
ΘΔΜΑ Β 

 

Β1)  Γύν καζεηέο ν Αληώλεο (Α) θαη ν Βαζίιεο (Β), αξρίδνπλ από ην ίδην 

ζεκείν ελόο νξηδόληηνπ δξόκνπ λα θηλνύληαη επζύγξακκα θαη ζε παξάιιε-

ιεο ηξνρηέο. Σην δηπιαλό δηάγξακκα θαίλεηαη πσο κεηαβάιιεηαη ην κέηξν 

ηεο ηαρύηεηάο ηνπο, ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν.  

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε. 

Τε ρξνληθή ζηηγκή t1, ν Αληώλεο: 

α) πξνπνξεύεηαη ηνπ Βαζίιε. 

β) θαζπζηεξεί ζε ζρέζε κε ηνλ Βαζίιε.  

γ) βξίζθεηαη αθξηβώο δίπια ζηνλ Βαζίιε.   

Μονάδες 4 

Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

Μονάδες 8 

 

Β2)  Σε έλα αξρηθά αθίλεην ζώκα αζθείηαη νξηδόληηα ζπληζηακέλε δύλακε κέηξνπ F  θαη 

θηλείηαη ζε νξηδόληην δάπεδν. Αλ ην ζώκα κεηαηνπηζηεί θαηά Γx, ηόηε ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο πνπ 

απνθηά είλαη ίζν κε υ.  

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε. 

Γηα λα έρεη ην ζώκα ζην ηέινο ηεο ίδηαο κεηαηόπηζεο ηαρύηεηα κέηξνπ 2υ, πξέπεη ην κέηξν ηεο ζπ-

ληζηακέλεο δύλακεο λα είλαη ίζν κε: 

α) 2F    β) 4F   γ) 
2

F
 

Μονάδες 4 

Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 
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ΘΔΜΑ Γ 

 

Από ηελ ηαξάηζα ελόο θηηξίνπ πνπ έρεη ύςνο Η, ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 έλαο εξγάηεο αθήλεη έλα 

ζθπξί κάδαο 2 kg λα πέζεη θαηαθόξπθα. Τε ρξνληθή ζηηγκή t1 = 1 s, ην ζθπξί πέθηνληαο πεξλάεη 

κπξνζηά από ην παξάζπξν ηνπ 2
νπ

 νξόθνπ πνπ βξίζθεηαη ζε ύςνο 6,25 m από ην έδαθνο. Η αληί-

ζηαζε ηνπ αέξα ζεσξείηαη ακειεηέα θαη σο επίπεδν αλαθνξάο γηα ηε δπλακηθή ελέξγεηα ζεσξνύκε 

ην έδαθνο. Η επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο είλαη g = 10 m/s
2
. 

Γ1) Να ππνινγίζεηε ηελ ηαρύηεηα ηνπ ζθπξηνύ ηε ρξνληθή ζηηγκή t1. 
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Γ2) Να ππνινγίζεηε ην ύςνο Η ηνπ θηηξίνπ. 

Μονάδες 6 

Γ3) Να πξνζδηνξίζεηε ηε ζέζε ηνπ ζθπξηνύ, ηε ρξνληθή ζηηγκή όπνπ ε θηλεηηθή ηνπ ελέξγεηα είλαη 

ίζε κε ην 
1

4
 ηεο δπλακηθήο ελέξγεηαο πνπ έρεη ζηε ζέζε απηή. 
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Γ4) Να ζρεδηάζεηε ζε ζύζηεκα βαζκνινγεκέλσλ αμόλσλ, ην δηάγξακκα ηεο δπλακηθήο ελέξγεηαο 

ηνπ ζθπξηνύ ζε ζπλάξηεζε ηνπ ύςνπο ηνπ από ην έδαθνο.   

Μονάδες 7 

 


