
ΘΔΜΑ Β 

 

B1.   Γύν κηθξά ζώκαηα Α θαη Β  δηαθνξεηηθώλ καδώλ,  βξίζθνληαη πάλω  ζε ιείν νξηδόληην  

δάπεδν.  Tν Α είλαη αθίλεην ελώ ην Β θηλείηαη κε ζηαζεξή ηαρύηεηα κέηξνπ υo.  Κάπνηα ζηηγκή  

αζθνύκε ηελ ίδηα νξηδόληηα  δύλακε F


 θαη ζηα δπν ζώκαηα γηα ην ίδην ρξνληθό δηάζηεκα, κε 

απνηέιεζκα απηά λα απνθηήζνπλ ηαρύηεηεο ίδηνπ κέηξνπ. Η δύλακε F


 πνπ αζθείηαη ζην ζώκα Β 

έρεη ηελ ίδηα θαηεύζπλζε κε ηελ ηαρύηεηα υo. 

Α) Να επηιέμεηε ηελ ζωζηή απάληεζε. 

           Αλ mA  θαη  mB    νη κάδεο ηωλ ζωκάηωλ Α θαη Β αληίζηνηρα, ηζρύεη: 

           α)       mA < mB              β)    mA > mB             γ)   mA  =  mB                                      

                                                                                                                                              Μονάδες 4        

          Β)  Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

                  Μονάδες 8 

 

 

B2. Μαζεηήο ηεο Α΄ Λπθείνπ παξαηεξεί ζην ζρήκα 

ηε γξαθηθή παξάζηαζε ηαρύηεηαο - ρξόλνπ ελόο 

απηνθηλήηνπ, πνπ θηλείηαη ζε επζύγξακκν δξόκν.   

 

Α) Να επηιέμεηε ηελ ζωζηή απάληεζε. 

Ο καζεηήο θάλεη ηνλ παξαθάηω ζπιινγηζκό, εξκελεύνληαο ηε κνξθή ηνπ δηαγξάκκαηνο:  

«Η επηηαρπλόκελε θίλεζε δηαξθεί 5 s (από 0 s έωο 5 s), ελώ ε επηβξαδπλόκελε δηαξθεί 

10 s  (από 10 s έωο 20 s) . Αθνύ ινηπόλ ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ απαηηείηαη  ώζηε ε 

ηαρύηεηα ηνπ λα κεδεληζηεί  είλαη κεγαιύηεξν από ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ απαηηείηαη  

γηα λα απμεζεί ε ηαρύηεηά ηνπ ζε  20 m/s, ζπκπεξαίλω όηη ε επηηάρπλζε έρεη κεγαιύηεξν 

κέηξν από ηελ επηβξάδπλζε». 

           α) Ο παξαπάλω  ζπιινγηζκόο είλαη ζωζηόο. 

  β) Ο παξαπάλω  ζπιινγηζκόο είλαη ιάζνο. 

           γ) Γελ έρω ηα δεδνκέλα γηα λα ζπκπεξάλω. 
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B) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 
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ΘΔΜΑ  Γ 

Έλαο θύβνο κάδαο 10 kg νιηζζαίλεη πάλω ζε ιείν δάπεδν κε ζηαζεξή ηαρύηεηα υν = 3 m/s, θαηά 

κήθνο κηαο επζείαο πνπ ηαπηίδεηαη κε ηνλ νξηδόληην άμνλα x΄x. Τε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s ν θύβνο 

βξίζθεηαη ζηε ζέζε x = 0 m ηνπ άμνλα θαη αξρίδεη λα αζθείηαη ζε απηόλ νξηδόληηα δύλακε F  ίδηαο 

θαηεύζπλζεο κε ηελ ηαρύηεηα. Τν κέηξν ηεο δύλακεο κεηαβάιιεηαη κε ηελ ζέζε x ηνπ θύβνπ, 

ζύκθωλα κε ηελ ζρέζε F = 10x [F ζε Ν θαη x ζε m]. Τε ρξνληθή ζηηγκή πνπ ν θύβνο δηέξρεηαη από 

ηε ζέζε x = 4 m ε δύλακε παύεη λα αζθείηαη. Ακέζωο κεηά ν θύβνο ζπλερίδεη ηελ θίλεζε ζε 

δεύηεξν ηξαρύ νξηδόληην δάπεδν πνπ αθνινπζεί ην πξώην, κέρξη πνπ ζηακαηά. Η θίλεζε κε ηξηβέο 

ζην ηξαρύ δάπεδν δηαξθεί ρξόλν ίζν κε 2,5 s.  

Γίλεηαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο, g = 10 m/s
2
.  

Γ1) Να ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο επηηάρπλζεο ηνπ θύβνπ ζηε ζέζε x = 2 m.   
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Γ2) Να θαηαζθεπάζεηε ην δηάγξακκα ηνπ κέηξνπ ηεο δύλακεο F  ζε ζπλάξηεζε κε ηε ζέζε x γηα 

ηε κεηαηόπηζε από 0 m → 4 m. Σηε ζπλέρεηα λα ππνινγίζεηε ηελ ελέξγεηα πνπ κεηαθέξζεθε ζηνλ 

θύβν, κέζω ηνπ έξγνπ ηεο δύλακεο F , θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηαηόπηζεο ηνπ θύβνπ από ηελ ζέζε 

x = 0 m έωο ηελ  ζέζε x = 4 m. 
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Γ3) Να ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο ηνπ θύβνπ ζηε ζέζε x = 4 m. 
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Γ3) Να ππνινγίζεηε ην ζπληειεζηήο ηξηβήο νιίζζεζεο κεηαμύ ηνπ θύβνπ θαη ηνπ δεύηεξνπ 

δαπέδνπ. 
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