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ΘΕΜΑ 3761
ΘΔΜΑ Β
Β1. Μηθξή ζθαίξα αθήλεηαη λα πέζεη από αξρηθό κηθξό ύςνο H, πάλσ από ην έδαθνο θαη εθηειώληαο ειεύζεξε πηώζε πέθηεη ζην έδαθνο.
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Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε.
Η γξαθηθή παξάζηαζε ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο (K) ηεο ζθαίξαο ζε ζπλάξηεζε κε ην
ύςνο (y) από ην έδαθνο, παξηζηάλεηαη ζσζηά από ην δηάγξακκα:
α) Ι

β) ΙΙ

γ) ΙΙΙ
Μονάδες 4

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.
Μονάδες 8
Β2. Σε έλα ζώκα κάδαο m πνπ αξρηθά εξεκεί ζε νξηδόληην επίπεδν αζθνύκε θαηαθόξπθε ζηαζεξή δύλακε κέηξνπ F, νπόηε ην ζώκα θηλείηαη θαηαθόξπθα πξνο
ηα πάλσ κε ζηαζεξή επηηάρπλζε κέηξνπ α = 2g, όπνπ g ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηε-

F

ηαο.
Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε
Αλ ε επίδξαζε ηνπ αέξα είλαη ακειεηέα ηόηε ην βάξνο Β ηνπ ζώκαηνο ζα έρεη κέηξν:
α) F

β) 3F

γ)

F
3
Μονάδες 4

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.
Μονάδες 9

ΘΔΜΑ Γ
Γύν θηβώηηα Α θαη Β κε κάδεο mA = 5 kg θαη mB = 10 kg, θηλνύληαη παξάιιεια κε έλαλ νξηδόληην
πξνζαλαηνιηζκέλν άμνλα Οx. Τε ρξνληθή ζηηγκή tν = 0 s ηα θηβώηηα δηέξρνληαη από ηε ζέζε
xo = 0 m, θηλνύκελα θαη ηα δύν πξνο ηε ζεηηθή θνξά. Τν θηβώηην Α θηλείηαη κε ζηαζεξή ηαρύηεηα
υΑ = 10 m/s, ελώ ην θηβώηην Β έρεη ηαρύηεηα υν = 30 m/s, θαη θηλείηαη κε ζηαζεξή επηηάρπλζε ε νπνία έρεη κέηξν αΒ = 2 m/s2 θαη θνξά αληίζεηε ηεο ηαρύηεηαο υν .
Να ππνινγίζεηε:
Γ1) ην κέηξν ηεο ζπληζηακέλεο δύλακεο πνπ αζθείηαη ζε θάζε θηβώηην,
Μονάδες 5
Γ2) ηε ρξνληθή ζηηγκή θαηά ηελ νπνία ηα θηβώηηα Α θαη Β ζα βξεζνύλ πάιη ην έλα δίπια ζην άιιν
κεηά ηε ρξνληθή ζηηγκή tν,
Μονάδες 6
Γ3) ηηο ρξνληθέο ζηηγκέο θαηά ηηο νπνίεο ηα κέηξα ησλ ηαρπηήησλ ησλ δπν θηβσηίσλ ζα είλαη ίζα,
Μονάδες 8
Γ4) ηε κεηαβνιή ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο θάζε θηβσηίνπ από ηε ρξνληθή ζηηγκή to = 0 s, κέρξη ηε
ρξνληθή ζηηγκή θαηά ηελ νπνία ηα κέηξα ησλ ηαρπηήησλ ηνπο ζα είλαη ίζα γηα πξώηε θνξά.
Μονάδες 6

ΘΕΜΑ 3763
ΘΔΜΑ Β
Β1. Μηα ζθαίξα κάδαο m βάιιεηαη από ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο θαηαθόξπθα πξνο ηα πάλσ.
Η ζθαίξα θηάλεη ζην κέγηζην ύςνο h θαη επηζηξέθεη ζην έδαθνο.
Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε.
Αλ γλσξίδεηε όηη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο είλαη ζηαζεξή θαη ε επίδξαζε ηνπ
αέξα ζεσξείηαη ακειεηέα ηόηε ην έξγν ηνπ βάξνπο ηεο ζθαίξαο θαηά ηε ζπλνιηθή
θίλεζή ηεο είλαη ίζν κε:
α) mgh

β) 0

γ) 2mgh
Μονάδες 4

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.
Μονάδες 8

Β2. Απηνθίλεην θηλείηαη ζε επζύγξακκν δξόκν. Σηε
δηπιαλή εηθόλα παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο
ηηκήο ηεο ηαρύηεηαο ηνπ απηνθηλήηνπ ζε ζπλάξηεζε κε
ην ρξόλν.
Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε.
Η κεηαηόπηζε ηνπ απηνθηλήηνπ θαηά ην ρξνληθό
δηάζηεκα από 0 s - 30 s είλαη:
α) +300 m

β) +600 m

γ) –300 m
Μονάδες 4

B) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.
Μονάδες 9

ΘΔΜΑ Γ

F
m

Μηθξό ζώκα κάδαο m = 2 kg βξίζθεηαη αξρηθά αθίλεην ζε νξηδόληην επίπεδν κε ην νπνίν εκθαλίδεη
ζπληειεζηή ηξηβήο νιίζζεζεο μ = 0,5. Τε ρξνληθή ζηηγκή tν = 0 s, ζην ζώκα αξρίδεη λα αζθείηαη

ζηαζεξή νξηδόληηα δύλακε F κέηξνπ 30 N κέρξη ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 3 s, νπόηε παύεη λα αζθεί
ηαη ε δύλακε F . Δίλεηαη όηη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο είλαη g = 10 m/s2. Η επίδξαζε ηνπ αέξα
είλαη ακειεηέα.
Να ππνινγίζεηε:
Γ1) ην κέηξν ηεο ηξηβήο νιίζζεζεο,
Μονάδες 6
Γ2) ην έξγν ηεο δύλακεο F ζηε ρξνληθή δηάξθεηα πνπ αζθείηαη ζην ζώκα,
Μονάδες 6
Γ3) ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ ην ζώκα ζα ζηακαηήζεη λα θηλείηαη,
Μονάδες 6
Γ4) ηε κεηαηόπηζε ηνπ ζώκαηνο από ηε ρξνληθή ζηηγκή tν = 0 s κέρξη λα ζηακαηήζεη
ηελ θίλεζε ηνπ.
Μονάδες 7

ΘΕΜΑ 3768
ΘΔΜΑ Β
Β1. Γύν θηλεηά Α θαη Β θηλνύληαη θαηά κήθνο ηνπ ζεηηθνύ εκηάμνλα Οx θαη έρνπλ εμηζώζεηο
θίλεζεο xΑ = 6t (SI) θαη xΒ = 2t2 (SI) αληίζηνηρα.
Α) Να επηιέμεηε ηελ ζωζηή απάληεζε.
Τα θηλεηά ζα έρνπλ ίζεο θαηά κέηξν ηαρύηεηεο, ηε ρξνληθή ζηηγκή:
α) t = 2 s

β) t = 1,5 s

γ) t = 3 s
Μονάδες 4

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.
Μονάδες 8

Β2. Μηθξό ζώκα είλαη αξρηθά αθίλεην πάλω ζε ιείν νξηδόληην επίπεδν. Σην ζώκα αζθείηαη
νξηδόληηα δύλακε F ηεο νπνίαο ε ηηκή κεηαβάιιεηαη κε ηε ζέζε όπωο θαίλεηαη ζην παξαθάηω
δηάγξακκα:

F

0
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x

Α) Να επηιέμεηε ηελ ζωζηή απάληεζε.
H θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ζώκαηνο
α) από ηε ζέζε x0 = 0 m έωο ηε ζέζε xΑ παξακέλεη ζηαζεξή.
β) από ηε ζέζε xΑ έωο ηε ζέζε xΒ κεηώλεηαη.
γ) από ηε ζέζε x0 = 0 m έωο ηε ζέζε xΒ απμάλεηαη.
Μονάδες 4
Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.
Μονάδες 9

ΘΔΜΑ Γ
Μεηαιιηθόο θύβνο έιθεηαη κε ηε βνήζεηα ελόο ειεθηξνθηλεηήξα, πάλω ζε έλα νξηδόληην δηάδξνκν.

