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ΘΔΜΑ Β 


Β1. Γύν θηλεηά Α θαη Β θηλνύληαη θαηά κήθνο ηνπ ζεηηθνύ εκηάμνλα Οx θαη έρνπλ εμηζώζεηο 


θίλεζεο xΑ = 6t (SI) θαη xΒ = 2t2
 (SI) αληίζηνηρα.  


Α)  Να επηιέμεηε ηελ ζωζηή απάληεζε.                                              


      Τα θηλεηά ζα έρνπλ ίζεο θαηά κέηξν ηαρύηεηεο, ηε ρξνληθή ζηηγκή:       


 α) t  = 2 s  β) t = 1,5 s  γ) t = 3 s 


Μονάδες  4 


Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.                                               


Μονάδες  8   


 


 


Β2. Μηθξό ζώκα είλαη αξρηθά αθίλεην πάλω ζε ιείν νξηδόληην επίπεδν. Σην ζώκα αζθείηαη 


νξηδόληηα δύλακε F ηεο νπνίαο ε ηηκή κεηαβάιιεηαη κε ηε ζέζε όπωο θαίλεηαη ζην παξαθάηω 


δηάγξακκα: 


 


Α)  Να επηιέμεηε ηελ ζωζηή απάληεζε.                                               
    


H θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ζώκαηνο  


α) από ηε ζέζε x0 = 0 m έωο ηε ζέζε xΑ παξακέλεη ζηαζεξή. 


β) από ηε ζέζε xΑ έωο ηε ζέζε xΒ κεηώλεηαη. 


γ) από ηε ζέζε x0 = 0 m έωο ηε ζέζε xΒ απμάλεηαη. 


           Μονάδες  4 


Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.                                                


         


Μονάδες  9   
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A







ΘΔΜΑ  Γ 


Μεηαιιηθόο θύβνο έιθεηαη κε ηε βνήζεηα ελόο ειεθηξνθηλεηήξα, πάλω ζε έλα νξηδόληην δηάδξνκν. 


Σηνλ θύβν αζθείηαη ζηαζεξή νξηδόληηα δύλακε F



 θαη θηλείηαη επζύγξακκα κε ζηαζεξή 


επηηάρπλζε. Με ηε βνήζεηα ζπζηήκαηνο θωηνππιώλ παίξλνπκε ηελ πιεξνθνξία όηη ην κέηξν ηεο 


ηαρύηεηαο  ηνπ θύβνπ ηε ρξνληθή ζηηγκή to = 0 s είλαη ίζν κε 2 m/s θαη ηε ρξνληθή ζηηγκή  t1 = 2 s 


είλαη ίζν κε 12 m/s. Η κέζε ηζρύο ηνπ ειεθηξνθηλεηήξα (ν κέζνο ξπζκόο πξνζθεξόκελεο ελέξγεηαο 


ζηνλ θύβν κέζω ηνπ έξγνπ ηεο δύλακεο F



), ζην παξαπάλω ρξνληθό δηάζηεκα ηωλ 2 s είλαη          


Ρκ = 98 W. Δπίζεο, έρεη κεηξεζεί πεηξακαηηθά ν ζπληειεζηήο ηξηβήο νιίζζεζεο κεηαμύ ηνπ θύβνπ 


θαη ηνπ δηαδξόκνπ θαη βξέζεθε μ = 0,2.  Γίλεηαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο  g = 10 m/s
2
 θαη όηη ε 


επίδξαζε ηνπ αέξα ζεωξείηαη ακειεηέα. 


Να ππνινγίζεηε: 


Γ1)  ην κέηξν ηεο επηηάρπλζεο κε ηελ νπνία θηλείηαη ν θύβνο,  


Μονάδες 5 


Γ2) ηελ ελέξγεηα πνπ κεηαθέξζεθε ζηνλ θύβν κέζω ηνπ έξγνπ ηεο δύλακεο F



ζην ρξνληθό 


δηάζηεκα ηωλ 2 s, 


Μονάδες 6 


Γ3)  ην κέηξν ηεο δύλακεο F



.  


Μονάδες 7 


Γ4)  ηε κάδα ηνπ θύβνπ.  


Μονάδες 7 
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A












Β ΘΔΜΑ 


 


Β1. Δύν κεηαιιηθέο ζθαίξεο Σ1, Σ2 έρνπλ βάξε Β1 θαη Β2 αληίζηνηρα θαη θξέκνληαη 


αθίλεηεο κε ηε βνήζεηα ιεπηώλ λεκάηωλ ακειεηέαο κάδαο από ηελ νξνθή, όπωο 


παξηζηάλεηαη ζην ζρήκα.  


Α) Να κεηαθέξεηε ην δηπιαλό ζρήκα ζην γξαπηό ζαο θαη λα ζρεδηάζεηε ηηο 


δπλάκεηο πνπ αζθνύληαη ζηηο ζθαίξεο Σ1 θαη Σ2. 


Μονάδες 5  


Β) Να ππνινγίζεηε ηα κέηξα ηωλ δπλάκεωλ πνπ ζρεδηάζαηε, ζε ζπλάξηεζε κε ηα βάξε Β1 


θαη Β2 ηωλ δύν ζθαηξώλ.                                                 


Μονάδες 7 


 


 


Β2.   Σε απηνθίλεην πνπ θηλείηαη ζε επζύγξακκν δξόκν κε ηαρύηεηα κέηξνπ υ1, ν νδεγόο ηνπ 


θξελάξεη νπόηε ην απηνθίλεην δηαλύεη δηάζηεκα d1 κέρξη λα ζηακαηήζεη. Αλ ην απηνθίλεην θηλείηαη 


κε ηαρύηεηα δηπιάζηνπ κέηξνπ, δειαδή υ2 = 2υ1, ηόηε γηα λα ζηακαηήζεη πξέπεη λα δηαλύζεη 


δηάζηεκα d2. 


 Α) Να επηιέμεηε ηελ ζωζηή απάληεζε                                                                      


Αλ ην απηνθίλεην ζε θάζε θξελάξηζκα επηβξαδύλεηαη κε ηελ ίδηα επηβξάδπλζε, ηόηε ηζρύεη :  


 


α) d2 = 2d1                          β) d2 = 3d1                         γ) d2 = 4d1                          


Μονάδες 4 


 Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο                                                


Μονάδες 9 


 


Σ1 


Σ2 
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A







ΘΔΜΑ  Γ 


 


Έλα θηβώηην κάδαο m = 20 kg θηλείηαη επζύγξακκα ζε 


νξηδόληην δάπεδν. Σην δηπιαλό δηάγξακκα θαίλεηαη ε 


αιγεβξηθή ηηκή ηεο ηαρύηεηαο ηνπ θηβωηίνπ ζε 


ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν. Τν κέηξν ηεο ζπληζηακέλεο 


δύλακεο ζηα 5 πξώηα δεπηεξόιεπηα ηεο θίλεζεο ηνπ 


θηβωηίνπ είλαη ΣF = 40 Ν.  


Γ1)  Να ραξαθηεξίζεηε ηα είδε ηωλ θηλήζεωλ πνπ 


εθηειεί ην θηβώηην ζηηο ρξνληθέο δηάξθεηεο 0 έωο 5 s θαη 5 έωο 15 s.        


                                                                        Μονάδες 5                                                                                                                              


Γ2)  Να ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο ηνπ θηβωηίνπ, ηε ρξνληθή ζηηγκή t1 = 5 s.       


                                                                        Μονάδες 7  


Γ3)  Να ππνινγίζεηε ηε κεηαηόπηζε ηνπ θηβωηίνπ ζηε ρξνληθή δηάξθεηα 0 → 5 s.                     


                                                                                                                                              Μονάδες 6                                                                                                                                                                                    


Γ4 )   Να ππνινγίζεηε ην έξγν ηεο ζπληζηακέλεο δύλακεο ζηε ρξνληθή δηάξθεηα 2 → 5 s   


                                                                                                                                              Μονάδες 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
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A












         ΘΔΜΑ Β 


 Β1.   Καζώο ν Μάξηνο πεξπαηνύζε από ην ζρνιείν πξνο ην ζπίηη ηνπ, είδε έλαλ ειαηνρξσκαηηζηή  


λα ζηέθεηαη ζε κηα ςειή ζθαισζηά θαη λα βάθεη  έλα ηνίρν. Καηά ιάζνο, ν ειαηνρξσκαηηζηήο  


έζπξσμε ηνλ θνπβά κε ηελ κπνγηά  (κάδαο 10 Κg) θαη ηε βνύξηζα (κάδαο 0,5 Κg). Τα δύν 


αληηθείκελα έπεζαλ ζην έδαθνο ηαπηόρξνλα. Η αληίζηαζε ηνπ αέξα είλαη ακειεηέα.                                                                     


          Α)  Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε.                                                                                  


          α)  Η δύλακε ηεο βαξύηεηαο πνπ αζθείηαη ζηνλ θνπβά κε ηελ κπνγηά έρεη κεγαιύηεξν κέηξν 


από ηε δύλακε ηεο βαξύηεηαο πνπ αζθείηαη ζηε βνύξηζα. 


          β)  Αθνύ ηα δύν αληηθείκελα θηλνύληαη κε ηελ ίδηα επηηάρπλζε, ην κέηξν ηεο δύλακεο ηεο 


βαξύηεηαο πνπ αζθείηαη ζην θάζε έλα ζα πξέπεη λα είλαη ην ίδην. 


          γ)  Η δύλακε ηεο βαξύηεηαο πνπ αζθείηαη ζηε βνύξηζα έρεη κεγαιύηεξν κέηξν ώζηε λα 


θηλείηαη κε ηνλ ίδην ηξόπν όπσο ν θνπβάο. 


                                                                                                                                         Μονάδες  4 


         Β)  Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.                                                                       


                                                                                                                                         Μονάδες 8   


 


Β2.    Έλαο γεξαλόο  ηζρύνο P = 2 KW αλπςώλεη έλαλ θηβώηην  κάδαο m  κε ζηαζεξή ηαρύηεηα. Τν 


θηβώηην αλπςώλεηαη ζε ύςνο H ζε ρξόλν t.                                                                                          


           Α)  Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε.                                                                                 


           Η  ηζρύο ελόο άιινπ γεξαλνύ  πνπ αλπςώλεη έλα άιιν θηβώηην  δηπιάζηαο κάδαο κε ζηαζεξή 


ηαρύηεηα ζηνλ ίδην ρξόλν θαη ζην ίδην ύςνο H ηζνύηαη κε   


  


         α)    1 KW                            β)   2 KW                            γ)    4 KW  


Μονάδες 4   


          Β)  Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγήο ζαο.  


Μονάδες 9  
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A







ΘΔΜΑ Γ    


Σώκα κάδαο 5 kg βξίζθεηαη αξρηθά αθίλεην ζε ιείν νξηδόληην δάπεδν. Τε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s 


ζην ζώκα αζθνύληαη δπν ζηαζεξέο νξηδόληηεο δπλάκεηο 1F



 θαη 2F



, νη δηεπζύλζεηο ησλ νπνίσλ είλαη 


θάζεηεο κεηαμύ ηνπο, θαη ηα  κέηξα ηνπο ζπλδένληαη κε ηε ζρέζε 21
4


3
FF  . Τν ζώκα αξρίδεη λα 


θηλείηαη πάλσ ζην νξηδόληην δάπεδν, θαηά ηε δηεύζπλζε ηεο ζπληζηακέλεο δύλακεο θαη ηε ρξνληθή 


ζηηγκή t1 = 4 s, ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο ηνπ ηζνύηαη κε 8 m/s. 


Να ππνινγίζεηε: 


Γ1)  ην κέηξν ηεο ζπληζηακέλεο ησλ δπλάκεσλ 1F



  θαη 2F



,  


                                                                                                                                                                                                                   Μονάδες 8 


Γ2)  ηα κέηξα ησλ δπλάκεσλ 1F



 θαη 2F



,             


                                                                                                                                              Μονάδες 5 


Γ3)  ηελ θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ζώκαηνο, ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ ε κεηαηόπηζε ηνπ είλαη Δx = 4 m, 


από ην ζεκείν πνπ μεθίλεζε,             


                                                                                                                                              Μονάδες 6 


Γ4)  ην έξγν ηεο δύλακεο  1F



 από ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 κέρξη ηε ρξνληθή ζηηγκή t1 = 4 s. 


                                                                                                                                              Μονάδες 6 
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A












ΘΔΜΑ Β 


 


Β1)  Οη ζθαίξεο Α θαη Β ηνπ δηπιαλνύ ζρήκαηνο κε κάδεο mΑ = 2m θαη mΒ = m, 


αθήλνληαη ηαπηόρξνλα λα πέζνπλ ρσξίο αξρηθή ηαρύηεηα από ύςνο h θαη θηά-


λνπλ ζην έδαθνο κε ηαρύηεηεο κέηξνπ υΑ θαη υΒ.  


 Η αληίζηαζε ηνπ αέξα ζεσξείηαη ακειεηέα.   


Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε. 


Γηα ηηο ηαρύηεηεο υΑ θαη υΒ ησλ ζθαηξώλ ηζρύεη ε ζρέζε: 


α) υΑ > υΒ   β) υΑ = υΒ   γ) υΑ < υΒ 


Μονάδες 4 


Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 


Μονάδες 8 


 


 


Β2)   Γύν καζεηέο, ν Αληώλεο (Α) θαη ν Βαζίιεο (Β) μεθηλνύλ 


από ην ίδην ζεκείν ελόο επζύγξακκνπ νξηδόληηνπ δξόκνπ θαη 


ζπλαγσλίδνληαη κε ηα πνδήιαηα ηνπο, λα αλαπηύμνπλ ηαρύηεηα 


ίζε κε 30 km/h. Σην δηπιαλό δηάγξακκα θαίλεηαη ε γξαθηθή πα-


ξάζηαζε ηαρύηεηαο – ρξόλνπ γηα ηνπο δύν καζεηέο.  


Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε. 


Ο καζεηήο πνπ ζα πξνπνξεύεηαη, ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ ε ηαρύηεηα ηνπ ζα είλαη ίζε κε 30 km/h, 


είλαη: 


α) ν Αληώλεο  


β) ν Βαζίιεο  


γ) θαλέλαο από ηνπο δύν, αθνύ ζα έρνπλ δηαλύζεη ην ίδην δηάζηεκα. 


  


Μονάδες 4 


Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 


Μονάδες 9 
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A







ΘΔΜΑ Γ 


 


Γύν ζώκαηα Σ1 θαη Σ2 κε ίζεο κάδεο m = 20 kg ην 


θαζέλα, νιηζζαίλνπλ πάλσ ζε νξηδόληην δάπεδν κε 


ην νπνίν εκθαλίδνπλ ηνλ ίδην ζπληειεζηή ηξηβήο 


νιίζζεζεο μ = 0,4. Τα ζώκαηα θηλνύληαη πάλσ 


ζηελ ίδηα επζεία ζε αληίζεηεο θαηεπζύλζεηο ώζηε λα πιεζηάδνπλ κεηαμύ ηνπο θαη ηε ρξνληθή ζηηγκή 


t = 0, δηέξρνληαη από ηα ζεκεία ηεο Α θαη Β ηεο επζείαο, ηα νπνία απέρνπλ κεηαμύ ηνπο απόζηαζε 


d = 40 m, κε ηαρύηεηεο κέηξνπ υν1 = 5 m/s θαη υν2 = 7 m/s. Τελ ίδηα ζηηγκή (t = 0), ζηα ζώκαηα Σ1 


θαη Σ2 αζθνύληαη δπλάκεηο κε κέηξα F1 = 180 N θαη F2 = 140 N αληίζηνηρα, όπσο θαίλεηαη ζην δη-


πιαλό ζρήκα.  


Γ1) Να ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο ηξηβήο νιίζζεζεο κεηαμύ θάζε ζώκαηνο θαη ηνπ νξηδόληηνπ δα-


πέδνπ. 


Μονάδες 5 


Γ2) Να ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο επηηάρπλζεο θάζε ζώκαηνο. 


Μονάδες 6 


Γ3) Να ππνινγίζεηε πνηα ρξνληθή ζηηγκή ηα ζώκαηα Σ1 θαη Σ2, έρνπλ ίζεο θηλεηηθέο ελέξγεηεο. 


Μονάδες 6 


Γ4) Να ππνινγίζεηε ην έξγν θάζε δύλακεο από ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0, κέρξη ηε ρξνληθή ζηηγκή 


πνπ ηα ζώκαηα ζα ζπλαληεζνύλ. 


Μονάδες 8 


Γίλεηαη όηη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο είλαη g = 10 m/s
2
.  


 


1F





2
2F





1
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A












ΘΔΜΑ Β 


 


Β1) Η θαζεγήηξηα ηεο Φπζηθήο βαδίδεη πξνο ηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο θξαηώληαο ηελ ηζάληα ηεο ε 


νπνία έρεη κάδα 1,2 kg. Η θαζεγήηξηα γηα λα πάεη από ην γξαθείν ησλ θαζεγεηώλ ζηελ αίζνπζα 


δηδαζθαιίαο, πεξπαηάεη κε ζηαζεξή ηαρύηεηα ην δηάδξνκν ηνπ ζρνιείνπ, κήθνπο 10 m θαη ε ηζά-


ληα ηεο βξίζθεηαη πάληα ζε ύςνο 50 cm από ην έδαθνο. 


Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε. 


Αλ ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο είλαη g = 10 m/s
2
, ηόηε ην έξγν βάξνπο ηεο ηζάληαο είλαη ίζν κε: 


α) 120 J  β) 6 J   γ) κεδέλ 


Μονάδες 4 


Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 


Μονάδες 8 


 


Β2) Δύν ζώκαηα Σ1 θαη Σ2 θηλνύληαη επζύγξακκα ζε νξηδόληην 


δξόκν. Σην δηπιαλό δηάγξακκα θαίλεηαη πσο κεηαβάιιεηαη γηα 


θάζε ε αιγεβξηθή ηηκή ηεο ηαρύηεηάο ηνπ ζε ζπλάξηεζε κε ην 


ρξόλν.  


Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε. 


Τα κέηξα ησλ επηηαρύλζεσλ α1 θαη α2, κε ηηο νπνίεο θηλνύληαη ηα 


ζώκαηα Σ1 θαη Σ2 αληίζηνηρα, ηθαλνπνηνύλ ηε ζρέζε: 


α) α1 = α2  β) α1 =2α2   γ) α2 =2α1   


Μονάδες 4 


Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 


Μονάδες 9 


 


ΘΔΜΑ Γ 


 


Έλα ζώκα κάδαο 10 kg βξίζθεηαη αξρηθά αθίλεην ζε 


νξηδόληην δάπεδν. Τε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 αζθείηαη 


ζ’ απηό νξηδόληηα δύλακε F  ζηαζεξήο θαηεύζπλ-


ζεο, ην κέηξν ηεο νπνίαο κεηαβάιιεηαη κε ην ρξόλν, 


όπσο θαίλεηαη ζην δηπιαλό δηάγξακκα. Ο ζπληειε-


ζηήο ηξηβήο νιίζζεζεο κεηαμύ ηνπ ζώκαηνο θαη ηνπ 


νξηδόληηνπ δαπέδνπ είλαη ίζνο κε μ = 0,2 θαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο είλαη g = 10 m/s
2
. 


υ


t
1t


1υ
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A







Γ1) Να ζρεδηάζεηε έλα απιό ζρήκα ζην νπνίν λα θαίλνληαη όιεο ηηο δπλάκεηο πνπ αζθνύληαη ζην 


ζώκα θαηά ηε δηάξθεηα πνπ αζθείηαη ε δύλακε F  θαη λα ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο ηξηβήο νιίζζε-


ζεο.  


Μονάδες 6 


Γ2) Να πξνζδηνξίζεηε ζε πνην ρξνληθό δηάζηεκα ην ζώκα επηηαρύλεηαη θαη λα αηηηνινγήζεηε ηελ 


απάληεζή ζαο. 


Μονάδες 6 


Γ3) Να ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο ηνπ ζώκαηνο ηε ρξνληθή ζηηγκή t2 = 10 s. 


Μονάδες 6 


Γ4) Να ππνινγίζεηε ηε κέζε ηαρύηεηα ηνπ ζώκαηνο ζηε ρξνληθή δηάξθεηα 0 20  s. 


Μονάδες 7 
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A












 ΘΔΜΑ Β 


Β1.  Έλαο κηθξόο κεηαιιηθόο θύβνο βξίζθεηαη αξρηθά 


αθίλεηνο ζε ιείν νξηδόληην δάπεδν. Σηνλ θύβν αζθείηαη 


ηελ ρξνληθή ζηηγκή  t = 0 s νξηδόληηα δύλακε ηεο νπνίαο ε 


ηηκή ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν παξηζηάλεηαη  ζην 


δηπιαλό δηάγξακκα .      


Α)  Να επηιέμεηε ηε ζωζηή πξόηαζε. 


      Αλ  t2=2 t1 θαη t3=3 t1 ηόηε:    


    α) Σην ρξνληθό δηάζηεκα 0 s → t1  o θύβνο  θηλείηαη επζύγξακκα θαη νκαιά. 


    β) Τε ρξνληθή ζηηγκή  t3  ε ηαρύηεηα ηνπ θύβνπ  κεδελίδεηαη.  


    γ) Σην ρξνληθό δηάζηεκα 0 s → t1  ε θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ θύβνπ απμάλεηαη ελώ  


         ζην ρξνληθό δηάζηεκα t2 → t3 ε θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ θύβνπ κεηώλεηαη.   


                                                                                      Μονάδες 4 


Β)  Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.                                                                   


                                                                                                                                    Μονάδες 8   


 


Β2.   Έλα απηνθίλεην θηλείηαη επζύγξακκα ζε νξηδόληην δξόκν έρνληαο ζηαζεξή  ηαρύηεηα κέηξνπ 


υ0.  Ο νδεγόο ηνπ ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s θξελάξεη νπόηε ην απηνθίλεην θηλείηαη κε ζηαζεξή 


επηβξάδπλζε. Tν απηνθίλεην ζηακαηά ηε ρξνληθή ζηηγκή t1,  έρνληαο δηαλύζεη δηάζηεκα  S1. Αλ ην 


απηνθίλεην  θηλείηαη κε ηαρύηεηα κέηξνπ  2υ0  ζηακαηά ηε ρξνληθή ζηηγκή  t2  έρνληαο δηαλύζεη 


δηάζηεκα S2. 


 Α)  Να επηιέμεηε ηε ζωζηή απάληεζε. 


Αλ ε ζπληζηάκελε δύλακε πνπ αζθείηαη ζην απηνθίλεην θαη ζηηο δπν πεξηπηώζεηο είλαη 


ίδηα  ηόηε  ζα ηζρύεη : 


          α)   S2 =2  S1                          β)   t2 = 2 t1                      γ)    t1 = 2 t2        


                                                                                                                                             Μονάδες 4   


             


 Β)  Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 


                                                                                                                                            Μονάδες 9  


  


0
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A







 ΘΔΜΑ  Γ 


Κηβώηην κάδαο m = 2 kg αξρηθά εξεκεί ζε ιείν νξηδόληην δξόκν. Τε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s, 


αζθείηαη ζην θηβώηην ζηαζεξή νξηδόληηα δύλακε F



κέηξνπ  4 N, όπωο θαίλεηαη ζην παξαθάηω 


ζρήκα.  


Δίλεηαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο g =  10 m/s
2
.
 


 


Να ππνινγίζεηε: 


Γ1) ην δηάζηεκα πνπ δηαλύεη ην θηβώηην από ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s κέρξη ηε ρξνληθή             


ζηηγκή t1 = 5 s.  


Μονάδες 7 


Τε ρξνληθή ζηηγκή t1 θαη ρωξίο λα θαηαξγεζεί ε δύλακε F , ην θηβώηην εηζέξρεηαη κε ηελ ηαρύηεηα 


πνπ έρεη εθείλε ηε ζηηγκή ζε έλα ηξαρύ ηκήκα ηνπ δξόκνπ κε ην νπνίν εκθαλίδεη ηξηβή νιίζζεζεο, 


κε απνηέιεζκα λα θηλείηαη ηώξα επζύγξακκα θαη νκαιά.  


Να ππνινγίζεηε: 


Γ2) ην ζπληειεζηή ηξηβήο νιίζζεζεο κεηαμύ ηνπ θηβωηίνπ θαη ηνπ δξόκνπ, 


Μονάδες 8 


Γ3) ην έξγν ηεο δύλακεο F   θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 7
νπ


 δεπηεξνιέπηνπ ηεο θίλεζεο ηνπ  θηβωηίνπ, 


Μονάδες 5 


Γ4) ην ξπζκό κε ηνλ νπνίν ε θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ζώκαηνο κεηαηξέπεηαη ζε ζεξκόηεηα θαηά ηε 


δηάξθεηα ηνπ 7
νπ


 δεπηεξνιέπηνπ ηεο θίλεζεο ηνπ θηβωηίνπ.  


Μονάδες 5 


 


F
F 


F
F 


Λείο Τμήμα Τραχύ Τμήμα 
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A












ΘΔΜΑ Β 


 


Β1.  Έλα ζώκα κάδαο 2 kg βξίζθεηαη ζην έδαθνο (ζέζε Α) κε κεδεληθή δπλακηθή 


ελέξγεηα. Κάπνηα ρξνληθή ζηηγκή αζθείηαη ζην ζώκα ζηαζεξή θαηαθόξπθε 


δύλακε F  κέηξνπ 30 Ν κε απνηέιεζκα κεηά από ιίγν λα βξίζθεηαη ζηε ζέζε Γ 


ζε ύςνο h = 5 m παλσ από ην έδαθνο. Η αληίζηαζε ηνπ αέξα είλαη ακειεηέα   


Δίλεηαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο g = 10 m/s
2
   


       Α)  Να επηιέμηε  ηε ζσζηή απάληεζε                                                               


       α) Η βαξπηηθή δπλακηθή ελέξγεηα ηνπ ζώκαηνο ζηε ζέζε Γ είλαη ηζε κε 50 J.  


       β) Η θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ζώκαηνο ζηε ζέζε Γ είλαη ηζε κε 150 J.  


       γ) Η κεηαβνιή ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο ηνπ ζώκαηνο από ηε ζέζε Α κέρξη ηε ζέζε Γ είλαη ίζε 


κε 50 J.  


                                                                                                                                 Μονάδες 4              


       Β)  Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο         


                                              Μονάδες 8   


                                                                                                                                             


 


Β2.   Δύν ζώκαηα Σ1 θαη Σ2 κε ίζεο κάδεο (m1 = m2), 


βξίζθνληαη πάλσ ζε ιείν νξηδόληην δάπεδν δεκέλα ζηα 


άθξα αβαξνύο θαη κε εθηαηνύ λήκαηνο. Σην ζώκα Σ2 


αζθείηαη ζηαζεξή νξηδόληηα δύλακε κέηξνπ F, όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα θαη ηo ζύζηεκα ησλ δπν 


ζσκάησλ θηλείηαη επζύγξακκα κε ζηαζεξή επηηάρπλζε κέηξνπ α ελώ ην λήκα παξακέλεη ζπλερώο 


ηελησκέλν θαη νξηδόληην. 


         Α)  Να επηιέμηε ηε ζσζηή απάληεζε                                                                


Τν κέηξν ηεο δύλακεο πνπ αζθεί ην λήκα ζε θάζε ζώκα ηζνύηαη κε: 


          α)  F                                 β) 
2


F
                                       γ)  3F  


                                                                                                                                Μονάδες 4   


         Β)  Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο                                                           


                                                                                                                                           Μονάδες 9         


      


1


 
2


 


F  
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2m
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Γ 
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A







ΘΔΜΑ  Γ 


 


Σε έλα εξγνζηάζην ηα πξντόληα πνπ παξάγνληαη 


ζπζθεπάδνληαη ζε θηβώηηα. Η ζπλνιηθή κάδα θάζε 


θηβσηίνπ κε ηα πξντόληα πνπ πεξηέρεη είλαη   m = 10 kg. 


Κάζε θηβώηην ηνπνζεηείηαη ζην άθξν ελόο νξηδόληηνπ 


δηαδξόκνπ, γηα ηνλ νπνίν γλσξίδνπκε όηη ν ζπληειεζηήο 


ηξηβήο νιίζζεζεο κεηαμύ απηνύ θαη ηνπ θηβσηίνπ είλαη 


0,2. Σε έλα αξρηθά αθίλεην θηβώηην αζθείηαη νξηδόληηα 


δύλακε, κέζσ ελόο εκβόινπ, ηεο νπνίαο ε ηηκή 


κεηαβάιιεηαη κε ηε ζέζε ηνπ θηβσηίνπ όπσο θαίλεηαη 


ζην δηπιαλό ζρήκα. Η δύλακε παύεη λα αζθείηαη όηαλ ην θηβώηην κεηαηνπηζηεί θαηά 4 m. Τν 


θηβώηην ζηε ζπλέρεηα νιηζζαίλεη επηβξαδπλόκελν κέρξη πνπ ζηακαηά Δίλεηαη ε επηηάρπλζε ηεο 


βαξύηεηαο ίζε κε 
2


m
g=10


s
 θαη όηη  ε αληίζηαζε ηνπ αέξα είλαη ακειεηέα..  


Να ππνινγηζζνύλ: 


Γ1) Τν κέηξν ηεο ηξηβήο νιίζζεζεο.  


Μονάδες 5 


Γ2) Τν έξγν ηεο δύλακεο πνπ αζθεί ην έκβνιν ζην θηβώηην γηα κεηαηόπηζε θαηά 4m.  


Μονάδες 6 


Γ3) Η ηαρύηεηα ηνπ θηβσηίνπ ηε ζηηγκή πνπ παύεη λα αζθείηαη ε δύλακε ηνπ εκβόινπ.  


Μονάδες 7 


Γ4) Τν ρξνληθό δηάζηεκα ηεο επηβξάδπλζεο ηνπ θηβσηίνπ       


Μονάδες 7 


 


 


 


F(N) 


x(m) 4 


50 


30 


0 
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A
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Β1)  Γύν καζεηέο, ν Αληώλεο (Α) θαη ν Βαζίιεο (Β) ζπλα-


γωλίδνληαη κε ηα πνδήιαηά ηνπο πνηνο από ηνπο δύν κπνξεί 


λα θηάζεη πξώηνο λα θηλείηαη κε ηαρύηεηα ίζε κε 25 km/h. 


Γηα ηνλ ιόγν απηό ζηακαηνύλ ζην ίδην ζεκείν ελόο επζύ-


γξακκνπ νξηδόληηνπ δξόκνπ θαη αξρίδνπλ ηε ρξνληθή ζηηγκή 


t = 0 λα θηλνύληαη παξάιιεια. Σην δηπιαλό δηάγξακκα θαί-


λεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηαρύηεηαο – ρξόλνπ γηα ηνπο 


δύν καζεηέο.  


Α) Από ηηο παξαθάηω ηξεηο επηινγέο, λα επηιέμεηε 


απηήλ πνπ ζεωξείηε ζωζηή. 


Ο καζεηήο πνπ ζα θαηαθέξεη πξώηνο λα “θηάζεη” ηα 25 


km/h, είλαη: 


α) ν Αληώλεο  


β) ν Βαζίιεο  


γ) θαλέλαο από ηνπο δύν, αθνύ ζα θηάζνπλ ηαπηόρξνλα λα θηλνύληαη κε 25 km/h 
Μονάδες 4 


Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 
Μονάδες 8 


 


Β2)  Γύν ζώκαηα Σ1 θαη Σ2 έρνπλ ίζεο κάδεο θαη θηλνύληαη ζηνλ ίδην νξηδόληην δξόκν ζε αληίζεηεο 


θαηεπζύλζεηο κε ηαρύηεηεο 1υ  θαη 2υ  αληίζηνηρα. 


Α) Από ηηο παξαθάηω ηξεηο επηινγέο, λα επηιέμεηε απηήλ πνπ ζεωξείηε ζωζηή. 


Αλ γηα ηα κέηξα ηωλ ηαρπηήηωλ ηζρύεη υ1 = 2υ2, ηόηε ν ιόγνο 1


2


K


K
 ηωλ θηλεηηθώλ ελεξγεηώλ ηωλ 


ζωκάηωλ Σ1 θαη Σ2, είλαη ίζνο κε: 


α) 4   β) – 4   γ) 2 
Μονάδες 4 


Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 
Μονάδες 9 


 


 


ΘΔΜΑ  Γ 


 


Τα θηβώηηα Κ1 θαη Κ2 ηνπ δηπιαλνύ ζρήκαηνο έρνπλ κάδεο 


m1 = 3 kg θαη m2 = 5 kg αληίζηνηρα θαη βξίζθνληαη αξρηθά 


αθίλεηα ζε νξηδόληην δάπεδν, κε ην νπνίν εκθαλίδνπλ ηνλ 


ίδην ζπληειεζηή ηξηβήο μ = 0,5. Τα θηβώηηα είλαη δεκέλα κε-


ηαμύ ηνπο κε έλα κε εθηαηό λήκα ακειεηέαο κάδαο, ην νπνίν είλαη νξηδόληην θαη ηεληωκέλν. Τε 


ρξνληθή ζηηγκή t = 0 έλαο εξγάηεο αζθεί ζην θηβώηην Κ1 νξηδόληηα ζηαζεξή δύλακε F ζηε δηεύ-


ζπλζε ηνπ λήκαηνο, όπωο θαίλεηαη ζην ζρήκα θαη κεηαθηλεί ηα θηβώηηα κε ζηαζεξή επηηάρπλζε α =  


= 1 m/s
2
.  


Γ1) Να ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο ηξηβήο νιίζζεζεο πνπ αζθείηαη ζε θαζέλα θηβώηην. 
Μονάδες 6 


Γ2) Να εθαξκόζεηε ην ζεκειηώδε λόκν ηεο Μεραληθήο ζην θηβώηην Κ2 θαη λα ππνινγίζεηε ην κέ-


ηξν ηεο δύλακεο πνπ αζθείηαη ζην θηβώηην απηό από ην λήκα. 
Μονάδες 6 


Γ3) Να ππνινγίζεηε ην έξγν ηεο δύλακεο πνπ αζθεί ην λήκα ζην θηβώηην Κ1, από ηε ρξνληθή ζηηγ-


κή t = 0 κέρξη ηε ρξνληθή t1 = 4 s. 
Μονάδες 6 


F
2 1








t


υ
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A







Γ4) Να ππνινγίζεηε πόζν ηνηο εθαηό από ηελ ελέξγεηα πνπ κεηαβηβάδεη ν εξγάηεο ζηα θηβώηηα, κε-


ηαθέξεηαη ωο θηλεηηθή ζην θηβώηην Κ1.  
Μονάδες 7 


Γίλεηαη όηη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο είλαη g = 10 m/s
2
.  
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A












ΘΔΜΑ Β 


 


Β1.  Μία κπίιηα θηλείηαη πάλω ζηνλ άμνλα x΄x θαη ηε ζηηγκή t = 


0 s βξίζθεηαη ζηε ζέζε x0 = 0 m. Η ηηκή ηεο ηαρύηεηαο ηεο 


κπίιηαο ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν παξηζηάλεηαη ζην δηπιαλό 


δηάγξακκα.  


Α) Να επηιέμεηε ηελ ζωζηή απάληεζε                                                   


Η κπίιηα ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 30 s βξίζθεηαη ζηε ζέζε  


α) 125 m  β) 100 m  γ) 75 m  


Μονάδες 4 


Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο                                                


Μονάδες 8 


 


 


Β2. Μία κεηαιιηθή ζθαίξα εθηειεί ειεύζεξε πηώζε. Σε ζεκείν Α ηεο ηξνρηάο ηεο έρεη ηαρύηεηα 


κέηξνπ υ θαη θηλεηηθή ελέξγεηα ίζε κε Κ. Σε έλα άιιν ζεκείν Β πνπ βξίζθεηαη ρακειόηεξα από ην 


Α ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο ηεο ζθαίξαο είλαη ίζν κε 2υ.  


