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ΘΕΜΑ 9654

ΘΔΜΑ Β
Β1. Μαζεηήο ηεο Α΄ Λπθείνπ παξαηεξεί ζην ζρήκα ηηο
γξαθηθέο παξαζηάζεηο ζέζεο - ρξόλνπ δύν απηνθηλήηωλ
(Α) θαη (Β) πνπ θηλνύληαη ζε επζύγξακκν ηκήκα ηεο

x

(A)
(B)

Δζληθήο Οδνύ.
Α) Να επηιέμεηε ηελ ζωζηή απάληεζε
Τε ρξνληθή ζηηγκή t1:
α) ηα απηνθίλεηα έρνπλ ηελ ίδηα ηαρύηεηα

0

β) ηα απηνθίλεηα έρνπλ ηελ ίδηα επηηάρπλζε

t1

t

γ) ε ηαρύηεηα ηνπ Α είλαη κεγαιύηεξε από ηελ ηαρύηεηα
ηνπ Β
Μονάδες 4
Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο
Μονάδες 8

Β2. Οη γξαθηθέο παξαζηάζεηο ηνπ κέηξνπ δύν F
νξηδόληηωλ δπλάκεωλ ζε ζπλάξηεζε κε ηε ζέζε
θαίλνληαη ζην ζρήκα. Οη δπλάκεηο έρνπλ ηελ
δηεύζπλζε ηνπ άμνλα Ox θαη αζθνύληαη ζε δύν
κηθξά ζώκαηα (ε θάζε κία ζε δηαθνξεηηθό ζώκα).
Τα ζώκαηα βξίζθνληαη ζε νξηδόληην δάπεδν,
αξρηθά ζηε ζέζε x0 = 0 m θαη θηλνύληαη θαηά
κήθνο ηνπ άμνλα x.

0

x

Α) Να επηιέμεηε ηελ ζωζηή απάληεζε
Αλ ηα ζώκαηα κεηαηνπίδνληαη ηόζν, ώζηε νη δπλάκεηο λα έρνπλ ηελ ίδηα ηηκή, κέζω πνηαο δύλακεο
κεηαθέξεηαη πεξηζζόηεξε ελέξγεηα ζην αληίζηνηρν ζώκα;
α) ηεο δύλακεο (1)

β) ηεο δύλακεο (2)

γ) Καη ζηηο δπν πεξηπηώζεηο ε κεηαθεξόκελε

ελέξγεηα είλαη ε ίδηα.
Μονάδες 4
Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.
Μονάδες 9

ΘΔΜΑ Γ
Μηθξό ζώκα κάδαο m = 2 kg ηε ρξνληθή ζηηγκή tν = 0 s
εθηνμεύεηαη κε νξηδόληηα αξρηθή ηαρύηεηα υν = 20 m/s ζε
νξηδόληην επίπεδν όπωο θαίλεηαη ζην ζρήκα.

u0
m

Τν ζώκα νιηζζαίλεη ζην νξηδόληην επίπεδν κε ην νπνίν εκθαλίδεη ζπληειεζηή ηξηβήο νιίζζεζεο μ =
0,5. Γίλεηαη όηη ε επίδξαζε ηνπ αέξα είλαη ακειεηέα θαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο είλαη g =
10m/ s2
Να ππνινγίζεηε:
Γ1) ην κέηξν ηεο επηηάρπλζεο κε ηελ νπνία θηλείηαη ην ζώκα,
Μονάδες 5
Γ2) ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο ηνπ ζώκαηνο ηε ρξνληθή ζηηγκή t1 = 2 s,
Μονάδες 5
Γ3) ηε κεηαηόπηζε ηνπ ζώκαηνο ζην ηειεπηαίν δεπηεξόιεπην ηεο θίλεζήο ηνπ,
Μονάδες 8
Γ4) ην ζπλνιηθό έξγν ηεο ηξηβήο νιίζζεζεο, από ηε ρξνληθή ζηηγκή ηεο εθηόμεπζεο, κέρξη ηε
ζηηγκή πνπ ζα ζηακαηήζεη ην ζώκα λα θηλείηαη.
Μονάδες 7

ΘΕΜΑ 9656
ΘΔΜΑ Β
Β1. Πίζεθνο κε κάδα 40 Kg θξέκεηαη από ην θιαδί ελόο δέλδξνπ
Α) Να επηιέμεηε ηελ ζωζηή απάληεζε:
Αλ ε επηηάρπλζε ηα βαξύηεηαο είλαη g = 10 m/s2 ηόηε ε δύλακε πνπ αζθεί ν πίζεθνο ζην θιαδί έρεη
κέηξν:
α) 0 Ν

β) 400 Ν

γ) 800 Ν
Μονάδες 4

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο
Μονάδες 8

Β2. Σθαίξα ε νπνία θηλείηαη θαηαθόξπθα κε ηελ επίδξαζε κόλν ηνπ βάξνπο ηεο θαη
βξίζθεηαη ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0s ζην ζεκείν Ο.
Α) Να επηιέμεηε ηελ ζωζηή απάληεζε:
Αλ ηε ρξνληθή ζηηγκή t =2 s ε ζθαίξα βξίζθεηαη 10 m θάηω από ην Ο θαη ε επηηάρπλζε ηεο
βαξύηεηαο είλαη g = 10 m/s2 ηόηε ε ζθαίξα ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s
α) θηλνύηαλ πξνο ηα πάλω

