
 

ΘΔΜΑ  Β 

 

Β1.   Από ηελ ηαξάηζα κηαο πνιπθαηνηθίαο αθήλνληαη λα πέζνπλ κία μύιηλε ζθαίξα Α κάδαο m θαη 

κία ζηδεξέληα ζθαίξα Β ηξηπιάζηαο κάδαο. Οη δύν ζθαίξεο εθηεινύλ ειεύζεξε πηώζε θαη ζπλεπώο 

ε επίδξαζε ηνπ αέξα ζεωξείηαη ακειεηέα.  

Α) Να επηιέμεηε ηελ ζωζηή απάληεζε. 

Αλ ΚA είλαη ε θηλεηηθή ελέξγεηα πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζθαίξα Α θαη ΚB ε θηλεηηθή ελέξγεηα πνπ 

αληηζηνηρεί ζηε ζθαίξα Β, ειάρηζηα πξηλ νη ζθαίξεο αθνπκπήζνπλ ζην έδαθνο, ηόηε ηζρύεη ηζρύεη:     

α) ΚΑ = ΚΒ    β) ΚΑ = 3ΚΒ   γ) ΚΒ = 3ΚΑ 

 

Μονάδες 4 

Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή  ζαο. 

Μονάδες 8 

 

 

Β2.   Γπν θηβώηηα Α θαη Β κε ίζεο κάδεο 

βξίζθνληαη δίπια – δίπια θαη αθίλεηα ζε ιείν 

νξηδόληην επίπεδν. Τε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 

αζθνύληαη ζηα θηβώηηα Α θαη Β ζηαζεξέο 

νξηδόληηεο δπλάκεηο 
AF  θαη 

BF  κε κέηξα FA = F  θαη 
B

2

F
F   αληίζηνηρα, όπωο θαίλεηαη ζην 

ζρήκα. Τα δπν θηβώηηα αξρίδνπλ λα θηλνύληαη επζύγξακκα ζην νξηδόληην επίπεδν θαη ε επίδξαζε 

ηνπ αέξα είλαη ακειεηέα.  

Α) Να επηιέμεηε ηελ ζωζηή απάληεζε. 

Αλ κεηά από ίζεο κεηαηνπίζεηο από ην ζεκείν εθθίλεζεο ηνπο, ηα θηβώηηα Α θαη Β έρνπλ 

ηαρύηεηεο κε κέηξα υΑ θαη υΒ αληίζηνηρα, ηόηε ηζρύεη: 

α) υΑ = υΒ   β) Α Β 2υ υ    γ) Β Α 2υ υ                   

Μονάδες 4 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

Μονάδες 9 
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Β



 

ΘΔΜΑ  Γ 

 

Έλα ζώκα κάδαο 2 kg θηλείηαη πάλω ζε ιείν νξηδόληην επίπεδν 

κε ηελ επίδξαζε νξηδόληηαο ζπληζηακέλεο 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 ην 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 ηα ρξνληθά δηαζηήκαηα 0 s – 10 

s θαη 10 s – 30 s. 

Μονάδες 6 

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

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

δηάζηεκα 10 s – 30 s. 

Μονάδες 7 

 

 

υ(m/s)

100 30 (sec)t

60


