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ΘΕΜΑ 10850
ΘΕΜΑ Β
Β1. Κιβώτιο βρίσκεται αρχικά ακίνητο σε λείο οριζόντιο δάπεδο στη θέση x = 0 m. Τη
χρονική στιγμή t = 0 s ένας εργάτης σπρώχνει και κινεί το κιβώτιο ασκώντας σε αυτό σταθερή
οριζόντια δύναμη.
A) Αν με x συμβολίσουμε τη θέση και με Κ την αντίστοιχη κινητική ενέργεια του κιβωτίου
να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα:
Κινητική
Θέση

ενέργεια

x

K

2x
3K
Μονάδες 4
Β) Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
Μονάδες 8
Β2. Κιβώτιο βρίσκεται ακίνητο σε λείο οριζόντιο επίπεδο.
Τη χρονική στιγμή t = 0 s στο κιβώτιο ασκείται οριζόντια
δύναμη η τιμή της οποίας σε συνάρτηση με το χρόνο
δίνεται από το διάγραμμα που παριστάνεται στη διπλανή
εικόνα, οπότε το κιβώτιο αρχίζει να κινείται κατά τη
θετική φορά του άξονα x΄x.
Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Τη χρονική στιγμή t = 3 s,
α) το κιβώτιο εξακολουθεί να κινείται κατά τη θετική φορά του άξονα x΄x
β) ακινητοποιείται
γ) το κιβώτιο κινείται κατά την αρνητική φορά του άξονα x’x
Μονάδες 4
Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 9

ΘΕΜΑ Δ
Επιβατικό αυτοκίνητο κινείται σε οριζόντιο δρόμο με σταθερή ταχύτητα υ0  20

m
. Η μοναδική
s

δύναμη F που ασκείται στο αυτοκίνητο με κατεύθυνση αντίθετη της ταχύτητάς του είναι η
αντίσταση του αέρα η οποία έχει μέτρο 1000 Ν. Λόγω της απροσεξίας του οδηγού το αυτοκίνητο
πέφτει πάνω σε σταθμευμένο φορτηγό και ακινητοποιείται. Ο οδηγός που έχει μάζα m = 80 Kg
φοράει τη ζώνη ασφαλείας η οποία του επιτρέπει να κινηθεί οριζόντια προς τα εμπρός, σε σχέση με
την αρχική του θέση στο κάθισμα, και να ακινητοποιηθεί τελικά σε χρονικό διάστημα 0,02 s.
Αν η τριβή του οδηγού με το κάθισμα θεωρηθεί αμελητέα να υπολογίσετε:
Δ1) την ισχύ που αναπτύσσει το αυτοκίνητο όταν κινείται με σταθερή ταχύτητα.
Μονάδες 7
Δ2) την τιμή της επιβράδυνσης του οδηγού κατά τη διάρκεια της επιβραδυνόμενης κίνησής του.
Μονάδες 6
Δ3) το μέτρο της σταθερής δύναμης F1 που ασκείται από τη ζώνη ασφαλείας στον οδηγό.
Μονάδες 6
Δ4) το έργο της δύναμης F1 που ασκεί η ζώνη στον οδηγό μέχρι να ακινητοποιηθεί ο οδηγός.
Μονάδες 6

ΘΕΜΑ 10852
ΘΕΜΑ Β
Β1. Δυο κιβώτια Α και Β βρίσκονται δίπλα-δίπλα ακίνητα σε
λείο οριζόντιο επίπεδο. Τη χρονική στιγμή t = 0 s ασκούνται στα
κιβώτια δυο σταθερές δυνάμεις FA και FB

ίσου μέτρου

αντίστοιχα όπως φαίνεται στη διπλανή εικόνα. Τα δυο κιβώτια
αρχίζουν να κινούνται ευθύγραμμα στο επίπεδο. Δίδεται ότι
θ=600 ( ημ60 ο 

3
1
, συν60 ο  ) και ότι η επίδραση το αέρα
2
2

είναι αμελητέα.
Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Αν μετά από ίσες μετατοπίσεις, από το σημείο εκκίνησης τους τα κιβώτια έχουν κινητικές ενέργειες
ΚΑ και ΚΒ αντίστοιχα τότε ισχύει:
α) KA 

KB
2

β) ΚΑ = ΚΒ

γ) ΚΑ = 2ΚΒ
Μονάδες 4

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας
Μονάδες 8
Β2.

