
ΘΔΜΑ  Β 

 

Β1)  Γύν καζεηέο, ν Αληώλεο (Α) θαη ν Βαζίιεο (Β) ζπλα-

γωλίδνληαη κε ηα πνδήιαηά ηνπο πνηνο από ηνπο δύν κπνξεί 

λα θηάζεη πξώηνο λα θηλείηαη κε ηαρύηεηα ίζε κε 25 km/h. 

Γηα ηνλ ιόγν απηό ζηακαηνύλ ζην ίδην ζεκείν ελόο επζύ-

γξακκνπ νξηδόληηνπ δξόκνπ θαη αξρίδνπλ ηε ρξνληθή ζηηγκή 

t = 0 λα θηλνύληαη παξάιιεια. Σην δηπιαλό δηάγξακκα θαί-

λεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηαρύηεηαο – ρξόλνπ γηα ηνπο 

δύν καζεηέο.  

Α) Από ηηο παξαθάηω ηξεηο επηινγέο, λα επηιέμεηε 

απηήλ πνπ ζεωξείηε ζωζηή. 

Ο καζεηήο πνπ ζα θαηαθέξεη πξώηνο λα “θηάζεη” ηα 25 

km/h, είλαη: 

α) ν Αληώλεο  

β) ν Βαζίιεο  

γ) θαλέλαο από ηνπο δύν, αθνύ ζα θηάζνπλ ηαπηόρξνλα λα θηλνύληαη κε 25 km/h 
Μονάδες 4 

Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 
Μονάδες 8 

 

Β2)  Γύν ζώκαηα Σ1 θαη Σ2 έρνπλ ίζεο κάδεο θαη θηλνύληαη ζηνλ ίδην νξηδόληην δξόκν ζε αληίζεηεο 

θαηεπζύλζεηο κε ηαρύηεηεο 1υ  θαη 2υ  αληίζηνηρα. 

Α) Από ηηο παξαθάηω ηξεηο επηινγέο, λα επηιέμεηε απηήλ πνπ ζεωξείηε ζωζηή. 

Αλ γηα ηα κέηξα ηωλ ηαρπηήηωλ ηζρύεη υ1 = 2υ2, ηόηε ν ιόγνο 1

2

K

K
 ηωλ θηλεηηθώλ ελεξγεηώλ ηωλ 

ζωκάηωλ Σ1 θαη Σ2, είλαη ίζνο κε: 

α) 4   β) – 4   γ) 2 
Μονάδες 4 

Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 
Μονάδες 9 

 

 

ΘΔΜΑ  Γ 

 

Τα θηβώηηα Κ1 θαη Κ2 ηνπ δηπιαλνύ ζρήκαηνο έρνπλ κάδεο 

m1 = 3 kg θαη m2 = 5 kg αληίζηνηρα θαη βξίζθνληαη αξρηθά 

αθίλεηα ζε νξηδόληην δάπεδν, κε ην νπνίν εκθαλίδνπλ ηνλ 

ίδην ζπληειεζηή ηξηβήο μ = 0,5. Τα θηβώηηα είλαη δεκέλα κε-

ηαμύ ηνπο κε έλα κε εθηαηό λήκα ακειεηέαο κάδαο, ην νπνίν είλαη νξηδόληην θαη ηεληωκέλν. Τε 

ρξνληθή ζηηγκή t = 0 έλαο εξγάηεο αζθεί ζην θηβώηην Κ1 νξηδόληηα ζηαζεξή δύλακε F ζηε δηεύ-

ζπλζε ηνπ λήκαηνο, όπωο θαίλεηαη ζην ζρήκα θαη κεηαθηλεί ηα θηβώηηα κε ζηαζεξή επηηάρπλζε α =  

= 1 m/s
2
.  

Γ1) Να ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο ηξηβήο νιίζζεζεο πνπ αζθείηαη ζε θαζέλα θηβώηην. 
Μονάδες 6 

Γ2) Να εθαξκόζεηε ην ζεκειηώδε λόκν ηεο Μεραληθήο ζην θηβώηην Κ2 θαη λα ππνινγίζεηε ην κέ-

ηξν ηεο δύλακεο πνπ αζθείηαη ζην θηβώηην απηό από ην λήκα. 
Μονάδες 6 

Γ3) Να ππνινγίζεηε ην έξγν ηεο δύλακεο πνπ αζθεί ην λήκα ζην θηβώηην Κ1, από ηε ρξνληθή ζηηγ-

κή t = 0 κέρξη ηε ρξνληθή t1 = 4 s. 
Μονάδες 6 
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Γ4) Να ππνινγίζεηε πόζν ηνηο εθαηό από ηελ ελέξγεηα πνπ κεηαβηβάδεη ν εξγάηεο ζηα θηβώηηα, κε-

ηαθέξεηαη ωο θηλεηηθή ζην θηβώηην Κ1.  
Μονάδες 7 

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

 

 


