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ΘΕΜΑ 5052
ΘΕΜΑ Β
Β1. Στο διπλανό διάγραμμα φαίνεται η τιμή της ταχύτητας

υ(m/s

ενός μικρού σώματος που μετακινείται ευθύγραμμα

)

Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση
α) το διάστημα που διανύει το σώμα συνεχώς αυξάνεται
β) το διάστημα που διανύει το σώμα συνεχώς μειώνεται

0

t(s)

s)

γ) η μετατόπιση του σώματος συνεχώς αυξάνεται
Μονάδες 4
Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας
Μονάδες 8

Β2. Τα κιβώτια Σ1 και Σ2, του διπλανού
σχήματος,

έχουν

μάζες

m1 και

m2

m1

m2

1

2

F

αντίστοιχα, με m2 = m1 και είναι δεμένα
με αβαρές και μη εκτατό νήμα. Τα κιβώτια σύρονται πάνω σε λείο οριζόντιο δάπεδο με την
επίδραση οριζόντιας σταθερής δύναμης F και μετακινούνται ευθύγραμμα με σταθερή επιτάχυνση

a , ενώ το αβαρές και μη εκτατό νήμα που τα συνδέει παραμένει συνεχώς τεντωμένο.
Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση
Αν T είναι το μέτρο της δύναμης που ασκεί το νήμα σε κάθε κιβώτιο, τότε το μέτρο της
δύναμης F είναι:
α) F = T

β) F = 2T

γ) F = 3T
Μονάδες 4

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας
Μονάδες 9

ΘΕΜΑ Δ
Μεταλλικός κύβος μάζας

m κινείται ευθύγραμμα

F(N)

πάνω σε λείο οριζόντιο δάπεδο έχοντας τη χρονική
στιγμή t = 0 s ταχύτητα μέτρου 4

8

m
. Στον κύβο
s

ασκείται τη χρονική στιγμή t = 0 s δύναμη, ίδιας
διεύθυνσης με τη ταχύτητα του. Η τιμή της δύναμης

0

5

10

15

t (s)

-4

σε συνάρτηση με το χρόνο, για το χρονικό διάστημα
φαίνεται στο διπλανό διάγραμμα. Η αντίσταση του αέρα θεωρείτε αμελητέα. Την χρονική
στιγμή t1 = 5 s ο κύβος έχει αποκτήσει ταχύτητα μέτρου υ = 14

m
.
s

Δ1) Να χαρακτηρίσετε τη κίνηση που εκτελεί το σώμα στο χρονικό διάστημα 0 → 5 s και να
υπολογίσετε το μέτρο της επιτάχυνσης του.
Μονάδες 6
Δ2) Να υπολογίσετε τη μάζα του κύβου
Μονάδες 6
Δ3) Να παραστήσετε γραφικά το μέτρο της ταχύτητας του κύβου , σε συνάρτηση με το χρόνο σε
σύστημα βαθμολογημένων αξόνων για το χρονικό διάστημα
Μονάδες 7
Δ4) να υπολογίσετε το έργο της

στο χρονικό διάστημα 10
Μονάδες 6

ΘΕΜΑ 5060
ΘΕΜΑ Β

B1.

Μία σιδερένια συμπαγής σφαίρα (Α) και ένα μπαλάκι του πινγκ-πονγκ (Β) αφήνονται την

ίδια χρονική στιγμή από το μπαλκόνι του 1ου ορόφου ενός κτιρίου.
Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.
Αν η αντίσταση του αέρα θεωρηθεί αμελητέα και η επιτάχυνση της βαρύτητας (g) σταθερή, τότε:
α) η σφαίρα (Α) φτάνει στο έδαφος γρηγορότερα από το μπαλάκι, γιατί έχει μεγαλύτερη
μάζα.
β) το μπαλάκι (Β) φτάνει στο έδαφος γρηγορότερα, γιατί έχει μικρότερη μάζα και συνεπώς
θα αποκτήσει μεγαλύτερη επιτάχυνση.
γ) τα δύο σώματα φτάνουν ταυτόχρονα γιατί o λόγος

W
, δηλαδή ο λόγος του βάρους τους
m

W, προς τη μάζα τους m, είναι ίδιος και για τα δυο σώματα.
Μονάδες 4
Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας .
Μονάδες 8
Β2.

Στο παρακάτω σχήμα φαίνεται η γραφική παράσταση ταχύτητας – χρόνου για δύο οχήματα

Α και Β, που κινούνται ευθύγραμμα.
υ(m/s)

(A)
(B)

5

0
4

t(s)

Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση
Για τα μέτρα των επιταχύνσεων των δύο οχημάτων ισχύει:
α) Μεγαλύτερη επιτάχυνση έχει το όχημα (Α)
β) Τα δύο οχήματα έχουν την ίδια επιτάχυνση
γ) Μεγαλύτερη επιτάχυνση έχει το όχημα (Β)
Μονάδες 4
Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας .
Μονάδες 9

ΘΕΜΑ Δ
Ένα μικρό σώμα μάζας 2 kg βρίσκεται αρχικά ακίνητο σε οριζόντιο δάπεδο. Ο συντελεστής τριβής
ολίσθησης μεταξύ σώματος και δαπέδου είναι μ = 0,1. Τη χρονική στιγμή t = 0 s , στο σώμα
ασκείται σταθερή οριζόντια δύναμη

, με αποτέλεσμα το σώμα να αρχίσει να κινείται πάνω στο

οριζόντιο δάπεδο. Όταν η μετατόπιση του σώματος είναι 10 m αυτό κινείται με ταχύτητα μέτρου

υ = 10

m
m
. Δίνεται η επιτάχυνση της βαρύτητας g = 10 2 και ότι η επίδραση του αέρα θεωρείται
s
s

αμελητέα.
Να υπολογίσετε :
Δ1) το μέτρο της δύναμης της τριβής που θα εμφανιστεί μόλις το σώμα τεθεί σε κίνηση
Μονάδες 5
Δ2) το μέτρο της δύναμης

που ασκείται στο σώμα
Μονάδες 7

Δ3) το έργο της δύναμης

από τη στιγμή που άρχισε να κινείται το σώμα μέχρι τη στιγμή που

απέκτησε ταχύτητα μέτρου υ΄ = 5

m
.
s
Μονάδες 7

Δ4) τη μέση ισχύ της δύναμης της τριβής από τη στιγμή που άρχισε να κινείται το σώμα μέχρι τη
στιγμή που απέκτησε ταχύτητα μέτρου υ΄ = 5

m
.
s
Μονάδες 6

ΘΕΜΑ 5065
ΘΕΜΑ Β
Β1. Δύο μεταλλικές σφαίρες Σ1 και Σ2, ίσης μάζας, βρίσκονται στο ίδιο ύψος πάνω από το έδαφος.
Αφήνουμε τη σφαίρα Σ1 να πέσει ελεύθερα

ενώ ταυτόχρονα

δίνουμε κατακόρυφη αρχική

ταχύτητα υ0 με φορά προς τα κάτω στη σφαίρα Σ2 .
Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση
Αν η αντίσταση του αέρα είναι αμελητέα και η επιτάχυνση της βαρύτητας (g) σταθερή, τότε:
α) τα έργα που παράγουν τα βάρη των δύο σφαιρών στις παραπάνω κινήσεις είναι ίσα.
β) οι δύο σφαίρες φτάνουν ταυτόχρονα στο έδαφος.
γ) οι δύο σφαίρες όταν φτάνουν στο έδαφος έχουν ίσες κινητικές ενέργειες.
Μονάδες 4
Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας
Μονάδες 8

Β2 Σε ένα κιβώτιο που αρχικά ηρεμεί

F(N)

πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο, αρχίζει τη
χρονική στιγμή t = 0 να εφαρμόζεται μια
οριζόντια δύναμη σταθερής κατεύθυνσης,
το μέτρο της οποίας είναι σταθερό μέχρι
τη στιγμή t1. Στη συνέχεια το μέτρο της
δύναμης μειώνεται μέχρι που μηδενίζεται

0

t1

t(s)

t2

τη χρονική στιγμή t2, όπως φαίνεται στο
διπλανό διάγραμμα.
Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση
α) Μέχρι τη χρονική στιγμή t1 το κιβώτιο εκτελεί
ευθύγραμμη ομαλή κίνηση.
β) Μέχρι την στιγμή t1 το σώμα εκτελεί ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση και στην συνέχεια
επιβραδυνόμενη κίνηση.
γ) Μετά από τον μηδενισμό της δύναμης το σώμα συνεχίζει να κινείται με σταθερή ταχύτητα.
Μονάδες 4
Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας
Μονάδες 9

ΘΕΜΑ Δ
Μικρό σώμα μάζας m = 10 kg βρίσκεται αρχικά ακίνητο σε οριζόντιο δάπεδο. Ο συντελεστής τριβής ολίσθησης μεταξύ σώματος και δαπέδου
είναι μ = 0,1. Τη χρονική στιγμή t = 0 s στο
σώμα αρχίζει να ασκείται οριζόντια δύναμη

F της οποίας η τιμή μεταβάλλεται με τον

υ (m/s)

20

χρόνο με αποτέλεσμα η τιμή της ταχύτητας
του σώματος να μεταβάλλεται με το χρόνο

0
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20

30

t (s)

όπως φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα.
Δίνεται η επιτάχυνση της βαρύτητας g = 10

m
και ότι η επίδραση του αέρα θεωρείται αμελητέα.
s2

Δ1) Να υπολογίσετε την μετατόπιση του σώματος στη χρονική διάρκεια 0→30 sec
Μονάδες 6
Δ2) Να σχεδιάσετε σε βαθμολογημένους άξονες το διάγραμμα της τιμής της δύναμης F σε
συνάρτηση με το χρόνο (F-t) στη χρονική διάρκεια 0→30 s.
Μονάδες 7
Δ3) Να υπολογίσετε την ισχύ της δύναμης F τη χρονική στιγμή t1 = 15 s
Μονάδες 6
Δ4) Να υπολογίσετε το έργο της συνισταμένης των δυνάμεων που ασκούνται στο σώμα στη
χρονική διάρκεια 5→20 sec
Μονάδες 6

ΘΕΜΑ 5072

ΘΕΜΑ Β

B1.