Σηνλ θύβν αζθείηαη ζηαζεξή νξηδόληηα δύλακε F θαη θηλείηαη επζύγξακκα κε ζηαζεξή
επηηάρπλζε. Με ηε βνήζεηα ζπζηήκαηνο θωηνππιώλ παίξλνπκε ηελ πιεξνθνξία όηη ην κέηξν ηεο
ηαρύηεηαο ηνπ θύβνπ ηε ρξνληθή ζηηγκή to = 0 s είλαη ίζν κε 2 m/s θαη ηε ρξνληθή ζηηγκή t1 = 2 s
είλαη ίζν κε 12 m/s. Η κέζε ηζρύο ηνπ ειεθηξνθηλεηήξα (ν κέζνο ξπζκόο πξνζθεξόκελεο ελέξγεηαο

ζηνλ θύβν κέζω ηνπ έξγνπ ηεο δύλακεο F ), ζην παξαπάλω ρξνληθό δηάζηεκα ηωλ 2 s είλαη
Ρκ = 98 W. Δπίζεο, έρεη κεηξεζεί πεηξακαηηθά ν ζπληειεζηήο ηξηβήο νιίζζεζεο κεηαμύ ηνπ θύβνπ
θαη ηνπ δηαδξόκνπ θαη βξέζεθε μ = 0,2. Γίλεηαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο g = 10 m/s2 θαη όηη ε
επίδξαζε ηνπ αέξα ζεωξείηαη ακειεηέα.
Να ππνινγίζεηε:
Γ1) ην κέηξν ηεο επηηάρπλζεο κε ηελ νπνία θηλείηαη ν θύβνο,
Μονάδες 5


Γ2) ηελ ελέξγεηα πνπ κεηαθέξζεθε ζηνλ θύβν κέζω ηνπ έξγνπ ηεο δύλακεο F ζην ρξνληθό
δηάζηεκα ηωλ 2 s,
Μονάδες 6


Γ3) ην κέηξν ηεο δύλακεο F .
Μονάδες 7
Γ4) ηε κάδα ηνπ θύβνπ.
Μονάδες 7

ΘΕΜΑ 3770
ΘΔΜΑ B
Β1. Μία κπίιηα θηλείηαη πάλω ζηνλ άμνλα x΄x θαη ηε ζηηγκή
t = 0 s βξίζθεηαη ζηε ζέζε x0 = 0 m. Η ηηκή ηεο ηαρύηεηαο
ηεο κπίιηαο ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν παξηζηάλεηαη ζην

 m / s 
10

δηπιαλό δηάγξακκα.
25
Α) Να επηιέμεηε ηελ ζωζηή απάληεζε.

0

Η κπίιηα ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 30 s βξίζθεηαη ζηε

10

30

20

t  s

-5

ζέζε
α) 125 m

β) 100 m

γ) 75 m
Μονάδες 4

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.
Μονάδες 8

Β2. Μία κεηαιιηθή ζθαίξα εθηειεί ειεύζεξε πηώζε. 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 ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο ηεο ζθαίξαο είλαη ίζν κε 2υ.
Α) Να επηιέμεηε ηελ ζωζηή απάληεζε
Η κεηαβνιή ηεο δπλακηθήο ελέξγεηαο ηεο ζθαίξαο από ηε ζέζε Α ζηελ ζέζε Β
είλαη ίζε κε:
α) – 3Κ

β) 2Κ

γ) – 4Κ
Μονάδες 4

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο
Μονάδες 9

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

ζηηγκή t0 = 0 s λα αζθείηαη ζηαζεξή νξηδόληηα δύλακε F1 κέηξνπ 20 Ν.
Γ1) Να ππνινγηζζεί ην δηάζηεκα πνπ ζα δηαλύζεη ην θηβώηην από t0 = 0 s έωο t1 = 10 s.
Μονάδες 6

Γ2) Να ππνινγηζζεί ην έξγν ηεο δύλακεο F1 ζην παξαπάλω ρξνληθό δηάζηεκα.

Μονάδες 6

Έζηω όηη ηελ ζηηγκή t0 = 0 s εθηόο από ηε δύλακε F1 αζθείηαη ζην θηβώηην θαη κηα δεύηεξε δύλακε


F2 ίζε κε ηελ F1 , δειαδή νη δπλάκεηο έρνπλ ίδην κέηξν θαη θαηεύζπλζε.

Γ3) Να ππνινγηζζεί ε επηηάρπλζε ηνπ θηβωηίνπ όηαλ αζθνύληαη ζε απηό ηαπηόρξνλα θαη νη δύν


δπλάκεηο F1 θαη F2 .
Μονάδες 5

Γ4) Να ππνινγίζεηε πάιη ην έξγν ηεο δύλακεο F1 από t0 = 0 s έωο t1 = 10 s όηαλ αζθνύληαη


ηαπηόρξνλα θαη νη δύν δπλάκεηο F1 θαη F2 .
Να ζπγθξίλεηε απηό ην έξγν κε ην έξγν πνπ ππνινγίζαηε ζην εξώηεκα Γ2.
Μονάδες 8

ΘΕΜΑ 3772
ΘΔΜΑ B
Β1. Δύν κεηαιιηθέο ζθαίξεο Σ1, Σ2 έρνπλ βάξε Β1 θαη Β2 αληίζηνηρα θαη θξέκνληαη
αθίλεηεο κε ηε βνήζεηα λεκάηωλ ακειεηέαο κάδαο από ηελ νξνθή, όπωο
παξηζηάλεηαη ζην ζρήκα.
Α) Να κεηαθέξεηε ην δηπιαλό ζρήκα ζην γξαπηό ζαο θαη λα ζρεδηάζεηε ηηο

Σ1

δπλάκεηο πνπ αζθνύληαη ζηηο ζθαίξεο Σ1 θαη Σ2.
Μονάδες 5

Σ2

Β) Να ππνινγίζεηε ηα κέηξα ηωλ δπλάκεωλ πνπ ζρεδηάζαηε, ζε ζπλάξηεζε
κε ηα βάξε Β1 θαη Β2 ηωλ δύν ζθαηξώλ.
Μονάδες 7
Β2. Σε απηνθίλεην πνπ θηλείηαη ζε επζύγξακκν δξόκν κε ηαρύηεηα κέηξνπ υ1, ν νδεγόο ηνπ
θξελάξεη νπόηε ην απηνθίλεην δηαλύεη δηάζηεκα d1 κέρξη λα ζηακαηήζεη. Αλ ην απηνθίλεην θηλείηαη
κε ηαρύηεηα δηπιάζηνπ κέηξνπ, δειαδή υ2 = 2υ1, ηόηε γηα λα ζηακαηήζεη πξέπεη λα δηαλύζεη
δηάζηεκα d2.
Α) Να επηιέμεηε ηελ ζωζηή απάληεζε.
Αλ ην απηνθίλεην ζε θάζε θξελάξηζκα επηβξαδύλεηαη κε ηελ ίδηα επηβξάδπλζε,
ηόηε ηζρύεη :
α) d2 = 2d1

β) d2 = 3d1

γ) d2 = 4d1
Μονάδες 4

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.
Μονάδες 9

ΘΔΜΑ Γ
Έλα θηβώηην κε βηβιία ζπλνιηθήο κάδαο m = 50 kg είλαη αθίλεην πάλω ζην δάπεδν ηνπ δηαδξόκνπ
ελόο ζρνιείνπ. Τελ ρξνληθή ζηηγκή to = 0 s δύν καζεηέο, ν Πάλνο θαη ε Μαξία αξρίδνπλ λα
ζπξώρλνπλ καδί ην θηβώηην. Οη δπλάκεηο πνπ αζθνύλ νη καζεηέο ζην θηβώηην είλαη ζηαζεξέο
νξηδόληηεο θαη ίδηαο θαηεύζπλζεο. Η δύλακε πνπ αζθεί ν Πάλνο έρεη κέηξν FΠ = 200 Ν θαη ε δύλακε πνπ αζθεί ε Μαξία έρεη κέηξν FΜ = 50 Ν. Τελ ρξνληθή ζηηγκή t1, κέρξη ηελ νπνία ην θηβώηην
έρεη νιηζζήζεη 2m πάλω ζην δάπεδν, ε Μαξία ζηακαηά λα ζπξώρλεη ην θηβώηην, ελώ ν Πάλνο ζπλερίδεη λα ην ζπξώρλεη.
Δίλεηαη ν ζπληειεζηήο ηξηβήο νιίζζεζεο κεηαμύ ηνπ θηβωηίνπ θαη ηνπ δαπέδνπ κ = 0,4 θαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο είλαη g = 10 m/s2.
Γ1) Να ππνινγηζηεί ην κέηξν ηεο ηξηβήο κεηαμύ ηνπ θηβωηίνπ θαη ηνπ δαπέδνπ.
Μονάδες 6
Γ2) Να πξνζδηνξηζηεί ε ρξνληθή ζηηγκή t1 θαηά ηελ νπνία ε Μαξία ζηακάηεζε λα ζπξώρλεη ην
θηβώηην.
Μονάδες 6
Γ3) Να γίλεη ζε βαζκνινγεκέλνπο άμνλεο ην δηάγξακκα ηνπ κέηξνπ ηεο ηαρύηεηαο ηνπ θηβωηίνπ
ζπλαξηήζεη ηνπ ρξόλνπ από to = 0 s έωο t2 = 4 s.
Μονάδες 7
Γ4) Να ππνινγηζηεί ε ελέξγεηα πνπ πξόζθεξε ν Πάλνο ζην θηβώηην, κέζω ηνπ έξγνπ ηεο δύλακεο
πνπ ηνπ άζθεζε, από ηελ ρξνληθή ζηηγκή to = 0 s έωο ηελ ζηηγκή t1, θαζώο θαη ν ξπζκόο κε ηνλ
νπνίν ν Πάλνο πξνζθέξεη ελέξγεηα ζην θηβώηην όηαλ πιένλ ην ζπξώρλεη κόλνο ηνπ.
Μονάδες 6

