
ΘΔΜΑ  Β 

 

Β1) Σε έλα ζώκα κάδαο m αζθείηαη ζηαζεξή (ζπληζηακέλε) δύλακε κέηξνπ F , νπόηε απηό θηλείηαη 

κε επηηάρπλζε κέηξνπ α.  

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε. 

Αλ ε ίδηα ζηαζεξή δύλακε αζθεζεί ζε ζώκα κάδαο 2m, ηόηε απηό ζα θηλεζεί κε επηηάρπλζε κέ-

ηξνπ: 

α) 2α   β) 3α    γ) 
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Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 
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Β2)  Από ην κπαιθόλη ηνπ 1
νπ

 νξόθνπ, πνπ βξίζθεηαη ζε ύςνο  H από ην 

έδαθνο, έλαο καζεηήο αθήλεη κηα κπάια λα πέζεη ζην δάπεδν. Σηελ δη-

πιαλή εηθόλα θαίλεηαη ε κπάια ζε ηξεηο δηαθνξεηηθέο ζέζεηο, ε αξρηθή 

ηεο ζέζε Α, κηα ελδηάκεζε ζέζε Γ όπνπ 
2

H
h   θαη ε ηειηθή ζέζε Δ ζην 

έδαθνο ειάρηζηα πξηλ αλαπεδήζεη ε κπάια. Θεσξνύκε σο επίπεδν αλα-

θνξάο γηα ηε δπλακηθή ελέξγεηα ην έδαθνο θαη ηελ αληίζηαζε ηνπ αέξα 

ακειεηέα. 

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε. 

Η θηλεηηθή ελέξγεηα ηεο κπάιαο ζηελ ελδηάκεζε ζέζε Γ: 

α) είλαη ίζε κε ηελ θηλεηηθή ελέξγεηα πνπ έρεη ζηε ζέζε Δ. 

β) είλαη ίζε κε ηελ δπλακηθή ελέξγεηα πνπ έρεη ζηε ζέζε Α.. 

γ) είλαη ίζε κε ηε δπλακηθή ελέξγεηα πνπ έρεη ζηελ ίδηα ζέζε. 
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Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 
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ΘΔΜΑ  Γ 

 

Δύν ζώκαηα Σ1 θαη Σ2 κε ίζεο κάδεο 40 kg ην θαζέ-

λα, βξίζθνληαη ζηνλ ίδην νξηδόληην επζύγξακκν δξό-

κν. Τε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 ην Σ1 μεθηλά λα θηλείηαη 

από έλα ζεκείν ηνπ δξόκνπ θαη ηελ ίδηα ζηηγκή δηέξ-

ρεηαη από ην ίδην ζεκείν ην ζώκα Σ2 θηλνύκελν κε 

ζηαζεξή ηαρύηεηα ίζε κε 40 m/s, ζηελ ίδηα θαηεύ-

ζπλζε κε ην Σ1. Σην δηπιαλό δηάγξακκα θαίλνληαη νη 

γξαθηθέο παξαζηάζεηο ηαρύηεηαο – ρξόλνπ γηα ηα 

δύν απηά ζώκαηα. 

Γ1) Να ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο ζπληζηακέλεο δύ-

λακεο πνπ αζθείηαη ζην Σ1 θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επηηαρπλόκελεο θίλεζεο πνπ εθηειεί. 
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Γ2) Να ππνινγίζεηε ηε κεηαβνιή ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο θάζε ζώκαηνο, από ηε ρξνληθή ζηηγκή t1, 

πνπ θαίλεηαη ζην δηάγξακκα, κέρξη ηε ρξνληθή ζηηγκή t2 = 15s. 
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Γ3) Να βξείηε ηελ απόζηαζε κεηαμύ ησλ δύν ζσκάησλ ηε ρξνληθή ζηηγκή t1.  
Μονάδες 6 

Γ4) Να εμεηάζεηε αλ ηα δύν ζώκαηα ζπλαληεζνύλ μαλά κεηά ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0, θαη λα ππν-

ινγίζεηε πνηα ρξνληθή ζηηγκή ζα ζπκβεί θάηη ηέηνην. 
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