
 

ΘΔΜΑ B 

Β1. Μία μπάλα κινείηαι ςπό ηην επίδπαζη μόνο ηος βάποςρ ηηρ και διέπσεηαι διαδοσικά από ηα 

ζημεία Α, Β, Γ.  

Α) Αθού μεηαθέπεηε ηον παπακάηω πίνακα ζηην κόλλα ζαρ  να ηον ζςμπληπώζεηε. Σηον 

πίνακα δίνονηαι κάποιερ από ηιρ ηιμέρ ηηρ κινηηικήρ, ηηρ δςναμικήρ και ηηρ μησανικήρ ενέπγειαρ 

ηηρ μπάλαρ ζηα ζημεία  Α, Β, Γ.  

 

Σημείο Κινηηική ενέπγεια (J) Γςναμική ενέπγεια (J) Μησανική ενέπγεια (J) 

Α  80 100 

Β 40   

Γ  10  

  Μονάδες 4 

Β) Να εξηγήζεηε πωρ ςπολογίζαηε κάθε ηιμή ενέπγειαρ με ηην οποία ζςμπληπώζαηε ηον 

πίνακα.  
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Β2. Γεπανόρ αζκεί ζε κιβώηιο καηακόπςθη δύναμη F  με ηην επίδπαζη ηηρ οποίαρ ηο κιβώηιο 

καηεβαίνει καηακόπςθα με επιηάσςνζη μέηπος 
g

2
, όπος g η επιηάσςνζη ηηρ βαπύηηηαρ.  

Α) Να επιλέξεηε ηην ζωζηή απάνηηζη.                                                   

    Αν η ανηίζηαζη ηος αέπα είναι αμεληηέα, ηόηε για ηο μέηπο F ηηρ δύναμηρ F  και ηο  

    μέηπο Β ηος βάποςρ ηος κιβωηίος ιζσύει  .  

        α) 
Β

F = 
2

                       β) F = 2Β                       γ) F = Β                          
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Β) Να δικαιολογήζεηε ηην επιλογή ζαρ.                                                
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ΘΔΜΑ  Γ 

Σηο διάγπαμμα ηος ζσήμαηορ θαίνεηαι 

η γπαθική παπάζηαζη ηηρ ηιμήρ ηηρ 

ηασύηηηαρ ζε ζςνάπηηζη με ηο σπόνο 

για ένα ζώμα πος κινείηαι ζε 

εςθύγπαμμο δπόμο.  

Γ1) Να ςπολογίζεηε ηιρ επιηασύνζειρ α1 

και α2  με ηιρ οποίερ κινείηαι ηο ζώμα 

καηά ηα σπονικά διαζηήμαηα 0 s – 4 s 

και 8 s – 10 s ανηίζηοισα. 
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Γ2) Να καηαζκεςάζεηε ζε βαθμολογημένοςρ άξονερ ηη γπαθική παπάζηαζη ηηρ ηιμήρ ηηρ 

επιηάσςνζηρ με ηην οποία κινείηαι ηο ζώμα  ζε ζςνάπηηζη με ηο σπόνο, από ηη σπονική ζηιγμή       

t = 0 s  έωρ και ηην σπονική ζηιγμή t = 10 s. 
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Γ3) Να ςπολογίζεηε ηη μέζη ηασύηηηα ηος ζώμαηορ καηά ηο σπονικό διάζηημα  0 s – 10 s. 
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Γ4) Αν Κ1 και Κ2 είναι οι ηιμέρ ηηρ κινηηικήρ ενέπγειαρ ηος ζώμαηορ ηιρ σπονικέρ ζηιγμέρ t1 = 2 s 

και t2 = 9 s ανηίζηοισα, να ςπολογίζεηε ηο λόγο 1

2

K

K
. 
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