Αλεξιπτωτιστής

εγκαταλείπει το αεροπλάνο που τον

μεταφέρει χωρίς αρχική ταχύτητα και ανοίγει το αλεξίπτωτο
του.

Ο

αλεξιπτωτιστής

κινείται

κατακόρυφα

και

προσεδαφίζεται στην επιφάνεια της γης τη χρονική στιγμή t1.
Δίνεται ότι η επιτάχυνση της βαρύτητας g είναι σταθερή και η
αντίσταση του αέρα είναι ανάλογη της ταχύτητας του
αλεξιπτωτιστή. Στη διπλανή εικόνα παριστάνονται τρία
διαγράμματα ταχύτητας-χρόνου τα Α, Β και Γ
Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Το διάγραμμα ταχύτητας-χρόνου, που περιγράφει τη κίνηση του αλεξιπτωτιστή είναι:
α) το Α

β) το Β

γ) το Γ
Μονάδες 4

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 9

ΘΕΜΑ Δ
Ταχύπλοο σκάφος έχει μαζί με τους επιβάτες του μάζα m = 1000 kg. Όταν το σκάφος κινείται με
σταθερή ταχύτητα μέτρου

υ  12

m
ο κινητήρας του αποδίδει στη προπέλα ισχύ 24 kW. Η
s

συνολική αντίσταση Τ (οριζόντια) που ασκείται από τον αέρα και το νερό στο σκάφος παραμένει
σταθερή.
Δ1) Να υπολογίσετε τo μέτρο της αντίστασης T.
Μονάδες 6
Τη χρονική στιγμή t0 = 0 s ο κινητήρας παθαίνει βλάβη, οπότε παύει να ασκεί δύναμη, και το
σκάφος αρχίζει να ρυμουλκείται με την ίδια ταχύτητα με τη βοήθεια ενός οριζόντιου σχοινιού
ρυμούλκησης μέχρι τη χρονική στιγμή t = 4s οπότε το σκοινί σπάει.
Δ2) Να υπολογίσετε τη δύναμη που ασκεί το ρυμουλκό μέσω του σκοινιού στο σκάφος καθώς και
το έργο της στο χρονικό διάστημα 0 s - 4 s.
Μονάδες 6
Δ3) Να υπολογίσετε τη χρονική στιγμή t1 που το μέτρο της ταχύτητας του σκάφους μειώνεται στο
μισό της αρχικής τιμής.
Μονάδες 7
Δ4) Να υπολογίσετε το έργο της αντίστασης Τ στο χρονικό διάστημα 4 s - t1.
Μονάδες 6

ΘΕΜΑ 10853
ΘΔΜΑ Β
Β1. Έλαο αζηξνλαύηεο ηνπ κέιινληνο πξνζεδαθίδεηαη ζε έλα πιαλήηε. Πξνθεηκέλνπ λα κεηξήζεη
ηελ επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο αθήλεη από θάπνην ύςνο κηα κηθξή κεηαιιηθή ζθαίξα ε νπνία
θηάλεη ζην έδαθνο κεηά από ρξνληθό δηάζηεκα 2 s. Ο αζηξνλαύηεο είρε επαλαιάβεη ην ίδην
αθξηβώο πείξακα ζηε γε (αθήλνληαο ηελ ζθαίξα από ην ίδην ύςνο) θαη είρε κεηξήζεη ρξνληθό
δηάζηεκα 1 s.
Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε.
Αλ ν αζηξνλαύηεο γλσξίδεη όηη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο ζηε γε είλαη g  10

m
θαη
s2

ακειώληαο γεληθά ηελ επίδξαζε ηνπ αέξα ζπκπεξαίλεη όηη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο
ζηνλ πιαλήηε είλαη:
α) 2,5

m
s2

β) 5

m
s2

γ) 20

m
s2
Μονάδες 4

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.
Μονάδες 8

Β2. Έλαο αζιεηήο πεηάεη κηα κπάια θαηαθόξπθα πξνο ηα πάλσ πνπ θηάλεη ζε κέγηζην ύςνο H
(από ην ρέξη ηνπ). Η επίδξαζε ηνπ αέξα ζεσξείηαη ακειεηέα.
Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε.
Τν ύςνο ζην νπνίν ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο ηεο κπάιαο είλαη ην κηζό ηνπ
αξρηθνύ ηεο είλαη ίζν κε
α)

Η
4

β)

Η
2

γ)