ΘΕΜΑ 3774
ΘΔΜΑ B
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


a

θαη νη δπλάκεηο πνπ αζθνύληαη ζηε ζθαίξα ζε θάζε πεξίπησ-

m

mg


F2


a

m

mg

ζε.
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
Κηβώηην κάδαο m = 2 kg αξρηθά εξεκεί ζε ηξαρύ νξηδόληην δξόκν. Τε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s,
αζθείηαη ζην θηβώηην κεηαβιεηή νξηδόληηα δύλακε ην κέηξν ηεο νπνίαο κεηαβάιιεηαη κε ηε ζέζε
ηνπ θηβσηίνπ ζύκθσλα κε ηε ζρέζε F = 10 + 2x (SI). Θεσξήζηε σο x = 0 m ηε ζέζε πνπ
βξηζθόηαλ ην θηβώηην ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s θαη όηη ην θηβώηην θηλείηαη πξνο ηε ζεηηθή θαηεύζπλζε ηνπ άμνλα Οx. Η δύλακε F θαηαξγείηαη όηαλ ην κέηξν ηεο γίλεη ίζν κε 50 Ν.
Ο ζπληειεζηήο ηξηβήο νιίζζεζεο κεηαμύ θηβσηίνπ θαη δξόκνπ είλαη 0,4. Η επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο είλαη ίζε κε g=10m/s2 θαη ε αληίζηαζε ηνπ αέξα ζεσξείηαη ακειεηέα.
Να ππνινγίζεηε:
Γ1) Τν κέηξν ηεο δύλακεο ηεο ηξηβήο πνπ αζθείηαη ζην θηβώηην.
Μονάδες 5
Γ2) Τελ επηηάρπλζε ηνπ θηβσηίνπ όηαλ βξίζθεηαη ζηε ζέζε x = 10 m.
Μονάδες 7
Γ3) Τν έξγν ηεο δύλακεο F γηα ηε κεηαηόπηζε ηνπ θηβσηίνπ από ηελ ζέζε x = 0 m έσο ηε ζέζε
ζηελ νπνία θαηαξγείηαη ε δύλακε F .
Μονάδες 7
Γ4) Τν ζπλνιηθό δηάζηεκα πνπ ζα δηαλύζεη ην θηβώηην απν ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s κέρξη λα
ζηακαηήζεη.
Μονάδες 6

ΘΕΜΑ 4173
ΘΔΜΑ Β

B1. Μηθξό ζώκα κάδαο m = 500 g θηλείηαη ζε νξηδόληην επίπεδν κε ζηαζεξή ηαρύηεηα. κε ηελ

επίδξαζε ζηαζεξήο νξηδόληηαο δύλακεο F κέηξνπ 10 N.
Α) Να επηιέμεηε ηε ζωζηή απάληεζε.
Αλ δηπιαζηαζηεί ην κέηξν ηεο δύλακεο πνπ αζθείηαη ζην ζώκα, ηόηε ην
ζώκα ζα απνθηήζεη επηηάρπλζε πνπ ζα έρεη κέηξν:
α) 20 m/s2

β) 2 m/s2

γ) 0,2 m/s2
Μονάδες 4

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.
Μονάδες 8

B2. Σε κηθξό ζώκα αζθείηαη δύλακε ζηαζεξήο
θαηεύζπλζεο ηεο νπνίαο ε ηηκή κεηαβάιιεηαη κε ηελ

F( Ν )

κεηαηόπηζε όπωο θαίλεηαη ζην δηάγξακκα.
Α) Να επηιέμεηε ηε ζωζηή απάληεζε.

20

Τν έξγν ηεο δύλακεο F γηα ηε κεηαηόπηζε ηνπ
ζώκαηνο από ηε ζέζε x = 0 m ζηε ζέζε x = 2 m ζα

10

είλαη:
α) 40 J

β) 20 J

γ) 80 J
Μονάδες 4

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.
Μονάδες 9

0

1

2

x( m )

ΘΔΜΑ Γ
Οκάδα καζεηώλ πξαγκαηνπνηεί ζην εξγαζηήξην ηνπ ζρνιείνπ κηα ζεηξά

από

πεηξακαηηθέο

δξαζηεξηόηεηεο πξνθεηκέλνπ λα κειεηήζνπλ ηε θίλεζε κε ηξηβή θαη ηελ ηζρύ ελόο θηλεηήξα.
Γηα λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ην πείξακα ρξεζηκνπνηνύλ 1) έλα κεηαιιηθό θύβν, 2) έλα δπλακόκεηξν,
3) έλα θηλεηήξα, 4) κεηξνηαηλία θαη ρξνλόκεηξν, 5) δπγό ηζνξξνπίαο θαη πξαγκαηνπνηνύλ ηηο
παξαθάηω ηξεηο δξαζηεξηόηεηεο.
(Γραστηριότητα Α) Αξρηθά ρξεζηκνπνηώληαο ην δπγό πξνζδηνξίδνπλ ηε κάδα ηνπ θύβνπ, m = 2 kg.
(Γραστηριότητα Β) Με ηε βνήζεηα ελόο θηλεηήξα (κνηέξ), ν νπνίνο αζθεί κέζω ελόο δπλακόκεηξνπ

νξηδόληηα δύλακε F ζηνλ θύβν πεηπραίλνπλ ν θύβνο λα θηλείηαη αξγά κε ζηαζεξή ηαρύηεηα πάλω
ζην δάπεδν ηεο ηάμεο. Καηά ηελ θίλεζε κε ζηαζεξή ηαρύηεηα ε έλδεημε ηνπ δπλακόκεηξνπ είλαη F
= 4 N θαη νη καζεηέο δηαπηζηώλνπλ κε ηε βνήζεηα ηεο κεηξνηαηλίαο θαη ηνπ ρξνλνκέηξνπ όηη ν
θύβνο δηαλύεη δηάζηεκα ίζν κε 1 m ζε ρξνληθή δηάξθεηα ίζε κε 4 s.
(Γραστηριότητα Γ) Έλαο καζεηήο εθηνμεύεη από ζεκείν Α ηνπ δαπέδνπ ηνλ θύβν κε νξηδόληηα
ηαρύηεηα ώζηε απηόο λα νιηζζήζεη επζύγξακκα πάλω ζην δάπεδν. Οη καζεηέο κεηξνύλ ην
δηάζηεκα πνπ δηαλύεη ν θύβνο από ην ζεκείν Α κέρξη πνπ ζηακαηά θαη ην βξίζθνπλ ίζν κε 9 m.
Γίλεηαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο g = 10 m/s2 θαη όηη ε επίδξαζε ηνπ αέξα είλαη ακειεηέα..
Να ππνινγίζεηε:
Γ1) ηελ ηξηβή νιίζζεζεο, θαζώο θαη ην ζπληειεζηή ηξηβήο νιίζζεζεο κεηαμύ θύβνπ θαη δαπέδνπ,
Μονάδες 6
Γ2) ην ξπζκό κε ηνλ νπνίν ν θηλεηήξαο πξνζθέξεη ελέξγεηα ζηνλ θύβν, θαηά ηελ θίλεζε κε
ζηαζεξή ηαρύηεηα (δξαζηεξηόηεηα Β),
Μονάδες 6
Γ3) ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο κε ηελ νπνία εθηνμεύεη ν καζεηήο ηνλ θύβν θαηά ηε δξαζηεξηόηεηα Γ,
Μονάδες 7
Γ4) ην κέζν ξπζκό κε ηνλ νπνίν ε θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ θύβνπ κεηαηξέπεηαη ζε ζεξκόηεηα θαηά
ηε δξαζηεξηόηεηα Γ.
Μονάδες 6

ΘΕΜΑ 4186
ΘΔΜΑ B
Β1. Μία μπάλα κινείηαι ςπό ηην επίδπαζη μόνο ηος βάποςρ ηηρ και διέπσεηαι διαδοσικά από ηα
ζημεία Α, Β, Γ.
Α) Αθού μεηαθέπεηε ηον παπακάηω πίνακα ζηην κόλλα ζαρ να ηον ζςμπληπώζεηε. Σηον
πίνακα δίνονηαι κάποιερ από ηιρ ηιμέρ ηηρ κινηηικήρ, ηηρ δςναμικήρ και ηηρ μησανικήρ ενέπγειαρ
ηηρ μπάλαρ ζηα ζημεία Α, Β, Γ.
Σημείο

Κινηηική ενέπγεια (J)

Γςναμική ενέπγεια (J)

Μησανική ενέπγεια (J)

80

100

Α
Β

40

Γ

10
Μονάδες 4

Β) Να εξηγήζεηε πωρ ςπολογίζαηε κάθε ηιμή ενέπγειαρ με ηην οποία ζςμπληπώζαηε ηον
πίνακα.
Μονάδες 8

Β2. Γεπανόρ αζκεί ζε κιβώηιο καηακόπςθη δύναμη F με ηην επίδπαζη ηηρ οποίαρ ηο κιβώηιο
καηεβαίνει καηακόπςθα με επιηάσςνζη μέηπος

g
, όπος g η επιηάσςνζη ηηρ βαπύηηηαρ.
2

Α) Να επιλέξεηε ηην ζωζηή απάνηηζη.

