
ΘΔΜΑ Β 

Β1. Μηθξή ζθαίξα αθήλεηαη λα πέζεη από αξρηθό κηθξό ύςνο H, πάλσ από ην έδαθνο θαη  εθηειώλ-

ηαο ειεύζεξε πηώζε πέθηεη ζην έδαθνο.  

Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε. 

Η γξαθηθή παξάζηαζε ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο (K) ηεο ζθαίξαο ζε ζπλάξηεζε κε ην 

ύςνο (y) από ην έδαθνο, παξηζηάλεηαη ζσζηά από ην δηάγξακκα: 

             α) Ι   β) ΙΙ   γ) ΙΙΙ     

     Μονάδες 4 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.                                                

Μονάδες 8 

 

Β2.   Σε έλα ζώκα κάδαο m πνπ αξρηθά εξεκεί ζε νξηδόληην επίπεδν αζθνύκε θα-

ηαθόξπθε ζηαζεξή δύλακε κέηξνπ F, νπόηε ην ζώκα θηλείηαη θαηαθόξπθα πξνο 

ηα πάλσ κε ζηαζεξή επηηάρπλζε κέηξνπ α = 2g, όπνπ g ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηε-

ηαο.  

Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε                                                   

                 Αλ ε επίδξαζε ηνπ αέξα είλαη ακειεηέα ηόηε ην βάξνο  Β ηνπ ζώκαηνο ζα έρεη κέηξν:   

       α) F                        β) 3F                 γ) 
F

3
                      

Μονάδες 4 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

Μονάδες 9 
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ΘΔΜΑ Γ 

Γύν θηβώηηα Α θαη Β κε κάδεο mA = 5 kg θαη mB = 10 kg, θηλνύληαη παξάιιεια κε έλαλ νξηδόληην 

πξνζαλαηνιηζκέλν άμνλα Οx. Τε ρξνληθή ζηηγκή tν = 0 s ηα θηβώηηα δηέξρνληαη από ηε ζέζε         

xo = 0 m, θηλνύκελα θαη ηα δύν πξνο ηε ζεηηθή θνξά. Τν θηβώηην Α θηλείηαη κε ζηαζεξή ηαρύηεηα 

υΑ = 10 m/s, ελώ ην θηβώηην Β έρεη ηαρύηεηα υν = 30 m/s, θαη θηλείηαη κε ζηαζεξή επηηάρπλζε ε ν-

πνία έρεη κέηξν αΒ = 2 m/s
2
 θαη θνξά αληίζεηε ηεο ηαρύηεηαο 

νυ . 

Να ππνινγίζεηε: 

Γ1) ην κέηξν ηεο ζπληζηακέλεο δύλακεο πνπ αζθείηαη ζε θάζε θηβώηην,  

Μονάδες 5 

Γ2) ηε ρξνληθή ζηηγκή θαηά ηελ νπνία ηα θηβώηηα Α θαη Β ζα βξεζνύλ πάιη ην έλα δίπια ζην άιιν 

κεηά ηε ρξνληθή ζηηγκή tν,  

Μονάδες 6 

Γ3) ηηο ρξνληθέο ζηηγκέο θαηά ηηο νπνίεο ηα κέηξα ησλ ηαρπηήησλ ησλ δπν θηβσηίσλ ζα είλαη ίζα,  

Μονάδες 8 

Γ4) ηε κεηαβνιή ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο θάζε θηβσηίνπ από ηε ρξνληθή ζηηγκή to = 0 s, κέρξη ηε 

ρξνληθή ζηηγκή θαηά ηελ νπνία ηα κέηξα ησλ ηαρπηήησλ ηνπο ζα είλαη ίζα γηα πξώηε θνξά.  

Μονάδες 6 

 