Α) Να επηιέμεηε ηελ ζωζηή απάληεζε                                                   


Η κεηαβνιή ηεο δπλακηθήο ελέξγεηαο ηεο ζθαίξαο από ηε ζέζε Α ζηελ ζέζε Β είλαη ίζε κε:  


α)  – 3Κ              β) 2Κ              γ) – 4Κ 


Μονάδες 4 


Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο                                                


Μονάδες 9 


 


 t s0 10
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A







ΘΔΜΑ Γ 


 


Έλα κηθξό ζώκα κάδαο 2 kg βξίζθεηαη αξρηθά αθίλεην πάλω ζε νξηδόληην δάπεδν. Τε ρξνληθή 


ζηηγκή t = 0 αζθείηαη ζην ζώκα ζηαζεξή νξηδόληηα δύλακε .  Η δύλακε αζθείηαη ζην ζώκα κέρξη 


ηε ρξνληθή ζηηγκή t1 = 4 s νπόηε εθείλε ηε ζηηγκή έρεη απνθηήζεη ηαρύηεηα κέηξνπ υ1 = 20 m/s .Τε 


ρξνληθή ζηηγκή t1 ε δύλακε θαηαξγείηαη  θαη ην ζώκα επηβξαδύλεηαη νκαιά κέρξη ηε ρξνληθή ζηηγκή 


t2 = 12 s  πνπ ε ηαρύηεηά ηνπ κεδελίδεηαη. Γίλεηαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο g = 10 m/s
2
.    


Να ππνινγίζεηε: 


Γ1) ηελ επηβξάδπλζε πνπ πξνθαιεί ε ηξηβή ζην ρξνληθό δηάζηεκα  t1→ t2. 


                                                                                                                                      Μονάδες 5 


Γ2) ην ζπληειεζηή ηξηβήο νιίζζεζεο κεηαμύ ζώκαηνο θαη δαπέδνπ.    


                                                                                                                                      Μονάδες 6  


Γ3) ην κέηξν ηεο δύλακεο  .                                                                                   


                                                                                                                                       Μονάδες 7 


Γ4) ην έξγν ηεο ηξηβήο από ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0, κέρξη ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ ζηακαηά ην 


ζώκα.  


                                                                                                                                       Μονάδες 7 
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A












ΘΔΜΑ Β 


Β1) Γύν θηβώηηα Α θαη Β θηλνύληαη επζύγξακκα. Η ηηκή ηεο 


ηαρύηεηάο ηνπο κεηαβάιιεηαη κε ην ρξόλν όπσο θαίλεηαη ζην 


δηπιαλό δηάγξακκα . 


Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε. 


Γηα ηα κέηξα αΑ θαη αΒ ησλ επηηαρύλζεσλ ησλ 


θηβσηίσλ Α θαη Β αληίζηνηρα, ηζρύεη:                                      


α) αΑ = αΒ       β) αΑ  > αΒ       γ) αΑ  < αΒ 


Μονάδες 4 


Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.     


Μονάδες 8 


 


Β2. Σθαίξα κηθξώλ δηαζηάζεσλ βξίζθεηαη αθίλεηε ζε κηθξό ύςνο h πάλσ από ην έδαθνο. Σην 


ύςνο απηό κε επίπεδν αλαθνξάο γηα ηε δπλακηθή ελέξγεηα ην έδαθνο, ε ζθαίξα έρεη δπλακηθή 


ελέξγεηα ίζε κε 120 J. Η ζθαίξα αθήλεηαη ειεύζεξε, νπόηε εθηειεί ειεύζεξε πηώζε κε ηελ 


επίδξαζε ηνπ αέξα λα ζεσξείηαη ακειεηέα.  


Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε. 


Όηαλ ε ζθαίξα βξεζεί ζε απόζηαζε ίζε κε h/3, από ην ζεκείν εθθίλεζεο, ηόηε ε 


δπλακηθή ηεο ελέξγεηα U θαη ε θηλεηηθή ηεο ελέξγεηα K ζα είλαη αληίζηνηρα: 


α) U = 40 J, K = 80 J   


β) U = 80 J, K = 40 J   


γ) U = 90 J, K = 30 J  


Μονάδες 4 


Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 


Μονάδες 9 


(B)       
(Α)       


π       


t     
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A







ΘΔΜΑ Γ  


Έλα απηνθίλεην κάδαο 1000 Kg είλαη ζηακαηεκέλν ζε έλα θαλάξη Φ1 πνπ είλαη θόθθηλν. Τε ζηηγκή 


tο= 0 s  πνπ αλάβεη ην πξάζηλν,  ν νδεγόο παηάεη ην γθάδη, νπόηε ην απηνθίλεην θηλείηαη κε ζηαζεξή 


επηηάρπλζε, κε απνηέιεζκα ηελ ρξνληθή ζηηγκή t2 = 4 s λα έρεη ηαρύηεηα κέηξνπ υ2 =10 m/s. Σηε 


ζπλέρεηα ζπλερίδεη λα θηλείηαη κε ζηαζεξή ηαρύηεηα κέρξη λα θηάζεη ζην επόκελν θαλάξη Φ2 πνπ 


απέρεη 500 m από ην πξνεγνύκελν.  


Να ππνινγίζεηε:  


Γ1) Τε ζπληζηακέλε ησλ δπλάκεσλ πνπ αζθνύληαη ζην απηνθίλεην θαηά ηελ επηηαρπλόκελε θίλεζή 


ηνπ,  


                                                                                                                                          Μονάδες 6 


Γ2)  Τελ απόζηαζε ηνπ απηνθηλήηνπ από ην δεύηεξν θαλάξη Φ2 ηε ρξνληθή  t2,  


                                                                                                                                          Μονάδες 6 


Γ3)  Τε  ρξνληθή ζηηγκή πνπ ην απηνθίλεην θηάλεη ζην δεύηεξν θαλάξη Φ2,                                       


                                                                                                                                          Μονάδες 6 


Γ4) Τν έξγν ηεο ζπληζηακέλεο ησλ δπλάκεσλ πνπ αζθνύληαη ζην απηνθίλεην ζην ρξνληθό 


δηάζηεκα  21 tt   ( κε t1 < t2), όπνπ  t1  ε ρξνληθή ζηηγκή θαηά ηελ νπνία ην απηνθίλεην θηλείηαη κε 


ηαρύηεηα κέηξνπ υ1 = 5 m/s.,   


                                                                                                                                           Μονάδες 7  
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A












ΘΕΜΑ B 


 


Β1. Ένας μικρός κύβος βρίσκεται ακίνητος πάνω σε λείο οριζόντιο 


δάπεδο. Την στιγμή t = 0 s αρχίζει να ασκείται στον κύβο οριζόντια 


δύναμη F
�


σταθερής κατεύθυνσης της οποίας το μέτρο μεταβάλλεται 


με το χρόνο όπως παριστάνεται στο διάγραμμα.  


Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση. 


Η επιτάχυνση με την οποία θα κινηθεί  ο κύβος θα έχει. 


α) σταθερό μέτρο και  μεταβαλλόμενη κατεύθυνση. 


β) μέτρο που αυξάνεται με το χρόνο και σταθερή κατεύθυνση. 


γ) μέτρο που μειώνεται με το χρόνο και σταθερή κατεύθυνση.  


 Μονάδες 4  


Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.                  


 Μονάδες 8 


 


Β2.  Κιβώτιο μάζας Μ  βρίσκεται αρχικά ακίνητο σε λείο οριζόντιο δάπεδο . Στο κιβώτιο    αρχίζει 


να ασκείται  σταθερή οριζόντια δύναμη μέτρου F .  Όταν το κιβώτιο έχει μετατοπιστεί κατά  1x   


έχει  αποκτήσει κινητική ενέργεια  1K  και κινείται με ταχύτητα μέτρου 
1υ
  .   


Α)  Να επιλέξτε τη σωστή πρόταση   


     Όταν το κιβώτιο έχει μετατοπιστεί   κατά 2 14x x=   


α)  το κιβώτιο θα έχει αποκτήσει ταχύτητα  μέτρου  
2 14υ υ=   


β) το κιβώτιο θα έχει αποκτήσει κινητική ενέργεια  2 14K K=   


γ)  το κιβώτιο θα έχει αποκτήσει κινητική ενέργεια  2 12K K=  


                                                                                                                                         Μονάδες 4 


Β)  Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας                                                                          


                                                                                                                             Μονάδες 9 


 


 


 


 


 


 


 


 


F 


t 
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A







 


 


ΘΕΜΑ  Δ 


Από ένα βράχο ύψους Η =25 m πάνω την επιφάνεια της θάλασσας εκτοξεύουμε μια πέτρα μάζας 


0,1 kg, κατακόρυφα προς τα  με πάνω με αρχική ταχύτητα μέτρου υΑ  = 20 m/s .  


Θεωρήστε ως επίπεδο αναφοράς για τη δυναμική ενέργεια την επιφάνεια της θάλασσας και την 


επιτάχυνση της βαρύτητας ίση με g = 10 m/s2. Η επίδραση του αέρα είναι αμελητέα. 


Να υπολογίσετε: 


Δ1) τη κινητική και τη δυναμική  ενέργεια της πέτρας τη στιγμή της εκτόξευσης, 


 Μονάδες 6 


Δ2) το μέγιστο ύψος που θα φτάσει η πέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας  


Μονάδες 7 


Δ3) το χρονικό διάστημα της κίνησης της πέτρας από τη χρονική στιγμή που έφτασε στο μέγιστο 


ύψος  μέχρι την χρονική στιγμή που φτάνει στην επιφάνεια του νερού.  


                                                                                                                                              Μονάδες 7 


Δ4) το μέτρο της ταχύτητας που έχει η πέτρα όταν φτάνει στην επιφάνεια του νερού.  


Μονάδες 5 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
 


 


υA 


(A) 


Η
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A












ΘΕΜΑ  Β 


Β1.  Ένα φορτηγό και ένα επιβατικό Ι.Χ. αυτοκίνητο συγκρούονται μετωπικά. 


Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: 


Το μέτρο της δύναμης που ασκείται στο Ι.Χ. αυτοκίνητο είναι συγκριτικά με αυτό της δύναμης που 


ασκείται στο φορτηγό: 


 α) μεγαλύτερο        β) μικρότερο                  γ) το ίδιο 


Μονάδες 4 


Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας                                                


Μονάδες 8         


Β2. Σφαίρα η οποία κινείται κατακόρυφα με την επίδραση μόνο του βάρους της, βρίσκεται 


τη χρονική στιγμή t = 0 s στο σημείο Ο. Τη χρονική στιγμή t = 2 s η σφαίρα βρίσκεται 10 m  κάτω 


από το Ο.  


Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 


Αν η επιτάχυνση της βαρύτητας είναι  g = 10 m/s
2
 τότε η σφαίρα τη χρονική στιγμή t = 0 s, 


α)  κινούνταν προς τα πάνω         


β)  κινούνταν προς τα κάτω      


γ)  αφήνεται ελεύθερη χωρίς αρχική ταχύτητα                 


 Μονάδες 4 


  Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. 


Μονάδες 9 
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A







ΘΕΜΑ  Δ 


Τα κιβώτια Σ1 και Σ2 που δείχνονται στο παρακάτω σχήμα έχουν μάζες m1 = 10 Kg και m2 = 20 Kg 


αντίστοιχα. Τη χρονική στιγμή t0 = 0 s τα κιβώτια αρχίζουν να κινούνται με την επίδραση της 


δύναμης F , μέτρου 600 Ν σε λείο οριζόντιο δρόμο, όπως φαίνεται στην εικόνα. Το σχοινί που 


συνδέει τα κιβώτια θεωρείται αβαρές και διατηρείται τεντωμένο. Δίνεται η επιτάχυνση της 


βαρύτητας 
2


m
g = 10


s
 και ότι η επίδραση του αέρα είναι αμελητέα. 


 


Δ1) Να μεταφέρετε στο γραπτό σας το σχήμα, να σχεδιάσετε τις δυνάμεις που ασκούνται σε κάθε 


σώμα και να υπολογίσετε το κοινό μέτρο της επιτάχυνσης με την οποία κινούνται τα σώματα. 


Μονάδες 8 


Δ2) Να υπολογίσετε την τάση του σχοινιού που συνδέει τα δυο κιβώτια. 


Μονάδες 5 


Τη χρονική στιγμή t1 = 5 s το Σ1 εισέρχεται σε τραχύ οριζόντιο δρόμο ενώ συγχρόνως το σχοινί 


κόβεται ενώ η δύναμη F  εξακολουθεί να ασκείται στο Σ1.  


Το Σ1 σταματάει τη χρονική στιγμή  t2 = 7 s.  


Να υπολογίσετε:  


Δ3) το συντελεστή τριβής ολίσθησης ανάμεσα στο Σ1 και στον τραχύ δρόμο. 


Μονάδες 7 


Δ4) το έργο της δύναμης της τριβής κατά τη κίνηση του Σ1 στον τραχύ δρόμο. 


Μονάδες 5 


 


 


 


 


 


27/05/2014 ΦΥΣΙΚΗ Page 2 of 2


ΑΡΙΣΤΟΒΑΘΜΙΟ 
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ


ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 


A












 


ΘΔΜΑ B 


Β1.  Μηα κεραλή Α παξάγεη έξγν 4000 J ζε ρξνληθό δηάζηεκα ίζν κε 10 s. Μηα δεύηεξε κεραλή  Β 


παξάγεη έξγν 1600 J ζε ρξνληθό δηάζηεκα ίζν κε 4 s.  


Α) Να επηιέμεηε ηελ ζωζηή απάληεζε.       


Αλ ΡA ε ηζρύο ηεο κεραλήο Α θαη ΡB ε ηζρύο ηεο κεραλήο Β, ηόηε ηζρύεη: 
 


(α) ΡA = ΡB  (β) ΡA > ΡB  (γ) ΡΒ < ΡΑ 


 


Μονάδες 4 


Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.                                                


Μονάδες 8 


 


Β2.  Σώκα αξρίδεη ηελ ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s λα θηλείηαη επζύγξακκα ζε νξηδόληην δάπεδν θαη ε   


ηηκή ηεο  ηαρύηεηαο ηνπ δίδεηαη από ηε ζρέζε  υ = 2t (SI).  


Α) Να επηιέμεηε ηελ ζωζηή απάληεζε.                                                   


                 Η ηηκή ηεο ζπληζηακέλεο ηωλ δπλάκεωλ πνπ αζθνύληαη ζην ζώκα:  


α) ειαηηώλεηαη κε ην ρξόλν.      


β) απμάλεηαη κε ην ρξόλν.     


γ) παξακέλεη ζηαζεξή.  


Μονάδες 4     


  Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.                                                


Μονάδες 9 
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A







 


ΘΔΜΑ  Γ 


 


Έλα θηβώηην κάδαο m = 4 kg βξίζθεηαη αθίλεην ζε νξηδόληην δξόκν κε ηνλ νπνίν παξνπζηάδεη    ζπ-


ληειεζηή ηξηβήο νιίζζεζεο ίζν κε 0,2. Τε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s, αζθείηαη ζην θηβώηην ζηαζεξή 


νξηδόληηα δύλακε F



, όπωο θαίλεηαη ζην παξαθάηω ζρήκα κε απνηέιεζκα ην θηβώηην λα μεθηλήζεη 


ακέζωο λα θηλείηαη. Έλαο καζεηήο πνπ παξαηεξεί ηελ θίλεζε ζεκεηώλεη όηη ηε ρξνληθή ζηηγκή        


t = 4 s ην θηβώηην έρεη δηαλύζεη 32 m.  


Γίλεηαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο 
2


m
g = 10


s
 θαη όηη ε επίδξαζε ηνπ αέξα είλαη ακειεηέα. 


Να ππνινγίζεηε: 


 


Δ1) ην κέηξν ηεο επηηάρπλζεο ηνπ θηβωηίνπ,  


Μονάδες 5 


Δ2) ην κέηξν ηεο νξηδόληηαο δύλακεο  F



, 


Μονάδες 7 


Δ3) ην δηάζηεκα πνπ δηαλύεη ην θηβώηην θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 3
νπ


 δεπηεξνιέπηνπ ηεο θίλεζεο ηνπ.  


Μονάδες 6 


Τε ρξνληθή ζηηγκή  t  = 4 s θαηαξγείηαη ε δύλακε F



 κε απνηέιεζκα ην θηβώηην λα επηβξαδπλζεί 


θαη ηειηθά λα ζηακαηήζεη.  


 


Δ4) Να ππνινγίζεηε ην έξγν ηεο δύλακεο ηεο ηξηβήο από ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 4 s κέρξη ηε        


ρξνληθή ζηηγκή πνπ ην θηβώηην ζηακαηά λα θηλείηαη. 


Μονάδες 7 


 


 


 


 


 


 


F 


Τραχύς δρόμος 
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A












ΘΔΜΑ Β 


Β1)  Καηά ηελ εθηέιεζε κηαο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο γηα ηε κειέηε ηεο επζύγξακκεο θίλεζεο, 


θσηνγξαθήζακε κηα ζθαίξα ζε δηάθνξεο ζέζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θίλεζήο ηεο θαη πήξακε ηελ 


παξαθάησ εηθόλα. Σηελ εηθόλα απηή θαίλεηαη ε ζέζε ηεο ζθαίξαο ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0, θαζώο 


θαη νη δηαδνρηθέο ηεο ζέζεηο ζε ίζα ρξνληθά δηαζηήκαηα, όπνπ ην θαζέλα είλαη ίζν κε 0,1 s. 


 


  


Β2)  Οη ζθαίξεο Α θαη Β ηνπ δηπιαλνύ ζρήκαηνο κε κάδεο mΑ = m θαη mΒ = 2m, αθήλνληαη λα πέ-


ζνπλ ειεύζεξα από ύςνο 2h θαη h αληίζηνηρα θαη θηάλνπλ ζην έδαθνο κε ηαρύηεηεο κέηξνπ υΑ θαη 


υΒ.  


Η αληίζηαζε ηνπ αέξα ζεσξείηαη ακειεηέα.   


Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε. 


Τε ρξνληθή ζηηγκή πνπ νη ζθαίξεο Α, Β θηάλνπλ ζην έδαθνο έρνπλ θηλεηηθέο ελέξγεηεο ΚΑ θαη ΚΒ 


αληίζηνηρα θαη ηζρύεη: 


α) ΚΑ = ΚΒ   β) ΚΑ = 2ΚΒ  γ) Β 2K K   


Μονάδες 4 


 


 


 


 


 


 


 


 


Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 


Μονάδες 9 


Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε. 


Παξαηεξώληαο ηελ παξαπάλσ εηθόλα, ε κέζε ηαρύηεηα ηεο ζθαίξαο από ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 


κέρξη ηε ζηηγκή t1 = 0,5 s ππνινγίδεηαη ίζε κε: 


α) 30 cm/s  β) 25 cm/s  γ) 18 cm/s 
Μονάδες 4 


Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 
Μονάδες 8 


 


Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.  


 


h


2h


A


B
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A







ΘΔΜΑ Γ 


 


Γύν ζώκαηα Σ1 θαη Σ2 κε ίζεο κάδεο m = 20 kg ην 


θαζέλα, θηλνύληαη ζε παξάιιειεο ηξνρηέο ζηνλ ίδην 


νξηδόληην δξόκν, κε αληίζεηε θνξά Τα ζώκαηα εκθα-


λίδνπλ ηνλ ίδην ζπληειεζηή ηξηβήο κε ην δξόκν. Σην 


δηπιαλό ζρήκα θαίλνληαη ηα ζώκαηα ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ δηέξρνληαη από ηα ζεκεία Α, Β ηνπ 


δξόκνπ ηα νπνία κεηαμύ ηνπο απέρνπλ νξηδόληηα απόζηαζε ίζε κε d. 


Αλ ηα ζώκαηα δέρνληαη ηελ ίδηα θαηά κέηξν δύλακε F = 80 N, ηόηε θηλνύληαη κε ζηαζεξέο ηαρύηε-


ηεο ίζνπ κέηξνπ υ = 40 m/s θαη γηα λα θαιύςεη ην Σ1 ηε δηαδξνκή   (θαη αληίζηνηρα ην Σ2 ηε 


δηαδξνκή ), απαηηείηαη ρξόλνο ίζνο κε 5 s. 


Γ1) Να ππνινγίζεηε ηελ απόζηαζε d κεηαμύ ησλ ζεκείσλ Α, Β, 


Μονάδες 5 


Γ2) Να ππνινγίζεηε ην ζπληειεζηή ηξηβήο κεηαμύ ησλ ζσκάησλ θαη ηνπ δξόκνπ. 


Μονάδες 6 


Έζησ όηη ηώξα ηα ζώκαηα Σ1 θαη Σ2 είλαη αθίλεηα 


ζηα ζεκεία Α θαη Β θαη ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 α-


ζθνύληαη ζ’ απηά δπλάκεηο κε κέηξα F1 = 180 N θαη 


F2 = 140 N αληίζηνηρα.  


Γ3) Να ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο επηηάρπλζεο θάζε ζώκαηνο, 


Μονάδες 6 


Γ4) Να βξείηε πνηα ρξνληθή ζηηγκή ηα ζώκαηα ζα βξεζνύλ πάιη ζε νξηδόληηα απόζηαζε ίζε κε d. 


Μονάδες 8 


Γίλεηαη όηη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο είλαη g = 10 m/s
2
.  


 


 


1F





2
2F





1


F





2
F





1
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A












 


ΘΔΜΑ  Β 


 


Β1.   Πίζεθνο κε κάδα 40 Kg θξέκεηαη από ην θιαδί ελόο δέλδξνπ. 


Α) Να επηιέμεηε ηελ ζωζηή απάληεζε. 


Αλ ε επηηάρπλζε ηα βαξύηεηαο είλαη 
2s


m
10 g  ηόηε ε δύλακε πνπ αζθεί ν πίζεθνο ζην  


θιαδί έρεη κέηξν:  


  


α) 0 Ν                       β) 400 Ν                            γ) 800 Ν 


Μονάδες 4 


Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.                                                


Μονάδες 8         


 


 


 


Β2. Σθαίξα  θηλείηαη θαηαθόξπθα θαη  ηε  ρξνληθή ζηηγκή  t = 0 s  βξίζθεηαη ζην ζεκείν Ο.   


      Η κόλε δύλακε πνπ αζθείηαη ζηε ζθαίξα είλαη ην βάξνο ηεο. 


Α) Να επηιέμεηε ηελ ζωζηή απάληεζε. 


Αλ ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 2 s ε ζθαίξα βξίζθεηαη 10 m  θάηω από ην ζεκείν Ο θαη ε     επηηάρπλζε 


ηεο βαξύηεηαο είλαη  
2s


m
10 g   ηόηε ε ζθαίξα ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s, 


α)  θηλνύληαλ πξνο ηα πάλω.      


β)  θηλνύληαλ πξνο ηα θάηω.     


γ)  αθέζεθε ειεύζεξε ρωξίο αξρηθή ηαρύηεηα. 


                    


Μονάδες 4 


B) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 


Μονάδες 9 
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A







 


ΘΔΜΑ Γ 


Μηθξό ζώκα κάδαο 10 kg θηλείηαη επζύγξακκα θαηά κή-


θνο ηνπ πξνζαλαηνιηζκέλνπ άμνλα x΄x θαη ε ηηκή ηεο 


ηαρύηεηάο ηνπ κεηαβάιιεηαη κε ην ρξόλν όπωο θαίλεηαη 


ζην δηπιαλό δηάγξακκα. 


Θεωξείζηε όηη ηε ρξνληθή ζηηγκή tν = 0 s ην ζώκα     βξί-


ζθεηαη ζηε ζέζε xo = 0 m. 


 


 


Γ1)  Να ραξαθηεξίζεηε ην είδνο ηεο θίλεζεο ηνπ ζώκαηνο ζηα ρξνληθά δηαζηήκαηα 0→2 s, 2→6 s 


θαη 6→8 s.  


Μονάδες 6 


Γ2)  Να ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο ζπληζηακέλεο ηωλ δπλάκεωλ ηε ρξνληθή ζηηγκή t1 = 1,5 s. 


 Μονάδες 6 


Γ3)  Να ππνινγίζεηε ηελ θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ζώκαηνο ηε ρξνληθή ζηηγκή t2 = 6 s.  


Μονάδες 7 


Γ4)  Να ππνινγίζεηε ηε κέζε ηαρύηεηα ηνπ ζώκαηνο ζην ρξνληθό δηάζηεκα από 0→8 s.  


Μονάδες 6 
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A












 ΘΕΜΑ Β 


  


Β1.  Eνα κιβώτιο είναι αρχικά ακίνητο πάνω σε λείο 


οριζόντιο επίπεδο. Την χρονική στιγμή t = 0 s ασκείται 


στο κιβώτιο  οριζόντια δύναμη F . Στο διπλανό 


διάγραμμα παριστάνεται  η τιμή της δύναμης F σε 


συνάρτηση με το χρόνο.  


        Α)  Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση                                                                                  


        α)   Μέχρι την χρονική στιγμή t1 το σώμα εκτελεί  


ευθύγραμμη ομαλή  κίνηση και μετά ομαλά 


επιβραδυνόμενη κίνηση 


        β)  Μέχρι την χρονική στιγμή t1 το σώμα εκτελεί  ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση  


και μετά ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση  


        γ)  Το μέτρο της ταχύτητας του σώματος την χρονική στιγμή t2  είναι μεγαλύτερο από το μέτρο 


της ταχύτητας την  στιγμή  t1 


                                                                                                                                            Μονάδες 4 


       Β)  Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας                                                                   


                                                                                                                                            Μονάδες 8   


 


 


Β2.   Ο Μάριος που έχει μάζα 20 Kg με τη μαμά   του  που έχει μάζα 60 Κg  κάνουν πατινάζ στον 


πάγο. Κάποια στιγμή από απροσεξία συγκρούονται με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθούν και οι δυο . 


        Α)  Να επιλέξτε τη σωστή απάντηση: 


        Κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης:  


        α)  Οι δυνάμεις που ασκούνται ανάμεσα στον Μάριο και τη μαμά του έχουν  ίσα μέτρα αλλά 


προκαλούν επιβραδύνσεις με διαφορετικό μέτρο στον   Μάριο και τη μαμά του  


        β)  Οι δυνάμεις που ασκούνται μεταξύ του Μάριου και της μαμάς του έχουν  ίσα μέτρα και 


προκαλούν  ίσες επιβραδύνσεις στον Μάριο και τη μαμά του 


        γ)  Η μαμά ασκεί μεγαλύτερη δύναμη  στον Μάριο  


                                                                                                                                              Μονάδες 4   


        Β)  Να δικαιολογήσετε την επιλογής σας                                                                            


                                                                                                                                              Μονάδες 9        


  


         


                                                                                                                                               


 F 


   t t1 t
2
 0  


27/05/2014 ΦΥΣΙΚΗ Page 1 of 2


ΑΡΙΣΤΟΒΑΘΜΙΟ 
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ


ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 


A







ΘΕΜΑ  Δ 


 


Μικρό σώμα μάζας m = 5 kg βρίσκεται αρχικά ακίνητο σε οριζόντιο επίπεδο. O συντελεστή τριβής 


ολίσθησης μεταξύ του σώματος και του οριζόντιου επιπέδου είναι μ = 0,4. Τη χρονική στιγμή        


tο  =  0 s ασκείται  στο σώμα σταθερή οριζόντια δύναμη F μέτρου ίσο με 50 N με την επίδραση της 


οποίας το σώμα αρχίζει να κινείται στο οριζόντιο επίπεδο. Δίνεται ότι η επίδραση του αέρα είναι 


αμελητέα και  η επιτάχυνση της βαρύτητας είναι g = 10 m/ s
2
  


Να υπολογίσετε: 


Δ1) το μέτρο της επιτάχυνσης με την οποία κινείται το σώμα   


Μονάδες 7 


Δ2) την κινητική ενέργεια του σώματος την χρονική στιγμή t1 = 2 s,  


  Μονάδες 6 


Δ3) το έργο της δύναμης F  από τη χρονική στιγμή tο = 0, μέχρι τη στιγμή t1= 2 s,  


Μονάδες 8 


Δ4) τη μέση ισχύ που προσφέρθηκε στο σώμα, μέσω της δύναμης F , στη χρονική διάρκεια από 


την tο = 0 μέχρι τη στιγμή t1= 2 s.    


Μονάδες 5 
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A












ΘΔΜΑ Β 


Β1. Μηθξή ζθαίξα αθήλεηαη λα πέζεη από αξρηθό κηθξό ύςνο H, πάλσ από ην έδαθνο θαη  εθηειώλ-


ηαο ειεύζεξε πηώζε πέθηεη ζην έδαθνο.  


Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε. 


Η γξαθηθή παξάζηαζε ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο (K) ηεο ζθαίξαο ζε ζπλάξηεζε κε ην 


ύςνο (y) από ην έδαθνο, παξηζηάλεηαη ζσζηά από ην δηάγξακκα: 


             α) Ι   β) ΙΙ   γ) ΙΙΙ     


     Μονάδες 4 


Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.                                                


Μονάδες 8 


 


Β2.   Σε έλα ζώκα κάδαο m πνπ αξρηθά εξεκεί ζε νξηδόληην επίπεδν αζθνύκε θα-


ηαθόξπθε ζηαζεξή δύλακε κέηξνπ F, νπόηε ην ζώκα θηλείηαη θαηαθόξπθα πξνο 


ηα πάλσ κε ζηαζεξή επηηάρπλζε κέηξνπ α = 2g, όπνπ g ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηε-


ηαο.  


Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε                                                   


                 Αλ ε επίδξαζε ηνπ αέξα είλαη ακειεηέα ηόηε ην βάξνο  Β ηνπ ζώκαηνο ζα έρεη κέηξν:   


       α) F                        β) 3F                 γ) 
F


3
                      


Μονάδες 4 


Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 


Μονάδες 9 


 


F 


K


0 yΗ 


   (Ι) 


0


K


H y 


(ΙΙ) 


K


0 yH 


(ΙΙΙ) 
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A







ΘΔΜΑ Γ 


Γύν θηβώηηα Α θαη Β κε κάδεο mA = 5 kg θαη mB = 10 kg, θηλνύληαη παξάιιεια κε έλαλ νξηδόληην 


πξνζαλαηνιηζκέλν άμνλα Οx. Τε ρξνληθή ζηηγκή tν = 0 s ηα θηβώηηα δηέξρνληαη από ηε ζέζε         


xo = 0 m, θηλνύκελα θαη ηα δύν πξνο ηε ζεηηθή θνξά. Τν θηβώηην Α θηλείηαη κε ζηαζεξή ηαρύηεηα 


υΑ = 10 m/s, ελώ ην θηβώηην Β έρεη ηαρύηεηα υν = 30 m/s, θαη θηλείηαη κε ζηαζεξή επηηάρπλζε ε ν-


πνία έρεη κέηξν αΒ = 2 m/s
2
 θαη θνξά αληίζεηε ηεο ηαρύηεηαο 


νυ . 


Να ππνινγίζεηε: 


Γ1) ην κέηξν ηεο ζπληζηακέλεο δύλακεο πνπ αζθείηαη ζε θάζε θηβώηην,  


Μονάδες 5 


Γ2) ηε ρξνληθή ζηηγκή θαηά ηελ νπνία ηα θηβώηηα Α θαη Β ζα βξεζνύλ πάιη ην έλα δίπια ζην άιιν 


κεηά ηε ρξνληθή ζηηγκή tν,  


Μονάδες 6 


Γ3) ηηο ρξνληθέο ζηηγκέο θαηά ηηο νπνίεο ηα κέηξα ησλ ηαρπηήησλ ησλ δπν θηβσηίσλ ζα είλαη ίζα,  


Μονάδες 8 


Γ4) ηε κεηαβνιή ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο θάζε θηβσηίνπ από ηε ρξνληθή ζηηγκή to = 0 s, κέρξη ηε 


ρξνληθή ζηηγκή θαηά ηελ νπνία ηα κέηξα ησλ ηαρπηήησλ ηνπο ζα είλαη ίζα γηα πξώηε θνξά.  


Μονάδες 6 


 


27/05/2014 ΦΥΣΙΚΗ Page 2 of 2


ΑΡΙΣΤΟΒΑΘΜΙΟ 
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ


ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 


A












ΘΕΜΑ  Β 


 


Β1. Ένα σώμα κινείται ευθύγραμμα σε οριζόντιο δρόμο. Στο σώμα ασκούνται τρεις δυνάμεις 
1


���


F , 


2


���


F  και 
3


���


F  που έχουν την ίδια κατεύθυνση με τη μετατόπιση του σώματος. Στα παρακάτω 


διαγράμματα απεικονίζονται τα μέτρα των δυνάμεων αυτών σε συνάρτηση με τη θέση x του 


σώματος.  


 


Α)  Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.  


Αν W1, W2 και W3 είναι τα έργα που παράγουν οι δυνάμεις 
1


���


F , 
2


���


F  και 
3


���


F  αντίστοιχα κατά τη   


μετατόπιση του σώματος από τη  θέση x = 0 m έως τη θέση  x= +2 m, τότε για τα έργα που  


παράγουν οι δυνάμεις αυτές ισχύει:  


 


        α) W1 = W2 και W2 > W3      β) W1 > W2 και W2  =  W3   γ) W1 < W2 και W2  >  W3 


Μονάδες 4 


 Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. 


Μονάδες 8 


 


B2. Ένα αυτοκίνητο και ένα ποδήλατο βρίσκονται σταματημένα μπροστά από ένα φωτεινό        


σηματοδότη. Τη χρονική στιγμή t = 0 s ο φωτεινός σηματοδότης γίνεται πράσινος οπότε το 


αυτοκίνητο και το ποδήλατο ξεκινούν ταυτόχρονα κινούμενα ευθύγραμμα με σταθερή επιτάχυνση.  


        Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.                                                   


Τη χρονική στιγμή t1 το αυτοκίνητο απέχει από το σηματοδότη τετραπλάσια 


απόσταση από αυτή που απέχει το ποδήλατο. Συμπεραίνουμε ότι η επιτάχυνση του 


αυτοκινήτου συγκριτικά με εκείνη του ποδηλάτου έχει μέτρο: 


α) διπλάσιο            β) τετραπλάσιο                 γ) οκταπλάσιο.               


 Μονάδες 4 


Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.                                                


Μονάδες 9 


x(m) 2 0 


F2(N) 


10 


F1(Ν) 


x(m) 


10 


2 0 
 


F3(N) 


x(m) 2 0 


10 
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A







ΘΕΜΑ Δ 


 


Ένα  σώμα  μάζας  4 Kg , αφήνεται από ύψος h,  πάνω από το έδαφος  και φθάνει στο έδαφος με 


ταχύτητα μέτρου υ = 30 m/s . Η επιτάχυνση της βαρύτητας στη διάρκεια της κίνησης είναι 


σταθερή, με τιμή g=10 m/s2 Θεωρήστε ως επίπεδο αναφοράς για τη δυναμική ενέργεια το έδαφος, 


καθώς και την αντίσταση του αέρα αμελητέα. 


Να υπολογίσετε 


Δ1)    το ύψος h στο οποίο βρίσκεται αρχικά το σώμα.                                                                                


                                                                                                                                              Μονάδες 6                                                                                            


Δ2)  την μηχανική ενέργεια που έχει το σώμα.           


                                                                                                                                              Μονάδες 5                      


Δ3) την απόσταση του σώματος από το έδαφος τη στιγμή που κινείται με ταχύτητα μέτρου  20 m/s .                                                                                                                            


                                                                                                                                              Μονάδες 7                                                                                                                             


Δ4) το έργο του βάρους  του σώματος, στο τελευταίο δευτερόλεπτο της κίνησης του σώματος . 


                                                                                                                                              Μονάδες 7                              
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A












ΘΕΜΑ Β 


Β1. Ένα κινητό διέρχεται τη χρονική στιγμή tο = 0 s από τη θέση xο = 0 m ενός 


προσανατολισμένου άξονα Οx, κινούμενο κατά μήκος του άξονα και προς τη θετική του φορά. Η 


εξίσωση της θέσης του σε συνάρτηση με το χρόνο είναι της μορφής,  x = 5t + 2 t2 (S.I).  


Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση. 


     Το μέτρο της ταχύτητας του κινητού τη χρονική στιγμή t = 5 s, είναι ίσο με: 


α) 5 m/s  β) 25 m/s  γ) 10 m/s  


Μονάδες 4 


Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.                                                


Μονάδες 8 


 


Β2. Σφαίρα μικρών διαστάσεων βρίσκεται ακίνητη σε μικρό ύψος h πάνω από το έδαφος. Στο 


ύψος αυτό με επίπεδο αναφοράς για τη δυναμική ενέργεια το έδαφος, η σφαίρα έχει δυναμική 


ενέργεια ίση με 120 J. Η σφαίρα αφήνεται ελεύθερη, οπότε εκτελεί ελεύθερη πτώση με την 


επίδραση του αέρα να θεωρείται αμελητέα.  


Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση 


     Όταν η σφαίρα βρεθεί σε απόσταση ίση με h/3, από το σημείο εκκίνησης, τότε η  


     δυναμική της ενέργεια U και η κινητική της ενέργεια K θα είναι αντίστοιχα: 


     α) U = 40 J, K = 80 J   


     β) U = 80 J, K = 40 J   


     γ) U = 90 J, K = 30 J  


Μονάδες 4 


Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. 


Μονάδες 9 


27/05/2014 ΦΥΣΙΚΗ Page 1 of 2


ΑΡΙΣΤΟΒΑΘΜΙΟ 
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ


ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 


A







0 t(s)


F( Ν )


10 20 30


40


10


10


ΘΕΜΑ  Δ 


Μικρό σώμα μάζας m=2 Κg βρίσκεται 


αρχικά ακίνητο σε οριζόντιο επίπεδο με το 


οποίο εμφανίζει συντελεστή τριβής 


ολίσθησης μ = 0,5. Στο σώμα ασκείται 


οριζόντια δύναμη F



 της οποίας η τιμή 


μεταβάλλεται με τον χρόνο όπως φαίνεται 


στο παρακάτω σχήμα. Δίνεται η επιτάχυνση 


της βαρύτητας 2


mg = 10
s


 και  η επίδραση 


του αέρα θεωρείται αμελητέα.   


 


Για το χρονικό διάστημα  0 s - 30 s:  


Δ1) Να σχεδιάσετε σε βαθμολογημένους άξονες το διάγραμμα της τιμής της επιτάχυνσης με 


την οποία κινείται το σώμα σε συνάρτηση με το χρόνο (α - t). 


 Μονάδες 7 


Δ2) Να σχεδιάσετε σε βαθμολογημένους άξονες το διάγραμμα της τιμής της ταχύτητας που 


κινείται το σώμα σε συνάρτηση με το χρόνο (υ - t).  


Μονάδες 6 


Δ3) Να υπολογίσετε το χρονικό διάστημα που κινείται το σώμα.  


 Μονάδες 5 


Δ4) Να υπολογίσετε το έργο της τριβής από τη χρονική στιγμή t = 0 s μέχρι τη χρονική στιγμή 


που σταματά το σώμα. 


Μονάδες 7 
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A












ΘΔΜΑ Β   


 


B1.  Τε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s δπν αιεμηπηωηηζηέο ίδηαο κάδαο εγθαηαιείπνπλ έλα ειηθόπηεξν ζην 


νπνίν επέβαηλαλ θαη αξρηθά εθηεινύλ ειεύζεξε πηώζε. Οη δπν αιεμηπηωηηζηέο αλνίγνπλ ηα 


αιεμίπηωηά ηνπο ηηο ρξνληθέο ζηηγκέο  t1 θαη t2=2 t1 αληίζηνηρα νπόηε αξρίδνπλ λα θηλνύληαη κε 


ζηαζεξή ηαρύηεηα κε ηελ νπνία θαη πξνζγεηώλνληαη.  


Α) Να επηιέμεηε ηελ ζωζηή απάληεζε                                                


 Αλ P1 θαη P2  είλαη νη  ξπζκνί παξαγωγήο έξγνπ από ηα βάξε ηωλ αιεμηπηωηηζηώλ θαηά ηε θίλεζή 


ηνπο κε ζηαζεξή ηαρύηεηα ηόηε ηζρύεη: 


α) P1 =  P2    β) P2 =  2P1         γ) P2 =  4P1  


Μονάδες 4 


B) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο                                                


Μονάδες 8 


 


 


B2.  Κηβώηην βξίζθεηαη αθίλεην ζε ιείν νξηδόληην επίπεδν. Τε 


ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s ζην θηβώηην αζθείηαη νξηδόληηα δύλακε ε 


ηηκή ηεο νπνίαο ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν δίλεηαη από ην 


δηάγξακκα πνπ παξηζηάλεηαη ζηε δηπιαλή εηθόλα, νπόηε ην θηβώηην 


αξρίδεη λα θηλείηαη θαηά ηε ζεηηθή θνξά ηνπ άμνλα x.  


Α) Να επηιέμεηε ηελ ζωζηή απάληεζε 


Τε ρξνληθή ζηηγκή t = 3 s  


α) ην θηβώηην εξεκεί  


β)ην θηβώηην εμαθνινπζεί λα θηλείηαη θαηά ηε ζεηηθή θνξά ηνπ άμνλα x      


γ) ην θηβώηην θηλείηαi θαηά ηελ αξλεηηθή θνξά ηνπ άμνλα x                


 Μονάδες 4 


Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο                                                


Μονάδες 9 
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A







ΘΔΜΑ  Γ 


 


Κηβώηην κάδαο m = 2 kg αξρηθά εξεκεί ζε ιείν νξηδόληην δξόκν. Τε ρξνληθή ζηηγκή t = 0, αζθείηαη 


ζην θηβώηην ζηαζεξή νξηδόληηα δύλακε κέηξνπ F = 4 N, όπωο θαίλεηαη ζην παξαθάηω ζρήκα. 


Δίλεηαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο g =  10 m/s
2
.
 


Να ππνινγίζεηε: 


Γ1) ην δηάζηεκα πνπ δηαλύεη ην θηβώηην από ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 κέρξη ηε ρξνληθή ζηηγκή t1 = 


5s.  


Μονάδες 7 


Τε ρξνληθή ζηηγκή t1 θαη ρωξίο λα θαηαξγεζεί ε δύλακε F , ην θηβώηην εηζέξρεηαη κε ηελ ηαρύηεηα 


πνπ έρεη εθείλε ηε ζηηγκή ζε έλα ηξαρύ ηκήκα ηνπ δξόκνπ κε ην νπνίν εκθαλίδεη ηξηβή νιίζζεζεο, 


κε απνηέιεζκα λα θηλείηαη ηώξα επζύγξακκα θαη νκαιά.  


Να ππνινγίζεηε: 


Γ2) ην ζπληειεζηή ηξηβήο νιίζζεζεο κεηαμύ ηνπ θηβωηίνπ θαη ηνπ δξόκνπ, 


Μονάδες 8 


Γ3) ην έξγν ηεο δύλακεο F  θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 7
νπ


 δεπηεξνιέπηνπ ηεο θίλεζεο ηνπ, θηβωηίνπ.  


Μονάδες 5 


Γ4) ην ξπζκό κε ηνλ νπνίν ε θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ζώκαηνο κεηαηξέπεηαη ζε ζεξκόηεηα θαηά ηε 


δηάξθεηα ηνπ 7
νπ


 δεπηεξνιέπηνπ ηεο θίλεζεο ηνπ θηβωηίνπ.  


Μονάδες 5 


 


 


 


F
F 


F
F 


Λείο Τμήμα Τραχύ Τμήμα 
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A












ΘΔΜΑ  Β 


  


Β1.  Έλα απηνθίλεην  θηλείηαη επζύγξακκα θαη 


ζην δηπιαλό δηάγξακκα παξηζηάλεηαη ε ηηκή ηεο 


ηαρύηεηαο  ηνπ ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλνπ.  


Α)  Να επηιέμηε ηε ζωζηή πξόηαζε                  


 α) Σην ρξνληθό δηάζηεκα (1→ 2s) ε θίλεζε 


είλαη επζύγξακκε νκαιή. 


β) Η νιηθή κεηαηόπηζε ηνπ απηνθηλήηνπ  είλαη κεδέλ. 


γ) Σην ρξνληθό δηάζηεκα (2→ 3s) ε ζπληζηακέλε δύλακε πνπ αζθείηαη ζην απηνθίλεηε είλαη κεδέλ  


Μονάδες 4 


Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο                                                


Μονάδες 8 


                                                                                                                                            


 


Β2. Έλα  θηβώηην κάδαο 2 kg νιηζζαίλεη  ζε 


νξηδόληην δάπεδν κε ηελ επίδξαζε νξηδόληηαο 


δύλακεο . Τo θηβώηην νιηζζαίλεη κε επηηάρπλζε 


κέηξνπ α = 1 m/s
2
. Δηπιαζηάδνπκε ην κέηξν ηεο δύλακεο  νπόηε ην θηβώηην νιηζζαίλεη κε 


επηηάρπλζε κέηξνπ ίζνπ κε 3 m/s
2
. Η αληίζηαζε ηνπ αέξα ζεωξείηε ακειεηέα. 


Α) Να επηιέμεηε ηελ ζωζηή απάληεζε. 


Τν κέηξν ηεο δύλακεο  ηζνύηαη κε 


 


 α)  8 N                                       β)   4 N                                   γ)  6 Ν   


Μονάδες 4 


Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 


Μονάδες 9 
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ΘΔΜΑ  Γ 


 


Μηθξό ζώκα κάδαο m = 400 g βξίζθεηαη αξρηθά αθίλεην ζε νξηδόληην επίπεδν κε ην νπνίν 


εκθαλίδεη ζπληειεζηή ηξηβήο νιίζζεζεο μ = 0,25. Τε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 αζθείηαη ζην ζώκα 


νξηδόληηα ζηαζεξή δύλακε F  κέηξνπ ίζνπ κε 5 Ν, κέρξη ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 5 s, όπνπ 


θαηαξγείηαη. Δίλεηαη όηη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο είλαη 10
2


m
g


s
  θαη όηη ε επίδξαζε ηνπ αέξα 


ζεωξείηαη ακειεηέα.   


       Γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ αζθείηαη ε δύλακε: 


Γ1) λα ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο επηηάρπλζεο κε ηελ νπνία θηλείηαη ην ζώκα 


  Μονάδες 7 


Γ2) λα ζρεδηάζεηε ζε βαζκνινγεκέλνπο άμνλεο ην δηάγξακκα  ηαρύηεηαο - ρξόλνπ (υ-t). 


       Μονάδες 5 


Γ3) λα ππνινγίζεηε ην έξγν ηεο δύλακεο F  . 


    Μονάδες 6 


Γ4) λα ππνινγίζεηε ην κέζν ξπζκό κε ηνλ νπνίν ε πξνζθεξόκελε ζην ζώκα ελέξγεηα κεηαηξέπεηαη 


ζε ζεξκόηεηα      


Μονάδες 7 
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A












 


ΘΕΜΑ Β 


 


Β1. Μικρό σώμα κινείται ευθύγραμμα με σταθερή ταχύτητα μέτρου 10 m/s. Τη χρονική στιγμή  


t = 0 s αρχίζει να επιβραδύνεται με σταθερό ρυθμό ίσο με 2,5 m/s
2
.  


Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση. 


Η μετατόπιση του σώματος από τη χρονική στιγμή t = 0 s μέχρι να σταματήσει, θα είναι ίση με: 


α) 40 m   β) 4 m    γ) 20 m 


Μονάδες 4 


Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας                                                


Μονάδες 8 


Β2. Σφαίρα μικρών διαστάσεων βρίσκεται ακίνητη σε μικρό ύψος h πάνω από το έδαφος. Στο 


ύψος αυτό με επίπεδο αναφοράς για τη δυναμική ενέργεια το έδαφος, η σφαίρα έχει δυναμική 


ενέργεια ίση με 120 J. Η σφαίρα αφήνεται ελεύθερη, οπότε εκτελεί ελεύθερη πτώση με την 


επίδραση του αέρα να θεωρείται αμελητέα.  


Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση 


Όταν η σφαίρα βρεθεί σε απόσταση ίση με h/3, από το σημείο εκκίνησης, τότε η δυναμική 


της ενέργεια U και η κινητική της ενέργεια K θα είναι αντίστοιχα: 


α) U = 40 J, K = 80 J  β) U = 80 J, K = 40 J  γ) U = 90 J, K = 30 J  


Μονάδες 4 


Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας 


Μονάδες 9 
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A







 


ΘΕΜΑ  Δ 


 


Ένα τρακτέρ σέρνει μέσω αλυσίδας ένα κουτί με εργαλεία μάζας m = 100 Kg με σταθερή ταχύτητα 


μέτρου υ = 5 m/s πάνω σε ευθύγραμμο οριζόντιο δρόμο. Η δύναμη F



 που ασκείται στο κουτί από 


την αλυσίδα είναι οριζόντια. Ξαφνικά σπάει η αλυσίδα οπότε το κουτί ολισθαίνει λίγο ακόμα 


επιβραδυνόμενο μέχρι που σταματά. Δίνεται ο συντελεστής τριβής ολίσθησης μεταξύ του κουτιού 


και του δρόμου μ=0,4 , η επιτάχυνση της βαρύτητας ίση με 
2


m
g=10


s
 και ότι  η αντίσταση του αέρα 


είναι αμελητέα.. 


Να υπολογισθούν: 


Δ1) Η τριβή που ασκείται στο κουτί.  


Μονάδες 6 


Δ2) Ο ρυθμός με τον οποίο προσφέρεται ενέργεια στο κουτί μέσω του έργου της δύναμης F



 (ισχύς) 


κατά τη διάρκεια της κίνησης με σταθερή ταχύτητα. 


Μονάδες 6 


Δ3) Το έργο της τριβής από τη θέση που σπάει η αλυσίδα ως την θέση που σταμάτησε το κουτί.  


Μονάδες 6 


Δ4) Ο μέσος ρυθμός απώλειας ενέργειας του κουτιού λόγω τριβής (μέση ισχύς) από τη στιγμή που 


σπάει η αλυσίδα ως την στιγμή που σταμάτησε.  


Μονάδες 7 
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A












ΘΔΜΑ Β 


 


Β1)  Δύν δξνκείο Δ1 θαη Δ2 θηλνύληαη επζύγξακκα ζε νξηδόληην δξό-


κν. Σην δηπιαλό δηάγξακκα θαίλεηαη πωο κεηαβάιιεηαη ε ζέζε ηωλ 


δξνκέωλ, ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν.  


Α) Να επηιέμεηε ηε ζωζηή πξόηαζε. 


Η θίλεζε ηωλ δξνκέωλ είλαη: 


α) επζύγξακκε νκαιή θαη ν Δ1 θηλείηαη κε κεγαιύηεξε ηαρύηεηα από 


ηνλ Δ2. 


β) επζύγξακκε νκαιά επηηαρπλόκελε θαη ν Δ1 θηλείηαη κε κεγαιύηεξε επηηάρπλζε από ηνλ Δ2. 


γ) επζύγξακκε νκαιή θαη ν Δ1 θηλείηαη κε κηθξόηεξε ηαρύηεηα από ηνλ Δ2. 


Μονάδες 4 


Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 


Μονάδες 8 


 


Β2)  Δύν ζώκαηα Σ1 θαη Σ2, κε κάδεο m1 θαη m2 αληίζηνηρα, είλαη 


αθίλεηα ζε ιείν νξηδόληην δάπεδν. Τε ρξνληθή ζηηγκή t = 0, ζηα 


ζώκαηα αζθνύληαη νξηδόληηεο δπλάκεηο νη νπνίεο έρνπλ ίζα κέηξα 


θαη αξρίδνπλ λα θηλνύληαη επζύγξακκα. Σην δηπιαλό δηάγξακκα 


ηαρύηεηαο – ρξόλνπ, θαίλεηαη πωο κεηαβάιιεηαη ην κέηξν ηεο ηα-


ρύηεηαο ηωλ ζωκάηωλ ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν. 


Α) Να επηιέμεηε ηε ζωζηή πξόηαζε. 


Γηα ηηο κάδεο ηωλ ζωκάηωλ ηζρύεη ε ζρέζε: 


α) m1 = m2  β) m1 =2m2   γ) m2 =2m1   


Μονάδες 4 


Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 


                                                                                                                                              Μονάδες 9 
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A







ΘΔΜΑ Γ 


 


Έλα ζώκα κάδαο m = 4 kg θηλείηαη ζε νξηδόληην δάπεδν κε ζηαζεξή ηαρύηεηα υν = 10 m/s. Γηα λα 


δηαηεξνύκε ζηαζεξή ηελ ηαρύηεηα ηνπ ζώκαηνο αζθνύκε ζ’ απηό νξηδόληηα δύλακε F . Τν κέηξν 


ηεο δύλακεο, από ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 κέρξη ηε ζηηγκή t1 = 10 s, είλαη ζηαζεξό θαη ίζν κε 20 N.  


Γ1) Να ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο ηξηβήο νιίζζεζεο κεηαμύ ηνπ ζώκαηνο θαη ηνπ δαπέδνπ.  


Μονάδες 5 


Γ2) Να ππνινγίζεηε ην ξπζκό παξαγωγήο έξγνπ από ηε δύλακε F . 


Μονάδες 5 


Τε ρξνληθή ζηηγκή t1 απμάλνπκε αθαξηαία ην κέηξν ηεο δύλακεο F  θαηά 10 Ν θαη ην δηαηεξνύκε 


ζηε ζπλέρεηα ζηαζεξό ζηε λέα ηνπ ηηκή, κέρξη ηε ρξνληθή ζηηγκή t2, όπνπ ε ηαρύηεηα ηνπ ζώκαηνο 


γίλεηαη ίζε κε 20 m/s θαη ηε ζηηγκή απηή θαηαξγνύκε αθαξηαία ηε δύλακε F .  


Γ3) Να βξείηε ηε ρξνληθή ζηηγκή t2 πνπ θαηαξγήζακε ηε δύλακε. 


Μονάδες 7 


Γ4) Να ζρεδηάζεηε ζε ζύζηεκα βαζκνινγεκέλωλ αμόλωλ, ην δηάγξακκα ηεο ηαρύηεηαο ηνπ ζώκα-


ηνο ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν από ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0, κέρξη ηε ζηηγκή πνπ ζηακαηά λα θηλεί-


ηαη θαη λα ππνινγίζεηε ην ζπλνιηθό δηάζηεκα πνπ δηάλπζε ην ζώκα.  


Μονάδες 8 


Δίλεηαη όηη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο είλαη g = 10 m/s
2
.  
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A












ΘΕΜΑ Β 


 


 Β1. Στο διπλανό  διάγραμμα φαίνεται η  τιμή της ταχύτητας 


ενός μικρού σώματος που μετακινείται ευθύγραμμα  


      Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση                                                   


      α) το διάστημα που διανύει το σώμα συνεχώς αυξάνεται  


      β) το διάστημα που διανύει το σώμα συνεχώς μειώνεται  


      γ) η μετατόπιση του σώματος συνεχώς αυξάνεται  


Μονάδες 4 


Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας                                                


Μονάδες 8 


 


 


Β2. Τα κιβώτια Σ1 και Σ2, του διπλανού 


σχήματος, έχουν μάζες m1 και m2 


αντίστοιχα, με m2 = m1 και είναι δεμένα 


με αβαρές και μη εκτατό νήμα. Τα κιβώτια σύρονται πάνω σε λείο οριζόντιο δάπεδο με την 


επίδραση οριζόντιας σταθερής δύναμης F  και μετακινούνται ευθύγραμμα με σταθερή επιτάχυνση 


a , ενώ το αβαρές και μη εκτατό νήμα που τα συνδέει παραμένει συνεχώς τεντωμένο.   


 Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση                                                   


       Αν T είναι το μέτρο της δύναμης που ασκεί το νήμα σε κάθε κιβώτιο, τότε το μέτρο της   


       δύναμης F  είναι: 


       α)   F = T                           β)   F = 2T                               γ)   F = 3T   


     Μονάδες 4 


Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας                                                


Μονάδες 9 


 


υ(m/s


) 


 


 


s) 
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2
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A







ΘΕΜΑ Δ 


 


Μεταλλικός κύβος μάζας  m κινείται ευθύγραμμα 


πάνω σε λείο οριζόντιο δάπεδο  έχοντας τη χρονική 


στιγμή t = 0 s ταχύτητα μέτρου
m


4  
s


. Στον κύβο 


ασκείται τη χρονική στιγμή t = 0 s δύναμη, ίδιας 


διεύθυνσης με τη ταχύτητα του.  Η τιμή της δύναμης  


σε συνάρτηση με το χρόνο, για το χρονικό διάστημα  


  φαίνεται στο  διπλανό διάγραμμα. Η αντίσταση του αέρα θεωρείτε αμελητέα. Την χρονική 


στιγμή t1 = 5 s ο κύβος έχει αποκτήσει ταχύτητα μέτρου  
m


υ = 14   
s


. 


Δ1) Να χαρακτηρίσετε τη κίνηση που εκτελεί το σώμα στο χρονικό διάστημα 0 → 5 s και να 


υπολογίσετε το μέτρο της επιτάχυνσης του.                                                                                          


Μονάδες 6 


Δ2)  Να υπολογίσετε τη μάζα του κύβου  


                                                                             Μονάδες 6 


Δ3)  Να παραστήσετε γραφικά το μέτρο της ταχύτητας του κύβου , σε συνάρτηση με το χρόνο σε 


σύστημα βαθμολογημένων αξόνων για το χρονικό διάστημα  


                                                 Μονάδες 7 


Δ4)   να υπολογίσετε το έργο της    στο χρονικό διάστημα  10  


                                             Μονάδες 6 


 


F(N) 


t (s) 5 10 15 


8 


  -4 


0 
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A












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)  Έλα ζώκα κάδαο m είλαη αξρηθά αθίλεην ζε νξηδόληην δάπεδν. Σην ζώκα αζθείηαη ζηαζεξή 


νξηδόληηα δύλακε κέηξνπ F θαη ην ζώκα αξρίδεη λα θηλείηαη ζην νξηδόληην δάπεδν κε επηηάρπλζε 


ίζε κε α. Αλ ζην ίδην ζώκα αζθεζεί δύλακε κέηξνπ 2F, ηόηε θηλείηαη κε επηηάρπλζε κέηξνπ 3α.  


Α) Να επηιέμεηε ηε ζωζηή πξόηαζε. 


Απηό πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξαπάλω δηαηύπωζε: 


α) είλαη ζωζηό κόλν αλ ε ηξηβή νιίζζεζεο έρεη κέηξν ίζν κε 
2


F
. 


β) είλαη ζωζηό κόλν αλ ην δάπεδν είλαη ιείν, νπόηε ε ηξηβή νιίζζεζεο είλαη ίζε κε κεδέλ. 


γ) δελ είλαη ζωζηό αθνύ ην ζώκα δε κπνξεί λα απνθηήζεη επηηάρπλζε κεγαιύηεξε ηνπ 2α. 


 


Μονάδες 4 


Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 


Μονάδες 9 
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A







ΘΔΜΑ Γ 


 


Έλα θηβώηην κε κάδα 2 kg είλαη αξρηθά αθίλεην πάλω ζε νξηδόληην 


δάπεδν θαη ζηε ζέζε xo = 0 ελόο νξηδόληηνπ άμνλα x΄x. Σην θηβώηην 


αζθείηαη νξηδόληηα δύλακε F  ζηαζεξήο θαηεύζπλζεο θαη αξρίδεη 


λα θηλείηαη πξνο ηε ζεηηθή θνξά ηνπ άμνλα. Η ηηκή ηεο δύλακεο 


κεηαβάιιεηαη κε ηε ζέζε x ηνπ θηβωηίνπ, όπωο θαίλεηαη ζην δηπια-


λό δηάγξακκα. Ο ζπληειεζηήο ηξηβήο νιίζζεζεο κεηαμύ ηνπ θηβω-


ηίνπ θαη ηνπ δαπέδνπ είλαη μ = 0,1. Να ππνινγίζεηε: 


Γ1) ην κέηξν ηεο ηξηβήο νιίζζεζεο κεηαμύ ηνπ θηβωηίνπ θαη ηνπ δαπέδνπ. 


Μονάδες 5 


Γ2) ην έξγν ηεο δύλακεο F , θαηά ηε κεηαηόπηζε ηνπ θηβωηίνπ από ηε ζέζε xν = 0, κέρξη ηε ζέζε x 


= 6 m.  


Μονάδες 7 


Γ3) ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο ηνπ θηβωηίνπ ζηε ζέζε x = 6 m.  


Μονάδες 7 


Δ4) πόζν ηνηο εθαηό από ηελ ελέξγεηα πνπ κεηαβηβάδεηαη ζην θηβώηην κέζω ηνπ έξγνπ ηεο δύλακεο 


F , κεηαηξέπεηαη ζε θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ θηβωηίνπ θαηά ηε κεηαηόπηζή ηνπ από ηε ζέζε xν = 0, 


κέρξη ηε ζέζε x = 6 m.  


Μονάδες 6 


Δίλεηαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο g = 10m/s
2
. 
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ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 


A












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 πωο κεηαβάιιεηαη ην κέηξν 


ηεο ηαρύηεηάο ηνπο, ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν.  


Α) Να επηιέμεηε ηε ζωζηή 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) Έλα απηνθίλεην πνπ θηλείηαη επζύγξακκα θαη νκαιά ζε νξηδόληην δξόκν έρεη θηλεηηθή ελέξγεηα 


ίζε κε Κ.  


Α) Να επηιέμεηε ηε ζωζηή πξόηαζε. 


Αλ ην απηνθίλεην δηπιαζηάζεη ηελ ηαρύηεηα ηνπ, ηόηε ε θηλεηηθή ηνπ ελέξγεηα απμάλεηαη θαηά: 


α) 2Κ    β) 3Κ    γ) 4Κ 


Μονάδες 4 


Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 


Μονάδες 9 
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A







ΘΔΜΑ Γ 


 


Έλα ζώκα κάδαο 20 kg βξίζθεηαη αξρηθά αθίλεην ζε ιείν 


νξηδόληην δάπεδν. Τε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 ζην ζώκα α-


ζθείηαη νξηδόληηα δύλακε F , ε αιγεβξηθή ηηκή ηεο ν-


πνίαο κεηαβάιιεηαη κε ην ρξόλν, όπωο θαίλεηαη ζην δη-


πιαλό δηάγξακκα.  


Γ1) Να ππνινγίζεηε ηελ επηηάρπλζε ηνπ ζώκαηνο, ηε 


ρξνληθή ζηηγκή t1 = 4 s. 


Μονάδες 6 


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


ληθή ζηηγκή t2 = 5 s. 


Μονάδες 6 


Γ3) Να ππνινγίζεηε ην έξγν ηεο δύλακεο F , από ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0, κέρξη ηε ρξνληθή ζηηγκή 


t3 = 10 s.  


Μονάδες 6 


Γ4) Να ππνινγίζεηε ηε κεηαβνιή ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο ηνπ ζώκαηνο ζηε ρξνληθή δηάξθεηα 


0 15  s. 


Μονάδες 7 
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A












ΘΔΜΑ  Β 


 


Β1)  Έλα αξρηθά αθίλεην ζώκα, αξρίδεη ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 λα θηλείηαη επζύγξακκα κε ζηαζε-


ξή επηηάρπλζε.  


Α) Να επηιέμεηε ηε ζωζηή πξόηαζε. 


Αλ ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο ηνπ ζώκαηνο ηε ρξνληθή ζηηγκή t1 είλαη ίζν κε υ1, ηόηε ηε ρξνληθή ζηηγ-


κή t2 = 2t1 ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο ηνπ είλαη ίζν κε: 


α) 2υ1    β) 4υ1    γ) 1


2


υ
   


Μονάδες 4 


Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 


Μονάδες 8 


 


B2)  Δύν απηνθίλεηα κε κάδεο m1>m2 θηλνύληαη ζε επζύγξακκν ηξαρύ δξόκν έρνληαο ηελ ίδηα θη-


λεηηθή ελέξγεηα. Κάπνηα ζηηγκή εθαξκόδνπλ ηα θξέλα ηνπο κπινθάξνληαο ηνπο ηξνρνύο πξνθαιώ-


ληαο δύλακε ηξηβήο ίδηνπ κέηξνπ θαη ζηα δύν απηνθίλεηα κε απνηέιεζκα λα επηβξαδπλζνύλ θαη 


ηειηθά λα ζηακαηήζνπλ. Μεγαιύηεξν δηάζηεκα κέρξη λα ζηακαηήζεη δηήλπζε:  


 


α)   Τν απηνθίλεην κάδαο m1  β) Τν απηνθίλεην κάδαο m2   γ) Καη ηα δύν δηήλπζαλ ην ίδην δηάζηεκα 


             


            Α) Να επηιέμεηε ηε ζωζηή πξόηαζε. 


Μονάδες 4 


Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 


Μονάδες 9 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


27/05/2014 ΦΥΣΙΚΗ Page 1 of 2


ΑΡΙΣΤΟΒΑΘΜΙΟ 
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ


ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 


A







ΘΔΜΑ  Γ 


 


Έλα ζώκα κάδαο m = 20 kg, ηζνξξνπεί αθίλεην ζε ιείν νξηδόληην δάπεδν. Τε ρξνληθή ζηηγκή to = 0 


αζθνύληαη ζ’ απηό ηξεηο νξηδόληηεο ζπγγξακκηθέο δπλάκεηο 
1 2,  F F  θαη 


3F . Οη δπλάκεηο 
1 2,  F F , έ-


ρνπλ ηελ ίδηα θαηεύζπλζε θαη κέηξα 35 Ν θαη 45 Ν, αληίζηνηρα, ελώ ε 
3F , έρεη αληίζεηε θαηεύζπλ-


ζε από ηηο άιιεο δύν.  


Τν ζώκα αξρίδεη λα θηλείηαη κε ζηαζεξή επηηάρπλζε πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηωλ 
1 2,  F F , θαη ηε ρξν-


ληθή ζηηγκή t1 = 6 s έρεη δηαλύζεη δηάζηεκα ίζν κε 45 m. Να ππνινγίζεηε: 


Γ1) ην κέηξν ηεο επηηάρπλζεο ηνπ ζώκαηνο ζηε ρξνληθή δηάξθεηα 0   t1. 


Μονάδες 6 


Γ2) ην κέηξν ηεο δύλακεο 3F . 


Μονάδες 6 


Τε ρξνληθή ζηηγκή t1, θαηαξγνύκε κία από ηηο ηξεηο παξαπάλω δπλάκεηο. Τν ζώκα. ζπλερίδεη ηελ 


θίλεζή ηνπ θαη από ηε ρξνληθή ζηηγκή to = 0, κέρξη ηε ζηηγκή t2 = 10 s, έρεη δηαλύζεη ζπλνιηθά δηά-


ζηεκα ίζν κε 137 m.  


Γ3) Να πξνζδηνξίζεηε θαη λα δηθαηνινγήζεηε πνηα δύλακε θαηαξγήζακε. 


Μονάδες 8 


Γ4) Να ππνινγίζεηε ην νιηθό έξγν ηωλ δπλάκεωλ πνπ αζθνύληαη ζην ζώκα ζηε ρξνληθή δηάξθεηα 


από 0   t2. 


Μονάδες 5 
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A












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. 


Μονάδες 9 


 


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. 


Μονάδες 6 


υ


t
1t0
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A







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. 


Μονάδες 6 


Γ4) Να ζρεδηάζεηε ζε ζύζηεκα βαζκνινγεκέλσλ αμόλσλ, ην δηάγξακκα ηεο δπλακηθήο ελέξγεηαο 


ηνπ ζθπξηνύ ζε ζπλάξηεζε ηνπ ύςνπο ηνπ από ην έδαθνο.   


Μονάδες 7 
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A












 


ΘΔΜΑ  Β 


 


Β1. Τν κέηξν ηεο επηηάρπλζεο ηεο βαξύηεηαο ζηελ επηθάλεηα ηεο Σειήλεο, ε νπνία δελ έρεη 


αηκόζθαηξα, είλαη έμη θνξέο κηθξόηεξν από απηό ζηελ επηθάλεηα ηεο Γεο Γ
Σ


6


g
g


 
 


 
.  


Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε. 


Αλ ε αληίζηαζε ηνπ αέξα ζηε Γε ζεσξεζεί ακειεηέα, ηόηε ν ρξόλνο πηώζεο κίαο 


κεηαιιηθήο ζθαίξαο, πνπ αθήλεηαη από ύςνο 2,5 m, πάλσ από ηελ επηθάλεηα ηεο Γεο θαη ηεο 


Σειήλεο αληίζηνηρα, ζα είλαη:  


α) κεγαιύηεξνο ζηε Γε  


β) ίδηνο ζηε Γε θαη ζηε Σειήλε  


γ) κεγαιύηεξνο ζηε Σειήλε. 


Μονάδες 4 


Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 


Μονάδες 8 


 


Β2.  Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηαρύηεηαο – ρξόλνπ γηα  έλα 


απηνθίλεην (Α) θαη κία κνηνζηθιέηα (Μ) πνπ θηλνύληαη επζύγξακκα. 


 


        


 


 


 


 


 


Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε. 


Σην ρξνληθό δηάζηεκα  0 → t1   


α) Τν απηνθίλεην δηαλύεη κεγαιύηεξν δηάζηεκα από ηε κνηνζηθιέηα. 


β) Η κνηνζηθιέηα  δηαλύεη κεγαιύηεξν δηάζηεκα από ην απηνθίλεην. 


γ) Η κνηνζηθιέηα θαη ην απηνθίλεην δηαλύνπλ ίζα δηαζηήκαηα. 


Μονάδες 4 


Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο 


Μονάδες 9 


 


υ (m/s) 


(M) 


(A) 


t1 
0 
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A







 


ΘΔΜΑ  Γ 


 


Μαζεηήο ζπξώρλεη έλα θηβώηην κε βηβιία κάδαο m1 = 50 kg αζθώληαο ζε απηό ζηαζεξή νξηδόληηα 


δύλακε F



κέηξνπ 200 Ν. Τν θηβώηην θηλείηαη κε ζηαζεξή ηαρύηεηα πάλσ ζην δάπεδν ηνπ 


δηαδξόκνπ ηνπ ζρνιείνπ ηνπ. Καηόπηλ ν καζεηήο αθαηξεί βηβιία θαη ε κάδα ηνπ θηβσηίνπ γίλεηαη 


πιένλ m2 = 40 kg. Σηε ζπλέρεηα αξρίδεη πάιη λα ζπξώρλεη ην θηβώηην μεθηλώληαο από ηελ εξεκία 


θαη αζθώληαο πάιη ηελ ίδηα  ζηαζεξή δύλακε F



. Δίλεηαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο g = 10m/s
2
.  


Γ1)  Να ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο ηξηβήο πνπ αζθείηαη ζην θηβώηην κάδαο m1 = 50 kg, θαζώο θαη 


ηνλ ζπληειεζηή ηξηβήο κεηαμύ θηβσηίνπ θαη δαπέδνπ.  


Μονάδες 6 


Γηα ηα πξώηα δύν δεπηεξόιεπηα ηεο θίλεζεο ηνπ θηβσηίνπ κάδαο m2 = 40 kg, λα ππνινγίζεηε:  


Γ2) ην κέηξν ηεο ηξηβήο κεηαμύ θηβσηίνπ θαη δαπέδνπ θαζώο θαη ην δηάζηεκα πνπ δηαλύεη ην 


θηβώηην. 


Μονάδες 7 


Γ3) ην έξγν ηεο ηξηβήο.  


Μονάδες 6 


Γ4) ηελ ελέξγεηα πνπ πξόζθεξε ν καζεηήο ζην θηβώηην θαη ηελ θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ θηβσηίνπ.  


Μονάδες 6 
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A












ΘΔΜΑ  Β 


Β1. Απηνθίλεην θηλείηαη ζε επζύγξακκν δξόκν θαη ζηελ εηθόλα παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή 


παξάζηαζε ηεο ηαρύηεηαο ηνπ απηνθηλήηνπ ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν.  


Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε. 


Η κεηαηόπηζε ηνπ απηνθηλήηνπ από 0-30s είλαη: 


α) 300m                β) 600m                            γ) 900m                        


  


Μονάδες 4 


Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.                                               


Μονάδες 8 


Β2. Ψαξάο ηξαβά κηα βάξθα πξνο ηε μεξά κε ηε βνήζεηα ελόο ζθνηληνύ, αζθώληαο ζε απηή 


νξηδόληηα δύλακε F κέηξνπ 100Ν, νπόηε ε βάξθα πιεζηάδεη πξνο ηελ αθηή κε ζηαζεξή ηαρύηεηα 


θηλνύκελε θαηά ηε δηεύζπλζε ηνπ ζθνηληνύ. Θεσξνύκε όηη ην ζθνηλί δελ έρεη κάδα θαη παξακέλεη 


νξηδόληην όζν ε βάξθα θηλείηαη. Η επίδξαζε ηνπ αέξα ζηε θίλεζε ηεο βάξθαο δελ ιακβάλεηαη 


ππόςε. 


Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. 


Η βάξθα αζθεί δύλακε ζηε ζάιαζζα ηεο νπνίαο ε νξηδόληηα ζπληζηώζα, 


α) είλαη νκόξξνπε κε ηελ F  θαη έρεη κέηξν 100Ν 


β) είλαη αληίξξνπε κε ηελ F  θαη έρεη κέηξν 100Ν 


γ) Η βάξθα δελ αζθεί δύλακε ζηε ζάιαζζα                                         


 Μονάδες 4 


Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 


Μονάδες 9 
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A







ΘΔΜΑ  Γ 


Αεξόζηαην πνπ άδεην έρεη κάδα m1 = 100 Kg πεξηέρεη ζην θαιάζη ηνπ  πιηθά θαη επηβάηεο 


ζπλνιηθήο κάδαο m2 = 400 Kg . Τν αεξόζηαην δηαηεξείηαη αθίλεην κε ηε βνήζεηα  δπν 


θαηαθόξπθσλ ζθνηληώλ θαη κε ην θαιάζη ηνπ λα βξίζθεηαη ζην ζεκείν Ο θαη ζε ύςνο h = 10 m  από 


ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο. Σην αεξόζηαην αζθείηαη θαηαθόξπθε δύλακε από ηνλ αέξα ε ηηκή ηεο 


νπνίαο δίλεηαη από ηε ζρέζε F = 6500-10x (F  ζε Ν θαη x ζε m), όπνπ ην  x είλαη ε ζέζε ζηνλ 


θαηαθόξπθν άμνλα Οx κε ζεηηθή θνξά πξνο ηα πάλσ (δει. ην ζεκείν Ο ζεσξείηαη σο ε ζέζε       


x=0 m). Τε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s ηα ζθνηληά ιύλνληαη θαη ην αεξόζηαην αξρίδεη λα αλπςώλεηαη 


θαηαθόξπθα. Δίλεηαη όηη 
2


m
g 10


s
  θαη 26 5,1 . 


Να ππνινγίζεηε: 


Γ1) Τε ηάζε θάζε ζθνηληνύ όηαλ ην αεξόζηαην είλαη αθίλεην (ηα δπν ζθνηληά αζθνύλ δπλάκεηο 


ίδηνπ κέηξνπ) 


Μονάδες 6 


Γ2) Τελ επηηάρπλζε ηνπ αεξόζηαηνπ ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s. 


Μονάδες 5 


 Γ3) Τε ηαρύηεηα ηνπ αεξόζηαηνπ όηαλ ην θαιάζη ηνπ βξίζθεηαη ζε ύςνο Η  = 110 m από ην 


έδαθνο.   


Μονάδες 8 


Γ4) Όηαλ ην αεξόζηαην βξίζθεηαη ζε ύςνο Η  = 110 m αθήλεηαη από ηνπο επηβάηεο έλαο ζάθνο 


άκκνπ  ν νπνίνο θηλείηαη θαηαθόξπθα κε αξρηθή ηαρύηεηα, ηελ ηαρύηεηα πνπ είρε ην αεξόζηαην 


εθείλε ηε ρξνληθή ζηηγκή. Καηά ηε θίλεζε ηνπ ζάθνπ ε επίδξαζε ηνπ αέξα ζεσξείηαη ακειεηέα. 


Να πξνζδηνξίζεηε ην είδνο ηεο θίλεζεο ηνπ ζάθνπ θαζώο θαη ε ηαρύηεηα κε ηελ νπνία θηάλεη ζην 


έδαθνο.  


Μονάδες 6 
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A












ΘΔΜΑ Β 


 


Β1.  Γύν πέηξεο Α, θαη Β αθήλνληαη αληίζηνηρα από ηα ύςε hΑ, hΒ πάλσ από ην έδαθνο λα 


εθηειέζνπλ ειεύζεξε πηώζε.  


Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε                                                   


Αλ γηα ηνπο ρξόλνπο πηώζεο κέρξη ην έδαθνο ηζρύεη ε ζρέζε tΑ = 2tΒ, ηόηε ηα ύςε hΑ θαη hΒ 


ηθαλνπνηνύλ ηε ζρέζε: 


α) hA = 2hB   β) hA = 4hB   γ) hA = 8hB  


Μονάδες 4 


Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο                                                


Μονάδες 8 


 


 


Β2. Μία κεηαιιηθή ζθαίξα θηλείηαη θαηαθόξπθα πξνο ηα πάλσ 


θαη θαηαθόξπθα πξνο ηα θάησ κε ζηαζεξή επηηάρπλζε, ην 


κέηξν ηεο νπνίαο είλαη ίζν κε a θαη ζηηο δύν πεξηπηώζεηο, 


όπσο θαίλεηαη ζηελ εηθόλα. Σηελ εηθόλα παξηζηάλνληαη επίζεο 


θαη νη δπλάκεηο πνπ αζθνύληαη ζηε ζθαίξα ζε θάζε 


πεξίπησζε.    


Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε                                                   


Γηα ηα κέηξα ησλ δπλάκεσλ ηζρύεη ε ζρέζε:  


α) F1+F2 = 2mg       β) F1-F2 = mg       γ) F1+F2 = mg  


Μονάδες 4 


Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο                                                


Μονάδες 9 


 


m 


gm



1F



a
 m 


gm



2F



a
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A







ΘΔΜΑ  Γ 


 


Θέινπκε λα κεηαθηλήζνπκε έλα βαξύ θηβώηην κάδαο 500 kg αλαγθάδνληαο ην λα νιηζζήζεη πάλσ 


ζε νξηδόληην δάπεδν. Γίδεηαη όηη ν ζπληειεζηήο ηξηβήο κεηαμύ ηνπ δαπέδνπ θαη ηνπ θηβσηίνπ είλαη 


μ = 0,2  θαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο είλαη g = 10 m/s
2
.  


Να ζεσξήζεηε όηη ε ηξηβή νιίζζεζεο είλαη ίζε κε ηε κέγηζηε ζηαηηθή ηξηβή (νξηαθή ηξηβή), κεηαμύ 


ηνπ θηβσηίνπ θαη ηνπ δαπέδνπ θαη όηη ε επίδξαζε ηνπ αέξα είλαη ακειεηέα. 


 


Γ1) Να ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο ειάρηζηεο νξηδόληηαο δύλακεο πνπ πξέπεη λα αζθήζνπκε ζην 


θηβώηην γηα λα ην κεηαθηλήζνπκε πάλσ ζην νξηδόληην δάπεδν. 


Μονάδες 5 


 Αλ ζην αξρηθά αθίλεην θηβώηην αζθεζεί νξηδόληηα ζηαζεξή δύλακε κε κέηξν ίζν κε 1500 Ν, ηόηε 


λα ππνινγίζεηε: 


Γ2)   ην κέηξν ηεο επηηάρπλζεο κε ηελ νπνία θηλείηαη ην θηβώηην. 


Μονάδες 7  


Γ3)  ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο πνπ ζα έρεη ην θηβώηην, αθνύ δηαλύζεη δηάζηεκα ίζν κε 32 m. 


Μονάδες 7 


Γ4)  Αλ θάπνηα ζηηγκή κέζνπ ηνπ έξγνπ ηεο δύλακεο έρεη κεηαθεξζεί ζην θηβώηην ελέξγεηα ίζε κε 


3.000 J, ηόηε λα ππνινγίζεηε ην πνζό ηεο ελέξγεηαο πνπ έρεη αθαηξεζεί από ην ζώκα, κέζνπ ηνπ 


έξγνπ ηεο ηξηβήο νιίζζεζεο, ζην ίδην ρξνληθό δηάζηεκα . 


Μονάδες 6 
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A












 ΘΔΜΑ Β 


 Β1.  Σην δηπιαλό ζρήκα έρνπλ ζρεδηαζζεί ηα 


δηαγξάκκαηα Α θαη Β ηεο ηηκήο ηεο ηαρύηεηαο δπν 


ζωκάηωλ, ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν. Τα ζώκαηα 


θηλνύληαη ζε παξάιιειεο  επζύγξακκεο ηξνρηέο.  


 


Α)  Να επηιέμηε ηε ζωζηή απάληεζε. 


Τα κέηξα ηωλ επηηαρύλζεωλ ηωλ δύν ζωκάηωλ  


ηθαλνπνηνύλ ηε ζρέζε: 


               α)  αA = 2αB.  β)  αΒ = αΑ.     γ) αΒ = 3αΑ. 


                                                                                                                                            Μονάδες 4 


Β)  Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.                                                                        


                                                                                                                                            Μονάδες 8   


 


Β2.  Κηβώηην κάδαο Μ  βξίζθεηαη αξρηθά αθίλεην ζε ιείν νξηδόληην δάπεδν. Σην θηβώηην  αξρίδεη λα 


αζθείηαη  ζηαζεξή νξηδόληηα δύλακε κέηξνπ F .  Όηαλ ην θηβώηην έρεη κεηαηνπηζηεί θαηά x1 έρεη 


θηλεηηθή ελέξγεηα  Κ1  θαη ηαρύηεηα κέηξνπ υ1.  


       Α)  Να επηιέμηε ηε ζωζηή πξόηαζε.                                                                                  


             Όηαλ ην θηβώηην έρεη κεηαηνπηζηεί  ζπλνιηθά θαηά x2 = 4 x1  ζα έρεη απνθηήζεη 


α)  ηαρύηεηα  κέηξνπ  υ2 = 4υ1 


β)  ηαρύηεηα  κέηξνπ  υ2 = 2υ1 


γ)  θηλεηηθή ελέξγεηα  Κ2 = 2Κ1 


                                                                                                                                            Μονάδες 4   


       Β)  Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.                                                                           


                                                                                                                                            Μονάδες 9  


υ 


Β 


   t t1 0 


υ0 


3υ0 


Α 
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A







 ΘΔΜΑ  Γ 


Μηθξό ζώκα κάδαο m = 5 kg βξίζθεηαη αξρηθά αθίλεην ζε νξηδόληην επίπεδν. O ζπληειεζηήο 


ηξηβήο νιίζζεζεο κεηαμύ ηνπ ζώκαηνο θαη ηνπ νξηδόληηνπ επηπέδνπ είλαη μ = 0,4. Τε ρξνληθή 


ζηηγκή tν = 0 s αζθείηαη ζην ζώκα ζηαζεξή νξηδόληηα δύλακε F κέηξνπ ίζν κε 50 N κε ηελ 


επίδξαζε ηεο νπνίαο ην ζώκα αξρίδεη λα θηλείηαη ζην νξηδόληην επίπεδν. Γίλεηαη όηη ε επίδξαζε ηνπ 


αέξα είλαη ακειεηέα θαη  ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο είλαη g = 10 m/ s
2
.  


Να ππνινγίζεηε: 


Γ1) ην κέηξν ηεο επηηάρπλζεο κε ηελ νπνία θηλείηαη ην ζώκα,   


Μονάδες 7 


Γ2) ηελ θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ζώκαηνο ηελ ρξνληθή ζηηγκή t1 = 2 s,  


  Μονάδες 6 


Γ3) ην έξγν ηεο δύλακεο F  από ηε ρξνληθή ζηηγκή tν = 0 s κέρξη ηε ζηηγκή t1 = 2 s,  


Μονάδες 8 


Γ4) ηε κέζε ηζρύ πνπ πξνζθέξζεθε ζην ζώκα, κέζω ηεο δύλακεο F , ζηε ρξνληθή  


       δηάξθεηα από ηελ tν = 0 s κέρξη ηε ζηηγκή t1 = 2 s.    


Μονάδες 5 
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A












 


ΘΕΜΑ  Β 


 


Β1. Ένα όχημα κινείται ευθύγραμμα σε οριζόντιο δρόμο με ταχύτητα μέτρου 10 m/s. Στο όχημα 


ασκούνται δυνάμεις και το μέτρο της ταχύτητας του μεταβάλλεται. Το ολικό έργο των δυνάμεων 


που απαιτείται για να αυξηθεί το μέτρο της ταχύτητας του οχήματος από 10 m/s σε 20 m/s, είναι 


ίσο με W1, ενώ για να αυξηθεί το μέτρο της ταχύτητας του οχήματος από 20m/s σε 30m/s, είναι ίσο 


με W2.   


Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση. 


Για τα έργα W1 και W2, ισχύει: 


α) W1=W2 β) W1>W2  γ) W1<W2 


Μονάδες 4 


Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 


Μονάδες 8 


 


Β2. Δύο μικρές μεταλλικές σφαίρες (1) και (2) αφήνονται ελεύθερες να κινηθούν χωρίς αρχική 


ταχύτητα από διαφορετικά ύψη.  Η σφαίρα (1) αφήνεται από ύψος h1 και για να φτάσει στο έδαφος 


χρειάζεται διπλάσιο χρόνο από τη σφαίρα (2) που αφήνεται από ύψος h2. Δίνεται ότι η επιτάχυνση 


της βαρύτητας (g) είναι σταθερή και η επίδραση του αέρα θεωρείται αμελητέα.  


Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση. 


Ο λόγος των υψών 1


2


h


h
, από τα οποία αφέθηκαν να πέσουν οι σφαίρες είναι ίσος με: 


α) 4  β) 2  γ) 
1


2
 


Μονάδες 4 


Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή  σας. 


Μονάδες 9 
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A







 


ΘΕΜΑ  Δ 


 


Ένα κιβώτιο μάζας m = 20 kg ηρεμεί πάνω σε λείο οριζόντιο δάπεδο, στην θέση xο=0 m του άξονα 


x’x. Την χρονική στιγμή to = 0 s αρχίζει να ασκείται στο κιβώτιο σταθερή οριζόντια δύναμη 1F  


μέτρου F1 = 20 Ν, η οποία έχει τη διεύθυνση του άξονα x’x και φορά τη θετική φορά του άξονα. 


Την  χρονική στιγμή t1 = 2 s, κατά την οποία το κιβώτιο βρίσκεται στη θέση x1, καταργείται η 


δύναμη 1F



 και αρχίζει να ασκείται στο κιβώτιο μια σταθερή δύναμη μέτρου F2 = 40 Ν, ίδιας 


κατεύθυνσης με την 1F



.         


Δ1) Να κατασκευάσετε σε βαθμολογημένους άξονες τη γραφική παράσταση του μέτρου της 


επιτάχυνσης του κιβωτίου συναρτήσει του χρόνου από  to = 0 s  έως t2 =4 s.      


Μονάδες 6 


Δ2) Να προσδιορίσετε την θέση x1, όπου καταργήθηκε η δύναμη 1F



και άρχισε να ασκείται η 2F



.   


Μονάδες 6 


Δ3) Να υπολογίσετε την κινητική ενέργεια του κιβωτίου την χρονική στιγμή t2  = 4 s.  


Μονάδες 7 


Δ4) Να υπολογίσετε την μέση ταχύτητα του κιβωτίου στο χρονικό διάστημα από to = 0 s έως t2 =4s.   


Μονάδες 6 
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A












Β ΘΕΜΑ 


 


Β1. Αυτοκίνητο κινείται σε ευθύγραμμο δρόμο. Στη  


διπλανή εικόνα παριστάνεται η γραφική παράσταση της 


τιμής της ταχύτητας του αυτοκινήτου σε συνάρτηση με 


το χρόνο.  


     Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση. 


Η μετατόπιση του αυτοκινήτου κατά το χρονικό διά-


στημα από 0 s - 30 s είναι: 


 α) +300 m              β) +450 m           γ) –300 m               


Μονάδες 4 


     B) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. 


Μονάδες 8 


 


Β2. Μία μεταλλική σφαίρα εκτελεί ελεύθερη πτώση με την επίδραση μόνο του βάρους της. Σε ση-


μείο Α της τροχιάς της έχει ταχύτητα μέτρου υ και κινητική ενέργεια ίση με Κ.  Σε ένα άλλο σημείο 


Β που βρίσκεται χαμηλότερα από το Α, έχει ταχύτητα διπλάσιου μέτρου, δηλαδή ίσου με 2υ.   


       Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.                                                   


Το έργο του βάρους της σφαίρας κατά τη μετατόπιση της από τη θέση Α  


 στην θέση Β είναι ίσο με :  


α) 3Κ                            β) 2Κ                       γ) 4Κ 


Μονάδες 4 


Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας                                                


Μονάδες 9 
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ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 


A







ΘΕΜΑ Δ  


 


Δύο  μικροί μεταλλικοί κύβοι  Σ1 και Σ2 με μάζες 


m1 = 5 Kg και m2 = 10 Kg  είναι ακίνητοι  στα 


σημεία Α, Β  του οριζόντιου δαπέδου και απέ-


χουν μεταξύ τους απόσταση S = 300 m. Τη χρονική στιγμή  t0=0  στους κύβους Σ1 και Σ2 ασκούνται 


οριζόντιες δυνάμεις  με μέτρα F1 = 10 Ν και F2 = 40 N αντίστοιχα, οι οποίες έχουν τη διεύθυνση 


της ευθείας που ορίζουν τα σημεία Α, Β. Οι κύβοι , όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα, αρχίζουν να  


κινούνται κατά μήκος αυτής της ευθείας σε αντίθετη κατεύθυνση . Οι κύβοι συναντώνται τη χρονι-


κή στιγμή  t1.     


Να υπολογίσετε   


Δ1)   την επιτάχυνση που θα αποκτήσει ο κάθε  κύβος μόλις τεθεί σε κίνηση   


                                                                                                                                          Μονάδες 6 


Δ2)  τη χρονική στιγμή t1  που οι κύβοι θα συναντηθούν        


                                                                                                                                          Μονάδες 7 


Δ3)  την απόσταση από το σημείο Α στην οποία  θα συναντηθούν οι δυο κύβοι   


                                                                                                                                          Μονάδες 6 


Δ4)   το έργο της δύναμης 2F
���


   στο χρονικό διάστημα 0 s→ t1   


                                                                                                                                          Μονάδες 6 


 


S
S


Α Β


1F
� 2Σ


2F
�


1Σ
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A












 


ΘΔΜΑ B 


Β1. Μία μπάλα κινείηαι ςπό ηην επίδπαζη μόνο ηος βάποςρ ηηρ και διέπσεηαι διαδοσικά από ηα 


ζημεία Α, Β, Γ.  


Α) Αθού μεηαθέπεηε ηον παπακάηω πίνακα ζηην κόλλα ζαρ  να ηον ζςμπληπώζεηε. Σηον 


πίνακα δίνονηαι κάποιερ από ηιρ ηιμέρ ηηρ κινηηικήρ, ηηρ δςναμικήρ και ηηρ μησανικήρ ενέπγειαρ 


ηηρ μπάλαρ ζηα ζημεία  Α, Β, Γ.  


 


Σημείο Κινηηική ενέπγεια (J) Γςναμική ενέπγεια (J) Μησανική ενέπγεια (J) 


Α  80 100 


Β 40   


Γ  10  


  Μονάδες 4 


Β) Να εξηγήζεηε πωρ ςπολογίζαηε κάθε ηιμή ενέπγειαρ με ηην οποία ζςμπληπώζαηε ηον 


πίνακα.  


Μονάδες 8 


 


Β2. Γεπανόρ αζκεί ζε κιβώηιο καηακόπςθη δύναμη F  με ηην επίδπαζη ηηρ οποίαρ ηο κιβώηιο 


καηεβαίνει καηακόπςθα με επιηάσςνζη μέηπος 
g


2
, όπος g η επιηάσςνζη ηηρ βαπύηηηαρ.  


Α) Να επιλέξεηε ηην ζωζηή απάνηηζη.                                                   


    Αν η ανηίζηαζη ηος αέπα είναι αμεληηέα, ηόηε για ηο μέηπο F ηηρ δύναμηρ F  και ηο  


    μέηπο Β ηος βάποςρ ηος κιβωηίος ιζσύει  .  


        α) 
Β


F = 
2


                       β) F = 2Β                       γ) F = Β                          


Μονάδες 4 


Β) Να δικαιολογήζεηε ηην επιλογή ζαρ.                                                


Μονάδες 9 
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A







ΘΔΜΑ  Γ 


Σηο διάγπαμμα ηος ζσήμαηορ θαίνεηαι 


η γπαθική παπάζηαζη ηηρ ηιμήρ ηηρ 


ηασύηηηαρ ζε ζςνάπηηζη με ηο σπόνο 


για ένα ζώμα πος κινείηαι ζε 


εςθύγπαμμο δπόμο.  


Γ1) Να ςπολογίζεηε ηιρ επιηασύνζειρ α1 


και α2  με ηιρ οποίερ κινείηαι ηο ζώμα 


καηά ηα σπονικά διαζηήμαηα 0 s – 4 s 


και 8 s – 10 s ανηίζηοισα. 


Μονάδες 5 


Γ2) Να καηαζκεςάζεηε ζε βαθμολογημένοςρ άξονερ ηη γπαθική παπάζηαζη ηηρ ηιμήρ ηηρ 


επιηάσςνζηρ με ηην οποία κινείηαι ηο ζώμα  ζε ζςνάπηηζη με ηο σπόνο, από ηη σπονική ζηιγμή       


t = 0 s  έωρ και ηην σπονική ζηιγμή t = 10 s. 


Μονάδες 6 


Γ3) Να ςπολογίζεηε ηη μέζη ηασύηηηα ηος ζώμαηορ καηά ηο σπονικό διάζηημα  0 s – 10 s. 


Μονάδες 7 


Γ4) Αν Κ1 και Κ2 είναι οι ηιμέρ ηηρ κινηηικήρ ενέπγειαρ ηος ζώμαηορ ηιρ σπονικέρ ζηιγμέρ t1 = 2 s 


και t2 = 9 s ανηίζηοισα, να ςπολογίζεηε ηο λόγο 1


2


K


K
. 


Μονάδες 7 


 


      υ (m/s) 


t (s) 4 8 10 


 10 


 20 


0
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A












ΘΔΜΑ  Β 


 


Β1) Έλαο ζθηέξ θηλείηαη επζύγξακκα. Η γξαθηθή παξάζηαζε ηεο ζέζεο 


ηνπ ζθηέξ ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν είλαη παξαβνιή θαη παξηζηάλεηαη 


ζην δηπιαλό δηάγξακκα.  


Α) Να επηιέμεηε ηε ζωζηή πξόηαζε. 


Από ην δηάγξακκα απηό ζπκπεξαίλνπκε όηη ε θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ 


ζθηέξ: 


α) απμάλεηαη.   β) κεηώλεηαη  γ) δε κεηαβάιιεηαη 
Μονάδες 4 


Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 
Μονάδες 8 


 


Β2)  Γύν απηνθίλεηα (Α) θαη (Β) έρνπλ καδί κε ηνπο νδεγνύο ηνπ ίζεο κάδεο θαη θηλνύληαη ζε νξη-


δόληην επζύγξακκν δξόκν. Οη νδεγνί ηωλ απηνθηλήηωλ θάπνηα ζηηγκή θξελάξνπλ θαη ηα απηνθίλε-


ηα επηβξαδύλνληαη κε ηελ ίδηα επηβξάδπλζε.  


Α) Να επηιέμεηε ηε ζωζηή πξόηαζε. 


Αλ ην απηνθίλεην (Α) εθηλείην αξρηθά κε κεγαιύηεξε ηαρύηεηα από ην (Β), ηόηε απηό πνπ ζα δηα-


λύζεη κεγαιύηεξν δηάζηεκα κέρξη λα ζηακαηήζεη, είλαη: 


α) ην απηνθίλεην (Α) 


β) ην απηνθίλεην (Β)  


γ) θαλέλα από ηα δύν, αθνύ ζα δηαλύζνπλ ην ίδην δηάζηεκα. 
Μονάδες 4 


Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 
Μονάδες 9 


 


 


ΘΔΜΑ  Γ 


 


 Σην δηπιαλό ζρήκα θαίλνληαη δύν ζώκαηα Σ1 θαη Σ2 κε κάδεο m1 = 6 kg θαη 


m2 = 4 kg αληίζηνηρα, κε ην Σ2 ηνπνζεηεκέλν πάλω ζην Σ1. Τε ρξνληθή 


ζηηγκή t = 0 αζθνύκε ζην Σ1 νξηδόληηα δύλακε F  όπωο θαίλεηαη ζην δη-


πιαλό ζρήκα. Τα ζώκαηα εμαηηίαο ηεο ζηαηηθήο ηξηβήο πνπ αλαπηύζζεηαη 


κεηαμύ ηνπο θηλνύληαη καδί ζαλ έλα ζώκα κε ζηαζεξή ηαρύηεηα, πάλω ζην νξηδόληην δάπεδν πξνο 


ηελ θαηεύζπλζε ηεο δύλακεο. Τν κέηξν ηεο ηξηβήο νιίζζεζεο πνπ εκθαλίδεηαη κεηαμύ ηνπ ζώκαηνο 


Σ1 θαη ηνπ δαπέδνπ είλαη ίζν κε 30 Ν θαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο είλαη g = 10 m/s
2
.  


Γ1) Να ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο δύλακεο F . 
Μονάδες 5 


Γ2) Να βξείηε πόζε ελέξγεηα πξέπεη λα πξνζθέξνπκε κέζω ηνπ έξγνπ ηεο δύλακεο F , γηα λα κεηα-


θηλήζνπκε ηα ζώκαηα θαηά 120 m. 
Μονάδες 6 


Γ3) Να ππνινγίζεηε ην ζπληειεζηή ηξηβήο νιίζζεζεο κεηαμύ ηνπ ζώκαηνο Σ1 θαη ηνπ νξηδόληηνπ 


δαπέδνπ. 
Μονάδες 6 


Γ4) Τε ρξνληθή ζηηγκή t1 απνκαθξύλνπκε απόηνκα ην ζώκα Σ2, ρωξίο λα θαηαξγήζνπκε ηε δύλακε 


F  θαη ακέζωο κεηά ε ηαρύηεηα ηνπ Σ1 είλαη ίζε κε 10 m/s. Να ππνινγίζεηε ηελ θηλεηηθή ελέξγεηα 


ηνπ ζώκαηνο Σ1, ηε ρξνληθή ζηηγκή t2 = t1 + 5 s. 
Μονάδες 8 


 


x


t1t


1x


F
1


2
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A












ΘΔΜΑ  Β 


Β1. Δύν ζώκαηα κε δηαθνξεηηθέο κάδεο έρνπλ ηελ ίδηα θηλεηηθή ελέξγεηα θαη θηλνύληαη πάλσ ζε 


ιείν νξηδόληην δάπεδν πξνο ηελ ίδηα θαηεύζπλζε.  


  Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε. 


Αλ αζθεζεί ζε θαζέλα  ζώκα δύλακε ίδηνπ κέηξνπ θαη θαηεύζπλζεο αληίζεηεο κε ηελ ηαρύηεηα ησλ 


ζσκάησλ ηόηε νη απνζηάζεηο πνπ ζα δηαλύζνπλ ηα ζώκαηα κέρξη λα ζηακαηήζνπλ: 


α) ζα είλαη ίζεο        β) ζα είλαη άληζεο                 γ) δελ έρσ όια ηα δεδνκέλα γηα λα ζπκπεξάλσ 


 Μονάδες 4 


  Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 


Μονάδες 8 


 


Β2. Από ην έδαθνο θαη από ηελ ζέζε yo=0 ηνπ θαηαθόξπθνπ άμνλα y εθηνμεύνπκε θαηαθόξπθα 


πξνο ηα πάλσ κηα κπίιηα κε ηαρύηεηα κέηξνπ υ θαη θηλεηηθή ελέξγεηα Κ. Σε θάπνην ύςνο  y1 ε 


κπίιηα έρεη ηαρύηεηα κέηξνπ υ/2. Η αληίζηαζε ηνπ αέξα λα ζεσξεζεί ακειεηέα ε επηηάρπλζε ηεο 


βαξύηεηαο ζηαζεξή.  


Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε. 


Η κεηαβνιή ηεο δπλακηθήο ελέξγεηαο ηνπ ζώκαηνο από ηε ζέζε yo έσο ηε ζέζε y1 είλαη: 


α) 5K/4        β) -5K/4                 γ) 3K/4 


 Μονάδες 4 


  Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 


Μονάδες 9 
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A







ΘΔΜΑ  Γ 


Μηθξό ζώκα κάδαο m = 2 kg ηε ρξνληθή ζηηγκή tν  = 0 s 


εθηνμεύεηαη κε νξηδόληηα αξρηθή ηαρύηεηα υν = 20 m/s ζε 


νξηδόληην επίπεδν όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα.  


Τν ζώκα νιηζζαίλεη ζην νξηδόληην επίπεδν κε ην νπνίν εκθαλίδεη ζπληειεζηή ηξηβήο νιίζζεζεο     


μ = 0,5.  


Δίλεηαη όηη ε επίδξαζε ηνπ αέξα είλαη ακειεηέα θαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο είλαη g = 10m/ s
2
. 


Να ππνινγίζεηε: 


Γ1) ην κέηξν ηεο επηηάρπλζεο κε ηελ νπνία θηλείηαη ην ζώκα, 


    Μονάδες 5 


Γ2) ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο ηνπ ζώκαηνο ηε ρξνληθή ζηηγκή t1 = 2 s, 


  Μονάδες 5 


Γ3) ηε κεηαηόπηζε ηνπ ζώκαηνο ζην ηειεπηαίν δεπηεξόιεπην ηεο θίλεζήο ηνπ, 


 Μονάδες 8 


Γ4) ην ζπλνιηθό έξγν ηεο ηξηβήο νιίζζεζεο, από ηε ρξνληθή ζηηγκή ηεο εθηόμεπζεο, κέρξη ηε 


ζηηγκή πνπ ζα ζηακαηήζεη ην ζώκα λα θηλείηαη.  


    Μονάδες 7 


 


 


m 


u0 
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A












 


 


ΘΔΜΑ  Β 


Β1. Αζιεηήο θηλείηαη επζύγξακκα δηαξθώο πξνο ηελ ίδηα θαηεύζπλζε. Με ηε βνήζεηα ελόο 


ζπζηήκαηνο ρξνλνθσηνγξάθεζεο κεγάιεο αθξηβείαο θαηαγξάθεηαη ε ηαρύηεηα ηνπ αζιεηή. Τν 


ζύζηεκα ηίζεηαη ζε ιεηηνπξγία ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s θαη θαηαγξάθεη ηε ρξνληθή ζηηγκή t1=2 s 


ηαρύηεηα  κέηξνπ  1


m
4
s


   θαη ηε ζηηγκή t2 = 6 s ηαρύηεηα κέηξνπ 2


m
12


s
  . 


Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε: 


Αλ ε θίλεζε είλαη κηα από ηηο παξαθάησ ηόηε ζύκθσλε κε ηα παξαπάλσ δεδνκέλα  είλαη ε  


α)  επζύγξακκε νκαιή κε ηαρύηεηα  
m


2
s


                   


β) επζύγξακκε νκαιά επηηαρπλόκελε κε επηηάρπλζε 
2


m
2
s


                 


γ) επζύγξακκε νκαιά επηηαρπλόκελε κε επηηάρπλζε 
2


m
1
s


                  


Μονάδες 4 


Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο  


Μονάδες 8 


Β2.   Σε έλα παηρλίδη δηειθπζηίλδαο έλαο γίγαληαο θαη έλα παηδί θξαηνύλ έλα νξηδόληην αβαξέο 


ζθνηλί θαη είλαη αξρηθά αθίλεηνη. Κάπνηα ζηηγκή ν γίγαληαο αζθεί κηα δύλακε ζην ζθνηλί θαη ην 


παηδί κεηαηνπίδεηαη πξνο ην κέξνο ηνπ, ελώ ν γίγαληαο παξακέλεη αθίλεηνο.  


Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε: 


Τν παηδί κεηαηνπίδεηαη γηαηί:  


α) ν γίγαληαο αζθεί ζην παηδί δύλακε κεγαιύηεξνπ κέηξνπ από απηή πνπ αζθεί ην παηδί                  


β) ην παηδί αζθεί ζην γίγαληα δύλακε κηθξόηεξνπ κέηξνπ από απηή πνπ αζθεί ν γίγαληαο                   


γ) ε δύλακε ηξηβήο πνπ αζθείηαη ζην γίγαληα έρεη κεγαιύηεξν κέηξν από ην κέηξν ηεο δύλακεο 


ηξηβήο πνπ αζθείηαη ζην παηδί.    


Μονάδες 4 


Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο                                                


Μονάδες 9         
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A







 


 


ΘΔΜΑ  Γ 


 


Έλαο ηζαγελήο ζε δoύγθια ηνπ Ακαδνλίνπ ζεκαδεύεη κε ην ηόμν ηνπ έλα πνπιί πνπ βξίζθεηαη πάλσ 


ζε θιαδί ςεινύ δέλδξνπ θαη εθηνμεύεη έλα βέινο πνπ έρεη κάδα m = 0,1 Kg. Όζν ε ρνξδή ηνπ 


ηόμνπ είλαη ηελησκέλε αζθείηαη ζην βέινο ζπληζηακέλε δύλακε πνπ ε γξαθηθή παξάζηαζε ηνπ 


κέηξνπ ηεο ζε ζπλάξηεζε κε ηε ζέζε παξηζηάλεηαη ζην ζρήκα: 


 


Σηε ζέζε  x = 0 m ε ρνξδή είλαη πιήξσο ηελησκέλε. Σηε ζέζε x = 0,1 m θαη ηε ρξνληθή ζηηγκή       


 t = 0 s ην βέινο εθηνμεύεηαη από ην ηόμν θαη θηλείηαη θαηαθόξπθα πξνο ηα πάλσ. Ο ηζαγελήο 


αζηνρεί γηαηί ηε ρξνληθή ζηηγκή  t = 1 s ην βέινο, επηπρώο γηα ην πνπιί, βξίζθεη ην θιαδί  θαη 


δηεηζδύεη θαηαθόξπθα κέζα ζην μύιν ηνπ θιαδηνύ ζε  βάζνο d = 0,1 m. Δίλεηαη ε επηηάρπλζε ηεο 


βαξύηεηαο 
2


m
g = 10


s
 θαη όηη ε επίδξαζε ηνπ αέξα είλαη ακειεηέα ελώ ην βέινο κπνξεί λα 


ζεσξεζεί σο πιηθό ζεκείν. 


Να ππνινγίζεηε: 


Γ1) ην έξγν ηεο ζπληζηακέλεο δύλακεο πνπ αζθείηαη ζην βέινο κέρξη λα εθηνμεπζεί από ην ηόμν 


θαη ηελ θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ βέινπο ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s.  


Μονάδες 7 


Γ2) ην ύςνο πάλσ από ην ζεκείν εθηόμεπζεο ηνπ βέινπο πνπ βξίζθεηαη ην θιαδί.  


Μονάδες 6 


Γ3) ηελ ζηαζεξή επηβξάδπλζε κε ηελ νπνία θηλείηαη ην βέινο ζην μύιν ηνπ θιαδηνύ.  


Μονάδες 6 


Γ4) ην κέηξν ηεο δύλακεο πνπ αζθεί ην μύιν ηνπ θιαδηνύ ζην βέινο .  


Μονάδες 6 


  


 


 


x (m) 


F (Ν) 


0,1
 0


 


400
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A












ΘΔΜΑ Β 


 


Β1)  Γύν καζεηέο ν Αληώλεο (Α) θαη ν Βαζίιεο (Β), νη νπνίνη έρνπλ ίζεο 


κάδεο, θηλνύληαη επζύγξακκα ζε νξηδόληην δξόκν. 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, ε θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ Αληώλε είλαη: 


α) κεγαιύηεξε από απηήλ ηνπ Βαζίιε. 


β) κηθξόηεξε από απηήλ ηνπ Βαζίιε.  


γ) ίζε κε απηήλ ηνπ Βαζίιε.   


Μονάδες 4 


Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 


Μονάδες 8 


 


 


 


Β2) Γύν ζώκαηα Σ1 θαη Σ2 θηλνύληαη επζύγξακκα ζε νξηδόληην 


δξόκν. Σην δηπιαλό δηάγξακκα θαίλεηαη πσο κεηαβάιιεηαη γηα 


θάζε ε αιγεβξηθή ηηκή ηεο ηαρύηεηάο ηνπ ζε ζπλάξηεζε κε ην 


ρξόλν.  


Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε. 