Αν η ανηίζηαζη ηος αέπα είναι αμεληηέα, ηόηε για ηο μέηπο F ηηρ δύναμηρ F και ηο
μέηπο Β ηος βάποςρ ηος κιβωηίος ιζσύει .
α) F =

Β
2

β) F = 2Β

γ) F = Β
Μονάδες 4

Β) Να δικαιολογήζεηε ηην επιλογή ζαρ.
Μονάδες 9

ΘΔΜΑ Γ
Σηο διάγπαμμα ηος ζσήμαηορ θαίνεηαι

υ (m/s)

η γπαθική παπάζηαζη ηηρ ηιμήρ ηηρ
ηασύηηηαρ ζε ζςνάπηηζη με ηο σπόνο
για

ένα

ζώμα

πος

κινείηαι

ζε

εςθύγπαμμο δπόμο.
Γ1) Να ςπολογίζεηε ηιρ επιηασύνζειρ α1

20
10

και α2 με ηιρ οποίερ κινείηαι ηο ζώμα
0

καηά ηα σπονικά διαζηήμαηα 0 s – 4 s

4

8

10

t (s)

και 8 s – 10 s ανηίζηοισα.

Μονάδες 5
Γ2) Να καηαζκεςάζεηε ζε βαθμολογημένοςρ άξονερ ηη γπαθική παπάζηαζη ηηρ ηιμήρ ηηρ
επιηάσςνζηρ με ηην οποία κινείηαι ηο ζώμα ζε ζςνάπηηζη με ηο σπόνο, από ηη σπονική ζηιγμή
t = 0 s έωρ και ηην σπονική ζηιγμή t = 10 s.
Μονάδες 6
Γ3) Να ςπολογίζεηε ηη μέζη ηασύηηηα ηος ζώμαηορ καηά ηο σπονικό διάζηημα 0 s – 10 s.
Μονάδες 7
Γ4) Αν Κ1 και Κ2 είναι οι ηιμέρ ηηρ κινηηικήρ ενέπγειαρ ηος ζώμαηορ ηιρ σπονικέρ ζηιγμέρ t1 = 2 s
και t2 = 9 s ανηίζηοισα, να ςπολογίζεηε ηο λόγο

K1
.
K2
Μονάδες 7

ΘΕΜΑ 4980
ΘΔΜΑ Β
Β1) Γύν καζεηέο, ν Αληώλεο (Α) θαη ν Βαζίιεο (Β) ζπλαυ
γωλίδνληαη κε ηα πνδήιαηά ηνπο πνηνο από ηνπο δύν κπνξεί
λα θηάζεη πξώηνο λα θηλείηαη κε ηαρύηεηα ίζε κε 25 km/h.

Γηα ηνλ ιόγν απηό ζηακαηνύλ ζην ίδην ζεκείν ελόο επζύγξακκνπ νξηδόληηνπ δξόκνπ θαη αξρίδνπλ ηε ρξνληθή ζηηγκή
t = 0 λα θηλνύληαη παξάιιεια. Σην δηπιαλό δηάγξακκα θαίλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηαρύηεηαο – ρξόλνπ γηα ηνπο
δύν καζεηέο.
Α) Από ηηο παξαθάηω ηξεηο επηινγέο, λα επηιέμεηε
απηήλ πνπ ζεωξείηε ζωζηή.
Ο καζεηήο πνπ ζα θαηαθέξεη πξώηνο λα “θηάζεη” ηα 25
km/h, είλαη:
α) ν Αληώλεο
β) ν Βαζίιεο
γ) θαλέλαο από ηνπο δύν, αθνύ ζα θηάζνπλ ηαπηόρξνλα λα θηλνύληαη κε 25 km/h



t

Μονάδες 4

Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.
Μονάδες 8

Β2) Γύν ζώκαηα Σ1 θαη Σ2 έρνπλ ίζεο κάδεο θαη θηλνύληαη ζηνλ ίδην νξηδόληην δξόκν ζε αληίζεηεο
θαηεπζύλζεηο κε ηαρύηεηεο υ1 θαη υ2 αληίζηνηρα.
Α) Από ηηο παξαθάηω ηξεηο επηινγέο, λα επηιέμεηε απηήλ πνπ ζεωξείηε ζωζηή.
K
Αλ γηα ηα κέηξα ηωλ ηαρπηήηωλ ηζρύεη υ1 = 2υ2, ηόηε ν ιόγνο 1 ηωλ θηλεηηθώλ ελεξγεηώλ ηωλ
K2
ζωκάηωλ Σ1 θαη Σ2, είλαη ίζνο κε:
α) 4
β) – 4
γ) 2
Μονάδες 4

Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.
Μονάδες 9

ΘΔΜΑ Γ
Τα θηβώηηα Κ1 θαη Κ2 ηνπ δηπιαλνύ ζρήκαηνο έρνπλ κάδεο
1
2
m1 = 3 kg θαη m2 = 5 kg αληίζηνηρα θαη βξίζθνληαη αξρηθά
F
αθίλεηα ζε νξηδόληην δάπεδν, κε ην νπνίν εκθαλίδνπλ ηνλ
ίδην ζπληειεζηή ηξηβήο μ = 0,5. Τα θηβώηηα είλαη δεκέλα κεηαμύ ηνπο κε έλα κε εθηαηό λήκα ακειεηέαο κάδαο, ην νπνίν είλαη νξηδόληην θαη ηεληωκέλν. Τε
ρξνληθή ζηηγκή t = 0 έλαο εξγάηεο αζθεί ζην θηβώηην Κ1 νξηδόληηα ζηαζεξή δύλακε F ζηε δηεύζπλζε ηνπ λήκαηνο, όπωο θαίλεηαη ζην ζρήκα θαη κεηαθηλεί ηα θηβώηηα κε ζηαζεξή επηηάρπλζε α =
= 1 m/s2.
Γ1) Να ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο ηξηβήο νιίζζεζεο πνπ αζθείηαη ζε θαζέλα θηβώηην.
Μονάδες 6

Γ2) Να εθαξκόζεηε ην ζεκειηώδε λόκν ηεο Μεραληθήο ζην θηβώηην Κ2 θαη λα ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο δύλακεο πνπ αζθείηαη ζην θηβώηην απηό από ην λήκα.
Μονάδες 6

Γ3) Να ππνινγίζεηε ην έξγν ηεο δύλακεο πνπ αζθεί ην λήκα ζην θηβώηην Κ1, από ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 κέρξη ηε ρξνληθή t1 = 4 s.
Μονάδες 6

Γ4) Να ππνινγίζεηε πόζν ηνηο εθαηό από ηελ ελέξγεηα πνπ κεηαβηβάδεη ν εξγάηεο ζηα θηβώηηα, κεηαθέξεηαη ωο θηλεηηθή ζην θηβώηην Κ1.
Γίλεηαη όηη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο είλαη g = 10 m/s2.

Μονάδες 7

ΘΕΜΑ 4982
ΘΔΜΑ Β
Β1) Έλαο ζθηέξ θηλείηαη επζύγξακκα. Η γξαθηθή παξάζηαζε ηεο ζέζεο
x
ηνπ ζθηέξ ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν είλαη παξαβνιή θαη παξηζηάλεηαη
ζην δηπιαλό δηάγξακκα.
Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε.
x
Από ην δηάγξακκα απηό ζπκπεξαίλνπκε όηη ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο ηνπ 1
ζθηέξ:
α) απμάλεηαη.
β) κεηώλεηαη
γ) δε κεηαβάιιεηαη
Μονάδες 4

Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.

t1

t

Μονάδες 8

Β2) Από έλα ζεκείν ηνπ εδάθνπο εθηνμεύνπκε κηθξή κεηαιιηθή ζθαίξα θαηαθόξπθα πξνο
ηα πάλσ κε αξρηθή ηαρύηεηα κέηξνπ υν θαη θηάλεη ζε κέγηζην ύςνο ίζν κε h πάλσ από ην έδαθνο. Η
αληίζηαζε ηνπ αέξα ζεσξείηαη ακειεηέα.
Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε.
Γηα λα θηάζεη ε ζθαίξα ζε κέγηζην ύςνο ίζν κε 2h, πξέπεη λα εθηνμεπηεί κε ηαρύηεηα κέηξνπ:
α) 2υν
β) 4υν
γ) υν 2
Μονάδες 4

Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.
Μονάδες 9

ΘΔΜΑ Γ
Έλα ζώκα κε κάδα 120 kg νιηζζαίλεη ζε νξηδόληην επζύγξακκν
υ (m/s)
δξόκν, πνπ ηαπηίδεηαη κε ηνλ άμνλα x΄x.. Σην ζώκα αζθείηαη
δύλακε F ζηε δηεύζπλζε ηεο θίλεζεο ηνπ θαη ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0, δηέξρεηαη από ηε ζέζε xo = – 25 m, θηλνύκελν πξνο ηε 20
ζεηηθή θαηεύζπλζε ηνπ άμνλα. Σην δηπιαλό δηάγξακκα θαίλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο αιγεβξηθήο ηηκήο ηεο ηαρύηεηαο 10
ηνπ ζώκαηνο ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν Ο ζπληειεζηήο ηξηβήο
νιίζζεζεο κεηαμύ ηνπ ζώκαηνο θαη ηνπ δξόκνπ είλαη μ = 0,2
10
15 t (s)
0
5
θαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο είλαη g = 10 m/s2.
Γ1) Να ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο νξηδόληηαο δύλακεο F , πνπ αζθείηαη ζην ζώκα, ζηε ρξνληθή
δηάξθεηα 0  5 s.
Μονάδες 6

Γ2) Να ππνινγίζεηε ην ξπζκό παξαγσγήο έξγνπ από ηε δύλακε F (ηζρύ ηεο δύλακεο F ), ηε ρξνληθή ζηηγκή t1 = 3 s.
Μονάδες 6

Γ3) Να πξνζδηνξίζεηε ηε ζέζε ηνπ ζώκαηνο ηε ρξνληθή ζηηγκή t2 = 10 s.
νπ

Μονάδες 6

Γ4) Να ππνινγίζεηε ην έξγν ηεο δύλακεο F , ζηε δηάξθεηα ηνπ 4 δεπηεξνιέπηνπ ηεο θίλεζεο ηνπ
ζώκαηνο.
Δίλεηαη όηη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο είλαη g = 10 m/s2.

