
 

ΘΔΜΑ_B 

 

Β1. Η θηλεηηθή ελέξγεηα κηαο κπάιαο απμάλεηαη από Καξρ  ζε  Κηει=4Κ αξρ ζε ρξνληθό δηάζηεκα Δt.  

Α) Να επηιέμεηε ηελ ζωζηή απάληεζε.                                                   

Σην ρξνληθό δηάζηεκα Δt ην έξγν W ηεο ζπληζηακέλεο ηωλ δπλάκεωλ πνπ αζθνύληαη ζηε κπάια 

είλαη  

                (α) 9Κ αξρ                           (β) 3Κ αξρ                                    (γ) 15Κ αξρ 

Μονάδες 4 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.                                               

Μονάδες 8 

 

Β2. Γεξαλόο αζθεί ζε θηβώηην θαηαθόξπθε δύλακε 
1F  κε ηελ επίδξαζε ηεο νπνίαο ην θηβώηην 

αλεβαίλεη θαηαθόξπθα κε επηηάρπλζε κέηξνπ 
g

2
, όπνπ g ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο. Όηαλ ν 

γεξαλόο θαηεβάδεη ην ίδην θηβώηην  αζθώληαο ζε απηό θαηαθόξπθε δύλακε 
2F  ην θηβώηην 

θαηεβαίλεη κε επηηάρπλζε κέηξνπ 
g

2
. 

Α) Να επηιέμεηε ηελ ζωζηή απάληεζε.                                                                      

Αλ ζην θηβώηην ζε θάζε πεξίπηωζε αζθνύληαη δύν δπλάκεηο, ε δύλακε ηνπ βάξνπο θαη απηή από ην 

γεξαλό, ηόηε γηα ηα κέηξα ηνπο ζα ηζρύεη:  

α) F1  =  F2   β) F1 = 3F2    γ) F1 = 2F2               

Μονάδες 4 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.                                                

Μονάδες 9 

 



ΘΔΜΑ Γ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Έλα ζώκα κάδαο 1 kg βξίζθεηαη αξρηθά αθίλεην ζε νξηδόληην δάπεδν. Τε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s, 

ζην ζώκα αζθνύληαη δπλάκεηο ε ζπληζηακέλε ηωλ νπνίωλ είλαη νξηδόληηα θαη ε ηηκή ηεο 

κεηαβάιιεηαη ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν, όπωο θαίλεηαη ζην παξαπάλω δηάγξακκα.  

Γ1) Να ραξαθηεξίζεηε ηα είδε ηωλ θηλήζεωλ πνπ εθηειεί ην ζώκα, ζηα ρξνληθά δηαζηήκαηα      

0 5  s, 5 10  s θαη 10 15  s.                                                                                         

Μονάδες 5 

Γ2) Να ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο ηνπ ζώκαηνο ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 5 s.        

Μονάδες 6 

Γ3) Να ππνινγίζεηε ην δηάζηεκα πνπ έρεη δηαλύζεη ην ζώκα από ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 κέρξη ηε 

ρξνληθή ζηηγκή t = 10 s.                 

Μονάδες 7 

Γ4) Να ππνινγίζεηε ην έξγν ηεο ζπληζηακέλεο δύλακεο από ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 κέρξη ηε 

ρξνληθή ζηηγκή t = 15 s.                                                                                                  

Μονάδες 7 
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