Τα κέηξα ησλ επηηαρύλζεσλ α1 θαη α2, κε ηηο νπνίεο θηλνύληαη ηα 


ζώκαηα Σ1 θαη Σ2 αληίζηνηρα, ηθαλνπνηνύλ ηε ζρέζε: 


α) α1 = α2  β) α1 =2α2   γ) α2 =2α1   


Μονάδες 4 


Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 


Μονάδες 9 


 


 


 


 


 


 


 


υ


t
1t0








υ


t
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A







ΘΔΜΑ Γ 


 


Γύν ζώκαηα Σ1 θαη Σ2 κε ίζεο κάδεο m = 20 kg ην 


θαζέλα, θηλνύληαη ζε παξάιιειεο ηξνρηέο ζηνλ ίδην 


νξηδόληην δξόκν, κε αληίζεηε θνξά Τα ζώκαηα εκθα-


λίδνπλ ηνλ ίδην ζπληειεζηή ηξηβήο κε ην δξόκν. Σην 


δηπιαλό ζρήκα θαίλνληαη ηα ζώκαηα ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ δηέξρνληαη από ηα ζεκεία Α, Β ηνπ 


δξόκνπ ηα νπνία κεηαμύ ηνπο απέρνπλ νξηδόληηα απόζηαζε ίζε κε d. 


Αλ ηα ζώκαηα δέρνληαη ηελ ίδηα θαηά κέηξν δύλακε F = 80 N, ηόηε θηλνύληαη κε ζηαζεξέο ηαρύηε-


ηεο ίζνπ κέηξνπ υ = 40 m/s θαη γηα λα θαιύςεη ην Σ1 ηε δηαδξνκή   (θαη αληίζηνηρα ην Σ2 ηε 


δηαδξνκή ), απαηηείηαη ρξόλνο ίζνο κε 5 s. 


Γ1) Να ππνινγίζεηε ηελ απόζηαζε d κεηαμύ ησλ ζεκείσλ Α, Β, 


Μονάδες 5 


Γ2) Να ππνινγίζεηε ην ζπληειεζηή ηξηβήο κεηαμύ ησλ ζσκάησλ θαη ηνπ δξόκνπ. 


Μονάδες 6 


Έζησ όηη ηώξα ηα ζώκαηα Σ1 θαη Σ2 είλαη αθίλεηα 


ζηα ζεκεία Α θαη Β θαη ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 α-


ζθνύληαη ζ’ απηά δπλάκεηο κε κέηξα F1 = 180 N θαη 


F2 = 140 N αληίζηνηρα.  


Γ3) Να ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο επηηάρπλζεο θάζε ζώκαηνο, 


Μονάδες 6 


Γ4) Να βξείηε πνηα ρξνληθή ζηηγκή ηα ζώκαηα ζα βξεζνύλ πάιη ζε νξηδόληηα απόζηαζε ίζε κε d. 


Μονάδες 8 


Γίλεηαη όηη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο είλαη g = 10 m/s
2
.  
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A












ΘΔΜΑ Β 


 Β1.  Σην δηπιαλό δηάγξακκα  παξηζηάλεηαη πνηνηηθά ε 


ηηκή ηεο ηαρύηεηαο δπν ζσκάησλ Α θαη Β πνπ 


θηλνύληαη επζύγξακκα, ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν. Τα 


ζώκαηα Α θαη Β θηλνύληαη ζε παξάιιειεο ηξνρηέο θαη 


ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 βξίζθνληαη ην έλα δίπια ζην 


άιιν.  


      Α)  Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε.                                                                                  


      α)  Τν ζώκα Α είλαη αθίλεην ελώ ην ζώκα Β 


εθηειεί επζύγξακκε νκαιή θίλεζε . 


       β)  Τε ρξνληθή ζηηγκή t1  ηα δύν ζώκαηα ζπλαληώληαη . 


       γ)  Η κεηαηόπηζε ηνπ ζώκαηνο Α ζην ρξνληθό δηάζηεκα 0→ 1t , είλαη δηπιάζηα από ηε 


κεηαηόπηζε ηνπ ζώκαηνο Β ζην ίδην  ρξνληθό δηάζηεκα . 


                                                                                                                                              Μονάδες 4 


       Β)  Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.                                                                          


                                                                                                                                              Μονάδες 8   


 


                                                                           


Β2.     Σην δηπιαλό ζρήκα θαίλνληαη νη θάζεηεο ζπληζηώζεο   xF   


θαη  yF   ηεο δύλακεο F   


Α)  Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε.  


Αλ ην κέηξν ηεο ζπληζηώζαο xF  θαη ην κέηξν ηεο δύλακεο F  


ζπλδένληαη κε ηε ζρέζε 0,8F F  , ηόηε  ην  κέηξν ηεο ζπληζηώζαο    


yF   θαη ην κέηξν ηεο δύλακεο F  ζα ζπλδένληαη κε ηε ζρέζε :       


 α)            0,8F F             β)   0,6YF F       γ)  0,5YF F              


                                                                                                                                              Μονάδες 4   


 Β)   Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγήο ζαο.                                                                            


                                                                                                                                              Μονάδες 9         


 


 


 


 


Α 


Β 


   t t1 0 


υ1 


υ 


27/05/2014 ΦΥΣΙΚΗ Page 1 of 2


ΑΡΙΣΤΟΒΑΘΜΙΟ 
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ


ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 


A







ΘΔΜΑ Γ 


Έλαο γεξαλόο αλπςώλεη ζε ύςνο 80 m πάλσ από ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο,  έλα θηβώηην κάδαο 


1500Kg.  Τν θηβώηην αλπςώλεηαη κε ζηαζεξή ηαρύηεηα κέηξνπ    = 2 m/s.  


Γ1)  Να  ππνινγίζεηε ηε δύλακε F



 πνπ αζθεί ν γεξαλόο ζην θηβώηην.                          


                                                                                                                                              Μονάδες 5 


Γ2)  Να  ππνινγίζεηε ηελ ηζρύ ηνπ γεξαλνύ.                                                  


Μονάδες 7 


 Από ιάζνο ηνπ ρεηξηζηή ηνπ γεξαλνύ ην θηβώηην απαγθηζηξώλεηαη ηε ζηηγκή πνπ έρεη αλέβεη ζε 


ύςνο  80m  θαη έρεη ζηακαηήζεη. Θεσξώληαο ηε ρξνληθή ζηηγκή απαγθίζηξσζεο σο  t  = 0,                 


Γ3)  Να βξεζεί ην ύςνο πάλσ από ην έδαθνο ζην νπνίν βξίζθεηαη ην θηβώηην ηε ρξνληθή ζηηγκή 


 t  = 2 s.  


                                                                                                                                              Μονάδες 6 


Γ4) Να ππνινγίζεηε ην  ιόγν ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο   Κ  πξνο ηε δπλακηθή ελέξγεηα U ηνπ 


ζώκαηνο, ηε ρξνληθή ζηηγκή t  = 2 s 


                                                                                                                                Μονάδες 7 


Η αληίζηαζε ηνπ αέξα ζεσξείηαη ακειεηέα θαη σο επίπεδν κεδεληθήο δπλακηθήο ελέξγεηαο 


ζεσξνύκε ην έδαθνο.  


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












ΘΕΜΑ  Β 


Β1.   Η θέση ενός σώματος, που κινείται ευθύγραμμα, δίνεται κάθε χρονική στιγμή από την εξίσωση  


  x = 5t  ( x σε m , t σε s ) 0t ≥  .  


  Α)  Από τις παρακάτω τρεις επιλογές να επιλέξετε αυτήν που θεωρείτε σωστή. 


Ποιο από τα παρακάτω διαγράμματα παριστάνει  την τιμή της ταχύτητας του σώματος σε 


συνάρτηση με το χρόνο; 


         α)         β)                    γ)   


 


 


 


 


 


 


 


                                                                                                                                              Μονάδες 4   


             


Β)  Να δικαιολογήσετε την επιλογής σας                                                            


                                                                                                                                              Μονάδες 8        


 


Β2.  Ένα  κιβώτιο είναι αρχικά ακίνητο σε λείο 


οριζόντιο δάπεδο  .   Στο κιβώτιο ασκούνται   δυο 


σταθερές  αντίρροπες  δυνάμεις 1F
���


    και 2F
���


    με  


μέτρα     1F   =2 2F   . Το κιβώτιο αποκτά επιτάχυνση α
��


    ομόρροπη της  1F
���


 .  


    Α)  Να επιλέξτε τη σωστή πρόταση                                       


    Αν καταργηθεί  η 2F
���


 ,  η   επιτάχυνση με την οποία  θα κινηθεί το κιβώτιο  θα ισούται  με:  


      α)       2  α
��


                                        β)     α
��


                             γ)     
2


α


���


     


                                           Μονάδες 4 


 Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.  


                                                  Μονάδες  9 


 


0 s)( t
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A







ΘΕΜΑ  Δ 


Θέλουμε να μετακινήσουμε ένα βαρύ κιβώτιο μάζας 500 kg αναγκάζοντας το να ολισθήσει πάνω 


σε οριζόντιο δάπεδο. Δίδεται ότι ο συντελεστής τριβής μεταξύ του δαπέδου και του κιβωτίου είναι 


μ = 0,2  και η επιτάχυνση της βαρύτητας είναι g = 10 m/s2.  


Να θεωρήσετε ότι η τριβή ολίσθησης είναι ίση με τη μέγιστη στατική τριβή (οριακή τριβή), μεταξύ 


του κιβωτίου και του δαπέδου και ότι η επίδραση του αέρα είναι αμελητέα. 


Δ1) Να υπολογίσετε το μέτρο της ελάχιστης οριζόντιας δύναμης που πρέπει να ασκήσουμε στο 


κιβώτιο για να το μετακινήσουμε πάνω στο οριζόντιο δάπεδο. 


Μονάδες 5 


 Αν στο αρχικά ακίνητο κιβώτιο ασκηθεί οριζόντια σταθερή δύναμη με μέτρο ίσο με 1500 Ν, τότε 


να υπολογίσετε: 


Δ2)   το μέτρο της επιτάχυνσης με την οποία κινείται το κιβώτιο. 


Μονάδες 7  


Δ3)  το μέτρο της ταχύτητας που θα έχει το κιβώτιο, αφού διανύσει διάστημα ίσο με 32 m. 


Μονάδες 7 


Δ4)  Αν κάποια στιγμή μέσου του έργου της δύναμης έχει μεταφερθεί στο κιβώτιο ενέργεια ίση με 


3.000 J, τότε να υπολογίσετε το ποσό της ενέργειας που έχει αφαιρεθεί από το σώμα, μέσου του 


έργου της τριβής ολίσθησης, στο ίδιο χρονικό διάστημα . 


Μονάδες 6 
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A












 


ΘΕΜΑ  Β 


 


Β1.     Στα παρακάτω διαγράμματα παριστάνεται η θέση ενός κινητού που κινείται ευθύγραμμα σε 


συνάρτηση του χρόνου.  


Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση. 


Από τα διαγράμματα αυτά εκείνο που αντιστοιχεί σε ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση 


χωρίς αρχική ταχύτητα, είναι το διάγραμμα: 


 


 


(α) 
 


 


 


 


Μονάδες 4 


Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. 


Μονάδες 8 


Β2. Ένα όχημα κινείται σε ευθύγραμμο οριζόντιο δρόμο με ταχύτητα μέτρου υ. Ο οδηγός του 


αντιλαμβανόμενος επικίνδυνη κατάσταση μπροστά του, εφαρμόζει απότομα τα φρένα και 


μπλοκάροντας τους τροχούς καταφέρνει να σταματήσει το όχημα αφού μετατοπιστεί κατά Δx.  


Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση. 


 x          


  t
 (β) 


 x          


  t
 (γ) 
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A







 


Αν το όχημα είχε αρχικά τη διπλάσια ταχύτητα και οι συνθήκες ήταν πανομοιότυπες, 


δηλαδή ο οδηγός ασκώντας τα φρένα προκαλεί δύναμη τριβής ακριβώς ίδιου μέτρου με αυτήν στην 


προηγούμενη περίπτωση, τότε το όχημα  θα σταματούσε αφού μετατοπιστεί κατά: 


α) 2Δx     β) 4Δx     γ) 2 Δx 


Μονάδες 4 


Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. 


 Μονάδες 9 
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A







 


ΘΕΜΑ  Δ 


 


Ένα σιδερένιο κιβώτιο μάζας m = 100 kg βρίσκεται ακίνητο στο έδαφος. Με τη βοήθεια γερανού 


ασκείται στο κιβώτιο κατακόρυφη δύναμη F προς τα πάνω η τιμή της οποίας μεταβάλλεται με το 


ύψος y απο το έδαφος σύμφωνα με τη σχέση F = 3000 – 100y (SI). Η δύναμη F σταματάει να 


ασκείται αμέσως μετά το μηδενισμό της. Δίνεται η επιτάχυνση της βαρύτητας 
2


m
g = 10


s
 και ότι η 


επίδραση του αέρα θεωρείται αμελητέα 


Να υπολογίσετε: 


Δ1) Σε ποιο ύψος από το έδαφος η συνισταμένη των δυνάμεων που ασκούνται στο σώμα 


μηδενίζεται 


Μονάδες 6 


Δ2) Το έργο της δύναμης F απο τη στιγμή που άρχισε να ανυψώνεται το κιβώτιο μέχρι τη στιγμή 


που μηδενίζεται η δύναμη F 


Μονάδες 7 


Δ3) Να χαρακτηρίσετε το είδος της κίνησης που θα εκτελέσει το κιβώτιο αμέσως μετά το 


μηδενισμό της δύναμης F 


Μονάδες 5 


Δ4) Το μέτρο της ταχύτητας του κιβωτίου στη θέση που μηδενίζεται η δύναμη F 


Μονάδες 7 


 


27/05/2014 ΦΥΣΙΚΗ Page 3 of 3


ΑΡΙΣΤΟΒΑΘΜΙΟ 
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ


ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 


A












 ΘΔΜΑ Β 


 


Β1.   Ο Μάξηνο πνπ έρεη κάδα 20 Kg κε ηε κακά ηνπ  πνπ έρεη κάδα 60 Κg  θάλνπλ παηηλάδ ζηνλ 


πάγν.  Κάπνηα ζηηγκή, από απξνζεμία, ζπγθξνύνληαη κε απνηέιεζκα λα αθηλεηνπνηεζνύλ θαη νη 


δπν. 


        Α)  Να επηιέμηε ηε ζσζηή απάληεζε. 


        Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζύγθξνπζεο:  


        α)  Οη δπλάκεηο πνπ αζθνύληαη αλάκεζα ζηνλ Μάξην θαη ηε κακά ηνπ έρνπλ  ίζα κέηξα 


αιιά πξνθαινύλ επηβξαδύλζεηο κε δηαθνξεηηθό κέηξν ζηνλ   Μάξην θαη ηε κακά ηνπ.  


        β)  Οη δπλάκεηο πνπ αζθνύληαη κεηαμύ ηνπ Μάξηνπ θαη ηεο κακάο ηνπ έρνπλ  ίζα κέηξα 


θαη πξνθαινύλ  ίζεο επηβξαδύλζεηο ζηνλ Μάξην θαη ηε κακά ηνπ. 


        γ)  Η κακά αζθεί κεγαιύηεξε δύλακε  ζηνλ Μάξην. 


                                                                                                                                              Μονάδες 4   


        Β)  Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.                                                                           


                                                                                                                                                          Μονάδες 8        


 


 


 Β2.  Eλα θηβώηην είλαη αξρηθά αθίλεην πάλσ ζε ιείν 


νξηδόληην επίπεδν. Τελ ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s αζθείηαη 


ζην θηβώηην νξηδόληηα δύλακε F



. Σην δηπιαλό δηάγξακκα 


παξηζηάλεηαη  ε ηηκή ηεο δύλακεο F



ζε ζπλάξηεζε κε ην 


ρξόλν.  


 


        Α)  Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε.                                                                                  


        α)   Μέρξη ηελ ρξνληθή ζηηγκή t1 ην θηβώηην εθηειεί  επζύγξακκε νκαιή  θίλεζε θαη 


κεηά νκαιά επηβξαδπλόκελε θίλεζε. 


        β)  Μέρξη ηελ ρξνληθή ζηηγκή t1 ην θηβώηην εθηειεί  επζύγξακκε νκαιά 


επηηαρπλόκελε θίλεζε  θαη κεηά νκαιά επηβξαδπλόκελε θίλεζε.  


        γ)  Τν κέηξν ηεο ηαρύηεηαο ηνπ θηβσηίνπ ηελ ρξνληθή ζηηγκή t2  είλαη κεγαιύηεξν από 


ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο ηελ  ζηηγκή  t1. 


                                                                                                                                            Μονάδες 4 


       Β)  Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 


                                                                                                                                            Μονάδες 9   


 F 


   t t1 t
2
 0 0 
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A







ΘΔΜΑ Γ 


 


Από έλα ζηξαηησηηθό ειηθόπηεξν, πνπ γηα ιίγν αησξείηαη αθίλεην ζε θάπνην ύςνο πάλσ από έλα 


θπιάθην, αθήλεηαη έλα δέκα κάδαο m = 2 kg γηα λα ην πάξνπλ νη θαληάξνη ηνπ θπιαθίνπ. Τν δέκα 


πέθηεη θαηαθόξπθα θαη δηέξρεηαη από έλα ζεκείν Α ηεο ηξνρηάο ηνπ κε ηαρύηεηα κέηξνπ 10 m/s θαη 


από  έλα άιιν ζεκείν Β κε ηαρύηεηα κέηξνπ 20 m/s. Τν ζεκείν Β είλαη 30 m πην θάησ από ην Α. Ο 


αέξαο αζθεί δύλακε F  ζην δέκα ε νπνία έρεη ηελ ίδηα δηεύζπλζε αιιά αληίζεηε θνξά από ηελ 


ηαρύηεηα ηνπ δέκαηνο. Γίλεηαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο g = 10 m/s
2
. 


 


Γ1) Να ππνινγίζεηε ηε κεηαβνιή ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο ηνπ θηβσηίνπ κεηαμύ ησλ ζέζεσλ Α      


θαη Β.  


Μονάδες 6 


Γ2) Να ππνινγίζεηε ην έξγν ηεο δύλακεο F  θαηά ηε δηαδξνκή ηνπ δέκαηνο από ην Α σο ην Β.  


Μονάδες 7 


Αλ κε ηα παξαπάλσ δεδνκέλα, ππνζέζνπκε όηη ε δύλακε F είλαη ζηαζεξή, λα ππνινγίζεηε: 


Γ3) ην κέηξν ηεο δύλακεο F ,  


Μονάδες 6 


Γ4) ην ρξόλν θίλεζεο ηνπ δέκαηνο κεηαμύ ησλ ζεκείσλ Α θαη Β. 


Μονάδες 6 
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A












ΘΔΜΑ  Β 


 


Β1.  Μηθξή ζθαίξα αθήλεηαη λα πέζεη από αξρηθό κηθξό ύςνο H, πάλσ από ην έδαθνο θαη 


εθηειώληαο ειεύζεξε πηώζε πέθηεη ζην έδαθνο.  


Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε. 


Η γξαθηθή παξάζηαζε ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο (K) ηεο ζθαίξαο ζε ζπλάξηεζε κε ην ύςνο (y) από 


ην έδαθνο, παξηζηάλεηαη ζσζηά από ην δηάγξακκα: 


    α) Ι    β) ΙΙ    γ) ΙΙΙ     


     Μονάδες 4 


Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο                                                


Μονάδες 8 


 


 


Β2.   Σε έλα ζώκα κάδαο m πνπ αξρηθά εξεκεί ζε νξηδόληην επίπεδν αζθνύκε 


θαηαθόξπθε ζηαζεξή δύλακε κέηξνπ F, νπόηε ην ζώκα θηλείηαη θαηαθόξπθα 


πξνο ηα πάλσ κε ζηαζεξή επηηάρπλζε κέηξνπ α = 2g, όπνπ g ε επηηάρπλζε ηεο 


βαξύηεηαο.  


Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε                                                   


Αλ ε επίδξαζε ηνπ αέξα είλαη ακειεηέα ηόηε ην βάξνο  Β ηνπ ζώκαηνο ζα έρεη κέηξν:   


α) F                                β) 
F


3
                            γ) 3F                          


Μονάδες 4 


Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 


Μονάδες 9 


 


       


F 
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A







ΘΔΜΑ  Γ 


 


Οκάδα καζεηώλ πξαγκαηνπνηεί ζην εξγαζηήξην ηνπ ζρνιείνπ κηα ζεηξά  από  πεηξακαηηθέο 


δξαζηεξηόηεηεο πξνθεηκέλνπ λα κειεηήζνπλ ηε θίλεζε κε ηξηβή θαη ηελ ηζρύ ελόο θηλεηήξα.  


Γηα λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ην πείξακα  ρξεζηκνπνηνύλ 1) έλα κεηαιιηθό θύβν, 2) έλα δπλακόκεηξν, 


3) έλα θηλεηήξα, 4) κεηξνηαηλία θαη ρξνλόκεηξν, 5) δπγό ηζνξξνπίαο θαη πξαγκαηνπνηνύλ ηηο 


παξαθάησ ηξεηο δξαζηεξηόηεηεο. 


(Γξαζηεξηόηεηα Α) Αξρηθά ρξεζηκνπνηώληαο ην δπγό πξνζδηνξίδνπλ ηε κάδα ηνπ θύβνπ, m = 2 kg.  


(Γξαζηεξηόηεηα Β) Με ηε βνήζεηα ελόο θηλεηήξα (κνηέξ), ν νπνίνο αζθεί κέζσ ελόο 


δπλακόκεηξνπ νξηδόληηα δύλακε F



 ζηνλ θύβν πεηπραίλνπλ ν θύβνο λα θηλείηαη αξγά κε ζηαζεξή 


ηαρύηεηα πάλσ ζην δάπεδν ηεο ηάμεο. Καηά ηελ θίλεζε κε ζηαζεξή ηαρύηεηα ε έλδεημε ηνπ 


δπλακόκεηξνπ είλαη F = 4 N θαη νη καζεηέο δηαπηζηώλνπλ κε ηε βνήζεηα ηεο κεηξνηαηλίαο θαη ηνπ 


ρξνλνκέηξνπ όηη ν θύβνο δηαλύεη δηάζηεκα ίζν κε 1 m ζε ρξνληθή δηάξθεηα ίζε κε 4 s.  


(Γξαζηεξηόηεηα Γ) Έλαο καζεηήο εθηνμεύεη από ζεκείν Α ηνπ δαπέδνπ ηνλ θύβν κε νξηδόληηα 


ηαρύηεηα ώζηε απηόο λα νιηζζήζεη επζύγξακκα πάλσ ζην δάπεδν. Οη καζεηέο κεηξνύλ ην 


δηάζηεκα πνπ δηαλύεη ν θύβνο από ην ζεκείν Α κέρξη πνπ ζηακαηά θαη ην βξίζθνπλ ίζν κε 9 m.   


Γίλεηαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο g = 10 m/s
2
 θαη όηη ε επίδξαζε ηνπ αέξα είλαη ακειεηέα.. 


Να ππνινγίζεηε: 


 Γ1) ηελ ηξηβή νιίζζεζεο, θαζώο θαη ην ζπληειεζηή ηξηβήο νιίζζεζεο κεηαμύ θύβνπ θαη δαπέδνπ.  


Μονάδες 6 


Γ2) ην ξπζκό κε ηνλ νπνίν ν θηλεηήξαο πξνζθέξεη ελέξγεηα ζηνλ θύβν, θαηά ηελ θίλεζε κε 


ζηαζεξή ηαρύηεηα (δξαζηεξηόηεηα  Β).  


Μονάδες 6 


Γ3) ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο κε ηελ νπνία εθηνμεύεη ν καζεηήο ηνλ θύβν θαηά ηε δξαζηεξηόηεηα  Γ.   


Μονάδες 7 


Γ4) ην κέζν ξπζκό κε ηνλ νπνίν ε θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ θύβνπ κεηαηξέπεηαη ζε ζεξκόηεηα θαηά 


ηε δξαζηεξηόηεηα  Γ.  


Μονάδες 6 
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A












υ


t
1t0


(α)


υ


t
1t0


(β)


υ


t
1t0


(γ)


ΘΔΜΑ Β 


Β1)  Έλα ζώκα πνπ αξρηθά εξεκεί ζε νξηδόληην δάπεδν, αξρίδεη από ηε 


ρξνληθή ζηηγκή t = 0 λα θηλείηαη επζύγξακκα. Σην δηπιαλό δηάγξακκα θαί-


λεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηνπ κέηξνπ ηεο επηηάρπλζεο ηνπ ζε ζπλάξηεζε 


κε ην ρξόλν γηα ηε ρξνληθή δηάξθεηα 
10 t .  


Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε. 


Η ηαρύηεηα ηνπ ζώκαηνο ζηελ ίδηα ρξνληθή δηάξθεηα κεηαβάιιεηαη κε ην ρξόλν, όπσο δείρλεη ην 


δηάγξακκα: 


 


 


 


 


 


Μονάδες 4 


Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 


Μονάδες 8 


Β2)  Οη ζθαίξεο Α θαη Β ηνπ δηπιαλνύ ζρήκαηνο κε κάδεο mΑ = m θαη mΒ = 2m, αθήλνληαη λα πέ-


ζνπλ ειεύζεξα από ύςνο 2h θαη h αληίζηνηρα θαη θηάλνπλ ζην έδαθνο κε ηαρύηεηεο κέηξνπ υΑ θαη 


υΒ.  


Η αληίζηαζε ηνπ αέξα ζεσξείηαη ακειεηέα.   


Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε. 


Τε ρξνληθή ζηηγκή πνπ νη ζθαίξεο Α, Β θηάλνπλ ζην έδαθνο έρνπλ θηλεηηθέο ελέξγεηεο ΚΑ θαη ΚΒ 


αληίζηνηρα θαη ηζρύεη: 


α) ΚΑ = ΚΒ   β) ΚΑ = 2ΚΒ  γ) Β 2K K   


Μονάδες 4 


 


 


 


 


 


 


 


 


Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 


Μονάδες 9 


α


t
1t0


h


2h


A


B
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A







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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A












 


ΘΔΜΑ  Β 


 


Β1. Σηε δηπιαλή εηθόλα παξηζηάλεηαη ην δηάγξακκα ηαρύηεηαο – 


ρξόλνπ ελόο θηλεηνύ, πνπ εθηειεί επζύγξακκε νκαιά 


κεηαβαιιόκελε θίλεζε.                                                


Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε. 


Από ην δηάγξακκα απηό, γλσξίδνληαο ηε ρξνληθή ζηηγκή t1, 


πξνζδηνξίδνπκε: 


α) κόλν ηελ επηηάρπλζε ηνπ θηλεηνύ. 


β) κόλν ηε κεηαηόπηζε ηνπ θηλεηνύ ζην ρξνληθό δηάζηεκα 0 έσο t1. 


γ) ηελ επηηάρπλζε όπσο θαη ηε κεηαηόπηζε ηνπ θηλεηνύ ζην ρξνληθό δηάζηεκα 0 έσο t1.       


Μονάδες 4 


Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 


Μονάδες 8 


 


Β2. Κηβώηην βξίζθεηαη αθίλεην ζε ιείν νξηδόληην επίπεδν. Τε 


ρξνληθή ζηηγκή t = 0 αζθείηαη ζην θηβώηην νξηδόληηα δύλακε ε ηηκή 


ηεο νπνίαο κεηαβάιιεηαη ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν, όπσο θαίλεηαη 


ζην δηάγξακκα πνπ παξηζηάλεηαη ζηε δηπιαλή εηθόλα. 


Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε. 


Τν θηβώηην απνθηά ηε κέγηζηε θαηά κέηξν ηαρύηεηα: 


α) ηε ρξνληθή ζηηγκή 10 s      


β) ηε ρξνληθή ζηηγκή 15 s            


γ) ηε ρξνληθή ζηηγκή 30 s                                                    


Μονάδες 4 


Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 


Μονάδες 9 
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A







 


ΘΔΜΑ Γ 


 


Μηθξή ζθαίξα κάδαο m = 5 kg βξίζθεηαη ζε ύςνο h= 180 m πάλσ από ην έδαθνο. Τε ρξνληθή 


ζηηγκή t= 0 s αθήλεηαη λα πέζεη. Δίλεηαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο 
2


m
g = 10


s
 θαη όηη ε 


επίδξαζε ηνπ αέξα ζεσξείηαη ακειεηέα. 


Να ππνινγίζεηε: 


Γ1) Τν κέηξν ηεο ηαρύηεηαο ηεο ζθαίξαο ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ θζάλεη ζην έδαθνο   


                                                                                                                                              Μονάδες 7 


Γ2) Τελ απόζηαζε πνπ δηαλύεη ε ζθαίξα ζηε δηάξθεηα ηνπ 3
νπ


  δεπηεξνιέπηνπ ηεο θίλεζήο ηεο 


                                                                                                                                             Μονάδες 6 


Γ3) Τν έξγν ηνπ βάξνπο ηεο ζθαίξαο απν ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 κέρξη ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ ε 


θηλεηηθή ηεο ελέξγεηα είλαη ίζε κε 6250 J                                                                             


Μονάδες 6 


Γ4) Τε κέζε ηζρύ ηνπ βάξνπο ηεο ζθαίξαο απν ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 κέρξη ηε ρξνληθή ζηηγκή 


πνπ θηάλεη ζην έδαθνο                    


Μονάδες 6 
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A












ΘΕΜΑ  Β 


 


Β1. Μία ομάδα μαθητών της Α΄ Λυκείου στο εργαστήριο Φυσικής μελέτησε δύο 


ευθύγραμμες κινήσεις με χρήση χρονομετρητή και πήραν τις αντίστοιχες χαρτοταινίες που 


παριστάνονται στη παρακάτω εικόνα. Η «πάνω» χαρτοταινία αντιστοιχεί στην κίνηση Ι και η 


«κάτω» στη κίνηση ΙΙ.  Το χρονικό διάστημα που αντιστοιχεί μεταξύ  δύο διαδοχικών κουκίδων 


είναι ίδιο και ίσο με ένα δευτερόλεπτο. Κάτω από κάθε κουκίδα που αντιστοιχεί στη θέση του 


κινητού,  φαίνεται η ένδειξη του χρονομέτρου σε δευτερόλεπτα .  


 


 


 


 


 


 


 


Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση    


Aν  υ1 και υ2 είναι οι μέσες ταχύτητες που αντιστοιχούν στις κινήσεις Ι και ΙΙ  κατά το χρονικό 


διάστημα από 1 s  μέχρι 2 s τότε ισχύει:  


α)  υ1 = υ2     β) υ1 > υ2    γ) υ1 < υ2 


Μονάδες 4 


Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.  


Μονάδες 8 


 


 


B2. Ένας κουβάς με νερό, βάρους 50 Ν βρίσκεται μέσα σε ανελκυστήρα στο ισόγειο μίας 


πολυκατοικίας. Κάποια στιγμή ο ανελκυστήρας ανεβαίνει από το ισόγειο στον 1
ο
 όροφο με 


αποτέλεσμα να μετατοπιστεί κατακόρυφα κατά 3 m και στην συνέχεια επιστρέφει πάλι στο ισόγειο.  


Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση                                                   


Τo  έργο του βάρους του κουβά, για τη συνολική μετατόπιση, είναι ίσο με:  


α) 150 J    β) 300 J    γ) 0 J 


Μονάδες 4 


Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.  


Μονάδες 9 
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A







ΘΕΜΑ Δ 


 


Τα σώματα του σχήματος Σ1 και Σ2 είναι 


συνδεδεμένα  με αβαρές  νήμα και  έχουν 


αντίστοιχα μάζες  m1 = 4 Kg  και  m2 = 6 Κg . Τα 


σώματα έλκονται από μια σταθερή oριζόντια 


δύναμη  και το σύστημα των σωμάτων μετακινείται ευθύγραμμα  με  σταθερή ταχύτητα μέτρου 


υ=10m/s.   Ο συντελεστής τριβής μεταξύ  δαπέδου σωμάτων είναι μ = 0,2.  Δίνεται ότι η 


επιτάχυνση της βαρύτητας ίση με 
2


m
g=10


s
 και η αντίσταση του αέρα είναι αμελητέα.. 


Να υπολογίσετε 


Δ1)  τη δύναμη τριβής που ασκείται σε κάθε σώμα 


                                           Μονάδες 6 


Δ2)  την τάση του νήματος που συνδέει τα δυο σώματα                             


Μονάδες 6   


Δ3) τον ρυθμό με τον οποίο μεταφέρεται ενέργεια μέσω της δύναμης  στο σύστημα των σωμάτων                                                                                                                                


Μονάδες 6 


Δ4)  Κάποια στιγμή, το νήμα που συνδέει τα σώματα. κόβεται  ενώ η δύναμη   εξακολουθεί να 


ασκείται στο Σ1. Να υπολογίσετε  το λόγο των μέτρων των ταχυτήτων  1


2


υ  
   


υ
 των δυο σωμάτων,  2 


δευτερόλεπτα μετά τη κοπή του νήματος. 


                                                                                                                                              Μονάδες 7 


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            


 


 


    
Σ2 Σ


1
 


27/05/2014 ΦΥΣΙΚΗ Page 2 of 2


ΑΡΙΣΤΟΒΑΘΜΙΟ 
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ


ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 


A












ΘΔΜΑ Β 


 


Β1)  Σε έλα ζώκα πνπ εξεκεί ζε νξηδόληην δάπεδν αζθείηαη ν-


ξηδόληηα δύλακε F , ε αιγεβξηθή ηηκή ηεο νπνίαο ζε ζπλάξηεζε 


κε ηε ζέζε x ηνπ ζώκαηνο κεηαβάιιεηαη όπωο θαίλεηαη ζην δη-


πιαλό δηάγξακκα 


Α) Να επηιέμεηε ηε ζωζηή πξόηαζε. 


Τν έξγν ηεο δύλακεο από ηε ζέζε xν = 0, κέρξη ηε ζέζε x1 = 3x, 


είλαη ίζν κε: 


α) 3Fox  β) 2Fox γ) Fox 


Μονάδες 4 


Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 


Μονάδες 8 


 


Β2)   Γύν καζεηέο, ν Αληώλεο (Α) θαη ν Βαζίιεο (Β) μεθηλνύλ 


από ην ίδην ζεκείν ελόο επζύγξακκνπ νξηδόληηνπ δξόκνπ θαη 


ζπλαγωλίδνληαη κε ηα πνδήιαηα ηνπο, λα αλαπηύμνπλ ηαρύηεηα 


ίζε κε 30 km/h. Σην δηπιαλό δηάγξακκα θαίλεηαη ε γξαθηθή πα-


ξάζηαζε ηαρύηεηαο – ρξόλνπ γηα ηνπο δύν καζεηέο.  


Α) Να επηιέμεηε ηε ζωζηή πξόηαζε. 


Ο καζεηήο πνπ ζα πξνπνξεύεηαη, ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ ε ηαρύηεηα ηνπ ζα είλαη ίζε κε 30 km/h, 


είλαη: 


α) ν Αληώλεο  


β) ν Βαζίιεο  


γ) θαλέλαο από ηνπο δύν, αθνύ ζα έρνπλ δηαλύζεη ην ίδην δηάζηεκα. 


 


  


Μονάδες 4 


Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 


Μονάδες 9 
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A







ΘΔΜΑ Γ 


 


Γύν ζώκαηα Σ1 θαη Σ2 κε κάδεο m1 = 1 kg θαη m2 = 3 kg 


βξίζθνληαη αθίλεηα ζε νξηδόληην δάπεδν, κε ην νπνίν εκ-


θαλίδνπλ ηνλ ίδην ζπληειεζηή ηξηβήο μ = 0,5. Τα ζώκαηα 


αξρηθά βξίζθνληαη ζηα ζεκεία Α, Β θαη ε κεηαμύ ηνπο 


απόζηαζε είλαη d = 16 m. Τε ρξνληθή ζηηγκή t = 0, αζθνύληαη ζηα ζώκαηα ηαπηόρξνλα νξηδόληηεο 


ζπγγξακκηθέο δπλάκεηο κε κέηξα F1 = 8 Ν θαη F2 = 30 N αληίζηνηρα, νπόηε ηα ζώκαηα αξρίδνπλ λα 


θηλνύληαη θαηά κήθνο ηεο επζείαο πνπ νξίδνπλ ηα ζεκεία Α θαη Β, κε ην Σ1 λα είλαη κπξνζηά από 


ην Σ2, όπωο θαίλεηαη ζην δηπιαλό ζρήκα. 