Από ένα βράχο ύψους H από την επιφάνεια της θάλασσας εκτοξεύουμε μια πέτρα Α

κατακόρυφα προς τα κάτω με ταχύτητα μέτρου υ και μια πέτρα Β ίσης μάζας με την Α,
κατακόρυφα προς τα πάνω, με ταχύτητα ίδιου μέτρου με την πέτρα Α.
Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση
Aν η αντίσταση του αέρα θεωρηθεί αμελητέα, τότε για τις κινητικές ενέργειες ΚΑ και ΚΒ
των πετρών ακριβώς πριν εισέλθουν στη θάλασσα ισχύει:
α) ΚΑ > ΚΒ

β) ΚΑ < ΚΒ

γ) ΚΑ = ΚΒ
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
(συνισταμένη) δύναμη η τιμή της οποίας σε συνάρτηση με το
χρόνο δίνεται από το διάγραμμα στη διπλανή εικόνα.
Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.
Το κιβώτιο κινείται με:
α) τη μέγιστη κατά μέτρο επιτάχυνση και τη μέγιστη κατά μέτρο ταχύτητα τη χρονική
στιγμή t1
β) τη μέγιστη κατά μέτρο επιτάχυνση και τη μέγιστη κατά μέτρο ταχύτητα τη χρονική
στιγμή t2
γ) τη μέγιστη κατά μέτρο επιτάχυνση τη χρονική στιγμή t1 και τη μέγιστη κατά μέτρο
ταχύτητα τη χρονική στιγμή t2
Μονάδες 4
Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας
Μονάδες 9

ΘΕΜΑ Δ
Μικρό σώμα μάζας m = 400 g βρίσκεται αρχικά ακίνητο σε οριζόντιο επίπεδο με το οποίο
εμφανίζει συντελεστή τριβής ολίσθησης μ = 0,25. Τη χρονική στιγμή t = 0 ασκείται στο σώμα
οριζόντια σταθερή δύναμη F μέτρου ίσου με 5 Ν, μέχρι τη χρονική στιγμή t = 5 s, όπου
καταργείται. Δίνεται ότι η επιτάχυνση της βαρύτητας είναι g  10

m
και ότι η επίδραση του αέρα
s2

θεωρείται αμελητέα.
Για το χρονικό διάστημα που ασκείται η δύναμη:
Δ1) να υπολογίσετε το μέτρο της επιτάχυνσης με την οποία κινείται το σώμα
Μονάδες 7
Δ2) να σχεδιάσετε σε βαθμολογημένους άξονες το διάγραμμα ταχύτητας - χρόνου (υ-t).
Μονάδες 5
Δ3) να υπολογίσετε το έργο της δύναμης F .
Μονάδες 6
Δ4) να υπολογίσετε το μέσο ρυθμό με τον οποίο η προσφερόμενη στο σώμα ενέργεια μετατρέπεται
σε θερμότητα
Μονάδες 7

ΘΕΜΑ 5076
ΘΕΜΑ Β
B1. Σώμα που κινείται έχει κινητική ενέργεια ίση με 1 J.
Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση
Aν το μέτρο της ταχύτητας του σώματος διπλασιαστεί τότε η κινητική του ενέργεια θα αυξηθεί
κατά:
α) 3 J

β) 4 J

γ) Δεν επαρκούν τα στοιχεία για να δοθεί απάντηση
Μονάδες 4

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 8

Β2

Σε ένα κιβώτιο που αρχικά ήταν ακίνητο πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο, ασκείται

οριζόντια δύναμη F . Το κιβώτιο κινείται πάνω στο οριζόντιο επίπεδο με ταχύτητα που αυξάνεται
ανάλογα με το χρόνο.
Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.
Η γραφική παράσταση της τιμής της δύναμης (F) που ασκείται στο κιβώτιο σε συνάρτηση με το

F

F

t
0
(α)
(β)
χρόνο (t) παριστάνεται σωστά από το διάγραμμα:
0

F

t

0

(γ)

t
Μονάδες 4

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 9

ΘΕΜΑ Δ
Κύβος μάζας m είναι αρχικά ακίνητος σε οριζόντιο δάπεδο.
Στον κύβο ασκείται σταθερή δύναμη

οπότε αυτός αρχίζει

να κινείται στο οριζόντιο δάπεδο. Κατά τη κίνηση του κύβου
ασκείται σε αυτόν τριβή Τ =6Ν, η αντίσταση του αέρα
θεωρείται αμελητέα. Μετά από μετατόπιση κατά x = 4 m στο οριζόντιο δάπεδο ο κύβος κινείται με
ταχύτητα μέτρου υ = 4

m
. Το έργο της
s

στην παραπάνω μετατόπιση είναι WF = 32 J. Να

υπολογίσετε:
Δ1) το έργο της τριβής στη παραπάνω μετατόπιση.
Μονάδες 6
Δ2) το μέτρο της δύναμη

.
Μονάδες 6

Δ3) τη μάζα του κύβου.
Μονάδες 7
Δ4) το μέτρο της οριζόντιας δύναμης που πρέπει να ασκηθεί στον κύβο ώστε να αποκτήσει
κινητική ενέργεια Κ= 18 J σε χρονικό διάστημα 2 s αν γνωρίζετε ότι αυτός βρίσκεται αρχικά
ακίνητος σε λείο οριζόντιο δάπεδο.
Μονάδες 6

ΘΕΜΑ 5082
ΘΕΜΑ Β
Στο διπλανό σχήμα φαίνεται η γραφική

υ (m/s)

παράσταση της ταχύτητας ενός οχήματος που

10

κινείται σε ευθύγραμμο δρόμο, σε συνάρτηση με το

8

B1.

χρόνο.
Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση
Η μετατόπιση του οχήματος από τη χρονική

0

4

t (s)

στιγμή t = 0 s έως τη χρονική στιγμή t = 4 s είναι ίση
με:
α) 36 m

β) 40 m

γ) 32 m
Μονάδες 4

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 8

B2.

Δύο αυτοκίνητα Α1 και Α2 με μάζες m1 και m2 αντίστοιχα (με m1 > m2), κινούνται σε

ευθύγραμμο τραχύ δρόμο έχοντας την ίδια κινητική ενέργεια. Κάποια χρονική στιγμή οι οδηγοί
εφαρμόζουν τα φρένα οπότε μπλοκάρουν τους τροχούς. Τότε ασκείται (συνολική) δύναμη τριβής
ίδιου μέτρου και στα δύο αυτοκίνητα με αποτέλεσμα να σταματήσουν.
Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση
Για τα διαστήματα s1 και s2 αντίστοιχα που διάνυσαν τα αυτοκίνητα Α1 και Α2 από τη
στιγμή του φρεναρίσματος μέχρι να σταματήσουν ισχύει η σχέση:
α).s1 > s2

β). s2 > s1

γ) s1 = s2

.
Μονάδες 4

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας
Μονάδες 9

ΘΕΜΑ Δ
Tα σώματα του σχήματος Σ1 και Σ2 έχουν μάζες m1 = 4 Kg και m2 = 2 Kg
αντίστοιχα και συνδέονται με αβαρές νήμα. Στο Σ1 ασκείται σταθερή

F

κατακόρυφη δύναμη με μέτρο F = 90 Ν και το σύστημα το σωμάτων, την
χρονική στιγμή t = 0, αρχίζει να ανεβαίνει κατακόρυφα, με το νήμα
τεντωμένο. Δίνεται ότι η επιτάχυνση της βαρύτητας ίση με g=10

Σ1

m
και η
s2

αντίσταση του αέρα είναι αμελητέα..

Σ2

Δ1) Να σχεδιάσετε τις δυνάμεις που ασκούνται σε κάθε σώμα και να
εφαρμόσετε για το καθένα το θεμελιώδη νόμο της Μηχανικής .
Μονάδες 6
Δ2 ) Να υπολογίσετε την επιτάχυνση των σωμάτων
Μονάδες 6
Δ3) Να υπολογίσετε το συνολικό έργο των βαρών των σωμάτων όταν αυτά έχουν ανυψωθεί κατά h
= 10 m πάνω από την αρχική τους θέση
Μονάδες 7
Δ4) Να υπολογίσετε τη συνολική κινητική ενέργεια των σωμάτων όταν αυτά έχουν ανυψωθεί
κατά h =10 m πάνω από την αρχική τους θέση
Μονάδες 6

ΘΕΜΑ 5090
ΘΕΜΑ Β
Β1.

Δύο κινητά Α και Β κινούνται κατά μήκος του προσανατολισμένου άξονα x΄x, προς τη

θετική φορά του άξονα και τη χρονική στιγμή t = 0 βρίσκονται και τα δύο στη θέση xo = 0. Οι
εξισώσεις κίνησης των κινητών Α και Β είναι της μορφής xΑ= 6t (S.I.) και xΒ= 2t2 (S.I.) αντίστοιχα,
για t  0 .
Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση
Τα δύο κινητά θα βρεθούν στην ίδια θέση (εκτός της θέσης xo = 0), τη χρονική στιγμή:
α) t1 = 2 s

β) t1 = 3 s

γ) t1 = 1,5 s
Μονάδες 4

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας
Μονάδες 8
Β2.