3 Η
4
Μονάδες 4

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.
Μονάδες 9

ΘΔΜΑ Γ
Αζιεηήο ηνπ δξόκνπ ησλ 100 m κάδαο 80Kg ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s μεθηλά από ηελ εξεκία θαη
θηλείηαη επζύγξακκα. Σε όιε ηε δηάξθεηα ηεο δηαδξνκήο ηνπ ε νξηδόληηα ζπληζηώζα ηεο δύλακεο

FΟ πνπ αζθεί ην έδαθνο ζηνλ αζιεηή θαηά ηε θαηεύζπλζε ηεο θίλεζεο ηνπ έρεη κέηξν FO = 600 N.
Σπγρξόλσο ν αέξαο αζθεί δύλακε ζηνλ αζιεηή (αληίζηαζε) πνπ ε θαηεύζπλζεο ηεο είλαη αληίζεηε
ηεο ηαρύηεηαο ηνπ αζιεηή. Αξρηθά ε αληίζηαζε ηνπ αέξα έρεη κέηξν 400 Ν θαη ηε ρξνληθή ζηηγκή t1
απμάλεηαη αθαξηαία ζηα 600 Ν νπόηε θαη δηαηεξείηαη ζηαζεξή κέρξη ηνλ ηεξκαηηζκό. Η κέγηζηε
ηζρύο πνπ αλαπηύζζεη ν αζιεηήο ώζηε λα κπνξεί λα αζθεί ζην έδαθνο ηελ αλαγθαία νξηδόληηα
ζπληζηώζα ηεο δύλακεο είλαη ίζε κε 6103W. Δίλεηαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο g  10

m
.
s2

Να πξνζδηνξίζεηε :
Γ1) ηα είδε ησλ θηλήζεσλ πνπ εθηειεί ν αζιεηήο θαζώο θαη ηε ηηκή ηεο επηηάρπλζεο ζε όιν ην
κήθνο ηεο δηαδξνκήο,
Μονάδες 7
Γ2) ην κέηξν ηεο δύλακεο πνπ αζθείηαη από ηo έδαθνο ζηνλ αζιεηή θαηά ην ζηάδην ηεο
επηηαρπλόκελεο θίλεζεο ηνπ,
Μονάδες 6
Γ3) ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ αιιάδεη ην είδνο ηεο θίλεζεο ηνπ αζιεηή,
Μονάδες 6
Γ4)

ηελ επίδνζε ηνπ αζιεηή, δειαδή ην ζπλνιηθό ρξνληθό δηάζηεκα πνπ απαηηείηαη γηα λα

δηαλύζεη ηελ απόζηαζε ησλ 100 m.
Μονάδες 6

ΘΕΜΑ 10865
ΘΕΜΑ Β
Β1. Μαθητής σπρώχνει θρανίο που βρίσκεται σε οριζόντιο δάπεδο αίθουσας, ασκώντας σε αυτό
οριζόντια δύναμη με την επίδραση της οποίας το θρανίο κινείται με σταθερή ταχύτητα. Η
αντίσταση του αέρα παραλείπεται.
Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση:
Αν συμβολίσουμε με WF το έργο της δύναμης που ασκεί ο μαθητής, WB το έργο της
δύναμης του βάρους του θρανίου, WN το έργο της κάθετης αντίδρασης που ασκείται από το
δάπεδο στο θρανίο και WT το έργο της τριβής ολίσθησης τότε:
α) WF= WB= WN= WT=0

β) WB= WN= WT=0 και WF  0

γ) WB= WN =0 και WF= - WT
Μονάδες 4

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 8
Β2. Κιβώτιο βρίσκεται ακίνητο σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Τη
χρονική στιγμή t = 0 s στο κιβώτιο ασκείται οριζόντια δύναμη
η τιμή της οποίας σε συνάρτηση με το χρόνο δίνεται από το
διάγραμμα που παριστάνεται στη διπλανή εικόνα, οπότε το
κιβώτιο αρχίζει να κινείται κατά τη θετική φορά του άξονα
x΄x.
Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Τη χρονική στιγμή t = 3 s το κιβώτιο,
α) ακινητοποιείται.
β) εξακολουθεί να κινείται κατά τη θετική φορά του άξονα x’x.
γ) κινείταi κατά την αρνητική φορά του άξονα x’x.
Μονάδες 4
Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 9