Γ1) Να ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο ηξηβήο νιίζζεζεο πνπ αζθείηαη ζε θάζε ζώκα. 


Μονάδες 6 


Γ2) Να ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο επηηάρπλζεο κε ηελ νπνίαο θηλείηαη θάζε ζώκα. 


Μονάδες 6 


Γ3) Να ππνινγίζεηε ην δηάζηεκα πνπ δηαλύεη θάζε ζώκα, από ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0, κέρξη ηε 


ρξνληθή ζηηγκή t1 πνπ ηα ζώκαηα ζα ζπλαληεζνύλ. 


Μονάδες 6 


Γ4) Να ππνινγίζεηε ηε κεηαβνιή ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο θάζε ζώκαηνο, από ηε ρξνληθή ζηηγκή t 


= 0, κέρξη ηε ρξνληθή ζηηγκή t1 πνπ ηα ζώκαηα ζα ζπλαληεζνύλ.  


Μονάδες 7 


Γίλεηαη όηη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο είλαη g = 10 m/s
2
.  


 


 


1F2
2F 1


dΑ Β
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A












 


ΘΔΜΑ  Β 


 


Β1. Έλα όρεκα μεθηλά από ηελ εξεκία θαη θηλείηαη επζύγξακκα ζε νξηδόληην δξόκν. Σηε 


δηπιαλή εηθόλα παξηζηάλεηαη ην δηάγξακκα ηεο ηηκήο 


ηεο επηηάρπλζεο ηνπ νρήκαηνο ζε ζπλάξηεζε κε ην 


ρξόλν, από ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 κέρξη ηε ζηηγκή t1 


= 6 s.  


Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε                                                   


Τε ρξνληθή ζηηγκή t1 = 6 s ε ηηκή ηεο ηαρύηεηαο ηνπ 


νρήκαηνο είλαη ίζε κε: 


α)  + 4 m/s         


β)  + 12 m/s     


γ)  – 4 m/s       


Μονάδες 4 


Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο 


                                Μονάδες 8 


 


Β2.   Γπν θηβώηηα Α θαη Β κε ίζεο κάδεο 


βξίζθνληαη δίπια – δίπια θαη αθίλεηα ζε ιείν 


νξηδόληην επίπεδν. Τε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 


αζθνύληαη ζηα θηβώηηα Α θαη Β ζηαζεξέο 


νξηδόληηεο δπλάκεηο AF  θαη BF  κε κέηξα FA = F  θαη B
2


F
F   αληίζηνηρα, όπσο θαίλεηαη ζην 


ζρήκα. Τα δπν θηβώηηα αξρίδνπλ λα θηλνύληαη επζύγξακκα ζην νξηδόληην επίπεδν θαη ε επίδξαζε 


ηνπ αέξα είλαη ακειεηέα.  


Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε. 


Αλ κεηά από ίζεο κεηαηνπίζεηο από ην ζεκείν εθθίλεζεο ηνπο, ηα θηβώηηα Α θαη Β έρνπλ 


ηαρύηεηεο κε κέηξα υΑ θαη υΒ αληίζηνηρα, ηόηε ηζρύεη: 


α) υΑ = υΒ   β) Α Β 2υ υ    γ) Β Α 2υ υ                   


Μονάδες 4 


Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 


Μονάδες 9 


 


 


BF


ΑFΑ


Β


t( s )0


2


m
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4
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A







 


ΘΔΜΑ  Γ 


 


Μηθξό ζθαηξίδην κάδαο m = 2 Kg αθήλεηαη από ύςνο h = 10 m λα εθηειέζεη ειεύζεξε πηώζε. Οη 


αληηζηάζεηο ηνπ αέξα λα ζεσξεζνύλ ακειεηέεο. Η επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο είλαη g = 10m/s
2
 θαη 


σο επίπεδν αλαθνξάο γηα ηε δπλακηθή ελέξγεηα λα ζεσξήζεηε ην έδαθνο. 


Γ1) Να ππνινγίζεηε ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ απαηηείηαη γηα λα θηάζεη ζε ύςνο 5m από ην έδαθνο 


Μονάδες  7 


Γ2) Σε πνην ύςνο ε δπλακηθή  ελέξγεηα ηνπ ζθαηξηδίνπ (U)  είλαη ίζε κε ηελ θηλεηηθή ηνπ (K). 


Μονάδες  5 


Γ3) Πνηα είλαη ε ηαρύηεηα ηνπ ζθαηξηδίνπ ηε ζηηγκή πνπ ε δπλακηθή  ηνπ ελέξγεηα (U)  είλαη ίζε κε 


ηελ θηλεηηθή ηνπ (K).         Μονάδες  6 


Γ4) Να γίλνπλ ζην ίδην δηάγξακκα ζε βαζκνινγεκέλνπο άμνλεο, νη γξαθηθέο παξαζηάζεηο U=U(y), 


K=K(y) θαη  Ε=Ε(y) όπνπ y ε απόζηαζε ηνπ ζθαηξηδίνπ από ην έδαθνο θαη Ε ε κεραληθή ελέξγεηα ηνπ 


ζθαηξηδίνπ. 


Μονάδες  7 
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A












ΘΔΜΑ  Β 


Β1. . Έλα όρεκα θηλείηαη επζύγξακκα θαη ε ηηκή ηεο ηαρύηεηάο ηνπ κεηαβάιιεηαη κε ην ρξόλν όπσο 


θαίλεηαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα. 


                                     π 


                                         


                                                                                               


 


                                     0               t1          2t1                  t  


                                   


 


 


Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. 


     Η ζπλνιηθή κεηαηόπηζε ηνπ νρήκαηνο ζην ρξνληθό δηάζηεκα 0→ 2t1 είλαη ίζε κε: 


α) υ1·t1  β) 0  γ) 2·υ1·t1 


                                        Μονάδες 4 


Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.    


               Μονάδες 8          


 


Β2. Μηθξή ζθαίξα βξίζθεηαη πάλσ ζην έδαθνο. Η ζθαίξα εθηνμεύεηαη θαηαθόξπθα πξνο ηα πάλσ 


κε θηλεηηθή ελέξγεηα Κ, νπόηε θηάλεη ζε ύςνο H πάλσ από ην έδαθνο. Η αληίζηαζε ηνπ αέξα λα 


ζεσξεζεί ακειεηέα. Η επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο g είλαη ζηαζεξή. 


     Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε 


Αλ ε ίδηα ζθαίξα εθηνμεπζεί από ην έδαθνο θαηαθόξπθα πξνο ηα πάλσ 


έρνληαο δηπιάζηα θηλεηηθή ελέξγεηα 2K, ηόηε ην κέγηζην ύςνο ζην νπνίν ζα 


θηάζεη ε ζθαίξα είλαη:  


  α) H
 
  β) H/2  γ) 2H 


           Μονάδες 4 


Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 


Μονάδες 9 


1


1
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A







ΘΔΜΑ  Γ 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Τα ζώκαηα ηνπ παξαπάλσ ζρήκαηνο έρνπλ κάδεο m1 = 2 kg θαη  m2 = 3 kg θαη είλαη δεκέλα κεηαμύ 


ηνπο κε κε εθηαηό (ζηαζεξνύ κήθνπο) θαη ακειεηέαο κάδαο λήκα πνπ δηέξρεηαη από ην απιάθη κηαο 


πνιύ ειαθξηάο ηξνραιίαο Τ (ζεσξήζηε ηε κάδα ηεο ηξνραιίαο ακειεηέα). Τν ζώκα κε κάδα m1 


εκθαλίδεη κε ηελ επηθάλεηα ζηελ νπνία είλαη ηνπνζεηεκέλν ζπληειεζηή ηξηβήο νιίζζεζεο ίζν κε 


0,25. Τν ζύζηεκα ησλ δύν ζσκάησλ ζπγθξαηείηαη αθίλεην θαη ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s, αθήλεηαη 


ειεύζεξν λα θηλεζεί.  


Θεσξήζηε ηελ επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο ίζε κε 10m/s
2
.
 


 


Δ1) Να ζρεδηάζεηε ηηο δπλάκεηο πνπ αζθνύληαη ζε θάζε ζώκα. 


Μονάδες 5 


Δ2) Να ππνινγίζηε ην κέηξν ηεο επηηάρπλζεο ηνπ ζπζηήκαηνο.  


Μονάδες 7 


Δ3) Να ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο ηάζεο ηνπ λήκαηνο.  


Μονάδες 6 


Δ4) Να ππνινγίζεηε ηε κεηαβνιή ηεο δπλακηθήο ελέξγεηαο ηνπ ζώκαηνο κε κάδαο m2, όηαλ ην ζώκα 


κε κάδα m1 έρεη κεηαηνπηζηεί νξηδόληηα θαηά 40 cm. 


Μονάδες 7 


m1 


m2 


Τ 
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A












ΘΔΜΑ Β 


 


 Β1.  Ο νδεγόο ελόο απηνθηλήηνπ θξελάξεη όηαλ βιέπεη ην πνξηνθαιί θωο ζε έλα ζεκαηνδόηε ηνπ 


δξόκνπ, ζηνλ νπνίν θηλείηαη, κε απνηέιεζκα ην απηνθίλεην λα επηβξαδύλεηαη κέρξη λα ζηακαηήζεη.       


        Α)  Να επηιέμηε ηε ζωζηή πξόηαζε  


        Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο επηβξαδπλόκελεο θίλεζεο  


        α)  ε επηηάρπλζε θαη ε ηαρύηεηα έρνπλ ηελ ίδηα θνξά. 


        β) ε ζπληζηακέλε ηωλ δπλάκεωλ πνπ αζθνύληαη ζην απηνθίλεην έρεη ηελ ίδηα θνξά κε ηε 


κεηαβνιή ηεο ηαρύηεηαο. 


 γ)  ε ζπληζηακέλε ηωλ δπλάκεωλ πνπ αζθνύληαη ζην απηνθίλεην έρεη ηελ ίδηα θνξά κε ηε 


ηαρύηεηα ηνπ απηνθηλήηνπ. 


Μονάδες 4   


        Β)  Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο  


Μονάδες 8   


                                                                                                                                            


 


Β2.  Έλα θηβώηην κάδαο 2 Kg είλαη αξρηθά αθίλεην πάλω 


ζε ιείν νξηδόληην δάπεδν. Σην θηβώηην αζθείηαη 


νξηδόληηα δύλακε F . Τν κέηξν ηεο επηηάρπλζεο ηνπ 


θηβωηίνπ ζε ζπλάξηεζε κε ηελ κεηαηόπηζε θαίλεηαη ζην 


δηπιαλό δηάγξακκα .  


        Α)  Να επηιέμηε ηε ζωζηή πξόηαζε                                                                                    


        α)  ε δύλακε πνπ αζθείηαη ζην θηβώηην έρεη κέηξν F 


= 2N.                                                                                              


        β)  ε θίλεζε ηνπ θηβωηίνπ είλαη επζύγξακκε νκαιή. 


        γ)  ην έξγν ηεο δύλακεο F όηαλ ην θηβώηην έρεη κεηαηνπηζηεί θαηά χ= 4 m είλαη ίζν κε 16J . 


Μονάδες 4 


       Β)  Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο                                                                            


Μονάδες 9         


 


α(m/s2) 


  χ (m) 


2 


0 4 
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A







ΘΔΜΑ  Γ 


 


Έλα ηξαθηέξ ζέξλεη κέζω αιπζίδαο έλα θνπηί κε εξγαιεία κάδαο m = 100 Kg κε ζηαζεξή ηαρύηεηα 


κέηξνπ υ = 5 m/s πάλω ζε επζύγξακκν νξηδόληην δξόκν. Η δύλακε F



 πνπ αζθείηαη ζην θνπηί από 


ηελ αιπζίδα είλαη νξηδόληηα. Ξαθληθά ζπάεη ε αιπζίδα νπόηε ην θνπηί νιηζζαίλεη ιίγν αθόκα 


επηβξαδπλόκελν κέρξη πνπ ζηακαηά. Δίλεηαη ν ζπληειεζηήο ηξηβήο νιίζζεζεο κεηαμύ ηνπ θνπηηνύ 


θαη ηνπ δξόκνπ κ=0,4 , ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο ίζε κε 
2


m
g=10


s
 θαη όηη  ε αληίζηαζε ηνπ αέξα 


είλαη ακειεηέα.. 


Να ππνινγηζζνύλ: 


Γ1) Η ηξηβή πνπ αζθείηαη ζην θνπηί.  


Μονάδες 5 


Γ2) Ο ξπζκόο κε ηνλ νπνίν πξνζθέξεηαη ελέξγεηα ζην θνπηί κέζω ηνπ έξγνπ ηεο δύλακεο F



 (ηζρύο) 


θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θίλεζεο κε ζηαζεξή ηαρύηεηα. 


Μονάδες 7 


Γ3) Τν έξγν ηεο ηξηβήο από ηε ζέζε πνπ ζπάεη ε αιπζίδα ωο ηελ ζέζε πνπ ζηακάηεζε ην θνπηί.  


Μονάδες 6 


Γ4) Ο κέζνο ξπζκόο απώιεηαο ελέξγεηαο ηνπ θνπηηνύ ιόγω ηξηβήο (κέζε ηζρύο) από ηε ζηηγκή πνπ 


ζπάεη ε αιπζίδα ωο ηελ ζηηγκή πνπ ζηακάηεζε.  


Μονάδες 7 
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A












ΘΔΜΑ Β 


 


Β1)  Έλαο εξγάηεο αζθεί ζε έλα ζώκα νξηδόληηα ζηαζεξή δύλακε F  κε θνξά πξνο ηα δεμηά θαη ην 


ζώκα θηλείηαη επζύγξακκα κε ζηαζεξή επηηάρπλζε πάλω ζε νξηδόληην δάπεδν, πξνο ηελ θαηεύζπλ-


ζε ηεο δύλακεο.  


Σε θαζέλα από ηα παξαθάηω ηξία ζρήκαηα ηα βέιε αληηζηνηρνύλ ζηα δηαλύζκαηα ηωλ δπλάκεωλ (ή 


ζπληζηωζώλ δπλάκεωλ), πνπ αζθνύληαη ζην ζώκα, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θίλεζήο ηνπ. 


 


Να επηιέμεηε πνην ζρήκα αληηζηνηρεί ζηελ θίλεζε πνπ εθηειεί ην ζώκα θαη λα εμεγήζεηε θαζέλα 


από ηα βέιε πνπ είλαη ζρεδηαζκέλα ζε πνηα δύλακε (ή ζπληζηώζα δύλακεο) αληηζηνηρεί. 


Μονάδες 12 


 


 


Β2) Έλα απηνθίλεην πνπ θηλείηαη επζύγξακκα θαη νκαιά ζε νξηδόληην δξόκν έρεη θηλεηηθή ελέξγεηα 


ίζε κε Κ. Τε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 ν νδεγόο αζθώληαο δύλακε ζηα θξέλα, επηβξαδύλεη ην απηνθίλε-


ην ην νπνίν ζηακαηά λα θηλείηαη ηε ρξνληθή ζηηγκή t1. 


Α) Να επηιέμεηε ηε ζωζηή πξόηαζε. 


Αλ ην απηνθίλεην θηλείηαη αξρηθά κε θηλεηηθή ελέξγεηα ίζε κε 4Κ, θαη ν νδεγόο θξελάξεη αζθώληαο 


ηελ ίδηα δύλακε ζηα θξέλα, ηόηε ην απηνθίλεην ζηακαηά ηε ρξνληθή ζηηγκή:: 


α) 2t1  β) 4t1    γ) 1


2


t
   


  


Μονάδες 4 


Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 


Μονάδες 9 


 


 


 


 


 


(1)


(2)


(4)


(3)


Σχήμα (β)


(1)


(2)


(4)


(3)


Σχήμα (γ)


(1)


(2)


(4)


(3)


Σχήμα (α)
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A







ΘΔΜΑ Γ 


 


Έλα θηβώηην κάδαο 20 kg βξίζθεηαη αξρηθά αθίλεην ζε 


έλα ζεκείν νξηδόληηνπ δαπέδνπ, ην νπνίν ζεωξνύκε ωο 


αξρή ηνπ νξηδόληηνπ άμνλα x΄x. Τε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 


αζθείηαη ζην θηβώηην νξηδόληηα δύλακε F , κε θαηεύζπλζε πξνο ηε ζεηηθή θνξά ηνπ άμνλα θαη ην 


θηβώηην αξρίδεη λα νιηζζαίλεη πάλω ζην νξηδόληην δάπεδν πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηεο F . Τν κέηξν 


ηεο δύλακεο κεηαβάιιεηαη κε ηε ζέζε x ηνπ θηβωηίνπ, ζύκθωλα κε ηε ζρέζε 100 20F x  , (όπνπ 


F ζε Ν θαη x ζε m) κέρξη ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ κεδελίδεηαη ην κέηξν ηεο δύλακεο θαη ζηε ζπλέ-


ρεηα θαηαξγείηαη. Σην θηβώηην θαηά ηελ νιίζζεζε ηνπ αζθείηαη από ην δάπεδν ζηαζεξή δύλακε 


ηξηβήο κέηξνπ 20 Ν. 


Γ1) Να πξνζδηνξίζεηε ηε ζέζε ηνπ θηβωηίνπ ζηελ νπνία κεδελίδεηαη ην κέηξν ηεο δύλακεο F . 


Μονάδες 5 


Γ2) Να ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο επηηάρπλζεο ηνπ θηβωηίνπ, ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ βξίζθεηαη ζηε 


ζέζε x1 = 2 m. 


Μονάδες 6 


Γ3) Να ππνινγίζεηε ην έξγν ηεο δύλακεο F , από ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0, κέρξη ηε ζηηγκή πνπ κε-


δελίζηεθε ην κέηξν ηεο. 


Μονάδες 6 


Γ4) Να πξνζδηνξίζεηε ηε ζέζε ζηελ νπνία ην θηβώηην ζα ζηακαηήζεη λα θηλείηαη. 


Μονάδες 8 


 


F


x
o 0x 
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A












ΘΕΜΑ  Β 


Β1.  Δυο κιβώτια Α και Β βρίσκονται δίπλα-δίπλα ακίνητα σε 


λείο οριζόντιο επίπεδο. Τη χρονική στιγμή t = 0 s ασκούνται στα 


κιβώτια δυο σταθερές δυνάμεις FA και FB  ίσου μέτρου 


αντίστοιχα όπως φαίνεται στη διπλανή εικόνα. Τα δυο κιβώτια 


αρχίζουν να κινούνται ευθύγραμμα στο επίπεδο. Δίδεται ότι 


θ=60
0
 ( ο ο3 1


ημ60 ,   συν60
2 2


  ) και ότι η επίδραση το αέρα 


είναι αμελητέα. 


Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 


Αν μετά από ίσες μετατοπίσεις, από το σημείο εκκίνησης τους τα κιβώτια έχουν κινητικές ενέργειες 


ΚΑ και ΚΒ αντίστοιχα τότε ισχύει: 


α) B
A


K
K


2
           β) ΚΑ = ΚΒ               γ) ΚΑ = 2ΚΒ                                 


Μονάδες 4 


Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας    


Μονάδες 8    


Β2.   Αλεξιπτωτιστής  εγκαταλείπει το αεροπλάνο που τον 


μεταφέρει χωρίς αρχική ταχύτητα και ανοίγει το αλεξίπτωτο 


του. Ο αλεξιπτωτιστής κινείται κατακόρυφα και 


προσεδαφίζεται στην επιφάνεια της γης τη χρονική στιγμή t1. 


Δίνεται ότι η επιτάχυνση της βαρύτητας g είναι σταθερή και η 


αντίσταση του αέρα είναι ανάλογη της ταχύτητας του 


αλεξιπτωτιστή. Στη διπλανή εικόνα παριστάνονται τρία 


διαγράμματα ταχύτητας-χρόνου τα Α, Β και Γ 


Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 


Το διάγραμμα ταχύτητας-χρόνου, που περιγράφει τη κίνηση του αλεξιπτωτιστή είναι: 


α)  το Α        β)  το Β         γ)  το Γ                                                      


Μονάδες 4 


  Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. 


Μονάδες 9 
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A







ΘΕΜΑ  Δ 


Ταχύπλοο σκάφος έχει μαζί με τους επιβάτες του μάζα m = 1000 kg. Όταν το σκάφος κινείται με 


σταθερή ταχύτητα μέτρου  
m


υ 12
s


 ο κινητήρας του αποδίδει στη προπέλα ισχύ  24 kW. Η 


συνολική αντίσταση Τ  (οριζόντια) που ασκείται από τον αέρα και το νερό στο σκάφος παραμένει 


σταθερή. 


Δ1) Να υπολογίσετε τo μέτρο της αντίστασης T. 


Μονάδες 6 


Τη χρονική στιγμή t0 = 0 s ο κινητήρας παθαίνει βλάβη, οπότε παύει να ασκεί δύναμη, και το 


σκάφος αρχίζει να ρυμουλκείται με την ίδια ταχύτητα με τη βοήθεια ενός οριζόντιου σχοινιού 


ρυμούλκησης μέχρι τη χρονική στιγμή  t = 4s οπότε το σκοινί σπάει. 


Δ2) Να υπολογίσετε τη δύναμη που ασκεί το ρυμουλκό μέσω του σκοινιού στο σκάφος καθώς και 


το έργο της στο χρονικό διάστημα  0 s  - 4 s. 


Μονάδες 6 


Δ3) Να υπολογίσετε τη χρονική στιγμή t1 που το μέτρο της ταχύτητας του σκάφους μειώνεται στο 


μισό της αρχικής τιμής. 


Μονάδες 7 


Δ4) Να υπολογίσετε το έργο της αντίστασης  Τ στο χρονικό διάστημα  4 s - t1. 


Μονάδες 6 
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A












 


ΘΕΜΑ Β 


 


Β1. Ένας σκιέρ κινείται ευθύγραμμα σε οριζόντια 


πίστα. Στη διπλανή εικόνα παριστάνεται το διάγραμμα της 


θέσης του σκιέρ σε συνάρτηση με το χρόνο.  


Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση 


Από το διάγραμμα αυτό συμπεραίνεται ότι ο  σκιέρ 


εκτελεί:   


α) ομαλή κίνηση 


β) επιταχυνόμενη κίνηση 


γ) επιβραδυνόμενη κίνηση                   


Μονάδες 4 


Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας                                                


Μονάδες 8 


 


Β2. Ένα κιβώτιο βρίσκεται αρχικά ακίνητο σε λείο οριζόντιο δάπεδο στη θέση x = 0 m. Τη 


χρονική στιγμή t = 0 s ένας εργάτης σπρώχνει και κινεί το κιβώτιο ασκώντας σε αυτό σταθερή 


οριζόντια δύναμη.  


A) Αν με x συμβολίσουμε τη θέση και με Κ την κινητική ενέργεια του κιβωτίου σ’ αυτή τη 


θέση, να συμπληρώσετε τα κενά στον παρακάτω πίνακα:  


 


x K 


0  


 2x  


 3K 


4x  


Μονάδες 4 


Β) Να δικαιολογήσετε την απάντηση σας.                                                


Μονάδες 9 
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A







ΘΕΜΑ  Δ 


 


Αυτοκίνητο μάζας m = 10
3 


kg κινείται 


πάνω σε ένα ευθύγραμμο οριζόντιο δρόμο, 


ο οποίος παριστάνεται στο σχήμα. Το αυτοκίνητο ξεκινά από την ηρεμία από το σημείο Α και 


κινείται προς το Δ. 


Η κίνηση του αυτοκινήτου από το Α ως το Β διαρκεί 10 s και η συνισταμένη των δυνάμεων που 


ασκούνται σ’ αυτό είναι οριζόντια σταθερού μέτρου 210
3 


Ν. Στη συνέχεια το αυτοκίνητο κινείται 


από το Β ως το Γ με σταθερή την ταχύτητα που απέκτησε για 20 s. Τέλος από το Γ ως το Δ 


επιβραδύνεται ομαλά μέχρι που σταματά. Η συνισταμένη των δυνάμεων στην φάση της 


επιβράδυνσης από το Γ ως το Δ είναι αντίρροπη της κίνησης και έχει σταθερό μέτρο 210
3 


Ν.  


Να υπολογισθούν: 


Δ1) Η επιτάχυνση του αυτοκινήτου κατά την κίνηση από το Α ως το Β  


Μονάδες 5 


Δ2) Η κινητική ενέργεια του αυτοκινήτου στη θέση Β καθώς και το έργο της συνισταμένης των 


δυνάμεων κατά την κίνηση από το Β ως το Γ.  


Μονάδες 6 


Δ3) Η απόσταση από το Γ ως το Δ. 


Μονάδες 6 


Δ4) Η μέση ταχύτητα του αυτοκινήτου για όλη την κίνηση από το Α ως το Δ  


Μονάδες 8 


 


 


Β A Γ Δ 
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A












ΘΔΜΑ Β  


Β1. Η ζέζε ελόο ζώκαηνο, πνπ θηλείηαη επζύγξακκα θαηά κήθνο ελόο πξνζαλαηνιηζκέλνπ άμνλα 


x΄x, δίλεηαη ζε θάζε ρξνληθή ζηηγκή από ηελ εμίζωζε  x = 5t ( x ζε m , t ζε s ).  


 Α) Να επηιέμεηε ηελ ζωζηή απάληεζε. 


Πνην από ηα παξαθάηω δηαγξάκκαηα παξηζηάλεη ζωζηά ηελ ηηκή ηεο ηαρύηεηαο ηνπ 


ζώκαηνο ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν; 


   α)      β)              γ)   


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Μονάδες 4   


Β)  Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.                                                           


Μονάδες 8 


 


Β2. Έλα  θηβώηην είλαη αξρηθά αθίλεην ζε ιείν νξηδόληην 


δάπεδν. Σην θηβώηην αζθνύληαη   δπν ζηαζεξέο  νξηδόληηεο 


αληίξξνπεο δπλάκεηο 1F



 θαη 2F



 κε απνηέιεζκα ην θηβώηην 


λα θηλείηαη κε επηηάρπλζε  a



  νκόξξνπε ηεο 1F



.   


Α) Να επηιέμεηε ηελ ζωζηή απάληεζε. 


Αλ θαηαξγεζεί  ε 2F



 ε επηηάρπλζε κε ηελ νπνία θηλείηαη ην θηβώηην έρεη δηπιάζην κέηξν 


ρωξίο λα αιιάμεη θνξά. 


Τόηε ηα κέηξα ηωλ δπλάκεωλ  1F



 θαη  2F



 ζπλδένληαη κε ηε ζρέζε :      


             α)  21 2FF       β)  12 2FF    γ)  21 3FF                             


Μονάδες 4 


Β)  Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επιλογή ζαο                                                        


Μονάδες 9  


 


0 s)( t


(m/s) 


15


1 0 s)( t


(m/s) 


15


1 0 s)( t


(m/s) 


5


1F



2F
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A







ΘΔΜΑ Γ 


Μηθξό ζώκα κάδαο m = 200 g θηλείηαη ζε νξηδόληην  δξόκν, κε ηνλ νπνίν εκθαλίδεη ζπληειεζηή 


ηξηβήο νιίζζεζεο μ = 0,2. Τε ρξνληθή ζηηγκή πνπ ζεωξνύκε ωο t = 0 s ην ζώκα θηλείηαη κε 


ηαρύηεηα κέηξνπ υν = 72 km/h.  Δίλεηαη όηη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο είλαη g = 10m/s
2
 θαη όηη ε 


επίδξαζε ηνπ αέξα ζεωξείηαη ακειεηέα. Να ππνινγίζεηε: 


Γ1) ην κέηξν ηεο ηξηβήο νιίζζεζεο, 


Μονάδες 6 


Γ2) ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ ζα ζηακαηήζεη ην ζώκα λα θηλείηαη. 


Μονάδες 6  


Γ3) ηελ κεηαηόπηζε ηνπ ζώκαηνο, από ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s, κέρξη λα ζηακαηήζεη. 


Μονάδες 6 


 


Γ4) ην έξγν ηεο ηξηβήο νιίζζεζεο, από ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s κέρξη λα ζηακαηήζεη ην ζώκα λα 


θηλείηαη. 


Μονάδες 7 
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A












ΘΔΜΑ Β 


 


Β1)  Δύν δξνκείο Δ1 θαη Δ2 θηλνύληαη επζύγξακκα ζε νξηδόληην δξό-


κν. Σην δηπιαλό δηάγξακκα θαίλεηαη πωο κεηαβάιιεηαη ε ζέζε ηωλ 


δξνκέωλ, ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν.  


Α) Να επηιέμεηε ηε ζωζηή πξόηαζε. 


Η θίλεζε ηωλ δξνκέωλ είλαη: 


α) επζύγξακκε νκαιή θαη ν Δ1 θηλείηαη κε κεγαιύηεξε ηαρύηεηα από 


ηνλ Δ2. 


β) επζύγξακκε νκαιά επηηαρπλόκελε θαη ν Δ1 θηλείηαη κε κεγαιύηεξε 


επηηάρπλζε από ηνλ Δ2. 


γ) επζύγξακκε νκαιή θαη ν Δ1 θηλείηαη κε κηθξόηεξε ηαρύηεηα από 


ηνλ Δ2. 
Μονάδες 4 


Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 
Μονάδες 8 


 


 


Β2)  Σε κηα κπάια πνπ αξρηθά εξεκεί ζε ιείν νξηδόληην δάπεδν 


αζθείηαη νξηδόληηα δύλακε F θαη αξρίδεη λα θηλείηαη επζύγξακ-


κα. Σην δηπιαλό δηάγξακκα, θαίλεηαη πώο κεηαβάιιεηαη ε αιγε-


βξηθή ηηκή ηεο δύλακεο ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν. 


Α) Να επηιέμεηε ηε ζωζηή πξόηαζε. 


Η θηλεηηθή ελέξγεηα ηεο κπάιαο έρεη ηε κέγηζηε ηηκή ηεο: 


α) ηε ρξνληθή ζηηγκή t1.  


β) ηε ρξνληθή ζηηγκή t2.  


γ) ηε ρξνληθή ζηηγκή t3.  
Μονάδες 4 


Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 
Μονάδες 9 


 


 


ΘΔΜΑ Γ 


 


Σε έλα θηβώηην κάδαο m = 5 kg αζθείηαη νξηδόληηα 


ζηαζεξή δύλακε F  θαη ην θηβώηην νιηζζαίλεη κε 


ζηαζεξή ηαρύηεηα κέηξνπ 8 m/s, ζε νξηδόληην δξόκν 


πνπ ηαπηίδεηαη κε ηνλ άμνλα x΄x. Τν έξγν ηεο δύλα-


κεο F  θαηά ηε κεηαηόπηζε ηνπ θηβωηίνπ από ηε ζέ-


ζε xν = 0 κέρξη ηε ζέζε x1 = 15 m είλαη ίζν κε 300 J. Να ππνινγίζεηε: 


Γ1) ην κέηξν ηεο δύλακεο F . 
Μονάδες 6 


Γ2) ην ζπληειεζηή ηξηβήο νιίζζεζεο κεηαμύ ηνπ θηβωηίνπ θαη ηνπ δαπέδνπ. 
Μονάδες 6 


Γ3) ην ξπζκό κε ηνλ νπνίν ε πξνζθεξόκελε ζην θηβώηην ελέξγεηα κεηαηξέπεηαη ζε ζεξκόηεηα. 
Μονάδες 6 


Γ4) Τε ρξνληθή ζηηγκή πνπ ην θηβώηην δηέξρεηαη από ηε ζέζε x1, θαηαξγείηαη ε δύλακε F . Να 


ζρεδηάζεηε ην δηάγξακκα ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο ηνπ θηβωηίνπ ζε ζπλάξηεζε κε ηε ζέζε ηνπ x πά-


λω ζηνλ άμνλα, από ηε ζέζε xν = 0, κέρξη ηε ζέζε όπνπ απηό ζηακαηά. 
Μονάδες 7 


Δίλεηαη όηη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο είλαη g = 10 m/s
2
.  
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A












ΘΕΜΑ  Β 


 


B1. Στο κιβώτιο που φαίνεται στο διπλανό σχήμα ασκούνται 


δύο οριζόντιες δυνάμεις 1F  και 2F , με μέτρα F1 = 4 N και 


F2 = 3 N. Το κιβώτιο παραμένει συνεχώς ακίνητο στο οριζόντιο δάπεδο. 


Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση                       


Στο κιβώτιο, ασκείται από το δάπεδο στατική τριβή, η οποία έχει: 


α) φορά προς τα δεξιά και μέτρο ίσο με 1 Ν. 


β) φορά προς τα αριστερά και μέτρο ίσο με 1 Ν. 


γ) φορά προς τα αριστερά και μέτρο ίσο με 7 Ν. 


Μονάδες 4 


Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας                                                


Μονάδες 8 


 


 


Β2. Μικρό σώμα είναι αρχικά ακίνητο πάνω σε λείο 


οριζόντιο επίπεδο και στη θέση xο = 0 ενός οριζόντιου 


άξονα x΄x. Στο σώμα ασκείται οριζόντια δύναμη F  η 


τιμή της οποίας μεταβάλλεται με τη θέση x του 


σώματος, όπως φαίνεται στο διάγραμμα 


 


Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση  


H κινητική ενέργεια του σώματος 


α) από τη θέση xο = 0 m έως τη θέση xΑ παραμένει σταθερή  


β) από τη θέση xΑ έως τη θέση xΒ μειώνεται  


γ) από τη θέση xο = 0 m έως τη θέση xΒ αυξάνεται 


                                                 Μονάδες 4 


Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας                                                


Μονάδες 9 


 


F2 F1 


x xA xB 0 


F 
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A







ΘΕΜΑ Δ 


 


Μικρό βαγονάκι μάζας 10 Kg κινείται σε ευθύγραμμες λείες οριζόντιες τροχιές με ταχύτητα μέτρου 


υο= 10 m/s. Τη χρονική στιγμή t = 0 s στο βαγονάκι ασκείται σταθερή δύναμη ίδιας διεύθυνσης με 


αυτήν της υο, με αποτέλεσμα τη χρονική στιγμή t1 = 4 s να κινείται με την αρχική φορά αλλά με 


ταχύτητα μέτρου  υ1  = 2 m/s. 


Κάποια χρονική στιγμή μετά την t1 η ταχύτητα του μηδενίζεται και στη συνέχεια το βαγονάκι 


κινείται σε αντίθετη σε σχέση με την αρχική του κατεύθυνση.  


Να υπολογίσετε:    


Δ1) Τη τιμή της επιτάχυνσης με την οποία κινείται το βαγονάκι .                      


Μονάδες 6  


Δ2) Το μέτρο της  δύναμης   που ασκήθηκε στο βαγονάκι . 


Μονάδες 6  


Δ3) Το έργο της δύναμης από τη χρονική στιγμή t = 0 s μέχρι τη χρονική στιγμή που η ταχύτητα 


του μηδενίζεται στιγμιαία.   


Μονάδες 6  


Δ4) Να παραστήσετε γραφικά το μέτρο της ταχύτητας του, σε συνάρτηση με το χρόνο σε σύστημα 


βαθμολογημένων αξόνων για το χρονικό διάστημα   0 s → 10 s  


Μονάδες 7  
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A












ΘΔΜΑ  Β 


Β1.   Σηε δηπιαλή εηθόλα παξηζηάλεηαη ην 


δηάγξακκα ηαρύηεηαο-ρξόλνπ ζε κηα 


επζύγξακκε νκαιά κεηαβαιιόκελε θίλεζε.  


Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε:     


Από ην παξαπάλσ δηάγξακκα ζε κπνξεί λα 


ππνινγηζζεί,  


α) κόλν ε επηηάρπλζε ηνπ θηλεηνύ, 


β) κόλν ε κεηαηόπηζε ηνπ θηλεηνύ γηα νξηζκέλν ρξνληθό δηάζηεκα, 


γ) ε επηηάρπλζε θαη  ε κεηαηόπηζε ηνπ θηλεηνύ,                                   


Μονάδες 4 


Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.                                                


Μονάδες 8 


Β2. Κηβώηην βξίζθεηαη αθίλεην ζε ιείν νξηδόληην 


επίπεδν. Τε ρξνληθή ζηηγκή t=0s ζην θηβώηην αζθείηαη 


νξηδόληηα δύλακε ε ηηκή ηεο νπνίαο ζε ζπλάξηεζε κε ην 


ρξόλν δίλεηαη από ην δηάγξακκα πνπ παξηζηάλεηαη ζηε 


δηπιαλή εηθόλα, νπόηε ην θηβώηην αξρίδεη λα θηλείηαη 


θαηά ηε ζεηηθή θνξά ηνπ άμνλα x. 


Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. 


Τε ρξνληθή ζηηγκή t=3s, 


α) ην θηβώηην εμαθνινπζεί λα θηλείηαη θαηά ηε ζεηηθή θνξά ηνπ άμνλα x      


β) Ηξεκεί        


γ) ην θηβώηην θηλείηαη θαηά ηελ αξλεηηθή θνξά ηνπ άμνλα x   


Μονάδες 4 


Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 


Μονάδες 9 
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A







ΘΔΜΑ  Γ 


Αεξόζηαην πνπ άδεην έρεη κάδα m1 = 160 Kg, κεηαθέξεη επηβάηε κε κάδα m2 = 80 Kg θαη έλα ζάθν 


κε άκκν κάδαο m3 = 10 Kg . Τε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s ην αεξόζηαην βξίζθεηαη αθίλεην ζηελ 


επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο θαη αξρίδεη λα αλπςώλεηαη κε ηελ επίδξαζε ηεο θαηαθόξπθεο δύλακεο F  


πνπ αζθείηαη από ηνλ αέξα.  . Δίλεηαη όηη ην κέηξν ηεο  F  είλαη 3000 Ν θαη 
2


m
g 10


s
     . 


Να ππνινγίζεηε: 


 


Γ1) Τελ επηηάρπλζε κε ηελ νπνία αλπςώλεηαη ην αεξόζηαην 


Μονάδες 6 


Γ2) Τελ δύλακε πνπ αζθεί ζηνλ επηβάηε ην δάπεδν ηνπ θαιαζηνύ ηνπ αεξόζηαηνπ  


Μονάδες 5 


 Τε ρξνληθή ζηηγκή πνπ ην αεξόζηαην βξίζθεηαη ζε ύςνο Η = 100 m από ηελ  επηθάλεηα ηνπ 


εδάθνπο αθήλεηαη ν ζάθνο κε άκκν ν νπνίνο θηλείηαη θαηαθόξπθα κε αξρηθή ηαρύηεηα, ηελ 


ηαρύηεηα πνπ είρε ην αεξόζηαην εθείλε ηε ρξνληθή ζηηγκή. Καηά ηε θίλεζε ηνπ ζάθνπ ε επίδξαζε 


ηνπ αέξα ζεσξείηαη ακειεηέα. 


Να ππνινγίζεηε: 


Γ3) Τν ρξνληθό δηάζηεκα από ηε ζηηγκή πνπ αθήλεηαη ν ζάθνο κέρξη λα θηάζεη ζην κέγηζην ύςνο 


από ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο   


Μονάδες 7 


Γ4) Τελ  θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ζάθνπ ηε ζηηγκή πνπ θηάλεη ζην έδαθνο 


Μονάδες 7 
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A












 


ΘΔΜΑ B 


Β1. Τν κέηξν ηεο επηηάρπλζεο ηεο βαξύηεηαο ζηελ επηθάλεηα ηεο Γεο είλαη 6,25 θνξέο κεγαιύ-


ηεξν από ην κέηξν ηεο επηηάρπλζεο ηεο βαξύηεηαο ζηελ επηθάλεηα ηεο Σειήλεο. Τν βάξνο ελόο   


κεηαιιηθνύ θύβνπ, όπωο κεηξάηαη κε ην ίδην δπλακόκεηξν, ζηε Γε είλαη ΒΓ θαη ζηελ επηθάλεηα ηεο 


Σειήλεο είλαη ΒΣ. Αλ ζηνλ ίδην θύβν, αζθεζεί νξηδόληηα δύλακε κέηξνπ F πνπ αξρηθά εξεκεί πάλω 


ζε ιείν νξηδόληην δάπεδν ζηελ επηθάλεηα ηεο Γεο απηόο ζα θηλεζεί κε επηηάρπλζε κέηξνπ aΓ. Αλ 


αζθεζεί νξηδόληηα δύλακε ίδηνπ κέηξνπ F ζηνλ ίδην θύβν πνπ αξρηθά εξεκεί πάλω ζε ιείν νξηδό-


ληην δάπεδν ζηελ επηθάλεηα ηεο Σειήλεο απηόο ζα απνθηήζεη επηηάρπλζε κέηξνπ aΣ. Η επίδξαζε 


ηνπ αέξα, όπνπ ππάξρεη ζεωξείηαη ακειεηέα.  


             Α) Να επηιέμεηε ηελ ζωζηή απάληεζε. 


Γηα ηα κέηξα ηωλ βαξώλ θαη ηωλ επηηαρύλζεωλ πνπ απνθηά ν θύβνο ηζρύνπλ νη ζρέζεηο:  


α)  ΒΓ = 6,25ΒΣ   θαη   aΓ = 6,25 aΣ                   


β)  ΒΓ  = 6,25 ΒΣ θαη  aΓ = aΣ      


γ)   ΒΓ =ΒΣ  θαη  aΓ = 6,25 aΣ      


Μονάδες 4 


Β)  Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.                                                


Μονάδες 8 


 


B2. Μία κπίιηα ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s, βξίζθεηαη αξρηθά 


αθίλεηε ζηελ ζέζε x = 0 s ηνπ νξηδόληηνπ άμνλα x΄x. Η κπίιηα ηε 


ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s, αξρίδεη λα θηλείηαη θαη ε  ηηκή ηεο ηαρύ-


ηεηαο ηεο ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν παξηζηάλεηαη ζην δηπιαλό 


δηάγξακκα. Με s θαη Δx ζπκβνιίδνπκε    αληίζηνηρα ην δηάζηεκα 


πνπ δηαλύεη ε κπίιηα θαη ηε κεηαηόπηζε ηεο ζην ρξνληθό δηάζηε-


κα s 30  s 0  .  


           Α)  Να επηιέμεηε ηελ ζωζηή απάληεζε.                                  


            Γηα ηηο ηηκέο ηωλ κεγεζώλ s θαη Δx ηζρύεη:     


α)  s = Δx = 125 m            


β)  s = 30 m θαη Δx = 10 m               


γ)  s = 125 m θαη Δx = 75 m.  


Μονάδες 4 


Β)    Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.                                                


Μονάδες 9 


 t s0 10


 sm /


10 


20 


-5 


25 30 
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A







ΘΔΜΑ  Γ 


Μηθξό ζώκα κάδαο m = 400 g βξίζθεηαη αξρηθά αθί-


λεην ζε νξηδόληην δάπεδν. Ο ζπληειεζηήο ηξηβήο νιί-


ζζεζεο κεηαμύ ζώκαηνο θαη δαπέδνπ είλαη μ = 0,25. 


Τε ρξνληθή ζηηγκή  t = 0 s ζην ζώκα αζθείηαη νξηδό-


ληηα δύλακε F



 ζηαζεξήο ηηκήο κε ηνλ ρξόλν όπωο 


θαίλεηαη ζην δηπιαλό δηάγξακκα.    


Δίλεηαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο 
2


m
g = 10


s
 θαη όηη 


ε επίδξαζε ηνπ αέξα είλαη ακειεηέα. 


Να ππνινγίζεηε: 


Γ1) Τν κέηξν ηεο επηηάρπλζεο ηνπ ζώκαηνο ηε ρξνληθή ζηηγκή t1 = 3 s, 


Μονάδες 8 


Γ2) ηε κεηαηόπηζε ηνπ ζώκαηνο ζηε ρξνληθή δηάξθεηα 0 s →5 s, 


Μονάδες 5 


Γ3) ην έξγν ηεο δύλακεο F ζηε ρξνληθή δηάξθεηα 0 s →5 sec, 


Μονάδες 5 


Γ4) ηελ θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ζώκαηνο ηε ρξνληθή ζηηγκή t1 = 3 s. 


Μονάδες 7  


 


t (s) 5 


5 


0 


F (N) 
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A












ΘΔΜΑ  Β 


 


Β1.  Έλαο κεηεσξίηεο πέθηεη θαηαθόξπθα πξνο ηε γε.  


Α) Όηαλ ν κεηεσξίηεο βξίζθεηαη ζε έλα ζεκείν εθηόο ηεο αηκόζθαηξαο  λα ζρεδηάζεηε ηηο δπλάκεηο 


αιιειεπίδξαζεο Γεο  - κεηεσξίηε θαη λα ζπγθξίλεηε ηα κέηξα ηνπο 


Μονάδες 6 


Β) Έλαο καζεηήο ηζρπξίδεηαη όηη θαη ε γε θηλείηαη πξνο ην κεηεσξίηε κε αληίζεηε επηηάρπλζε από 


απηήλ ηνπ κεηεσξίηε. Να ζρνιηάζεηε αηηηνινγεκέλα ηελ άπνςε ηνπ.                                                


Μονάδες 6 


 


 


Β2.   Έλα θνξηεγό θαη έλα ΙΧ απηνθίλεην θηλνύληαη επζύγξακκα ζε νξηδόληην δξόκν κε ηελ ίδηα 


ζηαζεξή ηαρύηεηα ην έλα δίπια ζην άιιν. Οη δπν νδεγνί βιέπνπλ ην θίηξηλν ρξώκα ελόο θσηεηλνύ 


ζεκαηνδόηε θαη θξελάξνπλ ηαπηόρξνλα νπόηε νη ηξνρνί ησλ νρεκάησλ αξρίδνπλ λα νιηζζαίλνπλ 


ζην έδαθνο. Ο ζπληειεζηήο ηξηβήο νιίζζεζεο κεηαμύ ηνπ εδάθνπο θαη ησλ ειαζηηθώλ ηνπ 


απηνθηλήηνπ έρεη ηελ ίδηα ηηκή θαη γηα ηα δπν νρήκαηα. Η αληίζηαζε ηνπ αέξα ζεσξείηαη ακειεηέα. 


 


 Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε: 


Τν ΙΧ απηνθίλεην ζα ζηακαηήζεη, 


α) κπξνζηά από ην θνξηεγό    β) πίζσ από ην θνξηεγό    γ) δίπια ζην θνξηεγό 


Μονάδες 4 


Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο  


Μονάδες 9 
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A







ΘΔΜΑ  Γ 


 


Σπξκόο ηνπ κεηξό απνηειείηαη από 10 βαγόληα κάδαο 15.000 Kg ην θαζέλα. Τε ρξνληθή ζηηγκή      


t0 = 0 s ν ζπξκόο μεθηλά από θάπνην ζηαζκό θαη θηλείηαη κε ζηαζεξή επηηάρπλζε 
2


m
2


s
 γηα ρξνληθό 


δηάζηεκα 12 s. Σηε ζπλέρεηα θηλείηαη κε ζηαζεξή ηαρύηεηα γηα ρξνληθό δηάζηεκα 30 s θαη ηέινο 


θηλείηαη κε ζηαζεξή επηβξάδπλζε 
2


m
4


s
 κέρξη λα ζηακαηήζεη ζηνλ επόκελν ζηαζκό. Η θίλεζε ηνπ 


ζπξκνύ γίλεηαη ζε επζύγξακκε ηξνρηά ελώ ε δύλακε πνπ αζθείηαη από ηε κεραλή ηνπ ζπξκνύ 


δηαηεξείηαη ζηαζεξή θαη ίδηνπ κέηξνπ ζηελ επηηαρπλόκελε θαη ηελ νκαιή θίλεζε.  Η αληίζηαζε ηνπ 


αέξα είλαη ακειεηέα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ κεηαβαιιόκελσλ θηλήζεσλ θαη αζθείηαη κόλν θαηά ηε 


δηάξθεηα ηεο νκαιήο θίλεζεο. 


Γ1) Να θαηαζθεπάζεηε ηε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο ηηκήο ηεο ηαρύηεηαο ηνπ ζπξκνύ γηα ην ρξνληθό 


δηάζηεκα ηεο θίλεζεο κεηαμύ ησλ δπν ζηαζκώλ.   


Μονάδες 6 


Γ2) Να ππνινγίζεηε ηε κέζε ηαρύηεηα ηνπ ζπξκνύ θαηά ηε θίλεζε ηνπ κεηαμύ ησλ ζηαζκώλ. 


Μονάδες 7 


Γ3) λα ππνινγίζεηε ηελ ηζρύ πνπ αλέπηπμε ε κεραλή ηνπ ζπξκνύ θαηά ηε θίλεζε ηνπ κε ζηαζεξή 


ηαρύηεηα. 


Μονάδες 6 


Γ4) λα ππνινγίζεηε ην πνζό ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο ηνπ ζπξκνύ πνπ κεηαηξάπεθε ζε ζεξκόηεηα 


θαηά ηελ επηβξάδπλζε ηνπ. 


Μονάδες 6 
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A












 


ΘΕΜΑ  Β 


 


B1. Από ένα βράχο ύψους H από την επιφάνεια της θάλασσας εκτοξεύουμε μια πέτρα Α 


κατακόρυφα προς τα κάτω με ταχύτητα μέτρου υ και μια πέτρα Β ίσης μάζας με την Α, 


κατακόρυφα προς τα πάνω, με ταχύτητα ίδιου μέτρου με την πέτρα Α.  


Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση 


Aν η αντίσταση του αέρα θεωρηθεί αμελητέα, τότε για τις κινητικές ενέργειες ΚΑ και ΚΒ 


των πετρών ακριβώς πριν εισέλθουν στη θάλασσα ισχύει: 


α) ΚΑ > ΚΒ    β) ΚΑ < ΚΒ    γ) ΚΑ = ΚΒ 


 


Μονάδες 4 


Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας  


Μονάδες 8 


 


Β2. Κιβώτιο βρίσκεται ακίνητο σε λείο οριζόντιο επίπεδο. 


Τη χρονική στιγμή t = 0 s στο κιβώτιο ασκείται οριζόντια 


(συνισταμένη) δύναμη η τιμή της οποίας σε συνάρτηση με το 


χρόνο δίνεται από το διάγραμμα στη διπλανή εικόνα.  


Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση. 


Το κιβώτιο κινείται με: 


α) τη μέγιστη κατά μέτρο επιτάχυνση και τη μέγιστη κατά μέτρο ταχύτητα τη χρονική 


στιγμή t1      


β) τη μέγιστη κατά μέτρο επιτάχυνση και τη μέγιστη κατά μέτρο ταχύτητα τη χρονική 


στιγμή t2            


γ) τη μέγιστη κατά μέτρο επιτάχυνση τη χρονική στιγμή t1 και τη μέγιστη κατά μέτρο 


ταχύτητα τη χρονική στιγμή t2 


Μονάδες 4 


Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας                                                


Μονάδες 9 
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A







 


ΘΕΜΑ  Δ 


 


Μικρό σώμα μάζας m = 400 g βρίσκεται αρχικά ακίνητο σε οριζόντιο επίπεδο με το οποίο 


εμφανίζει συντελεστή τριβής ολίσθησης μ = 0,25. Τη χρονική στιγμή t = 0 ασκείται στο σώμα 


οριζόντια σταθερή δύναμη F  μέτρου ίσου με 5 Ν, μέχρι τη χρονική στιγμή t = 5 s, όπου 


καταργείται. Δίνεται ότι η επιτάχυνση της βαρύτητας είναι 10
2


m
g


s
  και ότι η επίδραση του αέρα 


θεωρείται αμελητέα.   


       Για το χρονικό διάστημα που ασκείται η δύναμη: 


Δ1) να υπολογίσετε το μέτρο της επιτάχυνσης με την οποία κινείται το σώμα 


  Μονάδες 7 


Δ2) να σχεδιάσετε σε βαθμολογημένους άξονες το διάγραμμα  ταχύτητας - χρόνου (υ-t). 


       Μονάδες 5 


Δ3) να υπολογίσετε το έργο της δύναμης F  . 


    Μονάδες 6 


Δ4) να υπολογίσετε το μέσο ρυθμό με τον οποίο η προσφερόμενη στο σώμα ενέργεια μετατρέπεται 


σε θερμότητα      


Μονάδες 7 
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A












 


 


ΘΔΜΑ  Β 


 


Β1. Έλαο αζηξνλαύηεο ηνπ κέιινληνο πξνζεδαθίδεηαη ζε έλα πιαλήηε. Πξνθεηκέλνπ λα κεηξήζεη 


ηελ επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο αθήλεη από θάπνην ύςνο κηα κηθξή κεηαιιηθή ζθαίξα ε νπνία 


θηάλεη ζην έδαθνο κεηά από ρξνληθό δηάζηεκα 2 s. Ο αζηξνλαύηεο είρε επαλαιάβεη ην ίδην 


αθξηβώο πείξακα ζηε γε θαη είρε κεηξήζεη ρξνληθό δηάζηεκα  1 s. 


 


Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε: 


Αλ ν αζηξνλαύηεο γλσξίδεη όηη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο ζηε γε είλαη 
2


m
g 10


s
  θαη ακειώληαο 


γεληθά ηελ επίδξαζε ηνπ αέξα ζπκπεξαίλεη όηη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο ζηνλ πιαλήηε είλαη:  


α) 
2


m
2,5


s
        β) 


2


m
5


s
        γ) 


2


m
20


s
 


Μονάδες 4 


Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο                                                


Μονάδες 8         


 


 


 


Β2.   Έλαο αζιεηήο πεηάεη κηα κπάια θαηαθόξπθα πξνο ηα πάλσ πνπ θηάλεη ζε κέγηζην ύςνο (από 


ην ρέξη ηνπ) H. Η επίδξαζε ηνπ αέξα ζεσξείηαη ακειεηέα. 


 


Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε: 


Τν ύςνο ζην νπνίν ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο ηεο κπάιαο είλαη ην κηζό ηνπ αξρηθνύ ηεο είλαη ίζν κε 


α) 
Η


4
                  β) 


Η


2
                 γ) 


3 Η


4



           


Μονάδες 4 


Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο  


Μονάδες 9 
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A







 


 


ΘΔΜΑ  Γ 


 


Αζιεηήο ηνπ δξόκνπ ησλ 100 m κάδαο 80Kg ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s μεθηλά από ηελ εξεκία θαη 


θηλείηαη επζύγξακκα. Σε όιε ηε δηάξθεηα ηεο δηαδξνκήο ηνπ ε νξηδόληηα ζπληζηώζα ηεο δύλακεο 


ΟF πνπ αζθεί ην έδαθνο ζηνλ αζιεηή θαηά ηε θαηεύζπλζε ηεο θίλεζεο ηνπ έρεη κέηξν  FO = 600 N. 


Σπγρξόλσο ν αέξαο αζθεί δύλακε ζηνλ αζιεηή (αληίζηαζε) πνπ ε θαηεύζπλζεο ηεο είλαη αληίζεηε 


ηεο ηαρύηεηαο ηνπ αζιεηή. Αξρηθά ε αληίζηαζε ηνπ αέξα έρεη κέηξν 400 Ν θαη ηε ρξνληθή ζηηγκή t1 


απμάλεηαη αθαξηαία ζηα 600 Ν νπόηε θαη δηαηεξείηαη ζηαζεξή κέρξη ηνλ ηεξκαηηζκό. Η κέγηζηε 


ηζρύο πνπ αλαπηύζζεη ν αζιεηήο ώζηε λα κπνξεί λα αζθεί ζην έδαθνο ηελ αλαγθαία νξηδόληηα 


ζπληζηώζα ηεο δύλακεο είλαη ίζε κε 610
3
W. Δίλεηαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο 


2


m
g 10


s
 .  


Να πξνζδηνξίζεηε : 


Γ1) ηα είδε ησλ θηλήζεσλ πνπ εθηειεί ν αζιεηήο θαζώο θαη ηε ηηκή ηεο επηηάρπλζεο ζε όιν ην 


κήθνο ηεο δηαδξνκήο. 


Μονάδες 7 


Γ2) ην κέηξν ηεο δύλακεο πνπ αζθείηαη από ηo έδαθνο ζηνλ αζιεηή θαηά ην ζηάδην ηεο 


επηηαρπλόκελεο θίλεζεο ηνπ 


Μονάδες 6 


Γ3) ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ αιιάδεη ην είδνο ηεο θίλεζεο ηνπ αζιεηή. 


Μονάδες 6 


Γ4)  ηελ επίδνζε ηνπ αζιεηή, δειαδή ην ζπλνιηθό ρξνληθό δηάζηεκα πνπ απαηηείηαη γηα λα 


δηαλύζεη ηελ απόζηαζε ησλ 100 m. 


Μονάδες 6 
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A












ΘΔΜΑ Β 


 


Β1)  Έλα ζώκα κάδαο m θηλείηαη ζε νξηδόληην δάπεδν κε ζηαζεξή ηαρύηεηα κέηξνπ υν. Τε ρξνληθή 


ζηηγκή t = 0 αζθείηαη ζην ζώκα ζηαζεξή ζπληζηακέλε δύλακε κέηξνπ F, αληίξξνπε ηεο ηαρύηεηαο 


ηνπ, κέρξη λα ζηακαηήζεη. 


Α) Να επηιέμεηε ηε ζωζηή πξόηαζε. 


Από ηα παξαθάηω δηαγξάκκαηα απηό πνπ δείρλεη ζωζηά πωο κεηαβάιιεηαη ε αιγεβξηθή ηηκή ηεο 


ηαρύηεηαο ηνπ ζώκαηνο ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν, είλαη: 


α) ην Α    β) ην Β    γ) ην Γ 


Μονάδες 4 


Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.  


Μονάδες 8 


 


 


Β2)  Έλα ζώκα κάδαο m είλαη αξρηθά αθίλεην ζε νξηδόληην δάπεδν. Σην ζώκα αζθείηαη ζηαζεξή 


νξηδόληηα δύλακε κέηξνπ F θαη ην ζώκα αξρίδεη λα θηλείηαη ζην νξηδόληην δάπεδν κε επηηάρπλζε 


ίζε κε α. Αλ ζην ίδην ζώκα αζθεζεί δύλακε κέηξνπ 2F, ηόηε θηλείηαη κε επηηάρπλζε κέηξνπ 3α.  


Α) Να επηιέμεηε ηε ζωζηή πξόηαζε. 


Απηό πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξαπάλω δηαηύπωζε: 


α) είλαη ζωζηό κόλν αλ ε ηξηβή νιίζζεζεο έρεη κέηξν ίζν κε 
2


F
. 


β) είλαη ζωζηό κόλν αλ ην δάπεδν είλαη ιείν, νπόηε ε ηξηβή νιίζζεζεο είλαη ίζε κε κεδέλ. 


γ) δελ είλαη ζωζηό αθνύ ην ζώκα δε κπνξεί λα απνθηήζεη επηηάρπλζε κεγαιύηεξε ηνπ 2α. 


 


Μονάδες 4 


Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 


Μονάδες 9 


 


 


 


t


υ


0


νυ


t
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0
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t


υ
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A







ΘΔΜΑ Γ 


 


Έλα θηβώηην κάδαο 8 kg βξίζθεηαη αξρηθά αθίλεην ζε έλα ζεκείν νξηδόληηνπ δαπέδνπ. Τε ρξνληθή 


ζηηγκή t = 0 έλαο καζεηήο αζθεί ζην θηβώηην νξηδόληηα δύλακε F , θαη ην θηβώηην αξρίδεη λα θηλεί-


ηαη θαηά κήθνο κηαο επζείαο πνπ ηαπηίδεηαη κε ηνλ νξηδόληην άμνλα x΄x. Η αιγεβξηθή ηηκή ηεο δύ-


λακεο κεηαβάιιεηαη κε ηε ζέζε x ηνπ ζώκαηνο, ζύκθωλα κε ηε ζρέζε 100 20F x  , (όπνπ F ζε 


Ν θαη x ζε m) κέρξη ηε ζηηγκή πνπ κεδελίδεηαη θαη ζηε ζπλέρεηα θαηαξγείηαη. Τν θηβώηην βξίζθεηαη 


αξρηθά ζηε ζέζε xν = 0 ηνπ άμνλα θαη θαηά ηελ θίλεζε ηνπ δέρεηαη από ην δάπεδν ζηαζεξή δύλακε 


ηξηβήο κέηξνπ 30 Ν. 


Γ1) Να πξνζδηνξίζεηε ηε ζέζε ηνπ θηβωηίνπ ζηελ νπνία κεδελίδεηαη ην κέηξν ηεο δύλακεο F . 


Μονάδες 5 


Γ2) Να ππνινγίζεηε ην έξγν ηεο δύλακεο F , από ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0, κέρξη ηε ρξνληθή ζηηγκή 


πνπ κεδελίδεηαη. 


Μονάδες 6 


Γ3) Να ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο ηνπ θηβωηίνπ ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ κεδελίδεηαη ε 


δύλακε F . 


Μονάδες 6 


Γ4) Να βξείηε πόζν δηάζηεκα δηαλύεη ην θηβώηην επηβξαδπλόκελν, ζηε ρξνληθή δηάξθεηα πνπ ελεξ-


γεί ε δύλακε F . 


Μονάδες 8 


Γίλεηαη όηη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο είλαη g = 10 m/s
2
.  
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A












ΘΔΜΑ  Β 


Β1. Η ηαρύηεηα δηάδνζεο ηνπ ήρνπ ζηνλ αέξα είλαη ίζε κε 340m/s.  


Α) Να επηιέμεηε ηελ ζωζηή απάληεζε.                                                   


Αλ βξίζθεζηε 1190 m καθξηά από ζεκείν πνπ μεζπά θεξαπλόο, ζα αθνύζεηε 


ηε βξνληή πνπ ηνλ αθνινπζεί: 


  α) κεηά από 3 s     β) κεηά από 3,5 s      γ) κεηά από 4 s 


Μονάδες 4 


Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.                                                


Μονάδες 8 


 


Β2. Έλα θνξηεγό θαη έλα Ι.Χ. επηβαηεγό απηνθίλεην θηλνύληαη κε ηαρύηεηεο ίζνπ κέηξνπ ζε 


επζύγξακκν  νξηδόληην δξόκν. Κάπνηα ρξνληθή ζηηγκή νη νδεγνί ηνπο εθαξκόδνπλ ηα θξέλα     


πξνθαιώληαο θαη ζηα δύν νρήκαηα ζπληζηακέλε δύλακε ίδηνπ κέηξνπ θαη αληίξξνπε ηεο ηαρύηεηαο 


ηνπο.  


Α) Να επηιέμεηε ηελ ζωζηή απάληεζε.                                                   


Τν όρεκα πνπ ζα δηαλύζεη κεγαιύηεξν δηάζηεκα από ηε ζηηγκή πνπ άξρηζε λα 


επηβξαδύλεηαη, κέρξη λα ζηακαηήζεη είλαη:  


α)  ην θνξηεγό. 


β)  ην Ι.Χ. επηβαηεγό.  


γ)  θαλέλα από ηα δύν, αθνύ ζα δηαλύζνπλ ην ίδην δηάζηεκα. 


Μονάδες 4 


Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.                                                


Μονάδες 9 


 


 


 


27/05/2014 ΦΥΣΙΚΗ Page 1 of 2


ΑΡΙΣΤΟΒΑΘΜΙΟ 
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ


ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 


A







ΘΔΜΑ Γ 


Έλα κηθξό ζώκα κάδαο 2 Kg βξίζθεηαη αξρηθά αθίλεην ζε νξηδόληην δάπεδν, ζηε ζέζε x = 0 m ηνπ 


νξηδόληηνπ πξνζαλαηνιηζκέλνπ άμνλα Οx. Τε ρξνληθή ζηηγκή  t = 0 s αζθνύκε ζην ζώκα            


νξηδόληηα δύλακε  F



ε ηηκή ηεο νπνίαο κεηαβάιιεηαη κε ηε ζέζε ηνπ ζώκαηνο ζύκθωλα κε ηε   


ζρέζε F = 24 – 2x  (x  ζε m , F ζε N) θαη ην ζώκα αξρίδεη λα θηλείηαη πάλω ζην νξηδόληην δάπεδν. 


Η δύλακε F



 θαηαξγείηαη ακέζωο κεηά ην κεδεληζκό ηεο.    


Ο ζπληειεζηήο ηξηβήο νιίζζεζεο κεηαμύ ζώκαηνο θαη δαπέδνπ είλαη μ = 0,2.  Δίλεηαη ε επηηάρπλζε 


ηεο βαξύηεηαο 
2


m
g = 10


s
 θαη όηη ε επίδξαζε ηνπ αέξα ζεωξείηαη ακειεηέα. 


Γ1) Να θαηαζθεπάζεηε ην δηάγξακκα ηνπ κέηξνπ ηεο δύλακεο F



 
ζε ζπλάξηεζε κε ηε ζέζε  x, κέ-


ρξη ηε ζέζε πνπ ε  F



  κεδελίδεηαη  θαη ζηε ζπλέρεηα λα ππνινγίζεηε ην έξγν ηεο   γηα ηε κεηαηόπη-


ζε ηνπ ζώκαηνο από ηε ζέζε  x = 0 m κέρξη ηε ζέζε κεδεληζκνύ ηεο.                                        


                                                                                                                                          Μονάδες 6   


Γ2)  Να ππνινγίζεηε ηελ θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ζώκαηνο ζηε ζέζε πνπ κεδελίδεηαη ε  F



. 


                                                                                                                                          Μονάδες 7   


Γ3)  Μεηά ηε θαηάξγεζε ηεο F



  ην ζώκα ζπλερίδεη ηε θίλεζε ηνπ κε ηελ επίδξαζε ηεο ηξηβήο κέ-


ρξη λα ζηακαηήζεη. Να ππνινγίζεηε ην έξγν ηεο ηξηβήο θαηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο θίλεζεο.  


                                                                                                                                           Μονάδες 6     


 Γ4)  Σε θάπνηα ζέζε πξηλ ην κεδεληζκό ηεο F



 ε επηηάρπλζε ηνπ ζώκαηνο είλαη κεδέλ. Να πξνζ-


δηνξίζεηε απηή ηε ζέζε.                                                                                                                     


                                                                                                                                           Μονάδες 6     
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A












 


ΘΕΜΑ  Β 


 


Β1) Α) Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα με τις τιμές της κινητικής, δυναμικής και 


μηχανικής ενέργειας σώματος που εκτελεί ελεύθερη πτώση. Η επίδραση του αέρα θεωρείται 


αμελητέα.  


 


 


 


 


 


 


 


Μονάδες 7 


Β) Να αιτιολογήσετε τις τιμές που επιλέξατε                                                


Μονάδες 5 


Β2) Η Μαρία και η Αλίκη μαθήτριες της Α΄ Λυκείου, στέκονται ακίνητες στη μέση ενός 


παγοδρομίου, φορώντας τα παγοπέδιλα τους και κοιτάζοντας η μία την άλλη. Η Μαρία έχει 


μεγαλύτερη μάζα από την Αλίκη. Κάποια χρονική στιγμή σπρώχνει η μία την άλλη με αποτέλεσμα 


να αρχίσουν να κινούνται πάνω στον πάγο.  


Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση. 


Αν τα μέτρα των επιταχύνσεων που αποκτούν η Μαρία και η Αλίκη, αμέσως μετά την ώθηση που 


δίνει η μία στην άλλη, είναι αΜ και αΑ αντίστοιχα  τότε ισχύει:  


α)  αΜ = αΑ    β)  αΜ > αΑ    γ)  αΜ < αΑ 


Μονάδες 4 


 Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.  


Μονάδες 9 


 


Κινητική 


Ενέργεια (J) 


Δυναμική 


 Ενέργεια (J) 


Μηχανική 


Ενέργεια (J) 


0 80  


20   


 40  


80   
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A







 


ΘΕΜΑ Δ 


 


Ένα μικρό σώμα μάζας 2 Kg βρίσκεται αρχικά ακίνητο σε οριζόντιο δάπεδο, στη θέση x = 0 m του 


οριζόντιου προσανατολισμένου άξονα Οx. Τη χρονική στιγμή  t = 0 s ασκούμε στο σώμα  


οριζόντια δύναμη   η τιμή της οποίας μεταβάλλεται με τη θέση του σώματος σύμφωνα με τη 


σχέση F = 24 – 2x  (x  σε m , F σε N) και το σώμα αρχίζει να κινείται πάνω στο οριζόντιο δάπεδο. 


Η δύναμη F καταργείται αμέσως μετά το μηδενισμό της.   Ο συντελεστής τριβής ολίσθησης μεταξύ 


σώματος και δαπέδου είναι μ = 0,2.  Δίνεται η επιτάχυνση της βαρύτητας 
2


m
g = 10


s
 και ότι η 


επίδραση του αέρα θεωρείται αμελητέα. 


Δ1) Να κατασκευάσετε το διάγραμμα του μέτρου της δύναμης 
 
σε συνάρτηση με τη θέση  x, μέχρι 


τη θέση που η    μηδενίζεται  και στη συνέχεια να υπολογίσετε το έργο της   για τη μετατόπιση 


του σώματος από τη θέση  x = 0 m μέχρι τη θέση μηδενισμού της.                                        


                                                                                                                                          Μονάδες 7 


Δ2) Να υπολογίσετε το έργο της τριβής από τη θέση x=0 μέχρι τη θέση που μηδενίζεται η δύναμη 


F. 


     Μονάδες 6   


Δ3)  Να υπολογίσετε την κινητική ενέργεια του σώματος στη θέση που μηδενίζεται η  . 


                                                                                                                                           Μονάδες 6     


 Δ4)  Σε κάποια θέση πριν το μηδενισμό της    το σώμα κινείται με ταχύτητα μέγιστου μέτρου, να 


προσδιορίσετε αυτή τη θέση καθώς και το μέτρο της ταχύτητας του σώματος σε αυτή.                                                                                                                     


                                                                                                                                           Μονάδες 6     
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A












ΘΔΜΑ  Β 


 


Β1. Έλα κηθξό ζώκα θξέκεηαη κέζσ 


ζρνηληνύ πνπ ζεσξείηαη αβαξέο από ην 


ηαβάλη(ζρήκα 1).Έλαο καζεηήο ζρεδηάδεη 


ζσζηά ηηο δπλάκεηο πνπ αζθνύληαη ζην 


ζθνηλί (ζρήκα 2) θαη θάλεη ηνλ εμήο 


ζπιινγηζκό: «Σύκθσλα κε ηνλ 3
νπ


  Νόκν 


ηνπ Νεύησλα. νη δπλάκεηο Α θαη Α΄ είλαη 


αληίζεηεο».  


Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε 


α) ν ζπιινγηζκόο ηνπ καζεηή είλαη ζσζηόο   


β) ν ζπιινγηζκόο ηνπ καζεηή είλαη ιάζνο 


γ) δελ έρεη επαξθή ζηνηρεία γηα λα ζρεδηάζεη ηηο δπλάκεηο 


Μονάδες 4 


Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο                                                


Μονάδες 8 


 


 


Β2. Σε κηα ζηηγκή απξνζεμίαο μεθεύγεη ην ζθπξί από ηα ρέξηα θάπνηνπ εξγάηε πνπ δνπιεύεη ζηελ 


ηαξάηζα ελόο πνιπώξνθνπ θηεξίνπ. Έλα δεπηεξόιεπην αξγόηεξα ην ζθπξί βξίζθεηαη έλαλ όξνθν 


πην θάησ από ηελ ηαξάηζα ηνπ θηεξίνπ. 


Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε 


Αλ ζεσξήζεηε ηελ επίδξαζε ηνπ αέξα ακειεηέα, ηελ επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο ζηαζεξή θαη ηελ 


πςνκεηξηθή δηαθνξά ησλ δηαδνρηθώλ νξόθσλ ίδηα ηόηε έπεηηα από έλα αθόκε δεπηεξόιεπην ην 


ζθπξί ζα βξίζθεηαη ζε ζρέζε κε ηελ ηαξάηζα: 


α) Τέζζεξηο νξόθνπο πην θάησ   β) Δύν νξόθνπο πην θάησ γ) Τξεηο νξόθνπο πην θάησ. 


