
ΘΕΜΑ  Β 

 

Β1.  Στο διπλανό διάγραμμα φαίνεται η το 

μέτρο της ταχύτητας ενός  αυτοκινήτου 

που μετακινείται ευθύγραμμα   σε 

συνάρτηση με το χρόνο .  

 Α)  Να επιλέξτε τη σωστή πρόταση                                                                                 

  Η μέση ταχύτητα του αυτοκινήτου στο    

  χρονικό  διάστημα 0→3 h είναι ίση με  
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                                                                                                                                        Μονάδες 4      

Β)  Να δικαιολογήσετε την επιλογής σας                                                                          

                                                                                                                                        Μονάδες 8  

 

 

Β2. Στο σχήμα φαίνονται δύο  κιβώτια , το Α με 

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

κινούνται  ευθύγραμμα  ομαλά , με ταχύτητες ίδιου 

μέτρου , πάνω σε οριζόντιο δάπεδο με την 

επίδραση των δυνάμεων   AF
���

  και  BF
���

 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    AF
���

  και   BF
���

 θα ισχύει   

    α. FΒ = 2FΑ               β. FA = 2FB                   γ.   FA = FB                      
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Β)  Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας                                                                                                                               

                                                                                                                                            Μονάδες 9 
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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
�

   . 
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