Μονάδες 7

ΘΕΜΑ 4983
ΘΔΜΑ Β
Β1) Σε έλα ζώκα κάδαο m αζθείηαη ζηαζεξή (ζπληζηακέλε) δύλακε κέηξνπ F , νπόηε απηό θηλείηαη
κε επηηάρπλζε κέηξνπ α.
Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε.
Αλ ε ίδηα ζηαζεξή δύλακε αζθεζεί ζε ζώκα κάδαο 2m, ηόηε απηό ζα θηλεζεί κε επηηάρπλζε κέηξνπ:
a
α) 2α
β) 3α
γ)
2
Μονάδες 4

Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.
Μονάδες 8

Β2) Από ην κπαιθόλη ηνπ 1νπ νξόθνπ, πνπ βξίζθεηαη ζε ύςνο H από ην
έδαθνο, έλαο καζεηήο αθήλεη κηα κπάια λα πέζεη ζην δάπεδν. Σηελ δηπιαλή εηθόλα θαίλεηαη ε κπάια ζε ηξεηο δηαθνξεηηθέο ζέζεηο, ε αξρηθή
H
θαη ε ηειηθή ζέζε Δ ζην
ηεο ζέζε Α, κηα ελδηάκεζε ζέζε Γ όπνπ h 
2
έδαθνο ειάρηζηα πξηλ αλαπεδήζεη ε κπάια. Θεσξνύκε σο επίπεδν αλαθνξάο γηα ηε δπλακηθή ελέξγεηα ην έδαθνο θαη ηελ αληίζηαζε ηνπ αέξα
ακειεηέα.
Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε.
Η θηλεηηθή ελέξγεηα ηεο κπάιαο ζηελ ελδηάκεζε ζέζε Γ:
α) είλαη ίζε κε ηελ θηλεηηθή ελέξγεηα πνπ έρεη ζηε ζέζε Δ.
β) είλαη ίζε κε ηελ δπλακηθή ελέξγεηα πνπ έρεη ζηε ζέζε Α..
γ) είλαη ίζε κε ηε δπλακηθή ελέξγεηα πνπ έρεη ζηελ ίδηα ζέζε.
Μονάδες 4

Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.
Μονάδες 9

ΘΔΜΑ Γ
Δύν ζώκαηα Σ1 θαη Σ2 κε ίζεο κάδεο 40 kg ην θαζέυ (m/s)
λα, βξίζθνληαη ζηνλ ίδην νξηδόληην επζύγξακκν δξόκν. Τε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 ην Σ1 μεθηλά λα θηλείηαη 60
από έλα ζεκείν ηνπ δξόκνπ θαη ηελ ίδηα ζηηγκή δηέξρεηαη από ην ίδην ζεκείν ην ζώκα Σ2 θηλνύκελν κε 40
ζηαζεξή ηαρύηεηα ίζε κε 40 m/s, ζηελ ίδηα θαηεύζπλζε κε ην Σ1. Σην δηπιαλό δηάγξακκα θαίλνληαη νη
γξαθηθέο παξαζηάζεηο ηαρύηεηαο – ρξόλνπ γηα ηα
δύν απηά ζώκαηα.
15
t1
Γ1) Να ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο ζπληζηακέλεο δύ- 0
λακεο πνπ αζθείηαη ζην Σ1 θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επηηαρπλόκελεο θίλεζεο πνπ εθηειεί.

Σ1
Σ2

t (s)
Μονάδες 6

Γ2) Να ππνινγίζεηε ηε κεηαβνιή ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο θάζε ζώκαηνο, από ηε ρξνληθή ζηηγκή t1,
πνπ θαίλεηαη ζην δηάγξακκα, κέρξη ηε ρξνληθή ζηηγκή t2 = 15s.
Μονάδες 6

Γ3) Να βξείηε ηελ απόζηαζε κεηαμύ ησλ δύν ζσκάησλ ηε ρξνληθή ζηηγκή t1.
Μονάδες 6

Γ4) Να εμεηάζεηε αλ ηα δύν ζώκαηα ζπλαληεζνύλ μαλά κεηά ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0, θαη λα ππνινγίζεηε πνηα ρξνληθή ζηηγκή ζα ζπκβεί θάηη ηέηνην.
Μονάδες 7

ΘΕΜΑ 4986
ΘΔΜΑ Β
Β1) Έλα αξρηθά αθίλεην ζώκα, αξρίδεη ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 λα θηλείηαη επζύγξακκα κε ζηαζεξή επηηάρπλζε.
Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε.
Αλ ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο ηνπ ζώκαηνο ηε ρξνληθή ζηηγκή t1 είλαη ίζν κε υ1, ηόηε ηε ρξνληθή ζηηγκή t2 = 2t1 ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο ηνπ είλαη ίζν κε:
υ
β) 4υ1
γ) 1
α) 2υ1
2
Μονάδες 4

Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.
Μονάδες 8

Β2) Έλαο κηθξόο γεξαλόο (Κιαξθ) αλπςώλεη έλα θηβώηην κάδαο m από ην έδαθνο θαη ην ηνπνζεηεί
ζηελ θαξόηζα ελόο θνξηεγνύ πνπ βξίζθεηαη ζε ύςνο 1,2 m πάλσ από ην έδαθνο (δηαδξνκή 1).
Σηε ζπλέρεηα έλαο εξγάηεο ζπξώρλεη ην θηβώηην θαη ην κεηαθηλεί νξηδόληηα πάλσ ζηελ θαξόηζα
θαηά 4 m θαη ην κεηαθέξεη ζην άιιν άθξν ηεο θαξόηζαο (δηαδξνκή 2).
Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε.
Αλ W1 θαη W2 είλαη ην έξγν βάξνπο ηνπ θηβσηίνπ ζηηο δηαδξνκέο (1) θαη (2) αληίζηνηρα, ηόηε ηζρύεη:
β) W1 < W2
γ) W1 > W2
α) W1 = W2

Μονάδες 4

Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.
Μονάδες 9

ΘΔΜΑ Γ
Έλα απηνθίλεην κε κάδα 900 kg θηλείηαη ζε νξηδόληην επζύγξακκν δξόκν, πνπ ηαπηίδεηαη κε ηνλ άμνλα x΄x. Τε ρξνληθή ζηηγκή to = 0, ην απηνθίλεην
θηλνύκελν πξνο ηε ζεηηθή θαηεύζπλζε ηνπ άμνλα,
δηέξρεηαη από ηε ζέζε xo = + 25 m. Σην δηπιαλό
δηάγξακκα θαίλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο αιγεβξηθήο ηηκήο ηεο ηαρύηεηαο ηνπ απηνθηλήηνπ ζε
ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν, από ηε ρξνληθή ζηηγκή tν =
0 κέρξη ηε ρξνληθή ζηηγκή t4 = 25 s.
Γ1) Να πξνζδηνξίζεηε ην ρξνληθό δηάζηεκα θαηά
ην νπνίν ην απηνθίλεην επηβξαδύλεηαη.

υ (m/s)
20
10

0

5

15

20

25

t (s)

Μονάδες 5

Γ2) Να ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο ζπληζηακέλεο
ησλ δπλάκεσλ πνπ αζθνύληαη ζην απηνθίλεην, από  20
ηε ρξνληθή ζηηγκή tν = 0 κέρξη ηε ρξνληθή ζηηγκή t1
= 5 s.
Μονάδες 6

Γ3) Να πξνζδηνξίζεηε ηε ζέζε ηνπ απηνθηλήηνπ ηηο ρξνληθέο ζηηγκέο t2 = 15 s θαη t4 = 25 s.
Μονάδες 6

Γ4) Να ππνινγίζεηε ην ζπλνιηθό έξγν ησλ δπλάκεσλ πνπ αζθνύληαη ζην απηνθίλεην, από ηε ρξνληθή ζηηγκή tν = 0 κέρξη ηε ρξνληθή ζηηγκή t4 = 25 s.
Μονάδες 8