β) θηλνύηαλ πξνο ηα θάηω

γ) αθέζεθε ειεύζεξε ρωξίο αξρηθή

ηαρύηεηα
Μονάδες 4
B) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο
Μονάδες 9

ΘΔΜΑ Γ
Μηθξό ζώκα κάδαο m = 200 g θηλείηαη ζε νξηδόληην δξόκν, κε ηνλ νπνίν εκθαλίδεη ζπληειεζηή
ηξηβήο νιίζζεζεο μ = 0,2. Τε ρξνληθή ζηηγκή πνπ ζεωξνύκε ωο t = 0 s ην ζώκα θηλείηαη κε
ηαρύηεηα κέηξνπ υν = 72 km/h. Δίλεηαη όηη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο είλαη g = 10m/s2 θαη όηη ε
επίδξαζε ηνπ αέξα ζεωξείηαη ακειεηέα. Να ππνινγίζεηε:
Γ1) ην κέηξν ηεο ηξηβήο νιίζζεζεο,
Μονάδες 6
Γ2) ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ ζα ζηακαηήζεη ην ζώκα λα θηλείηαη.
Μονάδες 6
Γ3) ηελ κεηαηόπηζε ηνπ ζώκαηνο, από ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0, κέρξη λα ζηακαηήζεη.
Μονάδες 6
Γ4) ην έξγν ηεο ηξηβήο νιίζζεζεο, από ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 κέρξη λα ζηακαηήζεη ην ζώκα λα
θηλείηαη.
Μονάδες 7

ΘΕΜΑ 10077

ΘΕΜΑ Β
Β1. Δύο μικροί κύβοι Σ1 και Σ2 με μάζες m1 Σ1
και m2 με m2 = m1 είναι αρχικά ακίνητοι πάνω σε

F2

F1

λείο οριζόντιο δάπεδο και απέχουν απόσταση d.

Σ2

d

Tη χρονική στιγμή t = 0 s ασκούμε ταυτόχρονα
δυο οριζόντιες σταθερές δυνάμεις F1 στο κύβο Σ1 και F2 στο κύβο Σ2 με αποτέλεσμα αυτοί να
κινηθούν πάνω στην ίδια ευθεία σε αντίθετες κατευθύνσεις.
Α) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση.
Αν οι κύβοι συναντώνται στο μέσο της μεταξύ τους απόστασης για τα μέτρα των δυνάμεων F1
και F2 θα ισχύει
α) F1 =2F2

β) F1 = F2

γ) F2 =2F1
Μονάδες 4

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 8

Β2. Ένα αυτοκίνητο κινείται ευθύγραμμα ομαλά. Ένα ακίνητο περιπολικό, μόλις περνά το
αυτοκίνητο από μπροστά του, αρχίζει να το καταδιώκει με σταθερή επιτάχυνση.
Α) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση.
Τη στιγμή που το περιπολικό φθάνει το αυτοκίνητο:
α) η ταχύτητα του περιπολικού είναι ίση με τη ταχύτητα του αυτοκινήτου.
β) η ταχύτητα του περιπολικού είναι διπλάσια από την ταχύτητα του αυτοκινήτου.
γ) η ταχύτητα του αυτοκινήτου είναι τριπλάσια από τη ταχύτητα του περιπολικού.
Μονάδες 4
Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογής σας.
Μονάδες 9

ΘΕΜΑ Δ
Στο διπλανό διάγραμμα

φαίνεται η

γραφική παράσταση της τιμής της

υ(m/s)

ταχύτητας σε συνάρτηση με το χρόνο

30

για ένα σώμα μάζας m = 2 kg που
κινείται σε οριζόντιο ευθύγραμμο
δρόμο.
Δ1) Αντλώντας πληροφορίες από το

0

10

30

t(s)

διάγραμμα να υπολογίσετε την τιμή
της επιτάχυνσης με την οποία κινείται το σώμα στα χρονικά διαστήματα 0 s → 10 s, 10 s → 30 s
Μονάδες 6
Δ2) Να κατασκευάσετε τη γραφική παράσταση της τιμής της επιτάχυνσης του σώματος σε
συνάρτηση με το χρόνο σε βαθμολογημένους άξονες για τo χρονικό διάστημα από 0 s → 30 s. και
να υπολογίσετε τη συνισταμένη δύναμη που ασκείται στο σώμα στο χρονικό διάστημα 0 s → 10 s.
Μονάδες 7
Δ3) Να υπολογίσετε τη μέση ταχύτητα του σώματος για τo χρονικό διάστημα από 0 s → 30 s.
Μονάδες 6
Δ4) Να υπολογίσετε το έργο της συνισταμένης δύναμης για τo χρονικό διάστημα από 10 s → 30 s.
Μονάδες 7

ΘΕΜΑ 10078
ΘΕΜΑ Β
Β1. Η θέση ενός σώματος, που κινείται ευθύγραμμα, δίνεται κάθε χρονική στιγμή από την εξίσωση
x = 5t ( x σε m , t σε s ) t ≥ 0 .