ΘΕΜΑ Δ
Σε έλκηθρο μάζας m1 = 40 Kg επιβαίνει ένας Εσκιμώος με μάζα m2 = 80 Kg. Το έλκηθρο δένεται
με δυο όμοια σχοινιά που δεν έχουν μάζα και διατηρούνται τεντωμένα σε όλη τη διάρκεια της
κίνησης του έλκηθρου και παράλληλα στην ταχύτητά του. Το έλκηθρο το σέρνουν 2 ειδικά σκυλιά
Χάσκις σε μια οριζόντια χιονισμένη πεδιάδα. Όταν κάθε σκυλί αναπτύσσει ισχύ 600W το έλκηθρο
κινείται με σταθερή ταχύτητα υ με μέτρο 5

m
m
. Δίνεται η επιτάχυνση της βαρύτητας g = 10 2 και
s
s

ότι η επίδραση του αέρα είναι αμελητέα.
Να υπολογίσετε :
Δ1) τη δύναμη που ασκεί καθένα από τα σκοινιά στο έλκηθρο.
Μονάδες 6
Δ2) το συντελεστή τριβής ολίσθησης μεταξύ του έλκηθρου και του χιονισμένου εδάφους.
Μονάδες 6
Τη χρονική στιγμή t1 = 0 s ο Εσκιμώος πηδάει από το έλκηθρο ενώ η ταχύτητα του έλκηθρου
διατηρεί το μέτρο της 5

m
και τα σκυλιά εξακολουθούν να ασκούν την ίδια δύναμη όπως
s

προηγούμενως.
Να υπολογίσετε:
Δ3) την ταχύτητα του έλκηθρου τη χρονική στιγμή t2 = 2 s.
Μονάδες 7
Δ4) την ενέργεια που γίνεται θερμότητα στο χρονικό διάστημα 0 s – 2 s.
Μονάδες 6

ΘΕΜΑ 10930
ΘΔΜΑ Β
Β1) Σε κία ζθαίξα πνπ θηλείηαη θαηά κήθνο ηνπ άμνλα x΄x αζθείηαη δύλακε F ην κέηξν ηεο νπνίαο
δίλεηαη ζε ζπλάξηεζε κε ηε ζέζε ηεο ζθαίξαο από ηε ζρέζε:
F  30  2x (S.I.).

Α) Από ηηο παξαθάηω ηξεηο επηινγέο, λα επηιέμεηε απηήλ πνπ ζεωξείηε ζωζηή.
To έξγν ηεο δύλακεο γηα ηε κεηαθίλεζε ηεο ζθαίξαο από ηε ζέζε x = 0 m κέρξη ηε ζέζε x = 5m
είλαη ίζν κε:
α) WF  125J

β) WF  100 J

γ) WF  50 J
Μονάδες 4

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο
Μονάδες 8

B2. Σε έλα απηνθίλεην, ιόγν θαθήο εθαξκνγήο ελόο εμαξηήκαηνο, θάζε δπν δεπηεξόιεπηα ζηάδεη
από ηε κεραλή ηνπ κηα ζηαγόλα ιάδη. Βξίζθεζηε ζην άθξν ελόο δξόκνπ θαη ην πξναλαθεξζέλ απηνθίλεην πεξλά δηπιά ζαο δηαγξάθνληαο επζεία ηξνρηά. Αθνύ ην απηνθίλεην απνκαθξπλζεί, θαη
ελώ δελ δηαζρίδεη ην δξόκν θάπνην άιιν απηνθίλεην, παξαηεξείηε ζην νδόζηξωκα ηηο θειίδεο ιαδηνύ λα έρνπλ ηελ παξαθάηω εηθόλα.

Με κηα κεηξνηαηλία πνπ δηαζέηεηε κεηξάηε ηελ απόζηαζε κεηαμύ δπν δηαδνρηθώλ θειίδωλ θαη ηε
βξίζθεηε ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο ίζε κε 30 m.
Α) Από ηηο παξαθάηω ηξεηο επηινγέο, λα επηιέμεηε απηήλ πνπ ζεωξείηε ζωζηή.
Τν απηνθίλεην εθηειεί:
α) επζύγξακκε νκαιή θίλεζε κε ηαρύηεηα κέηξνπ υ = 30 m/s
β) επζύγξακκε νκαιά επηηαρπλόκελε θίλεζε κε αξρηθή ηαρύηεηα υ = 15 m/s
γ) επζύγξακκε νκαιή θίλεζε κε ηαρύηεηα κέηξνπ υ = 15 m/s
Μονάδες 4
Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.
Μονάδες 9

