
ΘΔΜΑ  Β 

 

Β1) Έλαο ζθηέξ θηλείηαη επζύγξακκα. Η γξαθηθή παξάζηαζε ηεο ζέζεο 

ηνπ ζθηέξ ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν είλαη παξαβνιή θαη παξηζηάλεηαη 

ζην δηπιαλό δηάγξακκα.  

Α) Να επηιέμεηε ηε ζωζηή πξόηαζε. 

Από ην δηάγξακκα απηό ζπκπεξαίλνπκε όηη ε θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ 

ζθηέξ: 

α) απμάλεηαη.   β) κεηώλεηαη  γ) δε κεηαβάιιεηαη 
Μονάδες 4 

Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 
Μονάδες 8 

 

Β2)  Γύν απηνθίλεηα (Α) θαη (Β) έρνπλ καδί κε ηνπο νδεγνύο ηνπ ίζεο κάδεο θαη θηλνύληαη ζε νξη-

δόληην επζύγξακκν δξόκν. Οη νδεγνί ηωλ απηνθηλήηωλ θάπνηα ζηηγκή θξελάξνπλ θαη ηα απηνθίλε-

ηα επηβξαδύλνληαη κε ηελ ίδηα επηβξάδπλζε.  

Α) Να επηιέμεηε ηε ζωζηή πξόηαζε. 

Αλ ην απηνθίλεην (Α) εθηλείην αξρηθά κε κεγαιύηεξε ηαρύηεηα από ην (Β), ηόηε απηό πνπ ζα δηα-

λύζεη κεγαιύηεξν δηάζηεκα κέρξη λα ζηακαηήζεη, είλαη: 

α) ην απηνθίλεην (Α) 

β) ην απηνθίλεην (Β)  

γ) θαλέλα από ηα δύν, αθνύ ζα δηαλύζνπλ ην ίδην δηάζηεκα. 
Μονάδες 4 

Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 
Μονάδες 9 

 

 

ΘΔΜΑ  Γ 

 

 Σην δηπιαλό ζρήκα θαίλνληαη δύν ζώκαηα Σ1 θαη Σ2 κε κάδεο m1 = 6 kg θαη 

m2 = 4 kg αληίζηνηρα, κε ην Σ2 ηνπνζεηεκέλν πάλω ζην Σ1. Τε ρξνληθή 

ζηηγκή t = 0 αζθνύκε ζην Σ1 νξηδόληηα δύλακε F  όπωο θαίλεηαη ζην δη-

πιαλό ζρήκα. Τα ζώκαηα εμαηηίαο ηεο ζηαηηθήο ηξηβήο πνπ αλαπηύζζεηαη 

κεηαμύ ηνπο θηλνύληαη καδί ζαλ έλα ζώκα κε ζηαζεξή ηαρύηεηα, πάλω ζην νξηδόληην δάπεδν πξνο 

ηελ θαηεύζπλζε ηεο δύλακεο. Τν κέηξν ηεο ηξηβήο νιίζζεζεο πνπ εκθαλίδεηαη κεηαμύ ηνπ ζώκαηνο 

Σ1 θαη ηνπ δαπέδνπ είλαη ίζν κε 30 Ν θαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο είλαη g = 10 m/s
2
.  

Γ1) Να ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο δύλακεο F . 
Μονάδες 5 

Γ2) Να βξείηε πόζε ελέξγεηα πξέπεη λα πξνζθέξνπκε κέζω ηνπ έξγνπ ηεο δύλακεο F , γηα λα κεηα-

θηλήζνπκε ηα ζώκαηα θαηά 120 m. 
Μονάδες 6 

Γ3) Να ππνινγίζεηε ην ζπληειεζηή ηξηβήο νιίζζεζεο κεηαμύ ηνπ ζώκαηνο Σ1 θαη ηνπ νξηδόληηνπ 

δαπέδνπ. 
Μονάδες 6 

Γ4) Τε ρξνληθή ζηηγκή t1 απνκαθξύλνπκε απόηνκα ην ζώκα Σ2, ρωξίο λα θαηαξγήζνπκε ηε δύλακε 

F  θαη ακέζωο κεηά ε ηαρύηεηα ηνπ Σ1 είλαη ίζε κε 10 m/s. Να ππνινγίζεηε ηελ θηλεηηθή ελέξγεηα 

ηνπ ζώκαηνο Σ1, ηε ρξνληθή ζηηγκή t2 = t1 + 5 s. 
Μονάδες 8 
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