Α) Από τις παρακάτω τρεις επιλογές να επιλέξετε αυτήν που θεωρείτε σωστή.
Ποιο από τα παρακάτω διαγράμματα παριστάνει την τιμή της ταχύτητας του σώματος σε
συνάρτηση με το χρόνο;
α)

β)

γ)

u (m/s)

u (m/s)

u (m/s)

5

5

5
1

0

0

t (s)

1

t (s)

0

t (s)

Μονάδες 4

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογής σας
Μονάδες 8

Β2. Ένα κιβώτιο είναι αρχικά ακίνητο σε λείο
F2

οριζόντιο δάπεδο . Στο κιβώτιο ασκούνται δυο
σταθερές αντίρροπες δυνάμεις F1
μέτρα

και F2

F1

με

F1 =2 F2 . Το κιβώτιο αποκτά επιτάχυνση α

ομόρροπη της F1 .

Α) Να επιλέξτε τη σωστή πρόταση
Αν καταργηθεί η F2 , η επιτάχυνση με την οποία θα κινηθεί το κιβώτιο θα ισούται με:

α)

2 α

β)

α

γ)

α
2

Μονάδες 4
Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 9

ΘΕΜΑ Δ
Θέλουμε να μετακινήσουμε ένα βαρύ κιβώτιο μάζας 500 kg αναγκάζοντας το να ολισθήσει πάνω
σε οριζόντιο δάπεδο. Δίδεται ότι ο συντελεστής τριβής μεταξύ του δαπέδου και του κιβωτίου είναι
μ = 0,2 και η επιτάχυνση της βαρύτητας είναι g = 10 m/s2.
Να θεωρήσετε ότι η τριβή ολίσθησης είναι ίση με τη μέγιστη στατική τριβή (οριακή τριβή), μεταξύ
του κιβωτίου και του δαπέδου και ότι η επίδραση του αέρα είναι αμελητέα.
Δ1) Να υπολογίσετε το μέτρο της ελάχιστης οριζόντιας δύναμης που πρέπει να ασκήσουμε στο
κιβώτιο για να το μετακινήσουμε πάνω στο οριζόντιο δάπεδο.
Μονάδες 5
Αν στο αρχικά ακίνητο κιβώτιο ασκηθεί οριζόντια σταθερή δύναμη με μέτρο ίσο με 1500 Ν, τότε
να υπολογίσετε:
Δ2) το μέτρο της επιτάχυνσης με την οποία κινείται το κιβώτιο.
Μονάδες 7
Δ3) το μέτρο της ταχύτητας που θα έχει το κιβώτιο, αφού διανύσει διάστημα ίσο με 32 m.
Μονάδες 7
Δ4) Αν κάποια στιγμή μέσου του έργου της δύναμης έχει μεταφερθεί στο κιβώτιο ενέργεια ίση με
3.000 J, τότε να υπολογίσετε το ποσό της ενέργειας που έχει αφαιρεθεί από το σώμα, μέσου του
έργου της τριβής ολίσθησης, στο ίδιο χρονικό διάστημα .
Μονάδες 6

ΘΕΜΑ 10079
ΘΕΜΑ B

B1 .

Κιβώτιο βρίσκεται ακίνητο σε λείο

F(N)

οριζόντιο επίπεδο στη θέση x=0 του

10

προσανατολισμένου άξονα x′x . Τη χρονική
στιγμή t = 0 s στο κιβώτιο ασκείται

0

οριζόντια δύναμη η τιμή της οποίας σε
συνάρτηση με τη θέση

x

2x

x(m)

-10

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 την σωστή απάντηση.
α) το έργο της δύναμης στη μετατόπιση του κιβωτίου απο τη θέση x=0 στη θέση 2x είναι
μηδέν
β) το έργο της δύναμης στη μετατόπιση του κιβωτίου απο τη θέση x=0 στη θέση 2x είναι
θετικό.
γ) το έργο της δύναμης στη μετατόπιση του κιβωτίου απο τη θέση x=0 στη θέση 2x είναι
αρνητικό .
Μονάδες 4
Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 8

B2 Δυο όμοιες μικρές σφαίρες , αφήνονται ταυτόχρονα τη χρονική στιγμή t=0 , να εκτελέσουν
ελεύθερη πτώση, από δυο διαφορετικά ύψη πάνω από το έδαφος Η πρώτη σφαίρα φτάνει στο
έδαφος τη χρονική στιγμή t1 , ενώ η δεύτερη

τη χρονική στιγμή t2 , έχοντας αντίστοιχα

ταχύτητες μέτρων υ1 και υ2 . Η επιτάχυνση της βαρύτητας είναι σταθερή και η αντίσταση του αέρα
αμελητέα.
Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.
Αν t2 = 2t1 τότε για τα μέτρα των ταχυτήτων ισχύει:
α) υ1 = υ2