ΘΕΜΑ 4989
ΘΔΜΑ Β
Β1) Από ην κπαιθόλη ηνπ 1νπ νξόθνπ, πνπ βξίζθεηαη ζε ύςνο H από ην
έδαθνο, έλαο καζεηήο αθήλεη ειεύζεξε κηα κπάια λα πέζεη ζην δάπεδν.
Σηελ δηπιαλή εηθόλα θαίλεηαη ε κπάια ζε ηξεηο δηαθνξεηηθέο ζέζεηο.
Σηελ αξρηθή ηεο ζέζε Α, ζε κηα ελδηάκεζε ζέζε Γ θαη ζηελ ηειηθή ζέζε
Δ ζην έδαθνο ειάρηζηα πξηλ αθηλεηνπνηεζεί. Θεσξνύκε σο επίπεδν αλαθνξάο γηα ηε δπλακηθή ελέξγεηα ην έδαθνο θαη ηελ αληίζηαζε ηνπ αέξα ακειεηέα.
Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε.
Η κεραληθή ελέξγεηα ηεο κπάιαο:
α) είλαη κεδέλ ζηε ζέζε Α θαη κέγηζηε ζηε ζέζε Δ.
β) είλαη κέγηζηε ζηε ζέζε Α θαη κεδέλ ζηε ζέζε Δ.
γ) έρεη ηελ ίδηα ηηκή θαη ζηηο ηξεηο παξαπάλσ ζέζεηο.
Μονάδες 4

Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.
Μονάδες 8

Β2) Σην δηπιαλό δηάγξακκα θαίλεηαη ην δηάγξακκα ηαρύηεηαο –
υ
ρξόλνπ, γηα δύν ζώκαηα Σ1 θαη Σ2 πνπ θηλνύληαη επζύγξακκα κε
2υ1
ζηαζεξή επηηάρπλζε, ζε νξηδόληην δξόκν.
Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε.
Από ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 κέρξη ηε ρξνληθή ζηηγκή t1, ην δηάυ1
ζηεκα πνπ έρεη δηαλύζεη ην ζώκα Σ1, είλαη:
α) ίζν κε ην δηάζηεκα πνπ έρεη δηαλύζεη ην ζώκα Σ2.
β) δηπιάζην από ην δηάζηεκα πνπ έρεη δηαλύζεη ην ζώκα Σ2.
0
γ) ίζν κε ην κηζό ηνπ δηαζηήκαηνο πνπ έρεη δηαλύζεη ην ζώκα Σ2.

Σ1
Σ2

t1

t

Μονάδες 4

Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.
Μονάδες 9

ΘΔΜΑ Γ
Έλα θηβώηην κάδαο 8 kg βξίζθεηαη αξρηθά αθίλεην ζε έλα ζεκείν νξηδόληηνπ δαπέδνπ. Τε ρξνληθή
ζηηγκή t = 0 έλαο καζεηήο αζθεί ζην θηβώηην νξηδόληηα δύλακε F , θαη ην θηβώηην αξρίδεη λα θηλείηαη θαηά κήθνο κηαο επζείαο πνπ ηαπηίδεηαη κε ηνλ νξηδόληην άμνλα x΄x. Η αιγεβξηθή ηηκή ηεο δύλακεο κεηαβάιιεηαη κε ηε ζέζε x ηνπ ζώκαηνο, ζύκθσλα κε ηε ζρέζε F  100  20 x , (όπνπ F ζε
Ν θαη x ζε m) κέρξη ηε ζηηγκή πνπ κεδελίδεηαη θαη ζηε ζπλέρεηα θαηαξγείηαη. Τν θηβώηην βξίζθεηαη
αξρηθά ζηε ζέζε xν = 0 ηνπ άμνλα θαη θαηά ηελ θίλεζε ηνπ δέρεηαη από ην δάπεδν ζηαζεξή δύλακε
ηξηβήο κέηξνπ 30 Ν.
Γ1) Να πξνζδηνξίζεηε ηε ζέζε ηνπ θηβσηίνπ ζηελ νπνία κεδελίδεηαη ην κέηξν ηεο δύλακεο F .
Μονάδες 5

Γ2) Να ππνινγίζεηε ην έξγν ηεο δύλακεο F , από ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0, κέρξη ηε ρξνληθή ζηηγκή
πνπ κεδελίδεηαη.
Μονάδες 6

Γ3) Να ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο ηνπ θηβσηίνπ ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ κεδελίδεηαη ε
δύλακε F .
Μονάδες 6

Γ4) Να βξείηε πόζν δηάζηεκα δηαλύεη ην θηβώηην επηβξαδπλόκελν, ζηε ρξνληθή δηάξθεηα πνπ ελεξγεί ε δύλακε F .
Μονάδες 8

ΘΕΜΑ 4995
ΘΔΜΑ Β
Β1) Δύν δξνκείο Δ1 θαη Δ2 θηλνύληαη επζύγξακκα ζε νξηδόληην δξό- x
κν. Σην δηπιαλό δηάγξακκα θαίλεηαη πωο κεηαβάιιεηαη ε ζέζε ηωλ
δξνκέωλ, ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν.
x1
Α) Να επηιέμεηε ηε ζωζηή πξόηαζε.
Η θίλεζε ηωλ δξνκέωλ είλαη:
α) επζύγξακκε νκαιή θαη ν Δ1 θηλείηαη κε κεγαιύηεξε ηαρύηεηα από x2
ηνλ Δ2.
β) επζύγξακκε νκαιά επηηαρπλόκελε θαη ν Δ1 θηλείηαη κε κεγαιύηεξε
επηηάρπλζε από ηνλ Δ2.
0
γ) επζύγξακκε νκαιή θαη ν Δ1 θηλείηαη κε κηθξόηεξε ηαρύηεηα από
ηνλ Δ2.

1
2

t1

t
Μονάδες 4

Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.
Μονάδες 8

Β2) Σε κηα κπάια πνπ αξρηθά εξεκεί ζε ιείν νξηδόληην δάπεδν F
αζθείηαη νξηδόληηα δύλακε F θαη αξρίδεη λα θηλείηαη επζύγξακκα. Σην δηπιαλό δηάγξακκα, θαίλεηαη πώο κεηαβάιιεηαη ε αιγεβξηθή ηηκή ηεο δύλακεο ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν.
Α) Να επηιέμεηε ηε ζωζηή πξόηαζε.
Η θηλεηηθή ελέξγεηα ηεο κπάιαο έρεη ηε κέγηζηε ηηκή ηεο:
α) ηε ρξνληθή ζηηγκή t1.
0
β) ηε ρξνληθή ζηηγκή t2.
γ) ηε ρξνληθή ζηηγκή t3.

t1

t3 t

t2

Μονάδες 4

Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.
Μονάδες 9

ΘΔΜΑ Γ
Σε έλα θηβώηην κάδαο m = 5 kg αζθείηαη νξηδόληηα
ζηαζεξή δύλακε F θαη ην θηβώηην νιηζζαίλεη κε
ζηαζεξή ηαρύηεηα κέηξνπ 8 m/s, ζε νξηδόληην δξόκν
πνπ ηαπηίδεηαη κε ηνλ άμνλα x΄x. Τν έξγν ηεο δύλαx0
κεο F θαηά ηε κεηαηόπηζε ηνπ θηβωηίνπ από ηε ζέζε xν = 0 κέρξη ηε ζέζε x1 = 15 m είλαη ίζν κε 300 J. Να ππνινγίζεηε:
Γ1) ην κέηξν ηεο δύλακεο F .

F

x

Μονάδες 6

Γ2) ην ζπληειεζηή ηξηβήο νιίζζεζεο κεηαμύ ηνπ θηβωηίνπ θαη ηνπ δαπέδνπ.
Μονάδες 6

Γ3) ην ξπζκό κε ηνλ νπνίν ε πξνζθεξόκελε ζην θηβώηην ελέξγεηα κεηαηξέπεηαη ζε ζεξκόηεηα.
Μονάδες 6

Γ4) Τε ρξνληθή ζηηγκή πνπ ην θηβώηην δηέξρεηαη από ηε ζέζε x1, θαηαξγείηαη ε δύλακε F . Να
ζρεδηάζεηε ην δηάγξακκα ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο ηνπ θηβωηίνπ ζε ζπλάξηεζε κε ηε ζέζε ηνπ x πάλω ζηνλ άμνλα, από ηε ζέζε xν = 0, κέρξη ηε ζέζε όπνπ απηό ζηακαηά.
Δίλεηαη όηη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο είλαη g = 10 m/s2.