Σφαίρα μικρών διαστάσεων βρίσκεται ακίνητη σε μικρό ύψος h πάνω από το έδαφος. Στο

ύψος αυτό με επίπεδο αναφοράς για τη δυναμική ενέργεια το έδαφος, η σφαίρα έχει δυναμική
ενέργεια ίση με 120 J. Η σφαίρα αφήνεται ελεύθερη, οπότε εκτελεί ελεύθερη πτώση με την
επίδραση του αέρα να θεωρείται αμελητέα.
Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση
Όταν η σφαίρα βρεθεί σε απόσταση ίση με h/3, από το σημείο εκκίνησης, τότε η δυναμική
της ενέργεια U και η κινητική της ενέργεια K θα είναι αντίστοιχα:
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 δικαιολογήσετε την επιλογή σας
Μονάδες 9

ΘΕΜΑ Δ
Δυο σώματα Σ1 και Σ2 με μάζες m1 =3 Kg και m2 = 2 Kg αντίστοιχα και
είναι συγκολλημένα. Το συσσωμάτωμα αρχικά είναι ακίνητο πάνω στο
οριζόντιο δάπεδο. Τη χρονική στιγμή t = 0 s

ασκούμε μέσω νήματος μια

κατακόρυφη σταθερή δύναμη F με μέτρο 60 Ν στο σώμα Σ1 και το
συσσωμάτωμα αρχίζει να ανυψώνεται

Σ1

κατακόρυφα . Μόλις το

Σ2

συσσωμάτωμα φτάσει σε ύψος h = 16 m από το έδαφος, το σώμα Σ2
αποκολλάται, ενώ η δύναμη

συνεχίζει να ασκείται στο σώμα Σ1. Δίνεται

ότι η επιτάχυνση της βαρύτητας είναι g=10m/s2. Θεωρήστε την αντίσταση
του αέρα αμελητέα.
Να υπολογίσετε
Δ1) την επιτάχυνση με την οποία κινείται το συσσωμάτωμα των δύο σωμάτων πριν την
αποκόλληση
Μονάδες 6
Δ2) την χρονική στιγμή που αποκολλάται το Σ2
Μονάδες 6
Δ3) τη ταχύτητα των σωμάτων Σ1 και Σ2 τη στιγμή της αποκόλλησης
Μονάδες 6
Δ4) τη βαρυτική δυναμική ενέργεια του Σ1, με επίπεδο αναφοράς το έδαφος, 1s μετά την
αποκόλληση του Σ2
Μονάδες 7

ΘΕΜΑ 5091

ΘΕΜΑ Β
Β1.

Ένας σκιέρ κινείται ευθύγραμμα σε οριζόντια

πίστα. Στη διπλανή εικόνα παριστάνεται το διάγραμμα της
θέσης του σκιέρ σε συνάρτηση με το χρόνο.
Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση
Από το διάγραμμα αυτό συμπεραίνεται ότι ο σκιέρ
εκτελεί:
α) ομαλή κίνηση
β) επιταχυνόμενη κίνηση
γ) επιβραδυνόμενη κίνηση
Μονάδες 4
Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας
Μονάδες 8
Β2.

Ένα 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 κινητική ενέργεια του κιβωτίου σ’ αυτή τη
θέση, να συμπληρώσετε τα κενά στον παρακάτω πίνακα:

x

K

0
2x
3K
4x
Μονάδες 4
Β) Να δικαιολογήσετε την απάντηση σας.
Μονάδες 9

ΘΕΜΑ Δ
Αυτοκίνητο μάζας m = 103 kg κινείται
πάνω σε ένα ευθύγραμμο οριζόντιο δρόμο,

A

Β

Γ

Δ

ο οποίος παριστάνεται στο σχήμα. Το αυτοκίνητο ξεκινά από την ηρεμία από το σημείο Α και
κινείται προς το Δ.
Η κίνηση του αυτοκινήτου από το Α ως το Β διαρκεί 10 s και η συνισταμένη των δυνάμεων που
ασκούνται σ’ αυτό είναι οριζόντια σταθερού μέτρου 2103 Ν. Στη συνέχεια το αυτοκίνητο κινείται
από το Β ως το Γ με σταθερή την ταχύτητα που απέκτησε για 20 s. Τέλος από το Γ ως το Δ
επιβραδύνεται ομαλά μέχρι που σταματά. Η συνισταμένη των δυνάμεων στην φάση της
επιβράδυνσης από το Γ ως το Δ είναι αντίρροπη της κίνησης και έχει σταθερό μέτρο 2103 Ν.
Να υπολογισθούν:
Δ1) Η επιτάχυνση του αυτοκινήτου κατά την κίνηση από το Α ως το Β
Μονάδες 5
Δ2) Η κινητική ενέργεια του αυτοκινήτου στη θέση Β καθώς και το έργο της συνισταμένης των
δυνάμεων κατά την κίνηση από το Β ως το Γ.
Μονάδες 6
Δ3) Η απόσταση από το Γ ως το Δ.
Μονάδες 6
Δ4) Η μέση ταχύτητα του αυτοκινήτου για όλη την κίνηση από το Α ως το Δ
Μονάδες 8

ΘΕΜΑ 5099
ΘΕΜΑ Β
B1. Στο κιβώτιο που φαίνεται στο διπλανό σχήμα ασκούνται
δύο οριζόντιες δυνάμεις F1 και F2 , με μέτρα F1 = 4 N και

F2

F1

F2 = 3 N. Το κιβώτιο παραμένει συνεχώς ακίνητο στο οριζόντιο δάπεδο.
Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση
Στο κιβώτιο, ασκείται από το δάπεδο στατική τριβή, η οποία έχει:
α) φορά προς τα δεξιά και μέτρο ίσο με 1 Ν.
β) φορά προς τα αριστερά και μέτρο ίσο με 1 Ν.
γ) φορά προς τα αριστερά και μέτρο ίσο με 7 Ν.
Μονάδες 4
Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας
Μονάδες 8

Β2. Μικρό σώμα είναι αρχικά ακίνητο πάνω σε λείο
οριζόντιο επίπεδο και στη θέση xο = 0 ενός οριζόντιου

F

άξονα x΄x. Στο σώμα ασκείται οριζόντια δύναμη F η
τιμή της οποίας μεταβάλλεται με τη θέση x του
σώματος, όπως φαίνεται στο διάγραμμα

0

xA

xB

x

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση
H κινητική ενέργεια του σώματος
α) από τη θέση xο = 0 m έως τη θέση xΑ παραμένει σταθερή
β) από τη θέση xΑ έως τη θέση xΒ μειώνεται
γ) από τη θέση xο = 0 m έως τη θέση xΒ αυξάνεται
Μονάδες 4
Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας
Μονάδες 9

ΘΕΜΑ Δ

Ένα αυτοκίνητο μάζας 1000 Κg κινείται ευθύγραμμα με ταχύτητα μέτρου υ =72

Km
. Τη χρονική
h

στιγμή t = 0 s ο οδηγός φρενάρει οπότε το αυτοκίνητο κινείται με σταθερή επιβράδυνση και
ακινητοποιείται τη στιγμή t1 = 4 s.
Να υπολογίσετε
Δ1) την επιβράδυνση του αυτοκινήτου
Μονάδες 6
Δ2) την κινητική ενέργεια του αυτοκινήτου την στιγμή t = 2 s
Μονάδες 6
Δ3) τη δύναμη που επιβραδύνει το αυτοκίνητο
Μονάδες 6
Δ4) Αν S είναι το διάστημα που διανύει το αυτοκίνητο μέχρι να σταματήσει όταν έχει αρχική
ταχύτητα υ =72

Km
και S΄ το διάστημα που διανύει το αυτοκίνητο μέχρι να σταματήσει αν είχε
h

αρχική ταχύτητα υ΄ =36

Km
να αποδείξετε ότι S = 4S΄ Να θεωρήσετε ότι η δύναμη που επιβραh

δύνει το αυτοκίνητο είναι ίδια και στις δυο περιπτώσεις.
Μονάδες 7

ΘΕΜΑ 5102
ΘΕΜΑ Β
Β1.

Στα παρακάτω διαγράμματα παριστάνεται η θέση ενός κινητού που κινείται ευθύγραμμα σε

συνάρτηση του χρόνου.
Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.
Από τα διαγράμματα αυτά εκείνο που αντιστοιχεί σε ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση
χωρίς αρχική ταχύτητα, είναι το διάγραμμα:

x

(β)

t

(α)
x

(γ)

t
Μονάδες 4

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

Ένα όχημα κινείται σε ευθύγραμμο οριζόντιο δρόμο με ταχύτητα μέτρου υ. Ο οδηγός του

αντιλαμβανόμενος επικίνδυνη κατάσταση μπροστά του, εφαρμόζει απότομα τα φρένα και
μπλοκάροντας τους τροχούς καταφέρνει να σταματήσει το όχημα αφού μετατοπιστεί κατά Δx.
Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.

Αν το όχημα είχε αρχικά τη διπλάσια ταχύτητα και οι συνθήκες ήταν πανομοιότυπες,
δηλαδή ο οδηγός ασκώντας τα φρένα προκαλεί δύναμη τριβής ακριβώς ίδιου μέτρου με αυτήν στην
προηγούμενη περίπτωση, τότε το όχημα θα σταματούσε αφού μετατοπιστεί κατά:
α) 2Δx

β) 4Δx

γ)

2 Δx
Μονάδες 4

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 9

ΘΕΜΑ Δ
Ένα σιδερένιο κιβώτιο μάζας m = 100 kg βρίσκεται ακίνητο στο έδαφος. Με τη βοήθεια γερανού
ασκείται στο κιβώτιο κατακόρυφη δύναμη F προς τα πάνω η τιμή της οποίας μεταβάλλεται με το
ύψος y απο το έδαφος σύμφωνα με τη σχέση F = 3000 – 100y (SI). Η δύναμη F σταματάει να
ασκείται αμέσως μετά το μηδενισμό της. Δίνεται η επιτάχυνση της βαρύτητας g = 10

m
και ότι η
s2

επίδραση του αέρα θεωρείται αμελητέα
Να υπολογίσετε:
Δ1) Σε ποιο ύψος από το έδαφος η συνισταμένη των δυνάμεων που ασκούνται στο σώμα
μηδενίζεται
Μονάδες 6
Δ2) Το έργο της δύναμης F απο τη στιγμή που άρχισε να ανυψώνεται το κιβώτιο μέχρι τη στιγμή
που μηδενίζεται η δύναμη F
Μονάδες 7
Δ3) Να χαρακτηρίσετε το είδος της κίνησης που θα εκτελέσει το κιβώτιο αμέσως μετά το
μηδενισμό της δύναμης F
Μονάδες 5
Δ4) Το μέτρο της ταχύτητας του κιβωτίου στη θέση που μηδενίζεται η δύναμη F
Μονάδες 7

ΘΕΜΑ 5112
ΘΕΜΑ Β
Β1.