β) υ1 = 2⋅ υ2

γ) υ2 = 2⋅ υ1
Μονάδες 4

B) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 8

ΘΕΜΑ Δ
Ένα αυτοκίνητο μάζας m = 1000 kg ξεκινάει από την ηρεμία και κινείται με σταθερή επιτάχυνση
α = 2 m/s2 σε ευθύγραμμο δρόμο για χρονικό διάστημα Δt1 = 10 s. Στη συνέχεια με την ταχύτητα
που απέκτησε κινείται ομαλά για Δt2 = 10 s. Στη συνέχεια αποκτά σταθερή επιβράδυνση με την
οποία κινείται για χρονικό διάστημα Δt3 = 5 s με αποτέλεσμα να σταματήσει.
Δ1) Να υπολογίσετε το διάστημα που διήνυσε το αυτοκίνητο στο χρονικό διάστημα Δt1.
Μονάδες 5
Δ2) Να παραστήσετε γραφικά το μέτρο της ταχύτητας του αυτοκινήτου σε συνάρτηση με το
χρόνο, σε βαθμολογημένους άξονες, για όλη τη χρονική διάρκεια της κίνησης του.
Μονάδες 7
Δ3) Nα υπολογίσετε τη μέση ταχύτητα του αυτοκινήτου για όλη τη χρονική διάρκεια της κίνησής
του.
Μονάδες 7
Δ4) Να υπολογίσετε το έργο της συνισταμένης των δυνάμεων που ασκούνται στο αυτοκίνητο, στη
διάρκεια της επιβραδυνόμενης κίνησης του.
Μονάδες 6

ΘΕΜΑ 10080
ΘΕΜΑ Β

Β1. Ο οδηγός ενός αυτοκινήτου φρενάρει όταν βλέπει το πορτοκαλί φως σε ένα σηματοδότη του
δρόμου, στον οποίο κινείται , με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να επιβραδύνει μέχρι να σταματήσει.
Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.
Κατά την διάρκεια της επιβραδυνόμενης κίνησης
α) η επιτάχυνση και η ταχύτητα έχουν την ίδια φορά .
β) η συνισταμένη δύναμη που ασκείται στο αυτοκίνητο έχει αντίθετη φορά από τη ταχύτητά του
γ) η συνισταμένη δύναμη που ασκείται στο αυτοκίνητο έχει την ίδια φορά με τη ταχύτητά του
Μονάδες 4
Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 8

Β2. Ένα κιβώτιο μάζας 2 Kg είναι αρχικά ακίνητο στη
θέση x = 0 m του άξονα x′x , πάνω σε λείο οριζόντιο

α(m/s2)

δάπεδο. Στο κιβώτιο ασκείται οριζόντια δύναμη F που
έχει τη διεύθυνση του άξονα με αποτέλεσμα αυτό να

2

αρχίσει να κινείται κατά τη θετική φορά του άξονα x′x .
Το μέτρο της επιτάχυνσης του κιβωτίου σε συνάρτηση με
την θέση φαίνεται στο διπλανό διάγραμμα .

0

4

x (m)

Α) Να επιλέξτε τη σωστή πρόταση.
α) η δύναμη που ασκείται στο κιβώτιο έχει μέτρο
F = 2 N.

β) η κίνηση του κιβωτίου είναι ευθύγραμμη ομαλή.
γ) το έργο της δύναμης F όταν το κιβώτιο έχει μετατοπιστεί
κατά Δx = 4 m είναι ίσο με 16 J.
Μονάδες 4
Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 9

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

ΘΕΜΑ 10083
ΘΕΜΑ Β

Β1. Μικρός κύβος κινείται σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Στο κύβο ασκείται μια σταθερή οριζόντια
δύναμη F κατά τη διεύθυνση της κίνησής του για χρονικό διάστημα 6 s. Οπότε αυξάνεται το
μέτρο της ταχύτητας του κύβου κατά 6

m
.
s

Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.
Αν στον ίδιο κύβο ασκείται μια σταθερή οριζόντια δύναμη F1 κατά τη διεύθυνση της κίνησής του
με μέτρο διπλάσιο της F , τότε τo χρονικό διάστημα που απαιτείται για να αυξηθεί το μέτρο της
ταχύτητας του κύβου κατά 6
α) 12 s

m
.
s

β) 3 s

γ) 6 s
Μονάδες 4

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 8

Β2. Ένα αυτοκίνητο κινείται ευθύγραμμα σε οριζόντιο δρόμο έχοντας σταθερή ταχύτητα μέτρου
υ0. Ο οδηγός του τη χρονική στιγμή t = 0 s φρενάρει οπότε το αυτοκίνητο κινείται με σταθερή
επιβράδυνση. Tο αυτοκίνητο σταματά τη χρονική στιγμή t1 Αν το αυτοκίνητο κινείται με
ταχύτητα μέτρου 2⋅υ0 σταματά τη χρονική στιγμή t2
Α) Να επιλέξτε τη σωστή απάντηση.:
Αν η συνισταμένη δύναμη που ασκείται στο αυτοκίνητο και στις δυο περιπτώσεις είναι ίδια τότε
θα ισχύει :

α. t2 =t1

β. t2 = 2⋅ t1

γ.

