
ΘΔΜΑ  Β 

B1. Μηθξό ζώκα κάδαο m = 500 g θηλείηαη ζε νξηδόληην επίπεδν κε ζηαζεξή ηαρύηεηα. κε ηελ 

επίδξαζε ζηαζεξήο νξηδόληηαο δύλακεο F


κέηξνπ 10 N.  

 Α) Να επηιέμεηε ηε ζωζηή απάληεζε. 

 Αλ δηπιαζηαζηεί ην κέηξν ηεο δύλακεο πνπ αζθείηαη ζην ζώκα, ηόηε ην 

 ζώκα ζα απνθηήζεη επηηάρπλζε πνπ ζα έρεη κέηξν: 

 α) 20 m/s
2
  β) 2 m/s

2
  γ) 0,2 m/s

2
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Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.                                                
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B2. Σε κηθξό ζώκα αζθείηαη δύλακε ζηαζεξήο 

θαηεύζπλζεο ηεο νπνίαο ε ηηκή κεηαβάιιεηαη κε ηελ 

κεηαηόπηζε όπωο θαίλεηαη ζην δηάγξακκα. 

Α) Να επηιέμεηε ηε ζωζηή απάληεζε.  

Τν έξγν ηεο δύλακεο F γηα ηε κεηαηόπηζε ηνπ 

ζώκαηνο από ηε ζέζε x = 0 m ζηε ζέζε x = 2 m ζα 

είλαη: 

α) 40 J   β) 20 J   γ) 80 J 
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Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.                                                
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ΘΔΜΑ  Γ 

Οκάδα καζεηώλ πξαγκαηνπνηεί ζην εξγαζηήξην ηνπ ζρνιείνπ κηα ζεηξά  από  πεηξακαηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο πξνθεηκέλνπ λα κειεηήζνπλ ηε θίλεζε κε ηξηβή θαη ηελ ηζρύ ελόο θηλεηήξα.  

Γηα λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ην πείξακα  ρξεζηκνπνηνύλ 1) έλα κεηαιιηθό θύβν, 2) έλα δπλακόκεηξν, 

3) έλα θηλεηήξα, 4) κεηξνηαηλία θαη ρξνλόκεηξν, 5) δπγό ηζνξξνπίαο θαη πξαγκαηνπνηνύλ ηηο 

παξαθάηω ηξεηο δξαζηεξηόηεηεο. 

(Γραστηριότητα Α) Αξρηθά ρξεζηκνπνηώληαο ην δπγό πξνζδηνξίδνπλ ηε κάδα ηνπ θύβνπ, m = 2 kg.  

(Γραστηριότητα Β) Με ηε βνήζεηα ελόο θηλεηήξα (κνηέξ), ν νπνίνο αζθεί κέζω ελόο δπλακόκεηξνπ 

νξηδόληηα δύλακε F


 ζηνλ θύβν πεηπραίλνπλ ν θύβνο λα θηλείηαη αξγά κε ζηαζεξή ηαρύηεηα πάλω 

ζην δάπεδν ηεο ηάμεο. Καηά ηελ θίλεζε κε ζηαζεξή ηαρύηεηα ε έλδεημε ηνπ δπλακόκεηξνπ είλαη F 

= 4 N θαη νη καζεηέο δηαπηζηώλνπλ κε ηε βνήζεηα ηεο κεηξνηαηλίαο θαη ηνπ ρξνλνκέηξνπ όηη ν 

θύβνο δηαλύεη δηάζηεκα ίζν κε 1 m ζε ρξνληθή δηάξθεηα ίζε κε 4 s.  

(Γραστηριότητα Γ) Έλαο καζεηήο εθηνμεύεη από ζεκείν Α ηνπ δαπέδνπ ηνλ θύβν κε νξηδόληηα 

ηαρύηεηα ώζηε απηόο λα νιηζζήζεη επζύγξακκα πάλω ζην δάπεδν. Οη καζεηέο κεηξνύλ ην 

δηάζηεκα πνπ δηαλύεη ν θύβνο από ην ζεκείν Α κέρξη πνπ ζηακαηά θαη ην βξίζθνπλ ίζν κε 9 m.   

Γίλεηαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο g = 10 m/s
2
 θαη όηη ε επίδξαζε ηνπ αέξα είλαη ακειεηέα.. 

Να ππνινγίζεηε: 

 Γ1) ηελ ηξηβή νιίζζεζεο, θαζώο θαη ην ζπληειεζηή ηξηβήο νιίζζεζεο κεηαμύ θύβνπ θαη δαπέδνπ,  
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Γ2) ην ξπζκό κε ηνλ νπνίν ν θηλεηήξαο πξνζθέξεη ελέξγεηα ζηνλ θύβν, θαηά ηελ θίλεζε κε 

ζηαζεξή ηαρύηεηα (δξαζηεξηόηεηα  Β), 
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Γ3) ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο κε ηελ νπνία εθηνμεύεη ν καζεηήο ηνλ θύβν θαηά ηε δξαζηεξηόηεηα  Γ,   
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Γ4) ην κέζν ξπζκό κε ηνλ νπνίν ε θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ θύβνπ κεηαηξέπεηαη ζε ζεξκόηεηα θαηά 

ηε δξαζηεξηόηεηα  Γ.  
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