Ένα κινητό κινείται ευθύγραμμα και η

τιμή της ταχύτητάς του μεταβάλλεται με το

(

m
)
s

χρόνο όπως φαίνεται στο διπλανό διάγραμμα.
Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση

0

t1

t2

t(s)

Για το είδος της κίνησης του κινητού ισχύει:
α) Σε όλο το χρονικό διάστημα 0 → t2 το κινητό εκτελεί ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη
κίνηση
β) Στο χρονικό διάστημα από t1 → t2 το κινητό εκτελεί ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση
γ) Στο χρονικό διάστημα από t1→t2 το κινητό εκτελεί ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση
Μονάδες 4
Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας
Μονάδες 8
Β2.

Σφαίρα μικρών διαστάσεων βρίσκεται ακίνητη σε μικρό ύψος h πάνω από το έδαφος. Στο

ύψος αυτό με επίπεδο αναφοράς για τη δυναμική ενέργεια το έδαφος, η σφαίρα έχει δυναμική
ενέργεια ίση με 120 J. Η σφαίρα αφήνεται ελεύθερη, οπότε εκτελεί ελεύθερη πτώση με την
επίδραση του αέρα να θεωρείται αμελητέα.
Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση
Όταν η σφαίρα βρεθεί σε απόσταση ίση με h/3, από το σημείο εκκίνησης, τότε η δυναμική
της ενέργεια U και η κινητική της ενέργεια K θα είναι αντίστοιχα:
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 δικαιολογήσετε την επιλογή σας
Μονάδες 9

ΘΕΜΑ Δ
Μικρός μεταλλικός κύβος, αφήνεται τη χρονική στιγμή t = 0 s, από ύψος h = 30 m πάνω από το
έδαφος ενώ ταυτόχρονα αρχίζει να ασκείται στον κύβο σταθερή κατακόρυφη δύναμη F με μέτρο
20 N. Ο κύβος φθάνει στο έδαφος τη χρονική στιγμή t1 = 2 s .Η επιτάχυνση της βαρύτητας στη
διάρκεια της κίνησης είναι σταθερή, με τιμή g = 10 m/s2 . Θεωρήστε ως επίπεδο αναφοράς για τη
δυναμική ενέργεια το έδαφος, καθώς και την αντίσταση του αέρα αμελητέα
Να υπολογίσετε
Δ1) την επιτάχυνση του κύβου
Μονάδες 6
Δ2) τη μάζα του κύβου
Μονάδες 6
Δ3 ) την κινητική ενέργεια του κύβου όταν φθάνει στο έδαφος
Μονάδες 6
Δ4) το λόγο της κινητικής ενέργειας Κ προς τη βαρυτική δυναμική ενέργεια U του κύβου τη
στιγμή που αυτός απέχει 18 m από το έδαφος
Μονάδες 7

ΘΕΜΑ 5119
ΘΕΜΑ Β
Β1.

Στο

διπλανό

σχήμα

φαίνονται

δύο

2υ

υ

αμαξάκια Α και Β με μάζες m και 2m αντίστοιχα.
Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση

A

Αν τα αμαξάκια κινούνται σε αντίθετες

B

m

2m

κατευθύνσεις, όπως φαίνεται στο σχήμα και το A
έχει ταχύτητα διπλάσιου μέτρου από του B τότε:
α) το αμαξάκι Α έχει διπλάσια κινητική ενέργεια από το αμαξάκι Β.
β) το αμαξάκι Β έχει διπλάσια κινητική ενέργεια από το αμαξάκι Α .
γ) τα δυο αμαξάκια έχουν ίσες κινητικές ενέργειες.
Μονάδες 4
Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας
Μονάδες 8
Β2. Ο κύβος Κ βρίσκεται πάνω σε μια
σανίδα, η οποία κινείται οριζόντια με

K

F

επιτάχυνση ίση με α, με την επίδραση
οριζόντιας δύναμης μέτρου F, όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα. Ο κύβος Κ κινείται μαζί με την
σανίδα χωρίς να ολισθαίνει πάνω σε αυτήν.
Α) Να αντιγράψετε το σχήμα στη κόλλα του γραπτού σας και να σχεδιάσετε τις δυνάμεις
που ασκούνται στον κύβο.
Μονάδες 4
Β) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση
Ποια συνιστώσα δύναμης από αυτές που ασκούνται στον κύβο, τον αναγκάζει να κινείται μαζί µε
τη σανίδα.
α) Η δύναμη F

β) Το βάρος του

γ) Η στατική τριβή
Μονάδες 4

Γ) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας
Μονάδες 5

ΘΕΜΑ Δ
Ένας γερανός ανεβάζει ένα κιβώτιο μάζας 100 kg με
σταθερή ταχύτητα σε ύψος h = 45 m από το έδαφος σε
χρονικό διάστημα 1min. Θεωρήστε την αντίσταση του
αέρα αμελητέα και την επιτάχυνση της βαρύτητας ίση
με g=10

m2
.
s2

Να υπολογίσετε:
Δ1) το μέτρο της ανυψωτικής δύναμης που δέχεται το
κιβώτιο από το γερανό
Μονάδες 6
Δ2) την ενέργεια προσφέρει ο γερανός στο κιβώτιο για να το ανεβάσει σε ύψος h;
Μονάδες 7
Δ3) την ισχύ που ανέπτυξε ο γερανός.
Μονάδες 7
Δ4) Αν τη στιγμή που το κιβώτιο έχει ανυψωθεί σε h = 45m και έχει σταματήσει, κοπεί το
συρματόσχοινο σε πόσο χρόνο θα φτάσει στο έδαφος
Μονάδες 5

ΘΕΜΑ 5125
ΘΕΜΑ Β
Β1.

Μικρό σώμα κινείται ευθύγραμμα με σταθερή ταχύτητα μέτρου 10 m/s. Τη χρονική στιγμή

t = 0 s αρχίζει να επιβραδύνεται με σταθερό ρυθμό ίσο με 2,5 m/s2.
Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.
Η μετατόπιση του σώματος από τη χρονική στιγμή t = 0 s μέχρι να σταματήσει, θα είναι ίση με:
α) 40 m

β) 4 m

γ) 20 m
Μονάδες 4

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας
Μονάδες 8
Β2.

Σφαίρα μικρών διαστάσεων βρίσκεται ακίνητη σε μικρό ύψος h πάνω από το έδαφος. Στο

ύψος αυτό με επίπεδο αναφοράς για τη δυναμική ενέργεια το έδαφος, η σφαίρα έχει δυναμική
ενέργεια ίση με 120 J. Η σφαίρα αφήνεται ελεύθερη, οπότε εκτελεί ελεύθερη πτώση με την
επίδραση του αέρα να θεωρείται αμελητέα.
Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση
Όταν η σφαίρα βρεθεί σε απόσταση ίση με h/3, από το σημείο εκκίνησης, τότε η δυναμική
της ενέργεια U και η κινητική της ενέργεια K θα είναι αντίστοιχα:
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 δικαιολογήσετε την επιλογή σας
Μονάδες 9

ΘΕΜΑ Δ
Ένα τρακτέρ σέρνει μέσω αλυσίδας ένα κουτί με εργαλεία μάζας m = 100 Kg με σταθερή ταχύτητα

μέτρου υ = 5 m/s πάνω σε ευθύγραμμο οριζόντιο δρόμο. Η δύναμη F που ασκείται στο κουτί από
την αλυσίδα είναι οριζόντια. Ξαφνικά σπάει η αλυσίδα οπότε το κουτί ολισθαίνει λίγο ακόμα
επιβραδυνόμενο μέχρι που σταματά. Δίνεται ο συντελεστής τριβής ολίσθησης μεταξύ του κουτιού
και του δρόμου μ=0,4 , η επιτάχυνση της βαρύτητας ίση με g=10

m
και ότι η αντίσταση του αέρα
s2

είναι αμελητέα..
Να υπολογισθούν:
Δ1) Η τριβή που ασκείται στο κουτί.
Μονάδες 6

Δ2) Ο ρυθμός με τον οποίο προσφέρεται ενέργεια στο κουτί μέσω του έργου της δύναμης F (ισχύς)
κατά τη διάρκεια της κίνησης με σταθερή ταχύτητα.
Μονάδες 6
Δ3) Το έργο της τριβής από τη θέση που σπάει η αλυσίδα ως την θέση που σταμάτησε το κουτί.
Μονάδες 6
Δ4) Ο μέσος ρυθμός απώλειας ενέργειας του κουτιού λόγω τριβής (μέση ισχύς) από τη στιγμή που
σπάει η αλυσίδα ως την στιγμή που σταμάτησε.
Μονάδες 7

ΘΕΜΑ 5137
ΘΕΜΑ Β
m
Ένα κινητό κινείται ευθύγραμμα και η τιμή της ταχύτητάς υ( s )
του μεταβάλλεται με το χρόνο όπως φαίνεται στο διπλανό
20

Β1.

διάγραμμα.
Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.
Κατά την κίνηση του κινητού, από τη χρονική στιγμή t = 0, μέχρι
να σταματήσει, το κινητό κινείται με:
α) επιτάχυνση ίση με 4 m/s2 και μετατοπίζεται κατά 50 m.
β) επιτάχυνση ίση με – 4 m/s2 και μετατοπίζεται κατά 100 m.

0

5 t( s )

γ) επιτάχυνση ίση με – 4 m/s2 και μετατοπίζεται κατά 50 m.
Μονάδες 4
Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 8
Β2.