t1 = 2⋅ t2
Μονάδες 4

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογής σας

Μονάδες 9

ΘΕΜΑ Δ
Μία παλέτα με τούβλα μάζας m = 400 kg ανυψώνεται κατακόρυφα με τη βοήθεια ενός γερανού
κατά 10 m πάνω από το έδαφος. Ο γερανός ασκεί στην παλέτα κατακόρυφη δύναμη με φορά προς
τα πάνω, το μέτρο της οποίας έχει τέτοια τιμή ώστε η παλέτα ξεκινώντας από την ηρεμία αρχικά να
επιταχύνεται με σταθερή επιτάχυνση για χρονική διάρκεια ίση με 5 s οπότε η παλέτα φτάνει στο
μέσο της διαδρομής (δηλαδή στα πρώτα 5 m), και στη συνέχεια επιβραδύνεται ομαλά μέχρι που
σταματά στο ύψος των 10 m πάνω από το έδαφος.
Δίνεται η επιτάχυνση της βαρύτητας g = 10 m/s2 και ότι η αντίσταση του αέρα είναι αμελητέα.
Να υπολογίσετε:
Δ1) το μέτρο της επιτάχυνσης της παλέτας στα πρώτα 5 s της κίνησης.
Μονάδες 6
Δ2) το μέτρο της ταχύτητας που αποκτά στο τέλος της επιταχυνόμενης κίνησης,
Μονάδες 6
Δ3) το μέτρο της δύναμης που ασκεί ο γερανός στην παλέτα στη διάρκεια της επιταχυνόμενης
κίνησης

Μονάδες 7

Δ4) την μέση ισχύ του γερανού κατά τη διάρκεια της ανόδου της παλέτας.
Μονάδες 6

ΘΕΜΑ 10084
ΘΕΜΑ Β
Β1. Μαθητής της Α΄ Λυκείου παρατηρεί στο σχήμα
τις γραφικές παραστάσεις ταχύτητας - χρόνου δύο

Α
υ

αυτοκινήτων A και Β που κινούνται σε ευθύγραμμο

Β

τμήμα της Εθνικής Οδού. Ο μαθητής συμπεραίνει ότι
τη χρονική στιγμή t = 15 s τα αυτοκίνητα έχουν ίσες
ταχύτητες.
Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.

0

15

t(s)

α) Tο συμπέρασμα του μαθητή είναι σωστό.
β) Tο συμπέρασμα του μαθητή είναι λάθος.
γ) Tα παραπάνω δεδομένα δεν επαρκούν για να καταλήξει ο μαθητής σε συμπέρασμα.
Μονάδες 4
Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 8

Β2. Eνα κιβώτιο είναι αρχικά ακίνητο πάνω σε λείο
οριζόντιο επίπεδο. Την χρονική στιγμή t = 0 s ασκείται

F

οριζόντια δύναμη F . Στο διπλανό διάγραμμα
παριστάνεται η τιμή της δύναμης F σε συνάρτηση με
το χρόνο.
Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση
α) Μέχρι την χρονική στιγμή t1 το σώμα εκτελεί

0

t1

t2

t

ευθύγραμμη ομαλή κίνηση και μετά ομαλά
επιβραδυνόμενη κίνηση
β) Μέχρι την χρονική στιγμή t1 το σώμα εκτελεί ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση και
μετά ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση
γ) Το μέτρο της ταχύτητας του σώματος την χρονική στιγμή t2 είναι μεγαλύτερο από το μέτρο
της ταχύτητας την στιγμή t1
Μονάδες 4
Β) Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας
Μονάδες 9

ΘΕΜΑ Δ
Ένα κιβώτιο μάζας m = 20 kg κινείται ευθύγραμμα σε
οριζόντιο δάπεδο. Στο διπλανό διάγραμμα φαίνεται η

υ (m/s)

αλγεβρική τιμή της ταχύτητας του κιβωτίου σε
συνάρτηση με το χρόνο. Το μέτρο της συνισταμένης
δύναμης στα 5 πρώτα δευτερόλεπτα της κίνησης του

10

κιβωτίου είναι ΣF = 40 Ν.
Δ1)

Να χαρακτηρίσετε τα είδη των κινήσεων που

0

5

15

t (s)

εκτελεί το κιβώτιο στις χρονικές διάρκειες 0 έως 5 s και
5 έως 15 s.

Μονάδες 6
Δ2) Να υπολογίσετε το μέτρο της ταχύτητας του κιβωτίου, τη χρονική στιγμή t1 = 5 s.
Μονάδες 7
Δ3) Να υπολογίσετε τη μετατόπιση του κιβωτίου στη χρονική διάρκεια 0 → 5 s.
Μονάδες 6

Δ4 ) Να υπολογίσετε το έργο της συνισταμένης δύναμης στη χρονική διάρκεια 5 → 15 s.
Μονάδες 6

ΘΕΜΑ 10085
ΘΕΜΑ Β
υ(Km/h)

Β1. Στο διπλανό διάγραμμα φαίνεται η το
μέτρο της ταχύτητας ενός αυτοκινήτου
που μετακινείται ευθύγραμμα σε

20

συνάρτηση με το χρόνο .
10

Α) Να επιλέξτε τη σωστή πρόταση
Η μέση ταχύτητα του αυτοκινήτου στο
χρονικό διάστημα 0→3 h είναι ίση με

α. 15

Km
h

β. 20

0

2

1

Km
h

γ. 10

3

t(h)

Km
h

Μονάδες 4
Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογής σας
Μονάδες 8