ΘΔΜΑ Γ
Έλα απηνθίλεην, καδί κε ηνπο επηβαίλνληεο ζε απηό, έρεη κάδα m = 1300 Kg θαη θηλείηαη θαηά κήθνο ελόο επζύγξακκνπ δξόκνπ κε ζηαζεξή ηαρύηεηα υ = 72 km/h. Τε ρξνληθή ζηηγκή t0 = 0 s ν νδεγόο ηνπ νρήκαηνο αληηιακβάλεηαη πωο ηνπ θάλεη ζήκα λα ζηακαηήζεη έλαο ηξνρνλόκνο. Ο ρξόλνο πνπ πέξαζε από ηε ζηηγκή πνπ αληηιήθζεθε ην ζήκα ηνπ ηξνρνλόκνπ κέρξη λα παηήζεη κε ην
πόδη ηνπ ην θξέλν (νλνκάδεηαη ρξόλνο αληίδξαζεο) είλαη έλα δεπηεξόιεπην. Τν απηνθίλεην ηειηθά
αθηλεηνπνηείηαη, κεηώλνληαο ηελ ηαρύηεηά ηνπ κε ζηαζεξό ξπζκό θαη δηαλύνληαο απόζηαζε 50 m
από ην ζεκείν πνπ ήηαλ όηαλ ν νδεγόο αληηιήθζεθε ην ζήκα ηνπ ηξνρνλόκνπ.
Θεωξήζηε ηελ αληίζηαζε ηνπ αέξα κεδεληθή θαη πωο από ηε ζηηγκή πνπ ν νδεγόο παηά ην θξέλν νη
ηξνρνί παύνπλ λα πεξηζηξέθνληαη.
Γ1) λα ραξαθηεξίζεηε ηα είδε ηωλ θηλήζεωλ πνπ εθηέιεζε ην απηνθίλεην, από ηε ζηηγκή πνπ ν νδεγόο αληηιήθζεθε ην ζήκα ηνπ ηξνρνλόκνπ κέρξη λα αθηλεηνπνηεζεί θαη λα ππνινγίζεηε ηελ απόζηαζε πνπ δηήλπζε ζε θάζε κηα από απηέο,
Μονάδες 6
Γ2) πνην ήηαλ ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ ρξεηάζηεθε γηα λα αθηλεηνπνηεζεί ην απηνθίλεην, από ηε
ζηηγκή πνπ ν νδεγόο πάηεζε ην θξέλν θαη πνηα ε επηηάρπλζε ηνπ απηνθηλήηνπ απηό ην ρξνληθό
δηάζηεκα;
Μονάδες 7
Γ3) λα ζρεδηάζεηε ζε βαζκνινγεκέλνπο άμνλεο ηε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο ηαρύηεηαο ηνπ απηνθηλήηνπ ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν, από ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ ν νδεγόο αληηιήθζεθε ην ζήκα ηνπ
ηξνρνλόκνπ κέρξη ηελ αθηλεηνπνίεζε ηνπ,
Μονάδες 7
Γ4) πνην είλαη ην έξγν ηεο ηξηβήο νιίζζεζεο, από ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ ν νδεγόο παηά ην θξέλν,
κέρξη ηε ζηηγκή πνπ ην απηνθίλεην ηειηθά αθηλεηνπνηείηαη;
Μονάδες 5

ΘΕΜΑ 10935
ΘΔΜΑ Β
Β1) Έλα κε επαλδξσκέλν αεξνζθάθνο ηεο Πνιεκηθήο Αεξνπνξίαο βγαίλεη από ην ππόζηεγν ηνπ,
απνγεηώλεηαη, πεξηπνιεί, πξνζγεηώλεηαη θαη μαλακπαίλεη ζην ππόζηεγν. Οη ηερληθνί ιακβάλνπλ ηα
δεδνκέλα πνπ θαηέγξαςαλ νη αηζζεηήξεο ηνπ θαη βιέπνπλ πσο ην δηάζηεκα πνπ δηήλπζε ήηαλ
2,7∙105 m θαη ν ρξόλνο πνπ πέξαζε από ηελ έμνδν ηνπ έσο ηε είζνδν ηνπ ζην ππόζηεγν ήηαλ 3 ώξεο.
Α) Από ηηο παξαθάησ ηξεηο επηινγέο, λα επηιέμεηε απηήλ πνπ ζεσξείηε ζσζηή.
α) ε κέζε ηαρύηεηα ηνπ αεξνζθάθνπο ήηαλ 90 km/h θαη ε κεηαηόπηζε ηνπ 270 km
β) ε κέζε ηαρύηεηα ηνπ αεξνζθάθνπο ήηαλ 0 km/h θαη ε κεηαηόπηζε ηνπ 0 km
γ) ε κέζε ηαρύηεηα ηνπ αεξνζθάθνπο ήηαλ 90 km/h θαη ε κεηαηόπηζε ηνπ 0 km
Μονάδες 4
Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.
Μονάδες 8

