
ΘΔΜΑ  Β 

 

Β1)  Ένα αςηοκίνηηο κινείηαι καηά μήκορ ενόρ εςθύ-

γπαμμος οπιζόνηιος δπόμος, ο οποίορ θεωπούμε όηι ηαςηίζε-

ηαι με ηον οπιζόνηιο άξονα x΄x. Σηο διπλανό διάγπαμμα παπι-

ζηάνεηαι η θέζη ηος αςηοκινήηος ζε ζςνάπηηζη ηος σπόνος.  

Α) Να επιλέξεηε ηη ζωζηή ππόηαζη. 

Η μεηαηόπιζη ηος αςηοκινήηος ζηην κίνηζη πος πεπιγπάθεηαι 

ζηο διπλανό διάγπαμμα είναι ίζη με: 

α) 140 m   β) 60 m   γ) – 40 m 
Μονάδες 4 

Β) Να αιηιολογήζεηε ηην επιλογή ζαρ. 
Μονάδες 8 

 

Β2)  Σε ένα απσικά ακίνηηο ζώμα αζκείηαι οπιζόνηια ζςνιζηαμένη δύναμη μέηπος F  και 

κινείηαι ζε οπιζόνηιο δάπεδο. Αν ηο ζώμα μεηαηοπιζηεί καηά Δx, ηόηε ηο μέηπο ηηρ ηασύηηηαρ πος 

αποκηά είναι ίζο με υ.  

Α) Να επιλέξεηε ηη ζωζηή ππόηαζη. 

Αν ζηο ζώμα αζκείηαι ζςνιζηαμένη δύναμη μέηπος 4F  και μεηαηοπιζηεί ζηο ίδιο οπιζόνηιο δάπεδο 

καηά Δx, ηόηε ηο μέηπο ηηρ ηασύηηηαρ πος αποκηά είναι ίζο με: 

α) 2υ    β) 4υ   γ) 
2

υ
 

Μονάδες 4 
Β) Να αιηιολογήζεηε ηην επιλογή ζαρ. 

Μονάδες 9 

 

 

 

ΘΔΜΑ  Γ 

 

Ένα ζώμα μάζαρ m = 20 kg, ιζοπποπεί ακίνηηο ζε λείο οπιζόνηιο δάπεδο. Τη σπονική ζηιγμή to = 0 

αζκούνηαι ζ’ αςηό ηπειρ οπιζόνηιερ ζςγγπαμμικέρ δςνάμειρ 
1 2,  F F  και 

3F . Οι δςνάμειρ 
1 2,  F F , έ-

σοςν ηην ίδια καηεύθςνζη και μέηπα 35 Ν και 45 Ν, ανηίζηοισα, ενώ η 3F , έσει ανηίθεηη καηεύθςν-

ζη από ηιρ άλλερ δύο.  

Το ζώμα απσίζει να κινείηαι με ζηαθεπή επιηάσςνζη ππορ ηην καηεύθςνζη ηων 1 2,  F F , και ηη σπο-

νική ζηιγμή t1 = 6 s έσει διανύζει διάζηημα ίζο με 45 m. Να ςπολογίζεηε: 

Γ1) ηο μέηπο ηηρ επιηάσςνζηρ ηος ζώμαηορ ζηη σπονική διάπκεια 0   t1. 
Μονάδες 6 

Γ2) ηο μέηπο ηηρ δύναμηρ 3F . 

Μονάδες 6 

Τη σπονική ζηιγμή t1, καηαπγούμε μία από ηιρ ηπειρ παπαπάνω δςνάμειρ. Το ζώμα. ζςνεσίζει ηην 

κίνηζή ηος και από ηη σπονική ζηιγμή to = 0, μέσπι ηη ζηιγμή t2 = 10 s, έσει διανύζει ζςνολικά διά-

ζηημα ίζο με 137 m.  

Γ3) Να πποζδιοπίζεηε και να δικαιολογήζεηε ποια δύναμη καηαπγήζαμε. 
Μονάδες 8 

Γ4) Να ςπολογίζεηε ηο ολικό έπγο ηων δςνάμεων πος αζκούνηαι ζηο ζώμα ζηη σπονική διάπκεια 

από 0   t2. 
Μονάδες 5 

 

 t s0

 x m

5 10 15 18

50

40