Β2. Στο σχήμα φαίνονται δύο κιβώτια , το Α με
A

μάζα m και το Β με μάζα 2m. Τα κιβώτια

B
υ

υ

κινούνται ευθύγραμμα ομαλά , με ταχύτητες ίδιου

FA
m

FB

2m

μέτρου , πάνω σε οριζόντιο δάπεδο με την
επίδραση των δυνάμεων FA και FB αντίστοιχα .
Ο συντελεστής τριβής μεταξύ δαπέδου κιβωτίων είναι μ και η επιτάχυνση της βαρύτητας g
Α) Να επιλέξτε τη σωστή πρόταση
Για τα μέτρα των δυνάμεων
α. FΒ = 2FΑ

FA και FB θα ισχύει

β. FA = 2FB

γ. FA = FB
Μονάδες 4

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας
Μονάδες 9

ΘΕΜΑ Δ
Ένα κιβώτιο μάζας m = 4 kg βρίσκεται ακίνητο στο έδαφος. Στο κιβώτιο ασκείται σταθερή
κατακόρυφη δύναμη F μέτρου 80 N, με φορά προς τα πάνω, οπότε και αρχίζει να ανυψώνεται
κατακόρυφα με σταθερή επιτάχυνση.
Δίνεται ότι η επιτάχυνση της βαρύτητας είναι g = 10 m/s2. Θεωρήστε ως επίπεδο αναφοράς για τη
βαρυτική δυναμική ενέργεια το έδαφος, καθώς και την αντίσταση του αέρα αμελητέα.

Δ1) Να υπολογίσετε το μέτρο της επιτάχυνσης με την οποία ανέρχεται το κιβώτιο.
Μονάδες 6
Δ2) Να υπολογίσετε το μέτρο της ταχύτητας του κιβωτίου, τη χρονική στιγμή, που βρίσκεται σε
ύψος h = 5 m από το έδαφος.
Μονάδες 7
Δ3) Να αποδείξετε ότι στη διάρκεια της ανόδου του κιβωτίου με τη δράση της δύναμης F , η
δυναμική ενέργεια που έχει σε κάποια ύψος είναι ίση με την κινητική του ενέργεια στο ίδιο ύψος.
Μονάδες 6
Δ4) Τη χρονική στιγμή που το κιβώτιο βρίσκεται σε ύψος h = 5 m από το έδαφος καταργείται η
δύναμη F . Να προσδιορίσετε το είδος της κίνησης που θα εκτελέσει το κιβώτιο μετά τη
κατάργηση της F

.
Μονάδες 6

ΘΕΜΑ 10094
ΘΕΜΑ Β

Β1. Ένα σώμα κινείται ευθύγραμμα σε οριζόντιο δρόμο. Στο σώμα ασκούνται τρεις δυνάμεις F1 ,
F2 και F3 που έχουν την ίδια κατεύθυνση με τη μετατόπιση του σώματος. Στα παρακάτω

διαγράμματα απεικονίζονται τα μέτρα των δυνάμεων αυτών σε συνάρτηση με τη θέση x του
σώματος.

10

0

F3(N)

F2(N)

F1(Ν)

10

10

2

x(m)

0

2

x(m)

0

2

x(m)

Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.
Αν W1, W2 και W3 είναι τα έργα που παράγουν οι δυνάμεις F1 , F2 και F3 αντίστοιχα κατά τη
μετατόπιση του σώματος από τη θέση x = 0 m έως τη θέση x= +2 m, τότε για τα έργα που
παράγουν οι δυνάμεις αυτές ισχύει:

α) W1 = W2 και W2 > W3

β) W1 > W2 και W2 = W3

γ) W1 < W2 και W2 > W3
Μονάδες 4

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 8

B2. Ένα αυτοκίνητο και ένα ποδήλατο βρίσκονται σταματημένα μπροστά από ένα φωτεινό
σηματοδότη. Τη χρονική στιγμή t = 0 s ο φωτεινός σηματοδότης γίνεται πράσινος οπότε το
αυτοκίνητο και το ποδήλατο ξεκινούν ταυτόχρονα κινούμενα ευθύγραμμα με σταθερή επιτάχυνση.
Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.
Τη χρονική στιγμή t1 το αυτοκίνητο απέχει από το σηματοδότη τετραπλάσια
απόσταση από αυτή που απέχει το ποδήλατο. Συμπεραίνουμε ότι η επιτάχυνση του
αυτοκινήτου συγκριτικά με εκείνη του ποδηλάτου έχει μέτρο:
α) διπλάσιο

β) τετραπλάσιο

γ) οκταπλάσιο.
Μονάδες 4

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 9

ΘΕΜΑ Δ

Ένα σώμα μάζας 4 Kg , αφήνεται από ύψος h, πάνω από το έδαφος και φθάνει στο έδαφος με
ταχύτητα μέτρου υ = 30 m/s . Η επιτάχυνση της βαρύτητας στη διάρκεια της κίνησης είναι
σταθερή, με τιμή g=10 m/s2 Θεωρήστε ως επίπεδο αναφοράς για τη δυναμική ενέργεια το έδαφος,
καθώς και την αντίσταση του αέρα αμελητέα.
Να υπολογίσετε
Δ1) το ύψος h στο οποίο βρίσκεται αρχικά το σώμα.
Μονάδες 6
Δ2) την μηχανική ενέργεια που έχει το σώμα.
Μονάδες 5
Δ3) την απόσταση του σώματος από το έδαφος τη στιγμή που κινείται με ταχύτητα μέτρου 20 m/s .
Μονάδες 7
Δ4) το έργο του βάρους του σώματος, στο τελευταίο δευτερόλεπτο της κίνησης του σώματος .
Μονάδες 7

ΘΕΜΑ 10102
ΘΔΜΑ Β
Β1. Σε θύβν κάδαο 2 kg πνπ βξίζθεηαη ζε ιείν νξηδόληην

F1

δάπεδν αζθνύληαη δύν νξηδόληηεο δπλάκεηο κέηξνπ
F1 = 4 Ν θαη F2 = 3 Ν θάζεηεο κεηαμύ ηνπο όπσο δείρλεηαη
ζην δηπιαλό ζρήκα .
F2

Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε.