Σφαίρα μικρών διαστάσεων βρίσκεται ακίνητη σε μικρό ύψος h πάνω από το έδαφος. Στο

ύψος αυτό με επίπεδο αναφοράς για τη δυναμική ενέργεια το έδαφος, η σφαίρα έχει δυναμική
ενέργεια ίση με 120 J. Η σφαίρα αφήνεται ελεύθερη, οπότε εκτελεί ελεύθερη πτώση με την
επίδραση του αέρα να θεωρείται αμελητέα.
Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση
Όταν η σφαίρα βρεθεί σε απόσταση ίση με h/3, από το σημείο εκκίνησης, τότε η δυναμική
της ενέργεια U και η κινητική της ενέργεια K θα είναι αντίστοιχα:
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 δικαιολογήσετε την επιλογή σας
Μονάδες 9

ΘΕΜΑ Δ
Ένα μικρό σώμα μάζας 2 kg βρίσκεται αρχικά ακίνητο πάνω σε οριζόντιο δάπεδο. Τη χρονική
στιγμή t = 0 ασκείται στο σώμα σταθερή οριζόντια δύναμη . Η δύναμη ασκείται στο σώμα μέχρι
τη χρονική στιγμή t1 = 4 s οπότε εκείνη τη στιγμή έχει αποκτήσει ταχύτητα μέτρου υ1 = 20 m/s .Τη
χρονική στιγμή t1 η δύναμη καταργείται και το σώμα επιβραδύνεται ομαλά μέχρι τη χρονική στιγμή
t2 = 12 s που η ταχύτητά του μηδενίζεται. Δίνεται η επιτάχυνση της βαρύτητας g = 10 m/s2.
Να υπολογίσετε:
Δ1) την επιβράδυνση που προκαλεί η τριβή στο χρονικό διάστημα t1→ t2.
Μονάδες 5
Δ2) το συντελεστή τριβής ολίσθησης μεταξύ σώματος και δαπέδου.
Μονάδες 6
Δ3) το μέτρο της δύναμης

.
Μονάδες 7

Δ4) το έργο της τριβής από τη χρονική στιγμή t = 0, μέχρι τη χρονική στιγμή που σταματά το
σώμα.
Μονάδες 7

ΘΕΜΑ 5140
ΘΕΜΑ Β
B1. Στο κιβώτιο που φαίνεται στο διπλανό σχήμα ασκούνται
δύο οριζόντιες δυνάμεις F1 και F2 , με μέτρα F1 = 4 N και

F2

F1

F2 = 3 N. Το κιβώτιο παραμένει συνεχώς ακίνητο στο οριζόντιο δάπεδο.
Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση
Στο κιβώτιο, ασκείται από το δάπεδο στατική τριβή, η οποία έχει:
α) φορά προς τα δεξιά και μέτρο ίσο με 1 Ν.
β) φορά προς τα αριστερά και μέτρο ίσο με 1 Ν.
γ) φορά προς τα αριστερά και μέτρο ίσο με 7 Ν.
Μονάδες 4
Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας
Μονάδες 8

Β2. Μικρό σώμα είναι αρχικά ακίνητο πάνω σε λείο
οριζόντιο επίπεδο και στη θέση xο = 0 ενός οριζόντιου

F

άξονα x΄x. Στο σώμα ασκείται οριζόντια δύναμη F η
τιμή της οποίας μεταβάλλεται με τη θέση x του
σώματος, όπως φαίνεται στο διάγραμμα

0

xA

xB

x

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση
H κινητική ενέργεια του σώματος
α) από τη θέση xο = 0 m έως τη θέση xΑ παραμένει σταθερή
β) από τη θέση xΑ έως τη θέση xΒ μειώνεται
γ) από τη θέση xο = 0 m έως τη θέση xΒ αυξάνεται
Μονάδες 4
Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας
Μονάδες 9

ΘΕΜΑ Δ
Μικρό βαγονάκι μάζας 10 Kg κινείται σε ευθύγραμμες λείες οριζόντιες τροχιές με ταχύτητα μέτρου
υο= 10 m/s. Τη χρονική στιγμή t = 0 s στο βαγονάκι ασκείται σταθερή δύναμη ίδιας διεύθυνσης με
αυτήν της υο, με αποτέλεσμα τη χρονική στιγμή t1 = 4 s να κινείται με την αρχική φορά αλλά με
ταχύτητα μέτρου υ1 = 2 m/s.
Κάποια χρονική στιγμή μετά την t1 η ταχύτητα του μηδενίζεται και στη συνέχεια το βαγονάκι
κινείται σε αντίθετη σε σχέση με την αρχική του κατεύθυνση.
Να υπολογίσετε:
Δ1) Τη τιμή της επιτάχυνσης με την οποία κινείται το βαγονάκι .
Μονάδες 6
Δ2) Το μέτρο της δύναμης που ασκήθηκε στο βαγονάκι .
Μονάδες 6
Δ3) Το έργο της δύναμης από τη χρονική στιγμή t = 0 s μέχρι τη χρονική στιγμή που η ταχύτητα
του μηδενίζεται στιγμιαία.
Μονάδες 6
Δ4) Να παραστήσετε γραφικά το μέτρο της ταχύτητας του, σε συνάρτηση με το χρόνο σε σύστημα
βαθμολογημένων αξόνων για το χρονικό διάστημα 0 s → 10 s
Μονάδες 7

ΘΕΜΑ 5146

ΘΕΜΑ Β
Β1. Σώμα βάρους 10 Ν διατηρείται ακίνητο στο πάτωμα. Στο σώμα ασκείται
κατακόρυφη δύναμη μέτρου F (μετρημένη σε Ν) με φορά προς τα πάνω. Το μέτρο
της δύναμης διαρκώς αυξάνεται.
Α) Συμπληρώστε στον πίνακα το μέτρο της κάθετης δύναμης επαφής Ν, που
ασκείται το από το πάτωμα στο σώμα

F

N

0
2
6

Μονάδες 4
Β) Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας.

10

Μονάδες 8
Β2. Σώμα μάζας 1 Kg πέφτει από ύψος h = 5 m πάνω απο το έδαφος. Το σώμα φτάνει στο έδαφος
με ταχύτητα μέτρου 5 m/sec.Δίνεται η επιτάχυνση της βαρύτητας g = 10 m/s2
Α) Ισχύει η διατήρηση της μηχανικής ενέργειας για την πτώση αυτή.
Μονάδες 4
Β) Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας
Μονάδες 9

ΘΕΜΑ Δ
Ο θάλαμος ενός ανελκυστήρας μαζί με τους επιβάτες έχει
μάζα m = 400 kg και αρχίζει την στιγμή to = 0 s να κατεβαίνει

u(m/s)

από τον 4ο όροφο ενός κτιρίου στο ισόγειο. Στον

2

ανελκυστήρα εκτός από το βάρος του ασκείται μέσω ενός
0

4

8

12

t(s)

συρματόσχοινου και μια κατακόρυφη προς τα πάνω δύναμη

F . Στο σχήμα παριστάνεται το μέτρο της ταχύτητας του ανελκυστήρα με το χρόνο κατά την
κάθοδό του. Δίνεται η επιτάχυνση της βαρύτητας ίση με g=10

m
και ότι η αντίσταση του αέρα
s2

είναι αμελητέα..
Δ1) Να χαρακτηρίσετε τις κινήσεις που εκτελεί ο θάλαμος και να υπολογίσετε την τιμή της
επιτάχυνσή του σε κάθε μια από αυτές.
Μονάδες 5
ο

Δ2) Να υπολογίσετε το μήκος της διαδρομής του θαλάμου από τον 4 όροφο στο ισόγειο.
Μονάδες 7


Δ3) Να υπολογίσετε το μέτρο της δύναμης F τις χρονικές στιγμές 3 s, 5 s και 9 s.
Μονάδες 6


Δ4) Να υπολογίσετε το έργο της δύναμης F σε όλη την διαδρομή της καθόδου.
Μονάδες 7

ΘΕΜΑ 5173
ΘΔΜΑ Β
Β1. Καζώο ν Μάξηνο πεξπαηνύζε από ην ζρνιείν πξνο ην ζπίηη ηνπ, είδε έλαλ ειαηνρξσκαηηζηή
λα ζηέθεηαη ζε κηα ςειή ζθαισζηά θαη λα βάθεη έλα ηνίρν. Καηά ιάζνο, ν ειαηνρξσκαηηζηήο
έζπξσμε ηνλ θνπβά κε ηελ κπνγηά (κάδαο 10 Κg) θαη ηε βνύξηζα (κάδαο 0,5 Κg). Τα δύν
αληηθείκελα έπεζαλ ζην έδαθνο ηαπηόρξνλα. Η αληίζηαζε ηνπ αέξα είλαη ακειεηέα.
Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε
α) Η δύλακε ηεο βαξύηεηαο πνπ αζθείηαη ζηνλ θνπβά κε ηελ κπνγηά έρεη κεγαιύηεξν κέηξν
από ηε δύλακε ηεο βαξύηεηαο πνπ αζθείηαη ζηε βνύξηζα.
β) Αθνύ ηα δύν αληηθείκελα θηλνύληαη κε ηελ ίδηα επηηάρπλζε, ην κέηξν ηεο δύλακεο ηεο
βαξύηεηαο πνπ αζθείηαη ζην θάζε έλα ζα πξέπεη λα είλαη ην ίδην.
γ) Η δύλακε ηεο βαξύηεηαο πνπ αζθείηαη ζηε βνύξηζα έρεη κεγαιύηεξν κέηξν ώζηε λα
θηλείηαη κε ηνλ ίδην ηξόπν όπσο ν θνπβάο.
Μονάδες 4
Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο
Μονάδες 8

Β2.

