
 

ΘΔΜΑ B 

Β1.  Μία κπίιηα θηλείηαη πάλω ζηνλ άμνλα x΄x θαη ηε ζηηγκή       

t = 0 s βξίζθεηαη ζηε ζέζε x0 = 0 m. Η ηηκή ηεο ηαρύηεηαο 

ηεο κπίιηαο ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν παξηζηάλεηαη ζην 

δηπιαλό δηάγξακκα.  

 

Α) Να επηιέμεηε ηελ ζωζηή απάληεζε.                                                   

Η κπίιηα ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 30 s βξίζθεηαη ζηε 

 ζέζε  

      α) 125 m  β) 100 m     γ) 75 m  

Μονάδες 4 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.                                               

Μονάδες 8 

 

 

Β2. Μία κεηαιιηθή ζθαίξα εθηειεί ειεύζεξε πηώζε. Σε ζεκείν Α ηεο ηξνρηάο ηεο έρεη ηαρύηεηα 

κέηξνπ υ θαη θηλεηηθή ελέξγεηα ίζε κε Κ. Σε έλα άιιν ζεκείν Β πνπ βξίζθεηαη ρακειόηεξα από ην 

Α ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο ηεο ζθαίξαο είλαη ίζν κε 2υ.  

Α) Να επηιέμεηε ηελ ζωζηή απάληεζε                                                   

     Η κεηαβνιή ηεο δπλακηθήο ελέξγεηαο ηεο ζθαίξαο από ηε ζέζε Α ζηελ ζέζε Β  

     είλαη ίζε κε:  

       α)  – 3Κ             β) 2Κ             γ) – 4Κ 

Μονάδες 4 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο                                                

Μονάδες 9 
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ΘΔΜΑ  Γ 

Σε θηβώηην κάδαο m = 10 kg, ην νπνίν αξρηθά εξεκεί πάλω ζε ιείν νξηδόληην δάπεδν, αξρίδεη ηελ 

ζηηγκή t0 = 0 s λα αζθείηαη ζηαζεξή νξηδόληηα δύλακε 1F


 κέηξνπ 20 Ν.  

Γ1) Να ππνινγηζζεί ην δηάζηεκα πνπ ζα δηαλύζεη ην θηβώηην από t0  = 0 s έωο t1  = 10 s. 

Μονάδες 6 

Γ2) Να ππνινγηζζεί ην έξγν ηεο δύλακεο 1F


 ζην παξαπάλω ρξνληθό δηάζηεκα.  

Μονάδες 6 
 

Έζηω όηη ηελ ζηηγκή t0 = 0 s εθηόο από ηε δύλακε 1F


 αζθείηαη ζην θηβώηην θαη κηα δεύηεξε δύλακε 

2F


 ίζε κε ηελ 1F


, δειαδή νη δπλάκεηο έρνπλ ίδην κέηξν θαη θαηεύζπλζε. 

Γ3) Να ππνινγηζζεί ε επηηάρπλζε ηνπ θηβωηίνπ όηαλ αζθνύληαη ζε απηό ηαπηόρξνλα θαη νη δύν 

δπλάκεηο 1F


 θαη 2F


. 

Μονάδες 5 

Γ4) Να ππνινγίζεηε πάιη ην έξγν ηεο δύλακεο 1F


 από t0 = 0 s έωο t1  = 10 s όηαλ αζθνύληαη 

ηαπηόρξνλα θαη νη δύν δπλάκεηο 1F


 θαη 2F


.  

Να ζπγθξίλεηε απηό ην έξγν κε ην έξγν πνπ ππνινγίζαηε ζην εξώηεκα Γ2.  

Μονάδες 8 

 

 


