
ΘΔΜΑ Β 

 

Β1)  Έλαο καζεηήο θνξώληαο ηα παγνπέδηια ηνπ θηλείηαη επζύγξακκα 

ζε νξηδόληηα πίζηα παγνδξνκίνπ. Σην δηπιαλό δηάγξακκα θαίλεηαη πωο 

κεηαβάιιεηαη ε ζέζε ηνπ καζεηή ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν.  

Α) Να επηιέμεηε ηε ζωζηή πξόηαζε. 

Αλ ε θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ καζεηή ηηο ρξνληθέο ζηηγκέο t1 θαη t2, είλαη 

Κ1 θαη Κ2 αληίζηνηρα, ηόηε ηζρύεη: 

α) Κ1 > Κ2   β) Κ1 = Κ2   γ) Κ1 < Κ2  

Μονάδες 4 

Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

Μονάδες 8 

 

Β2)  Γύν ζώκαηα Σ1 θαη Σ2, κε κάδεο m1 θαη m2 (m2 = 2m1) αληί-

ζηνηρα, είλαη αθίλεηα ζε ιείν νξηδόληην δάπεδν. Τε ρξνληθή ζηηγ-

κή t = 0, αζθείηαη ζε θάζε ζώκα νξηδόληηα ζηαζεξή δύλακε, ζην 

Σ1 κέηξνπ F1 θαη αληίζηνηρα ζην Σ2 κέηξνπ F2. Σην δηπιαλό δηά-

γξακκα ηαρύηεηαο – ρξόλνπ, θαίλεηαη πωο κεηαβάιιεηαη ην ε αι-

γεβξηθή ηηκή ηεο ηαρύηεηαο ηωλ ζωκάηωλ ζε ζπλάξηεζε κε ην 

ρξόλν. 

Α) Να επηιέμεηε ηε ζωζηή πξόηαζε. 

Γηα ηα κέηξα ηωλ δπλάκεωλ ηζρύεη ε ζρέζε: 

α) F1 = F2  β) F1 = 2F2   γ) 2
1

2

F
F   

Μονάδες 4 

Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

Μονάδες 9 
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ΘΔΜΑ Γ 

 

Γύν ζώκαηα Σ1 θαη Σ2 κε κάδεο m1 = 10 kg θαη m2 = 30 kg 

βξίζθνληαη αθίλεηα ζηα ζεκεία Α, Β ελόο ιείνπ νξηδόληη-

νπ δαπέδνπ θαη απέρνπλ κεηαμύ ηνπο απόζηαζε d = 8 m. 

Τε ρξνληθή ζηηγκή t = 0, αζθνύληαη ζηα ζώκαηα Σ1 θαη Σ2 

νη δπλάκεηο F1 = 40 Ν θαη F2 = 90 N αληίζηνηρα, νη νπνίεο έρνπλ ηε δηεύζπλζε ηεο επζείαο πνπ νξί-

δνπλ ηα ζεκεία Α, Β. Τα ζώκαηα, όπωο θαίλεηαη ζην δηπιαλό ζρήκα, αξρίδνπλ λα θηλνύληαη θαηά 

κήθνο απηήο ηεο επζείαο θαη πξνο ηελ ίδηα θαηεύζπλζε, κε ην Σ2 λα είλαη κπξνζηά από ην Σ1,. 

Γ1) Να ππνινγίζεηε ηελ επηηάρπλζε κε ηελ νπνία θηλείηαη θάζε ζώκα. 

Μονάδες 6 

Γ2) Να ππνινγίζεηε ην δηάζηεκα πνπ δηαλύεη θάζε ζώκα, από ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0, κέρξη ηε 

ρξνληθή ζηηγκή t1 = 4 s.  

Μονάδες 6 

Γ3) Να ππνινγίζεηε ηε δηαθνξά ηωλ θηλεηηθώλ ελεξγεηώλ  1 2K K  ηωλ δύν ζωκάηωλ, ηε ρξνληθή 

ζηηγκή πνπ ηα δύν ζώκαηα ζα ζπλαληεζνύλ.  

Μονάδες 6 

Γ4) Να βξείηε πνηα ρξνληθή ζηηγκή ην ζώκα Σ1 ζα πξνεγείηαη ηνπ Σ2 θαηά 10 m. (Θεωξήζηε όηη ηε 

ρξνληθή ζηηγκή πνπ πξνζπεξλά ην Σ1 ην Σ2, ηα ζώκαηα δελ έξρνληαη ζε επαθή) 

Μονάδες 7 
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