
ΘΔΜΑ Β 

 

Β1)  Γύν απηνθίλεηα Α, Β θηλνύληαη επζύγξακκα θαη νκαιά ζε έλα ηκήκα ηεο Δγλαηίαο νδνύ ζε 

παξάιιειεο ισξίδεο θπθινθνξίαο. Τν απηνθίλεην Α ην νπνίν πξνπνξεύεηαη θαηά 90 m ηνπ απην-

θηλήηνπ Β, θηλείηαη κε ηαρύηεηα κέηξνπ 72 km/h, ελώ ην απηνθίλεην Β πνπ αθνινπζεί θηλείηαη κε 

ηαρύηεηα 20 m/s.  Μεηά από ρξόλν ίζν κε 10 s: 

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε. 

α) Τν απηνθίλεην Α ζα πξνπνξεύεηαη πάιη από ην απηνθίλεην Β. 

β) Τν απηνθίλεην Β πξνπνξεύεηαη θαηά 90 m από ην απηνθίλεην Α. 

γ) Τν απηνθίλεην Β βξίζθεηαη αθξηβώο δίπια κε ην απηνθίλεην Α. 

Μονάδες 4 

Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

Μονάδες 8 

 

Β2)  Έλα ζώκα θηλείηαη ζε νξηδόληην δάπεδν. Σην ζώκα αζθνύ-

ληαη δπλάκεηο ησλ νπνίσλ ε ζπληζηακέλε είλαη νξηδόληηα θαη ε 

αιγεβξηθή ηεο ηηκή κεηαβάιιεηαη όπσο θαίλεηαη ζην δηπιαλό δηά-

γξακκα  Τξεηο καζεηέο παξαηεξώληαο απηό ην δηάγξακκα, ππν-

ζηεξίδνπλ. 

Μαζεηήο Α: Τν ζώκα ζην ρξνληθό δηάζηεκα 10 t  θηλείηαη κε 

ζηαζεξή ηαρύηεηα θαη ηε ρξνληθή ζηηγκή t1 αξρίδεη λα επηβξαδύλεηαη.  

Μαζεηήο Β: Τν ζώκα ζην ρξνληθό δηάζηεκα 10 t  θηλείηαη κε ζηαζεξή επηηάρπλζε θαη ηε ρξνληθή 

ζηηγκή t1 αξρίδεη λα επηβξαδύλεηαη.  

Μαζεηήο Γ: Η ηαρύηεηα ηνπ ζώκαηνο ζην ρξνληθό δηάζηεκα 10 t  απμάλεηαη κε ζηαζεξό ξπζκό 

θαη ζην 1 2t t  ν ξπζκόο κε ηνλ νπνίν απμάλεηαη ε ηαρύηεηα, κεηώλεηαη. 

Α) Από ηνπο παξαπάλσ καζεηέο απηόο πνπ εθθξάδεη ζσζηή άπνςε είλαη: 

α) ν καζεηήο Α    β) ν καζεηήο Β  γ) ν καζεηήο Γ 

Μονάδες 4 

Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

Μονάδες 9 
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ΘΔΜΑ Γ 

 

Σε έλα θηβώηην κάδαο 4 kg αζθείηαη νξηδόληηα 

δύλακε F  κεηαβιεηνύ κέηξνπ θαη ην θηλεί ζε 

νξηδόληην δάπεδν πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηεο δύ-

λακεο. Η αιγεβξηθή ηηκή ηεο ηαρύηεηαο ηνπ θη-

βσηίνπ κεηαβάιιεηαη ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν 

γηα ηε ρξνληθή δηάξθεηα 0 19s , όπσο θαίλεηαη 

ζην δηπιαλό δηάγξακκα, ελώ από ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 19 s θαη κεηά ην θηβώηην παξακέλεη αθίλε-

ην. Τν κέηξν ηεο νξηδόληηαο δύλακεο F  ζηε ρξνληθή δηάξθεηα  0 10s , είλαη ζηαζεξό θαη ίζν κε 

20 Ν, ελώ ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο είλαη g = 10 m/s
2
.  

Γ1) Να κειεηήζεηε ην δηάγξακκα ηαρύηεηαο – ρξόλνπ θαη λα ραξαθηεξίζεηε ηηο θηλήζεηο πνπ εθηε-

ιεί ην θηβώηην ζηηο ρξνληθέο δηάξθεηεο 0 10s , 10 15s  θαη 15 19s . 

Μονάδες 6 

Γ2) Να ππνινγίζεηε ηελ επηηάρπλζε ηνπ θηβσηίνπ, ζηηο θηλήζεηο όπνπ ε ηαρύηεηα ηνπ κεηαβάιιε-

ηαη. 

Μονάδες 6 

Γ3) Να ππνινγίζεηε ην ζπληειεζηή ηξηβήο νιίζζεζεο κεηαμύ ηνπ θηβσηίνπ θαη ηνπ νξηδόληηνπ δα-

πέδνπ. 

Μονάδες 6 

Γ4) Να ππνινγίζεηε ην πνζό ηεο ελέξγεηαο πνπ κεηαθέξζεθε ζην θηβώηην κέζσ ηνπ έξγνπ ηεο δύ-

λακεο F ζηε ρξνληθή δηάξθεηα 0 19 s. 

Μονάδες 7 
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