Η επηηάρπλζε κε ηελ νπνία ζα θηλεζεί ν θύβνο έρεη κέηξν ίζν κε:
α) 2,5 m/s2

β) 1,5 m/s2

γ) 2 m/s2
Μονάδες 4

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.
Μονάδες 8
B2. Γύν ζθαίξεο Α θαη Β κε ίζεο κάδεο αθήλνληαη λα εθηειέζνπλ ειεύζεξε

B

πηώζε από ύςνο h/2 θαη h, αληίζηνηρα.
Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε.
Δάλ tA θαη tB είλαη νη ρξόλνη πνπ ρξεηάδνληαη νη ζθαίξεο Α θαη Β
αληίζηνηρα, γηα λα θηάζνπλ ζην έδαθνο, ηόηε ηζρύεη ε ζρέζε:
(α) tB = tA

(β) tB = 2tA

(γ) tB =

2 tA

A
h/ 2

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

h

ΘΔΜΑ Γ
Έλαο γεξαλόο θαηεβάδεη θαηαθόξπθα έλα δέκα, κάδαο 50 Kg,
κε

ζηαζεξή

επηηάρπλζε

F

κέηξνπ α = 1 m/s2. Τν δέκα
αξρηθά βξηζθόηαλ αθίλεην ζε

a

ύςνο 20 m από ην έδαθνο. Σην

δέκα αζθείηαη δύλακε F από ην
ζπξκαηόζρνηλν κε ην

B

νπνίν

είλαη δεκέλν όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα.
Θεσξήζηε ηε κάδα ηνπ ζπξκαηόζρνηλνπ θαη ηελ αληίζηαζε ηνπ αέξα ακειεηέα θαζώο θαη ηελ
επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο ίζε κε 10 m/s2.
Ωο επίπεδν αλαθνξάο γηα ηε δπλακηθή ελέξγεηα ηνπ δέκαηνο λα ιάβεηε ην έδαθνο.
Να ππνινγίζεηε :


Γ1) ην κέηξν ηεο δύλακεο F ,

Μονάδες 6
Γ2) ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο ηνπ δέκαηνο όηαλ έρεη κεηαηνπηζηεί θαηαθόξπθα θαηά 2m,
Μονάδες 7

Γ3) ην έξγν ηεο δύλακεο F θαη ην έξγν ηνπ βάξνπο, όηαλ ην δέκα έρεη κεηαηνπηζηεί θαηά 8m,
Μονάδες 6
Γ4) ηε θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ δέκαηνο 2 sec κεηά από ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ άξρηζε λα θαηεβαίλεη.
Μονάδες 6

ΘΕΜΑ 10106
ΘΔΜΑ Β
B1. Έλα ζώκα είλαη αθίλεην ζηε ζέζε xν = 0 m θαη ηε ρξνληθή ζηηγκή tο = 0 s αξρίδεη λα θηλείηαη
επζύγξακκα κε ζηαζεξή επηηάρπλζε a = 2 m/s2.
Α) Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ηηκέο ησλ κεγεζώλ πνπ ιείπνπλ από ηνλ παξαθάησ πίλαθα.
Χξνληθή ζηηγκή

Επηηάρπλζε

Ταρύηεηα

Θέζε

t (s)

a (m/s2)

υ (m/s)

x (m)

0

0

0
2
4

2

6
8
Μονάδες 3
B) Να ζρεδηάζεηε ζε βαζκνινγεκέλνπο άμνλεο ηε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο ηηκήο ηεο
ηαρύηεηαο ηνπ ζώκαηνο ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα 0 s → 8 s.
Να εμεγήζεηε, πνην από ηα κεγέζε ηνπ παξαπάλσ πίλαθα, ηζνύηαη κε ηελ θιίζε ηεο επζείαο ηεο
γξαθηθήο παξάζηαζεο.
Μονάδες 9
B2. Μία ζθαίξα όηαλ αθήλεηαη από κηθξό ύςνο h πάλσ από ηελ επηθάλεηα ηεο Γεο θηάλεη ζην
έδαθνο ζε ρξόλν tΓ. Η ίδηα ζθαίξα όηαλ αθήλεηαη από ην ίδην ύςνο h πάλσ από ηελ επηθάλεηα
ελόο πιαλήηε Α θηάλεη ζηελ επηθάλεηα ηνπ πιαλήηε ζε ρξόλν tA = 3tΓ. Η αληίζηαζε ηνπ αέξα
ζηελ επηθάλεηα ηεο Γεο είλαη ακειεηέα, ελώ ν πιαλήηεο Α δελ έρεη αηκόζθαηξα.
Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε.
Αλ gΓ θαη gΑ είλαη νη επηηαρύλζεηο ηεο βαξύηεηαο ζηε Γε θαη ζηνλ πιαλήηε Α
αληίζηνηρα, ηόηε ηζρύεη:
α) g A 

gΓ
9

β) g A 

gΓ
3

γ) g Γ 

gA
9

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

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

F (N)

