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ΘΔΜΑ Β 

B1.  Μηθξή ζθαίξα αθήλεηαη λα πέζεη από κηθξό ύςνο h πάλσ από ην έδαθνο, εθηειώληαο ειεύζεξε 

πηώζε. Θεσξείζηε όηη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο g  είλαη ζηαζεξή θαη όηη ε επίδξαζε ηνπ αέξα 

είλαη ακειεηέα. 

  

         (Ι)     (ΙΙ)     (ΙΙΙ) 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                     

 Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε. 

Οη γξαθηθέο παξαζηάζεηο ηεο θηλεηηθήο (K) θαη ηεο δπλακηθήο ελέξγεηαο (U) ηεο ζθαίξαο ζε 

ζπλάξηεζε κε ην ύςνο (y) από ην έδαθνο παξηζηάλνληαη ζην ζρήκα: 

          Μονάδες 4 

(α) Ι   (β) ΙΙ   (γ) ΙΙΙ    

 Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

Μονάδες 8   

 

B2. Έλα ζώκα είλαη αθίλεην πάλσ ζε νξηδόληην επίπεδν. Σην 

ζώκα ηε ρξνληθή ζηηγκή t0 = 0 s αξρίδεη λα αζθείηαη νξηδόληηα 

δύλακε F, ηεο νπνίαο ην κέηξν ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν 

θαίλεηαη ζην δηάγξακκα. Τν ζώκα ζηε ρξνληθή δηάξθεηα από      

0 s→10 s παξακέλεη αθίλεην ελώ ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 10 s 

αξρίδεη λα θηλείηαη.  

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. 

Η δύλακε ηξηβήο πνπ αζθείηαη ζην ζώκα ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 10 s  έρεη κέηξν 80 Ν.  

Ο ζσζηόηεξνο  ραξαθηεξηζκόο  γηα απηή  είλαη: 

α) Σηαηηθή ηξηβή      β) Τξηβή νιίζζεζεο        γ) Οξηαθή ηξηβή 

     Μονάδες 4 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.    

Μονάδες 9 
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ΘΔΜΑ  Γ 

Έλα ζώκα κάδαο 4 kg  θηλείηαη ζε νξηδόληην επίπεδν κε ηαρύηεηα κέηξνπ υν = 5 m/s. Τε ρξνληθή 

ζηηγκή t = 0 s, αζθείηαη ζην ζώκα, δύλακε ίδηαο θαηεύζπλζεο κε ηε ηαρύηεηά ηνπ θαη κέηξνπ 20 Ν, 

νπόηε ην ζώκα θηλείηαη κε επηηάρπλζε ην κέηξν ηεο νπνίαο είλαη ίζν κε 4 m/s
2
. 

 

Γ1)   Να ππνινγίζεηε ηε κεηαηόπηζε ηνπ ζώκαηνο, από ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s, κέρξη ηε ζηηγκή      

t1 = 5 s. 

                                                                                                                                        Μονάδες 5   

Γ2)  Να εμεηάζεηε αλ αζθείηαη ζην ζώκα δύλακε ηξηβήο θαη αλ αζθείηαη, ηόηε λα ππνινγίζεηε ην 

κέηξν ηεο.      

                                                                                                                       Μονάδες 6     

Γ3)  Να ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο ηνπ ζώκαηνο, ηε ρξνληθή ζηηγκή t2 πνπ ην ζώκα έρεη 

κεηαηνπηζηεί θαηά 25 m από ην ζεκείν ζην νπνίν άξρηζε λα αζθείηαη ε δύλακε F .     

                                                                                                                                             Μονάδες 7   

Γ4)  Τε ρξνληθή ζηηγκή t2 παύεη λα αζθείηαη ε δύλακε F , όκσο ην ζώκα ζπλερίδεη ηελ θίλεζε ηνπ 

ζην νξηδόληην επίπεδν. Να ππνινγίζεηε ην δηάζηεκα πνπ ζα δηαλύζεη ην ζώκα από ηε ρξνληθή 

ζηηγκή t2, κέρξη λα ζηακαηήζεη λα θηλείηαη. 

                                                                             Μονάδες 7 

 


