες 8
Δ4) τη μέση ισχύ που προσφέρθηκε στο σώμα, μέσω της δύναμης F , στη χρονική διάρκεια από
την tο = 0 μέχρι τη στιγμή t1= 2 s.
Μονάδες 5