αθίλεην πάλσ ζην έδαθνο. Με ηε βνήζεηα ελόο γεξαλνύ ην

θηβώηην αλπςώλεηαη θαηαθόξπθα. Η δύλακε F πνπ αζθεί ν

800

γεξαλόο ζην θηβώηην, έρεη θαηαθόξπθε δηεύζπλζε θαη ε ηηκή
ηεο ζηα πξώηα δύν κέηξα ηεο αλόδνπ, ζπλαξηήζεη ηνπ ύςνπο

700
600

h ηνπ θηβσηίνπ από ην έδαθνο παξηζηάλεηαη ζην δηάγξακκα.
Δίλεηαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο g = 10 m/s2 θαη όηη ε
αληίζηαζε ηνπ αέξα είλαη ακειεηέα.

0

Να ππνινγίζεηε:

1

2

h (m)

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


Γ2) ην έξγν ηεο δύλακεο F γηα αλύςσζε θαηά 2 m πάλσ από ην έδαθνο,
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Μονάδες 6
Γ3) ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο ηνπ θηβώηηνπ ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ βξίζθεηαη ζε ύςνο ίζν κε 2 m πάλσ από ην έδαθνο,
Μονάδες 7
Γ4) ην ρξόλν πνπ ζα ρξεηαδόηαλ ην θηβώηην λα αλέιζεη θαηά 2 m, αλ αλέβαηλε ζπλερώο κε ζηαζεξή
επηηάρπλζε ίζε κε απηήλ πνπ ππνινγίζαηε ζην εξώηεκα Δ1.
Μονάδες 6

ΘΕΜΑ 10108
ΘΔΜΑ Β
Β1 .

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

ζώκα αζθείηαη νξηδόληηα δύλακε F

αληίξξνπε ηεο ηαρύηεηαο θαη ην ζώκα αξρίδεη λα

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

F

F
F1

F1

0

(Ι)

t

α) Ι

0

(ΙΙ)

t

β) ΙΙ

0

(ΙΙΙ)

t

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

Κηβώηην κάδαο 10 Kg βξίζθεηαη αθίλεην πάλω ζε ιείν

νξηδόληην επίπεδν. Τε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s ζην θηβώηην
αζθείηαη νξηδόληηα δύλακε ε ηηκή ηεο νπνίαο ζε ζπλάξηεζε
κε ην ρξόλν δίλεηαη ζην δηπιαλό δηάγξακκα. Τν θηβώηην
αξρίδεη λα θηλείηαη θαηά ηε ζεηηθή θνξά ηνπ άμνλα x.
Α) Να επηιέμεηε ηελ ζωζηή απάληεζε.
Τε ρξνληθή ζηηγκή t=3 s
α) ην θηβώηην εμαθνινπζεί λα θηλείηαη θαηά ηε ζεηηθή θνξά ηνπ άμνλα x.
β) ην θηβώηην εξεκεί.
γ) ην θηβώηην θηλείηαη θαηά ηελ αξλεηηθή θνξά ηνπ άμνλα x.
Μονάδες 4
Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.
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ΘΔΜΑ Γ
Έλα απηνθίλεην κάδαο 1000 kg θηλείηαη αξρηθά ζε επζύγξακκν νξηδόληην δξόκν κε ζηαζεξή
ηαρύηεηα κέηξνπ ίζνπ κε 10 m/s. Ο νδεγόο ηνπ απηνθηλήηνπ ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s, παηώληαο ην
γθάδη πξνζδίλεη ζην απηνθίλεην ζηαζεξή επηηάρπλζε θαη ηε ρξνληθή ζηηγκή t1 = 10 s, ην κέηξν ηεο
ηαρύηεηα ηνπ απηνθηλήηνπ έρεη δηπιαζηαζηεί.
Να ππνινγίζεηε:
Γ1) ηε κεηαβνιή ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο ηνπ απηνθηλήηνπ ζην παξαπάλω ρξνληθό δηάζηεκα ηωλ
10 s,
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Γ2) ην κέηξν ηεο ζπληζηακέλεο δύλακεο πνπ επηηάρπλε ην απηνθίλεην,
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Γ3) ηε κέζε ηαρύηεηα ηνπ απηνθίλεηνπ ζην ρξνληθό δηάζηεκα από ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s έωο
ηε ρξνληθή ζηηγκή t1 = 10 s,
Μονάδες 8
Γ4) ην κέηξν ηεο ζπληζηακέλεο δύλακεο πνπ έπξεπε λα αζθείηαη ζην απηνθίλεην ώζηε λα
δηπιαζηαζηεί πάιη ε αξρηθή ηνπ ηαρύηεηα, δηαλύνληαο όκωο ηε κηζή κεηαηόπηζε από όηη ζηε
πξνεγνύκελε πεξίπηωζε.
Μονάδες 5

