
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 ) 0t ≥  .  

  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)   

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                              Μονάδες 4   

             

Β)  Να δικαιολογήσετε την επιλογής σας                                                            

                                                                                                                                              Μονάδες 8        

 

Β2.  Ένα  κιβώτιο είναι αρχικά ακίνητο σε λείο 

οριζόντιο δάπεδο  .   Στο κιβώτιο ασκούνται   δυο 

σταθερές  αντίρροπες  δυνάμεις 1F
���

    και 2F
���

    με  

μέτρα     1F   =2 2F   . Το κιβώτιο αποκτά επιτάχυνση α
��

    ομόρροπη της  1F
���

 .  

    Α)  Να επιλέξτε τη σωστή πρόταση                                       

    Αν καταργηθεί  η 2F
���

 ,  η   επιτάχυνση με την οποία  θα κινηθεί το κιβώτιο  θα ισούται  με:  

      α)       2  α
��

                                        β)     α
��

                             γ)     
2

α

���

     

                                           Μονάδες 4 

 Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.  

                                                  Μονάδες  9 
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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 

 


