
ΘΕΜΑ Β 

 

Β1. Κιβώτιο αρχίζει την t = 0 να κινείται ευθύγραμμα σε οριζόντιο δάπεδο και η τιμή της ταχύτητας 

του δίδεται από τη σχέση  υ = 5t (SI) για t ≥ 0  

Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση                                                   

Η τιμή της συνισταμένης των δυνάμεων που ασκούνται στο κιβώτιο:  

α) ελαττώνεται με το χρόνο     β) αυξάνεται με το χρόνο     γ) παραμένει σταθερή  

Μονάδες 4     

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας                                                

  Μονάδες 8 

      

                                                                                                                           

Β2. Δύο  όμοιες  μεταλλικές σφαίρες Σ1 και Σ2 , ίδιας μάζας,  αφήνονται  ταυτόχρονα να εκτελέσουν 

ελεύθερη πτώση,   από ύψος  h1  η  Σ1 και από ύψος  h2  η Σ2,  πάνω από την επιφάνεια της Γης.  Η 

αντίσταση του αέρα είναι αμελητέα  και η επιτάχυνση της βαρύτητας σταθερή.  

Α)  Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Αν h1= 2h2, τότε:  

α)  Η σφαίρα  Σ1 φθάνει στο έδαφος έχοντας ταχύτητα διπλάσιου μέτρου από την ταχύτητα  

της σφαίρας  Σ2.  

β)  Οι  δύο σφαίρες φτάνουν ταυτόχρονα στο έδαφος.  

γ)   Η σφαίρα  Σ1 φθάνει στο έδαφος έχοντας διπλάσια κινητική ενέργεια από τη σφαίρα  Σ2.  

Μονάδες 4  

Β)  Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας  

Μονάδες 9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΘΕΜΑ  Δ 

 

Ένας γερανός ανυψώνει  σε ύψος  80m πάνω  από την επιφάνεια εδάφους  , ένα κιβώτιο μάζας 

1500Kg.  Το κιβώτιο ανυψώνεται με σταθερή ταχύτητα μέτρου υ=2m/s. Δίνεται η  επιτάχυνση της 

βαρύτητας g = 10 m/s2. Θεωρήστε ως επίπεδο αναφοράς για τη δυναμική ενέργεια το έδαφος και 

την αντίσταση του αέρα αμελητέα. 

Δ1)  Να υπολογίσετε το χρόνο που θα διαρκέσει η ανύψωση                                  

                                                                                                                                              Μονάδες 5 

Δ2)  Να  υπολογίσετε τη δύναμη   που ασκεί ο γερανός στο κιβώτιο  

                                                                                                                                              Μονάδες 6 

Δ3)  Να  υπολογίσετε την μέση  ισχύ του γερανού στη χρονική διάρκεια της ανύψωσης του 

κιβωτίου           

                                                                                                                                              Μονάδες 7 

Δ4)  Από λάθος του χειριστή του γερανού το κιβώτιο απαγκιστρώνεται τη στιγμή που βρίσκεται 

ακίνητο σε ύψος 80m απο τη επιφάνεια του εδάφους. Να υπολογίσετε το λόγο της κινητικής 

ενέργειας   Κ  προς τη δυναμική ενέργεια U του σώματος δύο (2) δευτερόλεπτα μετά την 

απαγκίστρωσή του από τον γερανό                                                                                                                             

          Μονάδες 7 

 