Μονάδες 7

ΘΕΜΑ 4996
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) Δύν ζώκαηα Σ1 θαη Σ2, κε κάδεο m1 θαη m2 αληίζηνηρα, είλαη
υ
αθίλεηα ζε ιείν νξηδόληην δάπεδν. Τε ρξνληθή ζηηγκή t = 0, ζηα
ζώκαηα αζθνύληαη νξηδόληηεο δπλάκεηο νη νπνίεο έρνπλ ίζα κέηξα 2υ1
θαη αξρίδνπλ λα θηλνύληαη επζύγξακκα. Σην δηπιαλό δηάγξακκα
ηαρύηεηαο – ρξόλνπ, θαίλεηαη πσο κεηαβάιιεηαη ην κέηξν ηεο ηαυ1
ρύηεηαο ησλ ζσκάησλ ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν.
Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε.
Γηα ηηο κάδεο ησλ ζσκάησλ ηζρύεη ε ζρέζε:
0
β) m1 =2m2
γ) m2 =2m1
α) m1 = m2

Σ1
Σ2

t1

t

Μονάδες 4

Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.
Μονάδες 9

ΘΔΜΑ Γ
Έλαο εξγάηεο έρεη δέζεη δύν θηβώηηα Κ1 θαη Κ2 κε έλα κε εθηα1
2
F
ηό λήκα ακειεηέαο κάδαο. Σην θηβώηην Κ1 αζθείηαη νξηδόληηα
ζηαζεξή δύλακε F , όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα θαη ηα θηβώηηα
κεηαθηλνύληαη ζε ιείν νξηδόληην δάπεδν, κε ην λήκα λα είλαη πάληα νξηδόληην θαη ηελησκέλν. Τα
βάξε ησλ θηβσηίσλ Κ1 θαη Κ2 είλαη B1 = 150 N θαη Β2 = 250 Ν αληίζηνηρα, ελώ ην κέηξν ηεο δύλακεο πνπ αζθεί ην λήκα ζην θηβώηην Κ2 είλαη ίζν κε 100 Ν.
Να ππνινγίζεηε:
Γ1) ηε κάδα θάζε θηβσηίνπ,
Μονάδες 6

Γ2) ηελ επηηάρπλζε κε ηελ νπνία θηλείηαη ην θηβώηην Κ1,
Μονάδες 6

Γ3) ην κέηξν ηεο δύλακεο F πνπ αζθείηαη ζην θηβώηην Κ1,
Μονάδες 6

Γ4) πόζν ηνηο εθαηό από ηελ ελέξγεηα πνπ κεηαβηβάδεηαη ζηα θηβώηηα κέζσ ηεο δύλακεο F , κεηαθέξεηαη ζην θηβώηην Κ2.
Δίλεηαη όηη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο είλαη g = 10 m/s2.

Μονάδες 7

ΘΕΜΑ 4998
ΘΔΜΑ Β
υ
Β1) Σην δηπιαλό δηάγξακκα θαίλεηαη πωο κεηαβάιιεηαη ε ηαρύυ
ηεηα ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν γηα δύν δξνκείο Α θαη Β, πνπ 
θηλνύληαη ζηνλ ίδην επζύγξακκν δξόκν. Ο δξνκέαο Α έρεη κάδα
υ
κεγαιύηεξε από ηε κάδα ηνπ δξνκέα Β (mA > mB).
Α) Να επηιέμεηε ηε ζωζηή πξόηαζε.
Τε ρξνληθή ζηηγκή t1, νη θηλεηηθέο ελέξγεηεο ΚΑ θαη ΚΒ ηωλ δξνκέωλ Α θαη Β αληίζηνηρα, επαιεζεύνπλ ηε ζρέζε:
0
α) ΚΑ > ΚΒ
β) ΚΑ = ΚΒ
γ) ΚΑ < ΚΒ

Β
A

t

t1

Μονάδες 4

Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.
Μονάδες 8

Β2) Σε έλα θηβώηην πνπ αξρηθά εξεκεί ζε ιείν νξηδόληην δάπεδν
F
έλαο καζεηήο αζθεί νξηδόληηα δύλακε F , ε αιγεβξηθή ηηκή νπνίαο κεηαβάιιεηαη ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν, όπωο θαίλεηαη
ζην δηπιαλό δηάγξακκα.
Α) Να επηιέμεηε ηε ζωζηή πξόηαζε.
Η θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ θηβωηίνπ:
α) απμάλεηαη ζηε ρξνληθή δηάξθεηα 0  t1 , παξακέλεη ζηαζεξή
ζηε ρξνληθή δηάξθεηα t1  t2 θαη κεηώλεηαη ζηε ρξνληθή δηάξ0
θεηα t2  t3 .
β) απμάλεηαη κόλν ζηε ρξνληθή δηάξθεηα 0  t1 .
γ) απμάλεηαη ζε όιε ηε ρξνληθή δηάξθεηα από 0  t3 .

t1

t2

t3

t

Μονάδες 4

Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.
Μονάδες 9

ΘΔΜΑ Γ
Έλα ζώκα κάδαο m = 4 kg θηλείηαη ζε νξηδόληην δάπεδν κε ζηαζεξή ηαρύηεηα υν = 10 m/s. Γηα λα
δηαηεξνύκε ζηαζεξή ηελ ηαρύηεηα ηνπ ζώκαηνο αζθνύκε ζ’ απηό νξηδόληηα δύλακε F . Τν κέηξν
ηεο δύλακεο, από ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 κέρξη ηε ζηηγκή t1 = 10 s, είλαη ζηαζεξό θαη ίζν κε 20 N.
Γ1) Να ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο ηξηβήο νιίζζεζεο κεηαμύ ηνπ ζώκαηνο θαη ηνπ δαπέδνπ.
Μονάδες 5

Γ2) Να ππνινγίζεηε ην ξπζκό παξαγωγήο έξγνπ από ηε δύλακε F .
Μονάδες 5

Τε ρξνληθή ζηηγκή t1 απμάλνπκε αθαξηαία ην κέηξν ηεο δύλακεο F θαηά 10 Ν θαη ην δηαηεξνύκε
ζηε ζπλέρεηα ζηαζεξό ζηε λέα ηνπ ηηκή, κέρξη ηε ρξνληθή ζηηγκή t2, όπνπ ε ηαρύηεηα ηνπ ζώκαηνο
γίλεηαη ίζε κε 20 m/s θαη ηε ζηηγκή απηή θαηαξγνύκε αθαξηαία ηε δύλακε F .
Γ3) Να βξείηε ηε ρξνληθή ζηηγκή t2 πνπ θαηαξγήζακε ηε δύλακε.
Μονάδες 7

Γ4) Να ζρεδηάζεηε ζε ζύζηεκα βαζκνινγεκέλωλ αμόλωλ, ην δηάγξακκα ηεο ηαρύηεηαο ηνπ ζώκαηνο ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν από ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0, κέρξη ηε ζηηγκή πνπ ζηακαηά λα θηλείηαη θαη λα ππνινγίζεηε ην ζπλνιηθό δηάζηεκα πνπ δηάλπζε ην ζώκα.
Γίλεηαη όηη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο είλαη g = 10 m/s2.

Μονάδες 8

ΘΕΜΑ 5044
ΘΕΜΑ Β
Β1. Μία ομάδα μαθητών της Α΄ Λυκείου στο εργαστήριο Φυσικής μελέτησε δύο
ευθύγραμμες κινήσεις με χρήση χρονομετρητή και πήραν τις αντίστοιχες χαρτοταινίες που
παριστάνονται στη παρακάτω εικόνα. Η «πάνω» χαρτοταινία αντιστοιχεί στην κίνηση Ι και η
«κάτω» στη κίνηση ΙΙ. Το χρονικό διάστημα που αντιστοιχεί μεταξύ δύο διαδοχικών κουκίδων
είναι ίδιο και ίσο με ένα δευτερόλεπτο. Κάτω από κάθε κουκίδα που αντιστοιχεί στη θέση του
κινητού, φαίνεται η ένδειξη του χρονομέτρου σε δευτερόλεπτα .

Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση
Aν υ1 και υ2 είναι οι μέσες ταχύτητες που αντιστοιχούν στις κινήσεις Ι και ΙΙ κατά το χρονικό
διάστημα από 1 s μέχρι 2 s τότε ισχύει:
α) υ1 = υ2

β) υ1 > υ2

γ) υ1 < υ2
Μονάδες 4

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 8

B2. Ένας κουβάς με νερό, βάρους 50 Ν βρίσκεται μέσα σε ανελκυστήρα στο ισόγειο μίας
πολυκατοικίας. Κάποια στιγμή ο ανελκυστήρας ανεβαίνει από το ισόγειο στον 1ο όροφο με
αποτέλεσμα να μετατοπιστεί κατακόρυφα κατά 3 m και στην συνέχεια επιστρέφει πάλι στο ισόγειο.
Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση
Τo έργο του βάρους του κουβά, για τη συνολική μετατόπιση, είναι ίσο με:
α) 150 J

β) 300 J

γ) 0 J
Μονάδες 4

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 9

ΘΕΜΑ Δ
Τα σώματα του σχήματος Σ1 και Σ2 είναι
συνδεδεμένα

με αβαρές

νήμα και

έχουν

Σ2

Σ1

αντίστοιχα μάζες m1 = 4 Kg και m2 = 6 Κg . Τα
σώματα έλκονται από μια σταθερή oριζόντια
δύναμη
υ=10m/s.

και το σύστημα των σωμάτων μετακινείται ευθύγραμμα με σταθερή ταχύτητα μέτρου
Ο συντελεστής τριβής μεταξύ

επιτάχυνση της βαρύτητας ίση με g=10

δαπέδου σωμάτων είναι μ = 0,2.

Δίνεται ότι η

m
και η αντίσταση του αέρα είναι αμελητέα..
s2

Να υπολογίσετε
Δ1) τη δύναμη τριβής που ασκείται σε κάθε σώμα
Μονάδες 6
Δ2) την τάση του νήματος που συνδέει τα δυο σώματα
Μονάδες 6
Δ3) τον ρυθμό με τον οποίο μεταφέρεται ενέργεια μέσω της δύναμης

στο σύστημα των σωμάτων
Μονάδες 6

Δ4) Κάποια στιγμή, το νήμα που συνδέει τα σώματα. κόβεται ενώ η δύναμη
ασκείται στο Σ1. Να υπολογίσετε το λόγο των μέτρων των ταχυτήτων

υ1
υ2

εξακολουθεί να

των δυο σωμάτων, 2

δευτερόλεπτα μετά τη κοπή του νήματος.
Μονάδες 7

ΘΕΜΑ 5046
ΘΕΜΑ Β
Β1. Η ταχύτητα διάδοσης του ήχου στον αέρα είναι ίση με 340m/s.
Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση
Αν βρίσκεστε 1190 m μακριά από σημείο που ξεσπά κεραυνός, θα ακούσετε τη βροντή που τον
ακολουθεί:
α) μετά από 3 s

β) μετά από 3,5 s

γ) μετά από 4 s
Μονάδες 4

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας
Μονάδες 8
Β2.

