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Β1. Τν κέηξν ηεο ηαρύηεηαο αζιεηή ηωλ 100 m είλαη ίζν κε υΑ = 36 km/h θαη ην κέηξν ηεο 

ηαρύηεηαο ελόο ζαιηγθαξηνύ είλαη ίζν κε υΣ = 1 cm/s.  

Α) Να επηιέμεηε ηελ ζωζηή απάληεζε. 

Τν πειίθν ηωλ κέηξωλ ηωλ ηαρπηήηωλ ηνπ αζιεηή θαη ηνπ ζαιηγθαξηνύ Α

Σ

υ

υ
, είλαη ίζν κε: 

α) 100 β) 1000  γ) 36         

Μονάδες 4 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

Μονάδες 8 

 

Β2. Δύν ζώκαηα κε κάδεο m1 θαη m2 γηα ηηο νπνίεο ηζρύεη m1 > m2 βξίζθνληαη πάλω ζε ιείν 

νξηδόληην δάπεδν θαη είλαη ζε επαθή κεηαμύ ηνπο. Μπνξνύκε λα κεηαθηλήζνπκε ηα ζώκαηα, 

 εθαξκόζνπκε νξηδόληηα δύλακε ίζνπ κέηξνπ F, είηε ζην ζώκα m1 κε θνξά πξνο ηα δεμηά, όπωο 

θαίλεηαη ζην ζρήκα (α), είηε ζην ζώκα m2 κε θνξά πξνο ηα αξηζηεξά όπωο θαίλεηαη ζην ζρήκα (β). 

Α) Να επηιέμεηε ηελ ζωζηή απάληεζε. 

Τν κέηξν ηεο επηηάρπλζεο πνπ απνθηνύλ ηα δύν ζώκαηα: 

α) είλαη ίδην θαη ζηηο δύν παξαπάλω πεξηπηώζεηο 

β) είλαη κεγαιύηεξν ζηελ πεξίπηωζε πνπ ε δύλακε αζθείηαη ζην m1 πξνο ηα δεμηά (ζρήκα α). 

γ) είλαη κεγαιύηεξν ζηελ πεξίπηωζε πνπ ε δύλακε αζθείηαη ζην m2 πξνο ηα αξηζηεξά (ζρήκα β). 

 

Μονάδες 4 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

Μονάδες 9 

 

m2 
m1 

Σρήκα α 

(α) 

m2 

F  

Σρήκα β  

Β(β) 

m1 

F 
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Έλα ζώκα κάδαο 20 kg θηλείηαη πάλω ζε ιείν νξηδόληην 

επίπεδν κε ηελ επίδξαζε ζπληζηακέλεο νξηδόληηαο δύλακεο. 

Τν δηάγξακκα ηεο ηαρύηεηαο ηνπ ζώκαηνο ζε ζπλάξηεζε κε 

ην ρξόλν γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα 0 s – 30 s θαίλεηαη ζην 

ζρήκα. 

Γ1) Να ππνινγηζηεί ην ζπλνιηθό δηάζηεκα πνπ δηήλπζε ην 

ζώκα ζην ρξνληθό δηάζηεκα 0 s – 30 s. 

Μονάδες 6 

Γ2) Να ζπκπιεξωζεί ν παξαθάηω πίλαθαο: 

Χξνληθό 

δηάζηεκα  

(s) 

Σπληζηακέλε νξηδόληηα δύλακε 

πνπ αζθείηαη ζην ζώκα 

(Ν) 

0  – 10  

10 – 30  

Μονάδες 6 

Γ3) Να ππνινγηζηεί ην έξγν ηεο ζπληζηακέλεο νξηδόληηαο δύλακεο ζηα  ρξνληθά δηαζηήκαηα 0 s – 

10 s θαη 10 s – 30 s. 

Μονάδες 6 

Γ4) Να αμηνπνηήζεηε ηα απνηειέζκαηα ηωλ πξνεγνύκελωλ εξωηήηωλ θαη λα επαιεζεύζεηε ην 

«Θεώξεκα κεηαβνιήο ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο» θαηά ηελ θίλεζε ηνπ ζώκαηνο ζην ρξνληθό 

δηάζηεκα 10 s - 30 s. 

Μονάδες 7 
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