B2. Σε θηβώηην πνπ αξρηθά εξεκεί ζε ιείν νξηδόληην δάπεδν
αζθείηαη νξηδόληηα δύλακε

θαη απηό αξρίδεη λα θηλείηαη

64(N)

επζύγξακκα θαηά κήθνο ηνπ άμνλα x΄x. Σηε δηπιαλή εηθόλα
θαίλεηαη ην δηάγξακκα ηνπ κέηξνπ ηεο δύλακεο

ζε ζπλάξ-

ηεζε κε ηε ζέζε ηνπ ζώκαηνο. Γλσξίδεηε αθόκε πσο θαηά ηε

0

1

δηάξθεηα ηνπ πξώηνπ δεπηεξνιέπηνπ ηεο θίλεζεο ηνπ ην θη-

2

3
x (m)

βώηην κεηαηνπίζηεθε δύν κέηξα.
Α) Από ηηο παξαθάησ ηξεηο επηινγέο, λα επηιέμεηε απηήλ πνπ ζεσξείηε ζσζηή.
α) Τν θηβώηην έρεη κάδα 16 Κg θαη ηε ζηηγκή πνπ έρεη κεηαηνπηζηεί 3m ε θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ είλαη ίζε κε 96 J.
β) Τν θηβώηην έρεη κάδα 16 Κg θαη ηε ζηηγκή πνπ έρεη κεηαηνπηζηεί 3m ε θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ είλαη ίζε κε 160 J.
γ) Τν θηβώηην έρεη κάδα 32 Κg θαη ηε ζηηγκή πνπ έρεη κεηαηνπηζηεί 3m ε θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ είλαη ίζε κε 160 J.
Μονάδες 4
Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.
Μονάδες 9

ΘΔΜΑ Γ
Σώκα κάδαο m=3Kg θηλείηαη επζύγξακκα

π (m/s)

θαηά κήθνο ηνπ άμνλα x΄x. Σην δηπιαλό

10

ζρήκα παξνπζηάδεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε
ηεο ηαρύηεηάο ηνπ ζε ζρέζε κε ην ρξόλν. Τε

0

ρξνληθή ζηηγκή t0 =0 s ην ζώκα βξίζθεηαη
ζηε ζέζε x0=+5m.

13
5

18

10

t(s)

-6

Γ1) Να ππνινγηζζεί ε ζέζε ηνπ ζώκαηνο ηε ρξνληθή ζηηγκή 10s.
Μονάδες 6
Γ2) Να γίλεη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο ηηκήο ηεο ζπληζηακέλεο δύλακεο ΣF πνπ αζθείηαη ζην ζώκα ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν.
Μονάδες 6
Γ3) Να βξεζεί ε ζέζε ηνπ ζώκαηνο ηε ρξνληθή ζηηγκή 18s θαζώο θαη ην δηάζηεκα πνπ απηό δηέλπζε ζην ρξνληθό δηάζηεκα 0s→18s.
Μονάδες 7
Γ4) Να ππνινγηζηεί ην έξγν ηεο ζπληζηακέλεο δύλακεο ΣF ζην ρξνληθό δηάζηεκα 5s→13s
Μονάδες 6

ΘΕΜΑ 10967
ΘΔΜΑ Β
Β1 .

Γύν θηλεηά Α θαη Β θηλνύληαη επζύγξακκα. Η ηηκή ηεο ηαρύηεηάο ηνπο κεηαβάιιεηαη κε ην

ρξόλν όπωο θαίλεηαη ζην παξαθάηω δηάγξακκα.
π
(A)
(B)

π1

0

t1

t

Α) Να επηιέμεηε ηε ζωζηή απάληεζε.
α) Σην ρξνληθό δηάζηεκα 0→t1 ηα δπν θηλεηά ζα έρνπλ ίζεο κεηαηνπίζεηο.
β) Τε ρξνληθή ζηηγκή t1 ηα δπν θηλεηά ζα έρνπλ ηαρύηεηεο ίζνπ κέηξνπ θαη
επηηαρύλζεηο ίζνπ κέηξνπ.
γ) Σην ρξνληθό δηάζηεκα 0→t1 ην κέηξν ηεο κεηαηόπηζεο ηνπ Β ζα είλαη
δηπιάζην από ην κέηξν ηεο κεηαηόπηζεο 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 πάλω κε αξρηθή ηαρύηεηα κέηξνπ υ0. Η αληίζηαζε ηνπ αέξα λα ζεωξεζεί
ακειεηέα.
Α) Να επηιέμεηε ηε ζωζηή απάληεζε.
Η θηλεηηθή ελέξγεηα πνπ ζα έρεη ε ζθαίξα επηζηξέθνληαο 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
m1
F