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

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

β) 2 KW

γ) 4 KW
Μονάδες 4

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγήο ζαο
Μονάδες 9

ΘΔΜΑ Γ
Σε έλα θηβώηην κάδαο 1 kg πνπ θηλείηαη
επζύγξακκα

ζε

νξηδόληην

δξόκν,

αζθείηαη ζηαζεξή νξηδόληηα δύλακε F ,

υ
F

όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα. Τν θηβώηην θηλείηαη κε ζηαζεξή ηαρύηεηα κέηξνπ 10 m/s. Ο ζπληειεζηήο
ηξηβήο νιίζζεζεο κεηαμύ ηνπ θηβσηίνπ θαη ηνπ δξόκνπ είλαη μ = 0,2.
Τε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s έλαο καζεηήο μεθηλά λα παξαηεξεί ηελ θίλεζε ηνπ θηβσηίνπ. 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
Θεσξήζηε ηελ επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο ίζε κε g = 10m/s2 θαη όηη ε αληίζηαζε ηνπ αέξα είλαη
ακειεηέα..

ΘΕΜΑ 5180
ΘΔΜΑ Β
Β1. Έλα απηνθίλεην θηλείηαη επζύγξακκα θαη
ζην δηπιαλό δηάγξακκα παξηζηάλεηαη ε ηηκή ηεο
ηαρύηεηαο ηνπ ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλνπ.
Α) Να επηιέμηε ηε ζωζηή πξόηαζε
α) Σην ρξνληθό δηάζηεκα (1→ 2s) ε θίλεζε
είλαη επζύγξακκε νκαιή.
β) Η νιηθή κεηαηόπηζε ηνπ απηνθηλήηνπ είλαη κεδέλ.
γ) Σην ρξνληθό δηάζηεκα (2→ 3s) ε ζπληζηακέλε δύλακε πνπ αζθείηαη ζην απηνθίλεηε είλαη κεδέλ
Μονάδες 4
Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο
Μονάδες 8

Β2. Έλα

θηβώηην κάδαο 2 kg νιηζζαίλεη

ζε

νξηδόληην δάπεδν κε ηελ επίδξαζε νξηδόληηαο
δύλακεο . Τo θηβώηην νιηζζαίλεη κε επηηάρπλζε
κέηξνπ α = 1 m/s2. Δηπιαζηάδνπκε ην κέηξν ηεο δύλακεο

νπόηε ην θηβώηην νιηζζαίλεη κε

επηηάρπλζε κέηξνπ ίζνπ κε 3 m/s2. Η αληίζηαζε ηνπ αέξα ζεωξείηε ακειεηέα.
Α) Να επηιέμεηε ηελ ζωζηή απάληεζε.
Τν κέηξν ηεο δύλακεο
α) 8 N

ηζνύηαη κε
β) 4 N

γ) 6 Ν
Μονάδες 4

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.
Μονάδες 9

ΘΔΜΑ Γ
Μηθξό ζώκα κάδαο m = 400 g βξίζθεηαη αξρηθά αθίλεην ζε νξηδόληην επίπεδν κε ην νπνίν
εκθαλίδεη ζπληειεζηή ηξηβήο νιίζζεζεο μ = 0,25. Τε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 αζθείηαη ζην ζώκα
νξηδόληηα ζηαζεξή δύλακε F κέηξνπ ίζνπ κε 5 Ν, κέρξη ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 5 s, όπνπ
θαηαξγείηαη. Δίλεηαη όηη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο είλαη g  10

m
θαη όηη ε επίδξαζε ηνπ αέξα
s2

ζεωξείηαη ακειεηέα.
Γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ αζθείηαη ε δύλακε:
Γ1) λα ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο επηηάρπλζεο κε ηελ νπνία θηλείηαη ην ζώκα
Μονάδες 7
Γ2) λα ζρεδηάζεηε ζε βαζκνινγεκέλνπο άμνλεο ην δηάγξακκα ηαρύηεηαο - ρξόλνπ (υ-t).
Μονάδες 5
Γ3) λα ππνινγίζεηε ην έξγν ηεο δύλακεο F .
Μονάδες 6
Γ4) λα ππνινγίζεηε ην κέζν ξπζκό κε ηνλ νπνίν ε πξνζθεξόκελε ζην ζώκα ελέξγεηα κεηαηξέπεηαη
ζε ζεξκόηεηα
Μονάδες 7

ΘΕΜΑ 5182
ΘΔΜΑ Β
Β1. Απηνθίλεην είλαη αξρηθά αθίλεην. Τε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s ν νδεγόο ηνπ απηνθηλήηνπ, παηάεη
ην γθάδη νπόηε ην απηνθίλεην αξρίδεη λα θηλείηαη κε ζηαζεξή επηηάρπλζε α . Τε ρξνληθή ζηηγκή t1,
ην κέηξν ηεο επηηάρπλζεο αξρίδεη λα ειαηηώλεηαη κέρξη ηε ρξνληθή ζηηγκή t2 νπόηε θαη κεδελίδεηαη
Α) Να επηιέμεηε ηελ ζωζηή απάληεζε
α) Τν κέηξν ηεο ηαρύηεηαο ηνπ θηλεηνύ ηελ ρξνληθή ζηηγκή t2 είλαη κεγαιύηεξν από ην κέηξν
ηεο ηαρύηεηάο ηνπ ηε ρξνληθή ζηηγκή t1.
β) Τν κέηξν ηεο ηαρύηεηαο ηνπ θηλεηνύ ηελ ρξνληθή ζηηγκή t2 είλαη ίζν κε κεδέλ.
γ) Σην ρξνληθό δηάζηεκα 0 → t1 ην απηνθίλεην εθηειεί νκαιά επηηαρπλόκελε θίλεζε ελώ ζην
ρξνληθό δηάζηεκα t1 → t2 εθηειεί νκαιά επηβξαδπλόκελε θίλεζε
Μονάδες 4
Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο
Μονάδες 8

Β2. Σε έλα θηβώηην κάδαο m πνπ βξίζθεηαη αθίλεην πάλω ζε ιείν νξηδόληην δάπεδν

αζθείηαη

νξηδόληηα ζηαζεξή δύλακε F1 θαη ην ζώκα θηλείηαη κε επηηάρπλζε κέηξνπ α.
Α) Να επηιέμεηε ηελ ζωζηή απάληεζε
Αλ καδί κε ηελ F1 αζθνύκε ζην θηβώηην θαη δεύηεξε νξηδόληηα δύλακε F2 κε κέηξν F2 

F1
θαη
3

αληίζεηεο θαηεύζπλζεο από ηελ F1 , ηόηε ε επηηάρπλζε κε ηελ νπνία ζα θηλείηαη ην θηβώηην ζα έρεη
κέηξν ίζν κε:
α)

α
2

β)

2α
3

γ)

α
3
Μονάδες 4

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο
Μονάδες 9

ΘΔΜΑ Γ
Απηνθηλνύκελν

βαγόλη

κεηαθνξάο

ΣF(103N)

πξνζωπηθνύ ηεο εηαηξείαο ηξέλωλ κάδαο m =
5000 kg είλαη αθίλεην ζηε ζέζε xν= 0 κηαο

15

επζύγξακκεο νξηδόληηαο ζηδεξνηξνρηάο, ε
νπνία ηαπηίδεηαη κε ηνλ νξηδόληην άμνλα x΄x.

10

Τε ρξνληθή ζηηγκή tν = 0 s ην βαγόλη αξρίδεη
λα θηλείηαη. Η ζπληζηακέλε ηωλ δπλάκεωλ
ΣF

0

πνπ αζθνύληαη ζην βαγόλη είλαη

20

70

x(m)

παξάιιειε ζηε ζηδεξνηξνρηά θαη ε ηηκή ηεο κεηαβάιιεηαη ζε ζπλάξηεζε κε ηε ζέζε x ηνπ
βαγνληνύ γηα ηα πξώηα 70 m, όπωο θαίλεηαη ζην δηάγξακκα.
Να ππνινγίζεηε:
Γ1) ηελ επηηάρπλζε ηνπ βαγνληνύ ζηε ζέζε x1 = 50 m.
Μονάδες 6
Γ2) ην έξγν ηεο ζπληζηακέλεο ηωλ δπλάκεωλ θαηά ηελ κεηαηόπηζε ηνπ βαγνληνύ από ηελ ζέζε xν=
0 m έωο ηελ ζέζε x1 = 20 m.
Μονάδες 6
Γ3) ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο ηνπ βαγνληνύ ζηε ζέζε x2 = 70 m.
Μονάδες 8
Γ4) ηε κέζε ηαρύηεηα ηνπ βαγνληνύ θαηά ηελ κεηαηόπηζή ηνπ από ηελ ζέζε x1 = 20 m έωο ηελ
ζέζε x2 = 70 m.
Μονάδες 5

ΘΕΜΑ 5184
ΘΔΜΑ Β
Β1. Μηθξή ζθαίξα κάδαο m = 2 Κg αθήλεηαη από ύςνο h = 180 m πάλσ από ηελ επηθάλεηα ηνπ
εδάθνπο λα πέζεη ειεύζεξα.
Θεσξείζηε όηη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο είλαη ζηαζεξή θα ίζε κε g =10

m
θαη όηη ε επίδξαζε
s2

ηνπ αέξα είλαη ακειεηέα θαη σο επίπεδν κεδεληθήο δπλακηθήο ελέξγεηαο ζεσξνύκε ην έδαθνο.
Να

ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ηνπ παξαθάησ πίλαθα θαη λα δηθαηνινγήζεηε ηηο ηηκέο πνπ

ζπκπιεξώζαηε.