Ένα φορτηγό και ένα Ι.Χ. επιβατηγό αυτοκίνητο κινούνται με ταχύτητες ίσου μέτρου σε

ευθύγραμμο, οριζόντιο δρόμο. Κάποια χρονική στιγμή οι οδηγοί τους εφαρμόζουν τα φρένα
προκαλώντας και στα δύο οχήματα συνισταμένη δύναμη ίδιου μέτρου και αντίρροπη της ταχύτητας
τους.
Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση
Το όχημα που θα διανύσει μεγαλύτερο διάστημα από τη στιγμή που άρχισε να επιβραδύνεται, μέχρι
να σταματήσει είναι:
α) το φορτηγό.
β) το Ι.Χ. επιβατηγό.
γ) κανένα από τα δύο, αφού θα διανύσουν το ίδιο διάστημα.
Μονάδες 4
Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας
Μονάδες 9

ΘΕΜΑ Δ
Σε ένα εργοστάσιο τα προϊόντα που παράγονται
συσκευάζονται σε κιβώτια. Η συνολική μάζα κάθε
κιβωτίου με τα προϊόντα που περιέχει είναι

F(N)
50

m = 10 kg.

Κάθε κιβώτιο τοποθετείται στο άκρο ενός οριζόντιου
διαδρόμου, για τον οποίο γνωρίζουμε ότι ο συντελεστής

30

τριβής ολίσθησης μεταξύ αυτού και του κιβωτίου είναι 0,2.
Σε ένα αρχικά ακίνητο κιβώτιο ασκείται οριζόντια δύναμη,
μέσω ενός εμβόλου, της οποίας η τιμή μεταβάλλεται με τη

0

θέση του κιβωτίου όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα. Η

4

x(m)

δύναμη παύει να ασκείται όταν το κιβώτιο μετατοπιστεί κατά 4 m. Το κιβώτιο στη συνέχεια
ολισθαίνει επιβραδυνόμενο μέχρι που σταματά Δίνεται η επιτάχυνση της βαρύτητας ίση με

g=10

m
και ότι η αντίσταση του αέρα είναι αμελητέα..
s2

Να υπολογισθούν:
Δ1) Το μέτρο της τριβής ολίσθησης.
Μονάδες 6
Δ2) Το έργο της δύναμης που ασκεί το έμβολο στο κιβώτιο για μετατόπιση κατά 4m.
Μονάδες 6
Δ3) Η ταχύτητα του κιβωτίου τη στιγμή που παύει να ασκείται η δύναμη του εμβόλου.
Μονάδες 7
Δ4) Το χρονικό διάστημα της επιβράδυνσης του κιβωτίου
Μονάδες 6

ΘΕΜΑ 5047
ΘΕΜΑ Β
Β1.

Ένα όχημα κινείται ευθύγραμμα σε οριζόντιο δρόμο με ταχύτητα μέτρου 10 m/s. Στο όχημα

ασκούνται δυνάμεις και το μέτρο της ταχύτητας του μεταβάλλεται. Το ολικό έργο των δυνάμεων
που απαιτείται για να αυξηθεί το μέτρο της ταχύτητας του οχήματος από 10 m/s σε 20 m/s, είναι
ίσο με W1, ενώ για να αυξηθεί το μέτρο της ταχύτητας του οχήματος από 20m/s σε 30m/s, είναι ίσο
με W2.
Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.
Για τα έργα W1 και W2, ισχύει:
α) W1=W2

β) W1>W2

γ) W1<W2
Μονάδες 4

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 8
Β2.

Δύο μικρές μεταλλικές σφαίρες (1) και (2) αφήνονται ελεύθερες να κινηθούν χωρίς αρχική

ταχύτητα από διαφορετικά ύψη. Η σφαίρα (1) αφήνεται από ύψος h1 και για να φτάσει στο έδαφος
χρειάζεται διπλάσιο χρόνο από τη σφαίρα (2) που αφήνεται από ύψος h2. Δίνεται ότι η επιτάχυνση
της βαρύτητας (g) είναι σταθερή και η επίδραση του αέρα θεωρείται αμελητέα.
Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.
Ο λόγος των υψών
α) 4

β) 2

h1
, από τα οποία αφέθηκαν να πέσουν οι σφαίρες είναι ίσος με:
h2
γ)

1
2
Μονάδες 4

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 9

ΘΕΜΑ Δ
Ένα κιβώτιο μάζας m = 20 kg ηρεμεί πάνω σε λείο οριζόντιο δάπεδο, στην θέση xο=0 m του άξονα
x’x. Την χρονική στιγμή to = 0 s αρχίζει να ασκείται στο κιβώτιο σταθερή οριζόντια δύναμη F1
μέτρου F1 = 20 Ν, η οποία έχει τη διεύθυνση του άξονα x’x και φορά τη θετική φορά του άξονα.
Την χρονική στιγμή t1 = 2 s, κατά την οποία το κιβώτιο βρίσκεται στη θέση x1, καταργείται η

δύναμη F1 και αρχίζει να ασκείται στο κιβώτιο μια σταθερή δύναμη μέτρου F2 = 40 Ν, ίδιας

κατεύθυνσης με την F1 .
Δ1) Να κατασκευάσετε σε βαθμολογημένους άξονες τη γραφική παράσταση του μέτρου της
επιτάχυνσης του κιβωτίου συναρτήσει του χρόνου από to = 0 s έως t2 =4 s.
Μονάδες 6


Δ2) Να προσδιορίσετε την θέση x1, όπου καταργήθηκε η δύναμη F1 και άρχισε να ασκείται η F2 .
Μονάδες 6
Δ3) Να υπολογίσετε την κινητική ενέργεια του κιβωτίου την χρονική στιγμή t2 = 4 s.
Μονάδες 7
Δ4) Να υπολογίσετε την μέση ταχύτητα του κιβωτίου στο χρονικό διάστημα από to = 0 s έως t2 =4s.
Μονάδες 6

ΘΕΜΑ 5050
ΘΕΜΑ Β
Β1.

Δύο κινητά Α και Β κινούνται ευθύγραμμα. Η τιμή της

ταχύτητάς τους μεταβάλλεται με το χρόνο όπως φαίνεται στο

υ

(B)
(Α)

διπλανό διάγραμμα.
Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση
Για τα μέτρα ΔxΑ και ΔxΒ των μετατοπίσεων των δυο κινητών A
και Β αντίστοιχα, για το χρονικό διάστημα από 0  t1 ισχύει:
α) ΔxΑ = ΔxΒ

β) ΔxΑ > ΔxΒ

t1

t

γ) ΔxΑ < ΔxΒ
Μονάδες 4

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας
Μονάδες 8
Β2.

Μια μικρή σφαίρα μάζας m = 2 kg κινείται ευθύγραμμα με την επίδραση δυο μόνο

δυνάμεων F1 και F2 σταθερής κατεύθυνσης. Οι δυνάμεις είναι συνεχώς κάθετες μεταξύ τους με
μέτρα F1 = 3 Ν και F2 = 4 Ν.
Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση
Η σφαίρα κινείται με επιτάχυνση που έχει μέτρο ίσο με:
α) 3,5 m/s2

β) 2,5 m/s2

γ) 0,5 m/s2
Μονάδες 4

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας
Μονάδες 9

ΘΕΜΑ Δ
Ο θάλαμος ενός ανελκυστήρα μάζας m = 200 kg ηρεμεί στην κορυφή του φρεατίου. Ξαφνικά τη
χρονική στιγμή t = 0 s σπάει το συρματόσχοινο που συγκρατεί το θάλαμο. Ο θάλαμος εκτελεί για 1
s ελεύθερη πτώση και στη συνέχεια ενεργοποιείται σύστημα ασφαλείας που έχει ως αποτέλεσμα να
ασκείται στο θάλαμο κατακόρυφη προς τα πάνω σταθερή δύναμη, μέτρου 4000 Ν, οπότε ο
θάλαμος επιβραδύνεται μέχρι που σταματά. Δίνεται η επιτάχυνση της βαρύτητας ίση με g=10

m
s2

και ότι η αντίσταση του αέρα είναι αμελητέα..
Να υπολογίσετε:
Δ1) το μέτρο της ταχύτητας του θαλάμου τη χρονική στιγμή που ενεργοποιείται το σύστημα
ασφαλείας.
Μονάδες 5
Δ2) το διάστημα που διάνυσε ο ανελκυστήρας εκτελώντας επιβραδυνόμενη κίνηση.
Μονάδες 7
Δ3) τον ολικό χρόνο κίνησης του ανελκυστήρα.
Μονάδες 6
Δ4) τη μέση ισχύς της δύναμης που ασκεί το σύστημα ασφαλείας στον ανελκυστήρα.
Μονάδες 7