Τ

m2

Τα ζώκαηα ηνπ παξαπάλω ζρήκαηνο έρνπλ κάδεο m1 = 1kg θαη m 2= 3kg αληίζηνηρα θαη είλαη
δεκέλα κεηαμύ ηνπο κε κε εθηαηό (ζηαζεξνύ κήθνπο) θαη ακειεηέαο κάδαο λήκα πνπ δηέξρεηαη από
ην απιάθη κηαο πνιύ ειαθξηάο ηξνραιίαο Τ (ζεωξήζηε θαη ηε κάδα ηεο ηξνραιίαο ακειεηέα). Τν
ζώκα κε κάδα m1 εκθαλίδεη κε ηελ επηθάλεηα ζηελ νπνία είλαη ηνπνζεηεκέλν ζπληειεζηή ηξηβήο
νιίζζεζεο ίζν κε 0,5. Σην ζύζηεκα ηωλ δύν ζωκάηωλ πνπ ζπγθξαηείηαη αθίλεην έωο ηε ρξνληθή
ζηηγκή t = 0 s, όπνπ αζθείηαη νξηδόληηα ζηαζεξή δύλακε F κε κέηξν 45 Ν κε απνηέιεζκα ην
ζύζηεκα ηωλ ζωκάηωλ λα μεθηλήζεη ακέζωο λα θηλείηαη ζηελ ίδηα θαηεύζπλζε κε ηε δύλακε.
Θεωξήζηε ηελ επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο ίζε κε 10m/s2
Να ππνινγίζεηε:
Γ1) ην κέηξν ηεο δύλακεο ηεο ηξηβήο κεηαμύ ηνπ ζώκαηνο κε κάδα m1 θαη ηεο επηθάλεηαο ζηελ
νπνία νιηζζαίλεη,
Μονάδες 5
Γ2) ην κέηξν ηεο επηηάρπλζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ηωλ δύν ζωκάηωλ,
Μονάδες7
Γ3) ην κέηξν ηεο ηάζεο ηνπ λήκαηνο,
Μονάδες 6
Γ4) ηε κεηαβνιή ηεο δπλακηθήο ελέξγεηαο ηνπ ζώκαηνο κε κάδαο m2, όηαλ ην ζώκα κε κάδα m1 έρεη
κεηαηνπηζηεί νξηδόληηα θαηά 60cm.
Μονάδες 7

ΘΕΜΑ 10968
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 απάληεζε.
Η ζπλνιηθή κεηαηόπηζε ηνπ νρήκαηνο ζην ρξνληθό δηάζηεκα 0→ 2t1 είλαη ίζε κε:
α) υ1·t1

β) 0

γ) 2·υ1·t1
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 απάληεζε
Αλ ε ίδηα ζθαίξα εθηνμεπζεί από ην έδαθνο θαηαθόξπθα πξνο ηα πάλσ
έρνληαο δηπιάζηα θηλεηηθή ελέξγεηα 2K, ηόηε ην κέγηζην ύςνο ζην νπνίν ζα
θηάζεη ε ζθαίξα είλαη:
α) H