Ύυος
h (m)
180

Κινητική

Γσναμική

ενέργεια

ενέργεια

K (J)

U (J)

Τατύτητα
υ (m/s)

0

0

80
0

0
Μονάδες 12

Β2. Έλα απηνθίλεην είλαη αξρηθά αθίλεην. Ο νδεγόο ηνπ απηνθηλήηνπ ηε ρξνληθή ζηηγκή t0 = 0 s,
παηάεη ην γθάδη νπόηε ην απηνθίλεην θηλείηαη κε ζηαζεξή επηηάρπλζε θαη ηε ρξνληθή ζηηγκή t1 έρεη
δηαλύζεη δηάζηεκα S1. Τε ρξνληθή ζηηγκή t2 = 2·t1 έρεη δηαλύζεη δηάζηεκα S2.
Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε.
Τα δηαζηήκαηα S1 θαη S2 ζπλδένληαη κε ηε ζρέζε
α) S2 = S1

β) S2 = 2·S1

γ) S2 = 4·S1
Μονάδες 4

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.
Μονάδες 9

ΘΔΜΑ Γ
Μηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg βξίζθεηαη αξρηθά
αθίλεην ζε νξηδόληην επίπεδν. Τε ρξνληθή ζηηγκή t =
0 s ζην ζώκα αζθείηαη νξηδόληηα δύλακε F κε

υ(

m
)
s
40

απνηέιεζκα ην ζώκα λα αξρίζεη λα θηλείηαη θαη ε
ηηκή ηεο ηαρύηεηάο ηνπ κεηαβάιιεηαη κε ην ρξόλν
όπσο

θαίλεηαη

ζην

δηπιαλό

δηάγξακκα.

Ο

0

10

20

30 t (s)

ζπληειεζηήο ηξηβήο νιίζζεζεο κεηαμύ ηνπ ζώκαηνο θαη ηνπ επηπέδνπ είλαη μ = 0,1. Δίλεηαη όηη ε
επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο είλαη g = 10 m/s2.
Γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από 0 s  30 s:
Γ1) λα ραξαθηεξίζεηε κία πξνο κία ηηο επηκέξνπο θηλήζεηο πνπ εθηειεί ην ζώκα.
Μονάδες 3
Γ2) λα πξνζδηνξίζεηε ηελ ηηκή ηεο επηηάρπλζεο ηνπ ζώκαηνο ζηηο θηλήζεηο όπνπ ε ηαρύηεηα ηνπ
κεηαβάιιεηαη θαη λα ζρεδηάζεηε ζε

ζύζηεκα βαζκνινγεκέλσλ αμόλσλ ην δηάγξακκα ηεο

επηηάρπλζεο ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν.
Μονάδες 9
Γ3) λα ζρεδηάζεηε ζε βαζκνινγεκέλνπο άμνλεο ην δηάγξακκα ηεο αιγεβξηθήο ηηκήο ηεο δύλακεο
F ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν.

Μονάδες 7
Γ4) λα ππνινγίζεηε ην έξγν ηεο ηξηβήο νιίζζεζεο.
Μονάδες 6

ΘΕΜΑ 5188
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

xA
Α) Να επηιέμεηε ηελ ζωζηή απάληεζε:

xB

x

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
Τε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 έλαο καζεηήο μεθηλά λα παξαηεξεί ηελ θίλεζε ελόο ζώκαηνο κάδαο m = 10
kg πνπ εθηειεί επζύγξακκε νκαιή θίλεζε ζε νξηδόληην δξόκν κε ζηαζεξή ηαρύηεηα κέηξνπ υ1 = 20
m/s. To ζώκα δηαλύεη δηάζηεκα s1 = 100 m θηλνύκελν κε ζηαζεξή ηαρύηεηα θαη ζηε ζπλέρεηα
απνθηά ζηαζεξή επηβξάδπλζε κέρξη λα ζηακαηήζεη. Αλ γλωξίδεηε όηη ε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο
επηβξαδπλόκελεο θίλεζεο είλαη Γt = 5 s ηόηε:
Γ1) λα ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο επηβξάδπλζεο ηνπ ζώκαηνο,
Μονάδες 5
Γ2) λα θαηαζθεπάζεηε ηε γξαθηθή παξάζηαζε ηνπ κέηξνπ ηεο ηαρύηεηαο ηνπ ζώκαηνο ζε
ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν ζε βαζκνινγεκέλνπο άμνλεο,
Μονάδες 7
Γ3) λα ππνινγίζεηε ηε κέζε ηαρύηεηα ηνπ ζώκαηνο γηα ηε ζπλνιηθή ρξνληθή δηάξθεηα πνπ ν
καζεηήο παξαηήξεζε ηελ θίλεζε ηνπ,
Μονάδες 7
Γ4) λα ππνινγίζεηε ηνλ ζπληειεζηή ηξηβήο νιίζζεζεο κεηαμύ ηνπ ζώκαηνο θαη ηνπ δξόκνπ ζηνλ
νπνίν θηλείηαη, αλ γλωξίδεηε όηη ε ηξηβή νιίζζεζεο είλαη ε κνλαδηθή δύλακε πνπ επηβξαδύλεη ην
ζώκα.
Μονάδες 6
Γίλεηαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο ίζε κε g = 10 m/s

2

ΘΕΜΑ 5190
ΘΔΜΑ Β
B1. Μηθξή ζθαίξα αθήλεηαη λα πέζεη από κηθξό ύςνο h πάνω από το έδαφος, εθηειώληαο ειεύζεξε
πηώζε. Θεσξείζηε όηη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο g είλαη ζηαζεξή θαη όηη ε επίδξαζε ηνπ αέξα
είλαη ακειεηέα..
(Ι)

(ΙΙ)
U

(ΙΙΙ)

K

K

K

U
U

h/2

0

h y

h/2

0

h/2

h y 0

h y

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

(β) ΙΙ

(γ) ΙΙΙ

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.
Μονάδες 8

B2. Έλα ζώκα είλαη αθίλεην πάλσ ζε νξηδόληην επίπεδν. Σην

F (N)
80

ζώκα ηε ρξνληθή ζηηγκή t0 = 0 αξρίδεη λα αζθείηαη νξηδόληηα
δύλακε F, ηεο νπνίαο ην κέηξν ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν

40

θαίλεηαη ζην δηάγξακκα. Τν ζώκα ζηε ρξνληθή δηάξθεηα απν
0→10 sec παξακέλεη αθίλεην ελώ ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 10 s

0

5

10 t (s)

αξρίδεη λα θηλείηαη.
Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε
Η δύλακε ηξηβήο πνπ αζθείηαη ζην ζώκα ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 10 s έρεη κέηξν 80 Ν. Ο ζσζηόηεξν
ραξαθηεξηζκόο γηα απηή είλαη:
α) Σηαηηθή ηξηβή

β) Τξηβή νιίζζεζεο

γ) Οξηαθή ηξηβή
Μονάδες 4

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο
Μονάδες 9

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

Σηνλ θύβν αζθείηαη ζηαζεξή νξηδόληηα δύλακε F θαη θηλείηαη επζύγξακκα κε ζηαζεξή
επηηάρπλζε. Με ηε βνήζεηα ζπζηήκαηνο θσηνππιώλ 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 κέζσ ηνπ έξγνπ ηεο δύλακεο F ), ζην παξαπάλσ ρξνληθό δηάζηεκα ησλ 2 s είλαη Ρκ = 98
W. Επίζεο, έρεη κεηξεζεί πεηξακαηηθά ν ζπληειεζηήο ηξηβήο νιίζζεζεο κεηαμύ ηνπ θύβνπ θαη ηνπ
δηαδξόκνπ θαη βξέζεθε μ = 0,2. Δίλεηαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο g = 10 m/s2 θαη όηη ε
επίδξαζε ηνπ αέξα ζεσξείηαη ακειεηέα.
Να ππνινγίζεηε:
Γ1) ην κέηξν ηεο επηηάρπλζεο κε ηελ νπνία θηλείηαη ν θύβνο,
Μονάδες 5

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

Γ3) ην κέηξν ηεο δύλακεο F .

Μονάδες 7
Γ4) ηε κάδα ηνπ θύβνπ.
Μονάδες 7

ΘΕΜΑ 5200
Β ΘΔΜΑ
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
Σην δηάγξακκα ηνπ ζρήκαηνο θαίλεηαη

υ (m/s)

ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο ηηκήο ηεο
ηαρύηεηαο ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν
γηα

έλα

ζώκα

πνπ

θηλείηαη

20

ζε
10

επζύγξακκν δξόκν.
Γ1) Να ππνινγίζεηε ηηο επηηαρύλζεηο α1
θαη α2 κε ηηο νπνίεο θηλείηαη ην ζώκα

0

θαηά ηα ρξνληθά δηαζηήκαηα 0 s – 4 s

4

8

10

t (s)

θαη 8 s – 10 s αληίζηνηρα.
Μονάδες 5
Γ2) Να θαηαζθεπάζεηε ζε βαζκνινγεκέλνπο άμνλεο ηε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο ηηκήο ηεο
επηηάρπλζεο κε ηελ νπνία θηλείηαη ην ζώκα ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν, από ηε ρξνληθή ζηηγκή t =
0 s έωο θαη ηελ ρξνληθή ζηηγκή t = 10 s.
Μονάδες 6
Γ3) Να ππνινγίζεηε ηε κέζε ηαρύηεηα ηνπ ζώκαηνο θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα 0 s – 10 s
Μονάδες 7
Γ4) Αλ Κ1 θαη Κ2 είλαη νη ηηκέο ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο ηνπ ζώκαηνο ηηο ρξνληθέο ζηηγκέο t1 = 2 s
θαη t2 = 9 s αληίζηνηρα, λα ππνινγίζεηε ην ιόγν

K1
K2

Μονάδες 7

ΘΕΜΑ 5203
ΘΔΜΑ Β
Β1. Μία κπάια θηλείηαη ππό ηελ επίδξαζε κόλν ηνπ βάξνπο ηεο θαη δηέξρεηαη δηαδνρηθά από ηα
ζεκεία Α, Β, Γ.
Α) Αθνύ κεηαθέξεηε ηνλ παξαθάηω πίλαθα ζηελ θόιια ζαο λα ηνλ ζπκπιεξώζεηε. Σηνλ
πίλαθα δίλνληαη θάπνηεο από ηηο ηηκέο ηεο θηλεηηθήο, ηεο δπλακηθήο θαη ηεο κεραληθήο ελέξγεηαο
ηεο κπάιαο ζηα ζεκεία Α, Β, Γ.
Σεκείν