β) H/2

γ) 2H
Μονάδες 4

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.
Μονάδες 9

ΘΔΜΑ Γ
m1
Τ

m2
Τα ζώκαηα ηνπ παξαπάλσ ζρήκαηνο έρνπλ κάδεο m1 = 2 kg θαη m2 = 3 kg θαη είλαη δεκέλα κεηαμύ
ηνπο κε κε εθηαηό (ζηαζεξνύ κήθνπο) θαη ακειεηέαο κάδαο λήκα πνπ δηέξρεηαη από ην απιάθη κηαο
πνιύ ειαθξηάο ηξνραιίαο Τ (ζεσξήζηε ηε κάδα ηεο ηξνραιίαο ακειεηέα). Τν ζώκα κε κάδα m1
εκθαλίδεη κε ηελ επηθάλεηα ζηελ νπνία είλαη ηνπνζεηεκέλν ζπληειεζηή ηξηβήο νιίζζεζεο ίζν κε
0,25. Τν ζύζηεκα ησλ δύν ζσκάησλ ζπγθξαηείηαη αθίλεην θαη ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s, αθήλεηαη
ειεύζεξν λα θηλεζεί.
Θεσξήζηε ηελ επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο ίζε κε 10m/s2.
Δ1) Να ζρεδηάζεηε ηηο δπλάκεηο πνπ αζθνύληαη ζε θάζε ζώκα.
Μονάδες 5
Δ2) Να ππνινγίζηε ην κέηξν ηεο επηηάρπλζεο ηνπ ζπζηήκαηνο.
Μονάδες 7
Δ3) Να ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο ηάζεο ηνπ λήκαηνο.
Μονάδες 6
Δ4) Να ππνινγίζεηε ηε κεηαβνιή ηεο δπλακηθήο ελέξγεηαο ηνπ ζώκαηνο κε κάδαο m2, όηαλ ην ζώκα
κε κάδα m1 έρεη κεηαηνπηζηεί νξηδόληηα θαηά 40 cm.
Μονάδες 7

ΘΕΜΑ 10969
ΘΔΜΑ Β
Β1 .

Γύν θηλεηά Α θαη Β θηλνύληαη επζύγξακκα. Η ηηκή ηεο ηαρύηεηάο ηνπο κεηαβάιιεηαη κε ην

ρξόλν όπωο θαίλεηαη ζην παξαθάηω δηάγξακκα.
π
(A)
(B)

π1

0

t1

t

Α) Να επηιέμεηε ηε ζωζηή απάληεζε.
α) Σην ρξνληθό δηάζηεκα 0→t1 ηα δπν θηλεηά ζα έρνπλ ίζεο κεηαηνπίζεηο
β) Τε ρξνληθή ζηηγκή t1 ηα δπν θηλεηά ζα έρνπλ ηαρύηεηεο ίζνπ κέηξνπ θαη
επηηαρύλζεηο ίζνπ κέηξνπ.
γ) Σην ρξνληθό δηάζηεκα 0→t1 ην κέηξν ηεο κεηαηόπηζεο ηνπ Β ζα είλαη δηπιάζην
από ην κέηξν ηεο κεηαηόπηζεο 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 πάλω κε αξρηθή ηαρύηεηα κέηξνπ υ0.
Η αληίζηαζε ηνπ αέξα λα ζεωξεζεί ακειεηέα.
Α) Να επηιέμεηε ηε ζωζηή απάληεζε.
Η θηλεηηθή ελέξγεηα πνπ ζα έρεη ε ζθαίξα θηάλνληαο 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
Έλα άδεην θηβώηην, κάδαο 10 Kg βξίζθεηαη αθίλεην πάλω ζε νξηδόληην δάπεδν. Έλαο εξγάηεο
αζθεί ζην θηβώηην νξηδόληηα δύλακε κέηξνπ 60 N γηα ρξνληθό δηάζηεκα Δt θαη κεηαηνπίδεη ην
θηβώηην θαηά 25 m πάλω ζην νξηδόληην δάπεδν.
Ο ζπληειεζηήο ηξηβήο νιίζζεζεο κεηαμύ θηβωηίνπ θαη δαπέδνπ είλαη 0,4 θαη ε επηηάρπλζε ηεο
βαξύηεηαο είλαη g = 10 m/s2.
Να ππνινγίζεηε:
Γ1) ην ρξνληθό δηάζηεκα Δt,
Μονάδες 6
Γ2) ηα έξγα όιωλ ηωλ δπλάκεωλ πνπ αζθνύληαη ζην θηβώηην ζην ρξνληθό δηάζηεκα Δt,
Μονάδες 6
Γ3) ηελ θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ θηβωηίνπ όηαλ ην θηβώηην έρεη κεηαηνπηζηεί θαηά 25 m.
Μονάδες 6
Έλα ίδην θηβώηην είλαη γεκάην κε άκκν κάδαο 40 Kg βξίζθεηαη αθίλεην πάλω ζην ίδην
νξηδόληην δάπεδν.
Γ4) Να ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο νξηδόληηαο δύλακεο πνπ πξέπεη λα αζθήζεη ν εξγάηεο
ζην γεκάην θηβώηην ώζηε ζην ίδην ρξνληθό δηάζηεκα Δt λα ην κεηαηνπίζεη θαηά 25 m.
Μονάδες 7