Κηλεηηθή ελέξγεηα (J)

Γπλακηθή ελέξγεηα (J)

Μεραληθή ελέξγεηα (J)

80

100

Α
Β

40

Γ

10
Μονάδες 4

Β) Να εμεγήζεηε πωο ππνινγίζαηε θάζε ηηκή ελέξγεηαο κε ηελ νπνία ζπκπιεξώζαηε ηνλ
πίλαθα.
Μονάδες 8

Β2. Γεξαλόο αζθεί ζε θηβώηην θαηαθόξπθε δύλακε F κε ηελ επίδξαζε ηεο νπνίαο ην θηβώηην
θαηεβαίλεη θαηαθόξπθα κε επηηάρπλζε κέηξνπ

g
, όπνπ g ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο.
2

Α) Να επηιέμεηε ηελ ζωζηή απάληεζε:
Αλ ε αληίζηαζε ηνπ αέξα είλαη ακειεηέα, ηόηε γηα ην κέηξν F ηεο δύλακεο F θαη ην κέηξν
Β ηνπ βάξνπο ηνπ θηβωηίνπ ηζρύεη .
α) F =

Β
2

β) F = 2Β

γ) F = Β
Μονάδες 4

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο
Μονάδες 9

ΘΔΜΑ Γ
υ(m/s)
Σην δηπιαλό δηάγξακκα

θαίλεηαη ε

γξαθηθή παξάζηαζε ηεο ηηκήο ηεο

50

ηαρύηεηαο ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν
γηα έλα ζώκα κάδαο m = 2 kg πνπ
θηλείηαη

ζε

νξηδόληην

επζύγξακκν

0

δξόκν.
Γ1) Αληιώληαο πιεξνθνξίεο από ην

10

20

-30

30

t(s)

0

δηάγξακκα λα ππνινγίζεηε ηελ ηηκή ηεο
επηηάρπλζεο κε ηελ νπνία θηλείηαη ην
ζώκα ζηα ρξνληθά δηαζηήκαηα, 0 s  10 s, 10 s  20 s θαη 20 s  30 s.
Μονάδες 6
Γ2) Να θαηαζθεπάζεηε ηε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο αιγεβξηθήο ηηκήο ηεο επηηάρπλζεο ηνπ ζώκαηνο
ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν ζε βαζκνινγεκέλνπο άμνλεο γηα ηo ρξνληθό δηάζηεκα από 0 s  30 s.
Μονάδες 6
Γ3) Να ππνινγίζεηε ηε κέζε ηαρύηεηα ηνπ ζώκαηνο γηα ηo ρξνληθό δηάζηεκα από 0 s  30 s.
Μονάδες 6
Γ4) Να ππνινγίζεηε ην έξγν ηεο ζπληζηακέλεο δύλακεο γηα ηo ρξνληθό δηάζηεκα από 10 s  30 s.
Μονάδες 7

ΘΕΜΑ 5208
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
Σε έλα θηβώηην κάδαο m = 10 kg, ην νπνίν αξρηθά εξεκεί πάλσ ζε νξηδόληην δάπεδν, αξρίδεη ηε
ρξνληθή ζηηγκή to = 0 s λα αζθείηαη ζηαζεξή νξηδόληηα δύλακε F κέηξνπ 60 N. Η δύλακε παύεη λα
αζθείηαη ηε ρξνληθή ζηηγκή t1 = 5 s, θαηά ηελ νπνία ε ηαρύηεηα ηνπ θηβσηίνπ είλαη υ1 = 20 m/s. Σηε
ζπλέρεηα ην θηβώηην νιηζζαίλεη ζην δάπεδν κέρξη πνπ ζηακαηά. Δίλεηαη όηη ε επηηάρπλζε ηεο
βαξύηεηαο είλαη g = 10 m/s2 θαη όηη ε αληίζηαζε ηνπ αέξα ζεσξείηαη ακειεηέα.
Να ππνινγίζεηε:
Γ1) ηελ επηηάρπλζε ηνπ θηβσηίνπ ζην ρξνληθό δηάζηεκα από to = 0 s έσο t1 = 5 s.
Μονάδες 4
Γ2) ηo ζπληειεζηή ηξηβήο νιίζζεζεο κεηαμύ ηνπ θηβσηίνπ θαη ηνπ δαπέδνπ.
Μονάδες 7

Γ3) ην έξγν ηεο δύλακεο F ζην ρξνληθό δηάζηεκα από to = 0 έσο t1 = 5 s.

Μονάδες 7
Γ4) ην ζπλνιηθό δηάζηεκα πνπ δηάλπζε ην θηβώηην πάλσ ζην δάπεδν.
Μονάδες 7
.

ΘΕΜΑ 5213
Β ΘΔΜΑ
Β1. Γεξαλόο αζθεί ζηαζεξή θαηαθόξπθε δύλακε κέηξνπ F ζε έλα θηβώηην βάξνπο Β ην νπνίν
απνθηά θαηαθόξπθε επηηάρπλζε κε θνξά πξνο ηα πάλω κέηξνπ

g
, όπνπ g ε επηηάρπλζε ηεο
3

βαξύηεηαο. Σην θηβώηην ζε 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:
(α) F 

1
B
3

(β) F 

4
B
3

(γ) F 

2
B
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 θαηέιεμαλ ζε 5 πεηξακαηηθέο ηηκέο ηαρύηεηαο ηηο νπνίεο
ηνπνζέηεζαλ ζε βαζκνινγεκέλνπο άμνλεο ηαρύηεηαο - ρξόλνπ. Ο θαζέλαο όκωο ράξαμε ηελ επζεία
ζε δηθό ηνπ δηάγξακκα. Τα δηαγξάκκαηα ηωλ καζεηώλ θαίλνληαη ζηα παξαθάηω ζρήκαηα.
υ(m/s)

υ(m/s)

υ(m/s)
(I)

(III)

(II)

15

15

15

1

1

1

05

05

05

0

1

2

3

4

t(s)

0

1

2

3

4

t(s)

0

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
Έλα θηβώηην κάδαο 20Kg είλαη αξρηθά αθίλεην ζε νξηδόληην δάπεδν. Τε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s κε
ηε βνήζεηα ελόο ζρνηληνύ αζθνύκε ζην θηβώηην ζηαζεξή νξηδόληηα δύλακε F κε κέηξν 50N. Τε
ρξνληθή ζηηγκή t = 2 s ην θηβώηην έρεη κεηαηνπηζηεί θαηά Δx = 4 m πάλω ζην νξηδόληην δάπεδν.
Να ππνινγίζεηε:
Γ1) Τελ επηηάρπλζε κε ηελ νπνία θηλείηαη ην θηβώηην.
Μονάδες 6
Γ2) Το ζπληειεζηή ηξηβήο κεηαμύ θηβωηίνπ θαη δαπέδνπ.
Μονάδες 7
Γ3) Τν έξγν ηεο δύλακεο ηξηβήο από ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s κέρξη ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ ην
θηβώηην θηλείηαη κε ηαρύηεηα κέηξνπ 2m/s.
Μονάδες 7
Γ4) Να παξαζηήζεηε γξαθηθά ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο ηνπ θηβωηίνπ ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν ζε
ζύζηεκα βαζκνινγεκέλωλ αμόλωλ γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα 0 s →2 s
Μονάδες 5

ΘΕΜΑ 5216
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 ζην θύβν Α ζπγθνιιήζνπκε έλαλ άιιν θύβν Β κάδαο
3m ηόηε πξνθύπηεη ζώκα Γ.
Α) Να επηιέμεηε ηελ ζωζηή απάληεζε
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

F(N)

νξηδόληηα δύλακε ζηαζεξήο δηεύζπλζεο κε απνηέιεζκα
απηό λα αξρίζεη λα θηλείηαη επζύγξακκα πάλω ζην δάπεδν.
Η επίδξαζε ηνπ αέξα ζεωξείηαη ακειεηέα. Σην δηπιαλό
δηάγξακκα 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 ηελ ζωζηή απάληεζε
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
Ο ζάιακνο ελόο αλειθπζηήξα κάδαο m = 200 kg εξεκεί ζηελ θνξπθή ηνπ θξεαηίνπ. Ξαθληθά ηε
ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s ζπάεη ην ζπξκαηόζρνηλν πνπ ζπγθξαηεί ην ζάιακν. Ο ζάιακνο εθηειεί γηα 1
s ειεύζεξε πηώζε θαη ζηε ζπλέρεηα ελεξγνπνηείηαη ζύζηεκα αζθαιείαο πνπ έρεη ωο απνηέιεζκα λα
αζθείηαη ζην ζάιακν θαηαθόξπθε πξνο ηα πάλω ζηαζεξή δύλακε, κέηξνπ 4000 Ν, νπόηε ν
ζάιακνο επηβξαδύλεηαη κέρξη πνπ ζηακαηά. Γίλεηαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο ίζε κε g=10

m
s2

θαη όηη ε αληίζηαζε ηνπ αέξα είλαη ακειεηέα..
Να ππνινγίζεηε:
Γ1) ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο ηνπ ζαιάκνπ ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ ελεξγνπνηείηαη ην ζύζηεκα
αζθαιείαο.
Μονάδες 5
Γ2) ην δηάζηεκα πνπ δηάλπζε ν αλειθπζηήξαο εθηειώληαο επηβξαδπλόκελε θίλεζε.
Μονάδες 7
Γ3) ηνλ νιηθό ρξόλν θίλεζεο ηνπ αλειθπζηήξα.
Μονάδες 6
Γ4) ηε κέζε ηζρύο ηεο δύλακεο πνπ αζθεί ην ζύζηεκα αζθαιείαο ζηνλ αλειθπζηήξα.
Μονάδες 7