Μονάδες 4 


 Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 


Μονάδες  9 


 


A’


A


Σρήκα 1 


Σρήκα 2 
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A







ΘΔΜΑ Γ 


 


Κηβώηην κάδαο 40 Kg  αξρηθά είλαη αθίλεην πάλσ ζε ιείν νξηδόληην επίπεδν. Τε ρξνληθή ζηηγκή t = 


0  αζθείηαη ζην θηβώηην   ζηαζεξή νξηδόληηα δύλακε  κέηξνπ  F1 = 80 Ν . Tε ζηηγκή  όηαλ ην 


ζώκα έρεη κεηαηνπηζηεί θαηά ρ=16 m, θαηαξγείηαη ε δύλακε   θαη ηελ ίδηα ζηηγκή αξρίδεη λα 


αζθείηαη πάλσ ζην ζώκα αληίξξνπε δύλακε κέηξνπ F2 = 10 Ν κε απνηέιεζκα ην ζώκα λα 


ζηακαηήζεη ηε ζηηγκή                                                


Γ1)  Να ππνινγίζεηε ηελ ηαρύηεηα ηνπ ζώκαηνο όηαλ έρεη κεηαηνπηζηεί θαηά  x = 16 m  από ηελ 


αξρηθή ηνπ ζέζε                                                                                                                     


Μονάδες 6 


Γ2)  Να παξαζηήζεηε γξαθηθά ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο, ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν ζε ζύζηεκα 


βαζκνινγεκέλσλ αμόλσλ γηα όιε ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο θίλεζεο.                                  


Μονάδες 8 


Γ3)   Να ππνινγίζεηε ηελ κεηαηόπηζε ζηε ρξνληθή δηάξθεηα                                                  


Μονάδες 6                


Γ4)   Να ππνινγίζεηε ην έξγν ηεο   ζηε ρξνληθή δηάξθεηα                                 


Μονάδες 5  
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A












ΘΔΜΑ Β 


 


Β1. Μία κπάια θηλείηαη ππό ηελ επίδξαζε κόλν ηνπ βάξνπο ηεο θαη δηέξρεηαη δηαδνρηθά από ηα 


ζεκεία Α, Β, Γ.  


Α) Αθνύ κεηαθέξεηε ηνλ παξαθάηω πίλαθα ζηελ θόιια ζαο  λα ηνλ ζπκπιεξώζεηε. Σηνλ 


πίλαθα δίλνληαη θάπνηεο από ηηο ηηκέο ηεο θηλεηηθήο, ηεο δπλακηθήο θαη ηεο κεραληθήο ελέξγεηαο 


ηεο κπάιαο ζηα ζεκεία  Α, Β, Γ.  


 


Σεκείν Κηλεηηθή ελέξγεηα (J) Γπλακηθή ελέξγεηα (J) Μεραληθή ελέξγεηα (J) 


Α  80 100 


Β 40   


Γ  10  


 Μονάδες 4 


Β) Να εμεγήζεηε πωο ππνινγίζαηε θάζε ηηκή ελέξγεηαο κε ηελ νπνία ζπκπιεξώζαηε ηνλ 


πίλαθα.  


Μονάδες 8 


 


 


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


θαηεβαίλεη θαηαθόξπθα κε επηηάρπλζε κέηξνπ 
g


2
, όπνπ g ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο.  


Α) Να επηιέμεηε ηελ ζωζηή απάληεζε:                                                   


 Αλ ε αληίζηαζε ηνπ αέξα είλαη ακειεηέα, ηόηε γηα ην κέηξν F ηεο δύλακεο F  θαη ην κέηξν 


Β ηνπ βάξνπο ηνπ θηβωηίνπ ηζρύεη  .  


α) 
Β


F = 
2


                       β) F = 2Β                       γ) F = Β                          


Μονάδες 4 


Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο                                                


Μονάδες 9 
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A







ΘΔΜΑ  Γ 


 


Σην δηπιαλό δηάγξακκα  θαίλεηαη ε 


γξαθηθή παξάζηαζε ηεο ηηκήο ηεο 


ηαρύηεηαο ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν 


γηα έλα ζώκα κάδαο m = 2 kg πνπ 


θηλείηαη ζε νξηδόληην επζύγξακκν 


δξόκν.  


Γ1) Αληιώληαο πιεξνθνξίεο από ην 


δηάγξακκα λα ππνινγίζεηε ηελ ηηκή ηεο 


επηηάρπλζεο κε ηελ νπνία θηλείηαη ην 


ζώκα ζηα ρξνληθά δηαζηήκαηα, 0 s   10 s, 10 s   20 s θαη  20 s   30 s. 


Μονάδες 6 


Γ2) Να θαηαζθεπάζεηε ηε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο αιγεβξηθήο ηηκήο ηεο επηηάρπλζεο ηνπ ζώκαηνο 


ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν ζε βαζκνινγεκέλνπο άμνλεο γηα ηo ρξνληθό δηάζηεκα από  0 s   30 s. 


Μονάδες 6 


Γ3) Να ππνινγίζεηε ηε κέζε ηαρύηεηα ηνπ ζώκαηνο γηα ηo ρξνληθό δηάζηεκα από  0 s   30 s. 


Μονάδες 6 


Γ4) Να ππνινγίζεηε ην έξγν ηεο ζπληζηακέλεο δύλακεο γηα ηo ρξνληθό δηάζηεκα από  10 s   30 s.  


Μονάδες 7 
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A












ΘΔΜΑ  Β 


 


Β1) Έλαο ζθηέξ θηλείηαη επζύγξακκα. Η γξαθηθή παξάζηαζε ηεο ζέζεο 


ηνπ ζθηέξ ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν είλαη παξαβνιή θαη παξηζηάλεηαη 


ζην δηπιαλό δηάγξακκα.  


Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε. 


Από ην δηάγξακκα απηό ζπκπεξαίλνπκε όηη ε θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ 


ζθηέξ: 


α) απμάλεηαη.   β) κεηώλεηαη  γ) δε κεηαβάιιεηαη 


Μονάδες 4 


Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 


Μονάδες 8 


 


 


Β2) Έλαο κηθξόο γεξαλόο (Κιαξθ) αλπςώλεη έλα θηβώηην κάδαο m από ην έδαθνο θαη ην ηνπνζεηεί 


ζηελ θαξόηζα ελόο θνξηεγνύ πνπ βξίζθεηαη ζε ύςνο 1,2 m πάλσ από ην έδαθνο (δηαδξνκή 1).  


Σηε ζπλέρεηα έλαο εξγάηεο ζπξώρλεη ην θηβώηην θαη ην κεηαθηλεί νξηδόληηα πάλσ ζηελ θαξόηζα 


θαηά 4 m θαη ην κεηαθέξεη ζην άιιν άθξν ηεο θαξόηζαο (δηαδξνκή 2).  


Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε. 


Αλ W1 θαη W2 είλαη ην έξγν βάξνπο ηνπ θηβσηίνπ ζηηο δηαδξνκέο (1) θαη (2) αληίζηνηρα, ηόηε ηζρύεη: 


α) W1 = W2   β) W1 < W2   γ) W1 > W2   


Μονάδες 4 


Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 


Μονάδες 9 
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Έλα θηβώηην κάδαο 8 kg βξίζθεηαη αξρηθά αθίλεην ζε έλα ζεκείν νξηδόληηνπ δαπέδνπ. Τε ρξνληθή 


ζηηγκή t = 0 έλαο καζεηήο αζθεί ζην θηβώηην νξηδόληηα δύλακε F , θαη ην θηβώηην αξρίδεη λα θηλεί-


ηαη θαηά κήθνο κηαο επζείαο πνπ ηαπηίδεηαη κε ηνλ νξηδόληην άμνλα x΄x. Η αιγεβξηθή ηηκή ηεο δύ-


λακεο κεηαβάιιεηαη κε ηε ζέζε x ηνπ ζώκαηνο, ζύκθσλα κε ηε ζρέζε 100 20F x  , (όπνπ F ζε 


Ν θαη x ζε m) κέρξη ηε ζηηγκή πνπ κεδελίδεηαη θαη ζηε ζπλέρεηα θαηαξγείηαη. Τν θηβώηην βξίζθεηαη 


αξρηθά ζηε ζέζε xν = 0 ηνπ άμνλα θαη θαηά ηελ θίλεζε ηνπ δέρεηαη από ην δάπεδν ζηαζεξή δύλακε 


ηξηβήο κέηξνπ 30 Ν. 


Γ1) Να πξνζδηνξίζεηε ηε ζέζε ηνπ θηβσηίνπ ζηελ νπνία κεδελίδεηαη ην κέηξν ηεο δύλακεο F . 


Μονάδες 5 


Γ2) Να ππνινγίζεηε ην έξγν ηεο δύλακεο F , από ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0, κέρξη ηε ρξνληθή ζηηγκή 


πνπ κεδελίδεηαη. 


Μονάδες 6 


Γ3) Να ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο ηνπ θηβσηίνπ ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ κεδελίδεηαη ε 


δύλακε F . 


Μονάδες 6 


Γ4) Να βξείηε πόζν δηάζηεκα δηαλύεη ην θηβώηην επηβξαδπλόκελν, ζηε ρξνληθή δηάξθεηα πνπ ελεξ-


γεί ε δύλακε F . 


Μονάδες 8 
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A












1F
2


2F1


ΘΔΜΑ Β 


  


Β1.  Δύν  κηθξνί θύβνη  Σ1 θαη Σ2 κε κάδεο m1 θαη 


m2 κε m2 = 2 m1 είλαη αξρηθά αθίλεηνη πάλω ζε 


ιείν νξηδόληην δάπεδν θαη απέρνπλ απόζηαζε d.  


Tε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s αζθνύκε ηαπηόρξνλα 


δπν νξηδόληηεο ζηαζεξέο δπλάκεηο  ζην θύβν Σ1 θαη    ζην θύβν Σ2 κε απνηέιεζκα απηνί λα 


θηλεζνύλ πάλω ζηελ ίδηα επζεία ζε αληίζεηεο θαηεπζύλζεηο.                                                                      


        Α)  Να επηιέμεηε ηε ζωζηή πξόηαζε                                                                        


        Αλ νη θύβνη ζπλαληώληαη ζην κέζν ηεο κεηαμύ ηνπο απόζηαζεο γηα ηα κέηξα ηωλ δπλάκεωλ    


θαη  ζα ηζρύεη  


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


     Μονάδες 4 


        Β)  Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγήο ζαο  


          Μονάδες 8 


                                                                                                                                                        


 


Β2. Έλα απηνθίλεην θηλείηαη επζύγξακκα νκαιά. Έλα αθίλεην πεξηπνιηθό, κόιηο πεξλά ην 


απηνθίλεην από κπξνζηά ηνπ, αξρίδεη λα ην θαηαδηώθεη κε ζηαζεξή επηηάρπλζε.                                                      


        Α)  Να επηιέμεηε ηε ζωζηή πξόηαζε                                                                         


        Τε ζηηγκή πνπ ην πεξηπνιηθό θζάλεη  ην απηνθίλεην: 


α)  ε ηαρύηεηα ηνπ πεξηπνιηθνύ είλαη ίζε κε ηε ηαρύηεηα ηνπ απηνθηλήηνπ  


β)  ε ηαρύηεηα ηνπ πεξηπνιηθνύ είλαη δηπιάζηα από ηελ ηαρύηεηα ηνπ απηνθηλήηνπ 


γ)  ε  ηαρύηεηα ηνπ απηνθηλήηνπ είλαη ηξηπιάζηα από ηε ηαρύηεηα ηνπ πεξηπνιηθνύ  


Μονάδες 4 


Β)  Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγήο ζαο  


          Μονάδες 9 


 


d 
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Μηθξό ζώκα κάδαο 10 kg θηλείηαη επζύγξακκα θαηά 


κήθνο ηνπ πξνζαλαηνιηζκέλνπ άμνλα Οx θαη ε ηηκή ηεο 


ηαρύηεηάο ηνπ κεηαβάιιεηαη κε ην ρξόλν όπωο θαίλεηαη 


ζην δηπιαλό δηάγξακκα. 


Θεωξείζηε όηη ηε ρξνληθή ζηηγκή tν = 0 s ην ζώκα 


βξίζθεηαη ζηε ζέζε xo = 0. 


Γ1)  Να ραξαθηεξίζεηε ην είδνο ηεο θίλεζεο ηνπ 


ζώκαηνο ζηα ρξνληθά δηαζηήκαηα 0→2 s, 2→6 s θαη 6→8 s  


Μονάδες 6 


Γ2)  Να ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο ζπληζηακέλεο ηωλ δπλάκεωλ ηε ρξνληθή ζηηγκή t1 = 1,5 s. 


 Μονάδες 6 


Γ3)  Να ππνινγίζεηε ηελ θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ζώκαηνο ηε ρξνληθή ζηηγκή t2 = 6 s.  


Μονάδες 7 


Γ4)  Να ππνινγίζεηε ηε κέζε ηαρύηεηα ηνπ ζώκαηνο ζην ρξνληθό δηάζηεκα από 0→8 s.  


Μονάδες 6 
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A
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Β1.   Καζώο ν Μάξηνο πεξπαηνύζε από ην ζρνιείν πξνο ην ζπίηη ηνπ, είδε έλαλ ειαηνρξσκαηηζηή  


λα ζηέθεηαη ζε κηα ςειή ζθαισζηά θαη λα βάθεη  έλα ηνίρν. Καηά ιάζνο, ν ειαηνρξσκαηηζηήο  


έζπξσμε ηνλ θνπβά κε ηελ κπνγηά  (κάδαο 10 Κg) θαη ηε βνύξηζα (κάδαο 0,5 Κg). Τα δύν 


αληηθείκελα έπεζαλ ζην έδαθνο ηαπηόρξνλα. Η αληίζηαζε ηνπ αέξα είλαη ακειεηέα.                                                                     


          Α)  Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε                                                                                  


          α)  Η δύλακε ηεο βαξύηεηαο πνπ αζθείηαη ζηνλ θνπβά κε ηελ κπνγηά έρεη κεγαιύηεξν κέηξν 


από ηε δύλακε ηεο βαξύηεηαο πνπ αζθείηαη ζηε βνύξηζα. 


          β)  Αθνύ ηα δύν αληηθείκελα θηλνύληαη κε ηελ ίδηα επηηάρπλζε, ην κέηξν ηεο δύλακεο ηεο 


βαξύηεηαο πνπ αζθείηαη ζην θάζε έλα ζα πξέπεη λα είλαη ην ίδην. 


          γ)  Η δύλακε ηεο βαξύηεηαο πνπ αζθείηαη ζηε βνύξηζα έρεη κεγαιύηεξν κέηξν ώζηε λα 


θηλείηαη κε ηνλ ίδην ηξόπν όπσο ν θνπβάο. 


                                                                                                                                         Μονάδες  4 


         Β)  Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο                                                                       


                                                                                                                                         Μονάδες 8   


 


 


Β2.    Έλαο γεξαλόο  ηζρύνο P = 2 KW αλπςώλεη έλαλ θηβώηην  κάδαο m  κε ζηαζεξή ηαρύηεηα. Τν 


θηβώηην αλπςώλεηαη ζε ύςνο H ζε ρξόλν t .                                                                                          


           Α)  Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε                                                                                 


           Η  ηζρύο ελόο άιινπ γεξαλνύ  πνπ αλπςώζεη έλα άιιν θηβώηην  δηπιάζηαο κάδαο κε ζηαζεξή 


ηαρύηεηα ζηνλ ίδην ρξόλν θαη ζην ίδην ύςνο H ηζνύηαη κε   


  


         α)    1 KW                            β)   2 KW                            γ)    4 KW  


Μονάδες 4   


         Β)  Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγήο ζαο  


Μονάδες 9  
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ΘΔΜΑ  Γ 


 


Σε έλα θηβώηην κάδαο 1 kg πνπ θηλείηαη 


επζύγξακκα ζε νξηδόληην δξόκν, 


αζθείηαη ζηαζεξή νξηδόληηα δύλακε F , 


όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα. Τν θηβώηην θηλείηαη κε ζηαζεξή ηαρύηεηα κέηξνπ 10 m/s. Ο ζπληειεζηήο 


ηξηβήο νιίζζεζεο κεηαμύ ηνπ θηβσηίνπ θαη ηνπ δξόκνπ είλαη μ = 0,2.  


Τε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s έλαο καζεηήο μεθηλά λα παξαηεξεί ηελ θίλεζε ηνπ θηβσηίνπ. Να 


ππνινγίζεηε: 


Γ1) ην κέηξν ηεο δύλακεο F  


Μονάδες 6 


Γ2) ην έξγν ηεο δύλακεο F , από ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0, κέρξη ηε ζηηγκή πνπ ην ρξνλόκεηξν ηνπ 


καζεηή δείρλεη t1 = 5 s. 


 Μονάδες 6 


Τε ρξνληθή ζηηγκή t1, θαηαξγείηαη ε δύλακε F . Να ππνινγίζεηε : 


Γ3) ην ζπλνιηθό δηάζηεκα πνπ δηήλπζε ην θηβώηην από ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0, κέρξη ηε ζηηγκή 


πνπ ζηακάηεζε λα θηλείηαη.    


      Μονάδες 7 


Γ4) ην έξγν ηεο ηξηβήο, από ηελ ρξνληθή ζηηγκή t1 κέρξη ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ ην θηβώηην 


ζηακάηεζε λα θηλείηαη.     


     Μονάδες 6 


Θεσξήζηε ηελ επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο ίζε κε g = 10m/s
2
 θαη όηη ε αληίζηαζε ηνπ αέξα είλαη 


ακειεηέα.. 


υ 


F  
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A












ΘΕΜΑ  Β 


Β1. Δυο αυτοκίνητα Α και Β κινούνται σε ευθύγραμμο δρόμο. Στη διπλανή εικόνα παριστάνονται  


τα  διαγράμματα ταχύτητας - χρόνου για τα δυο αυτοκίνητα. 


Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 


Αν SA , SB  τα διαστήματα που διανύουν τα κινητά στο χρονικό διάστημα από 0 -10 s ισχύει:  


α) SA > SB                 β) SA <SB                    γ) SA =SΒ                              


 Μονάδες 4 


Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.                                               


Μονάδες 8 


 


Β2. Κιβώτιο μάζας m Kg βρίσκεται σε οριζόντιο δάπεδο. Με τη βοήθεια δυο σχοινιών ασκούνται 


στο κιβώτιο δυο δυνάμεις, όπως δείχνονται στη διπλανή εικόνα, με μέτρα F1 = 5F και  F2 = F.  


 


Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση. 


Αν το κιβώτιο κινείται ευθύγραμμα και ομαλά και g  η επιτάχυνση της βαρύτητας τότε ο 


συντελεστής τριβής ολίσθησης μ μεταξύ κιβωτίου και δαπέδου είναι: 


α) 
2 F


m g






                β) 


4 F


m g






  γ) 


6 F


m g






 


 


 Μονάδες 4 


Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. 


Μονάδες 9 
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A







ΘΕΜΑ  Δ 


Δυο σάκοι τσιμέντου Σ1 και Σ2 που φαίνονται στη διπλανή 


εικόνα έχουν  μάζες  m1 = 2 Kg  και  m2 = 3 Kg  και βρίσκονται 


σε ύψος Η = 5 m  από το έδαφος. Το νήμα που συνδέει τους 


δυο σάκους έχει μήκος 10 m και θεωρείται αβαρές. Τη χρονική 


στιγμή t0 = 0 s το σύστημα αφήνεται ελεύθερο από την ηρεμία. 


Δίνεται ότι 
2


m
g 10


s
  και ότι η αντίσταση του αέρα θεωρείται 


αμελητέα, επίσης η τροχαλία που συνδέει τους σάκους μέσω 


του νήματος να θεωρηθεί αβαρής. 


 


Δ1) Να μεταφέρετε  στο γραπτό σας το σχήμα, να σχεδιάστε τις δυνάμεις, που ασκούνται σε κάθε 


σάκο και να υπολογίσετε την επιτάχυνση του κάθε σάκου καθορίζοντας και τη φορά της. 


Μονάδες 8 


Δ2) Να υπολογίσετε την τάση του νήματος 


Μονάδες 5 


 Τη χρονική στιγμή t = 2 s το νήμα σπάει. Να υπολογίσετε:  


Δ3) Τη μεταβολή της βαρυτικής δυναμικής ενέργειας του Σ2 στο χρονικό διάστημα 0 s – 2 s. 


Μονάδες 6 


Δ4) Το μέτρο της ταχύτητας με την οποία το Σ2 φτάνει στο έδαφος.  


Μονάδες 6 


 


 


 


 


 


 


Σ1 Σ2 


Η 
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A












ΘΔΜΑ  Β 


 


Β1. Εξγάηεο αζθεί ζε  ζηδεξέλην θηβώηην βάξνπο B



 νξηδόληηα δύλακε F



κέηξνπ ίζν κε ην 1/5 ηνπ 


βάξνπο δειαδή F=B/5, νπόηε ην θηβώηην θηλείηαη κε ζηαζεξή ηαρύηεηα .  


Α) Να επηιέμεηε ηε ζωζηή πξόηαζε. 


Ο ζπληειεζηήο ηξηβήο νιίζζεζεο κεηαμύ θηβωηίνπ θαη δηαδξόκνπ είλαη:  


α) 0,5 
                            


 β) 0,2                          γ) 0,4 


          Μονάδες 4 


Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο                 Μονάδες 8 


 


 


Β2. Μηθξό ζώκα είλαη αξρηθά αθίλεην πάλω ζε ιείν νξηδόληην επίπεδν. Με ηελ επίδξαζε ζηαζεξήο 


νξηδόληηαο δύλακεο F κεηαηνπίδεηαη θαηά x πάλω ζηνλ νξηδόληην πξνζαλαηνιηζκέλν άμνλα Ox, 


νπόηε απνθηά θηλεηηθή ελέξγεηα K. Αλ ε κεηαηόπηζε ηνπ ζώκαηνο κε ηελ επίδξαζε ηεο ίδηαο 


δύλακεο ήηαλ 2x ηόηε ε θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ζώκαηνο ζα ήηαλ ίζε κε: 


Α) Να επηιέμεηε ηε ζωζηή απάληεζε. 


α) 2Κ 


β) 
2


K
 


γ) 4Κ 


          Μονάδες 4 


Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο                 


Μονάδες 9 
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A







ΘΔΜΑ  Γ 


 


Τα ζώκαηα Σ1, Σ2 ηνπ ζρήκαηνο 


έρνπλ κάδεο m1 = 2kg θαη  m2 = 3kg 


θαη είλαη δεκέλα κεηαμύ ηνπο κε κε 


εθηαηό (ζηαζεξνύ κήθνπο) θαη 


ακειεηέαο κάδαο λήκα πνπ δηέξρεηαη 


από ην απιάθη κηαο ηξνραιίαο Τ κε 


ακειεηέα κάδα. Τν ζώκα κε κάδα m1 


εκθαλίδεη κε ηελ επηθάλεηα ζηελ 


νπνία είλαη ηνπνζεηεκέλν ζπληειεζηή 


ηξηβήο νιίζζεζεο ίζν κε 0,25. Τν 


ζύζηεκα ηωλ δύν ζωκάηωλ 


ζπγθξαηείηαη αθίλεην θαη ηε ρξνληθή 


ζηηγκή t = 0, αθήλεηαη ειεύζεξν λα 


θηλεζεί.  


 


Δ1) Να ζρεδηάζεηε ηηο δπλάκεηο πνπ αζθνύληαη ζε θάζε έλα από ηα ζώκαηα Σ1, Σ2. 


Μονάδες 5 


Δ2) Να ππνινγίζηε ην κέηξν ηεο επηηάρπλζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ηωλ δύν ζωκάηωλ 


Μονάδες 7 


Δ3) Να ππνινγίζεηε ην ιόγν ηωλ θηλεηηθώλ ελεξγεηώλ ηωλ ζωκάηωλ Κ1/Κ2 κηα ηπραία ρξνληθή 


ζηηγκή ηεο θίλεζεο.  


Μονάδες 6 


Δ4) Να ππνινγίζεηε ηε κεηαβνιή ηεο δπλακηθήο ελέξγεηαο ηνπ ζώκαηνο κε κάδαο m2, όηαλ ην ζώκα 


κε κάδα m1 έρεη κεηαηνπηζηεί νξηδόληηα θαηά 40cm. 


Μονάδες 7 


Θεωξήζηε ηελ επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο ίζε κε 10m/s
2 


 


 


 


 


 


 


m1 


m2 


Τ 


Σ1 


Σ2 
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A












ΘΔΜΑ  Β 


Β1. Γπν εξγάηεο Α θαη Β ζπξώρλνπλ ζην ίδην νξηδόληην επίπεδν δπν όκνηα θηβώηηα Α΄ θαη Β΄ 


αζθώληαο ζε απηά νξηδόληηεο δπλάκεηο κε κέηξα FA θαη FB  αληίζηνηρα. Τν θηβώηην Α΄ είλαη άδεην 


θαη έρεη κάδα m ελώ ην Β΄ είλαη γεκάην θαη έρεη κάδα 2m. Η επίδξαζε ηνπ αέξα ζεσξείηαη 


ακειεηέα. 


Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε: 


Αλ ηα θηβώηηα θηλνύληαη κε ζηαζεξή ηαρύηεηα ηόηε ηζρύεη :  


α) FA = 2 FB         β) FA = FB         γ) FB = 2 FA 


Μονάδες 4 


Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο  


Μονάδες 8 


 


Β2.   Σην εξγαζηήξην ηνπ ζρνιείνπ ζαο κειεηήζαηε πεηξακαηηθά ηελ επζύγξακκε θίλεζε ελόο 


ακαμηδίνπ πάλσ ζε κηα επηθάλεηα κε ηε βνήζεηα ελόο ειεθηξηθνύ ρξνλνκεηξεηή. Η ραξηνηαηλία πνπ 


πήξαηε από ην πείξακα παξηζηάλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα 


0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100


εκατοστα
 


Δπεμεξγαζηήθαηε ηε παξαπάλσ  ραξηνηαηλία  γλσξίδνληαο  ην γεγνλόο όηη ε απόζηαζε 


κεηαμύ ησλ δηαδνρηθώλ θνπθίδσλ αληηζηνηρεί ζε ρξνληθό δηάζηεκα 0,1 s. Με βάζε ηα 


απνηειέζκαηα ηεο επεμεξγαζίαο θαηαζθεπάζαηε ηε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο ηαρύηεηαο ηνπ 


ακαμηδίνπ ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν ζεσξώληαο όηη ε πξώηε θνπθίδα αληηζηνηρεί ζηε ρξνληθή 


ζηηγκή t= 0 s 


Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε: 


Έλαο ζπκκαζεηήο ζαο κπέξδεςε ηε γξαθηθή παξάζηαζε πνπ πξνέθπςε από ηελ επεμεξγαζία ηνπ 


δηθνύ ζαο πεηξάκαηνο κε ηηο αληίζηνηρεο γξαθηθέο παξαζηάζεηο πνπ πξνέθπςαλ  από ηελ 


επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ από άιια δπν αληίζηνηρα πεηξάκαηα. Από ηηο παξαθάησ γξαθηθέο 


παξαζηάζεηο  ζην δηθό ζαο πείξακα αληηζηνηρεί: 


Α Β Γ 


0
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α) ε  Α       β) ε Β      γ) ε Γ   


Μονάδες 5 


Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο                                                


Μονάδες 8 


27/05/2014 ΦΥΣΙΚΗ Page 1 of 2


ΑΡΙΣΤΟΒΑΘΜΙΟ 
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ


ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 


A







ΘΔΜΑ  Γ 


 


Καζεγεηήο ηεο θπζηθήο ύςνπο h = 1,80 m θηλείηαη κε ζηαζεξή ηαρύηεηα 
m


2
s


 πξνο ηε πόξηα ηνπ 


ζρνιείνπ. Έλαο δσεξόο καζεηήο βξίζθεηαη ζηε ηαξάηζα ηνπ ζρνιείνπ ηεο νπνίαο ην δάπεδό ηεο 


βξίζθεηαη ζε ύςνο  H = 31,8 m από ην έδαθνο. Ο καζεηήο θξαηάεη έλα κήιν κάδαο m = 0,2 Kg . 


Αζθεί κηα ζηαζεξή θαηαθόξπθε δύλακε F  ζην κήιν κε θνξά πξνο ην έδαθνο θαη κέηξνπ 3 Ν γηα 


ρξνληθό δηάζηεκα 0,2 s, ελώ ζπγρξόλσο αζθείηαη ζην κήιν θαη ε δύλακε ηνπ βάξνπο ηνπ. Σηε 


ζπλέρεηα ν καζεηήο αθήλεη ην κήιν, αθξηβώο από ην ύςνο ηνπ δαπέδνπ ηεο ηαξάηζαο, ην νπνίν 


ρηππά  θαηά ιάζνο ην θεθάιη ηνπ θαζεγεηή. Γίλεηαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο 
2


m
g = 10


s
 θαη όηη 


ε αληίζηαζε ηνπ αέξα είλαη ακειεηέα .  


Να ππνινγίζεηε: 


Γ1) ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο ηνπ κήινπ όηαλ αθέζεθε από ην ρέξη ηνπ καζεηή . 


Μονάδες 6 


Γ2) ηε κέζε ηζρύ πνπ αλέπηπμε ν καζεηήο ζην ρξνληθό δηάζηεκα  πνπ αζθνύζε ηε δύλακε F ζην 


κήιν. 


Μονάδες 6 


Γ3) ηελ θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ κήινπ όηαλ έξρεηαη ζε επαθή κε ην θεθάιη ηνπ θαζεγεηή. 


Μονάδες 6 


Γ4) τελ απόζηαζε ηνπ θαζεγεηή από ηε πόξηα ηνπ ζρνιείνπ ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ ν καζεηήο 


άθεζε ην κήιν. 


Μονάδες 7 
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A












ΘΔΜΑ B 


 


Β1. Έλαο κηθξόο θύβνο βξίζθεηαη αθίλεηνο πάλσ ζε ιείν νξηδόληην 


δάπεδν. Τελ ζηηγκή t = 0 s αξρίδεη λα αζθείηαη ζηνλ θύβν νξηδόληηα 


δύλακε F



ζηαζεξήο θαηεύζπλζεο ηεο νπνίαο ην κέηξν κεηαβάιιεηαη 


κε ην ρξόλν όπσο παξηζηάλεηαη ζην δηάγξακκα.  


Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε. 


Η επηηάρπλζε κε ηελ νπνία ζα θηλεζεί  ν θύβνο ζα έρεη. 


α) ζηαζεξό κέηξν θαη  κεηαβαιιόκελε θαηεύζπλζε. 


β) κέηξν πνπ απμάλεηαη κε ην ρξόλν θαη ζηαζεξή θαηεύζπλζε. 


γ) κέηξν πνπ κεηώλεηαη κε ην ρξόλν θαη ζηαζεξή θαηεύζπλζε.  


Μονάδες 4  


Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.                  


Μονάδες 8 


 


Β2. Θέινπκε λα δηεξεπλήζνπκε πόηε κηα δύλακε παξάγεη κεγαιύηεξν έξγν ζε έλα ρξνληθό 


δηάζηεκα Δt. Όηαλ αζθείηαη κόλε ηεο ζε έλα ζώκα ή όηαλ αζθείηαη ηαπηόρξνλα κε κηα άιιε 


δύλακε; Γηα ην ιόγν απηό, ζα δηεξεπλήζνπκε δύν πεξηπηώζεηο άζθεζεο δπλάκεσλ ζε έλα θηβώηην 


πνπ είλαη αθίλεην ζε ιείν νξηδόληην δάπεδν. 


Πεξίπησζε Ι:  Τελ ζηηγκή to = 0 s αξρίδεη λα αζθείηαη ζηαζεξή νξηδόληηα δύλακε 1F



. 


Πεξίπησζε ΙΙ:  Τελ ζηηγκή to = 0 s αξρίδεη λα αζθείηαη ε δύλακε 1F



 (πνπ αζθείηαη θαη ζηελ 


πεξίπησζε Ι) ηαπηόρξνλα κε κηα άιιε ζηαζεξή νξηδόληηα δύλακε 2F



.  


 


 


 


 


Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε.                                                                      


Ολνκάδνπκε WF1(I) ην έξγν πνπ παξάγεη ε 1F



 ζε ρξνληθό δηάζηεκα Δt = t - to ζηελ πεξίπησζε Ι θαη 


WF1(ΙI) ην έξγν πνπ παξάγεη ε 1F



 ζην ίδην ρξνληθό δηάζηεκα  Δt ζηελ πεξίπησζε ΙΙ. Θα ηζρύεη:  


 (α) WF1(I) <  WF1(IΙ)                  (β)  WF1(I) >  WF1(IΙ)                 (γ) WF1(I) =  WF1(IΙ)      


Μονάδες 4 


Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.                                                


Μονάδες 9 


F 


t 


1F



 
2F



 


Πεξίπησζε ΙΙ 


1F



 


 


Πεξίπησζε Ι 
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A







ΘΔΜΑ  Γ 


 


Από έλα βξάρν ύςνπο Η =10 m πάλσ ηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο εθηνμεύνπκε κηα πέηξα κάδαο 


0,1 kg, θαηαθόξπθα πξνο ηα  κε πάλσ κε αξρηθή ηαρύηεηα κέηξνπ υ0  = 10 m/s .  


Θεσξήζηε σο επίπεδν αλαθνξάο γηα ηε δπλακηθή ελέξγεηα ηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο θαη ηελ 


επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο ίζε κε g = 10 m/s
2
. Η επίδξαζε ηνπ αέξα είλαη ακειεηέα. 


Να ππνινγίζεηε: 


Γ1) ηε κεραληθή ελέξγεηα ηεο πέηξαο ηε ζηηγκή ηεο εθηόμεπζεο, 


Μονάδες 5 


Γ2) ην κέγηζην ύςνο πνπ ζα θηάζεη ε πέηξα από ηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο θαζώο θαη ηελ ηηκή 


ηεο δπλακηθήο ελέξγεηαο ζε απηό ην ύςνο, 


Μονάδες 7 


Γ3) ην ύςνο πάλσ από ηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο ζην νπνίν ε θηλεηηθή ελέξγεηα ηεο πέηξαο είλαη 


ίζε κε ηε δπλακηθή ηεο ελέξγεηα, 


Μονάδες 8 


Γ4) ην ρξνληθό δηάζηεκα ηεο θίλεζεο ηεο πέηξαο από ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ εθηνμεύηεθε κέρξη ηελ 


ρξνληθή ζηηγκή πνπ θηάλεη ζηελ επηθάλεηα ηνπ λεξνύ.  


Μονάδες 5 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


υA 


(A) 


Η 
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A












ΘΔΜΑ Β 


 


B1.   Γύν κηθξά ζώκαηα Α θαη Β  δηαθνξεηηθώλ καδώλ,  βξίζθνληαη πάλω  ζε ιείν νξηδόληην  


δάπεδν.  Tν Α είλαη αθίλεην ελώ ην Β θηλείηαη κε ζηαζεξή ηαρύηεηα κέηξνπ υo.  Κάπνηα ζηηγκή  


αζθνύκε ηελ ίδηα νξηδόληηα  δύλακε F



 θαη ζηα δπν ζώκαηα γηα ην ίδην ρξνληθό δηάζηεκα, κε 


απνηέιεζκα απηά λα απνθηήζνπλ ηαρύηεηεο ίδηνπ κέηξνπ. Η δύλακε F



 πνπ αζθείηαη ζην ζώκα Β 


έρεη ηελ ίδηα θαηεύζπλζε κε ηελ ηαρύηεηα υo. 


Α) Να επηιέμεηε ηελ ζωζηή απάληεζε. 


           Αλ mA  θαη  mB    νη κάδεο ηωλ ζωκάηωλ Α θαη Β αληίζηνηρα, ηζρύεη: 


           α)       mA < mB              β)    mA > mB             γ)   mA  =  mB                                      


                                                                                                                                              Μονάδες 4        


          Β)  Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 


                  Μονάδες 8 


 


 


B2. Μαζεηήο ηεο Α΄ Λπθείνπ παξαηεξεί ζην ζρήκα 


ηε γξαθηθή παξάζηαζε ηαρύηεηαο - ρξόλνπ ελόο 


απηνθηλήηνπ, πνπ θηλείηαη ζε επζύγξακκν δξόκν.   


 


Α) Να επηιέμεηε ηελ ζωζηή απάληεζε. 


Ο καζεηήο θάλεη ηνλ παξαθάηω ζπιινγηζκό, εξκελεύνληαο ηε κνξθή ηνπ δηαγξάκκαηνο:  


«Η επηηαρπλόκελε θίλεζε δηαξθεί 5 s (από 0 s έωο 5 s), ελώ ε επηβξαδπλόκελε δηαξθεί 


10 s  (από 10 s έωο 20 s) . Αθνύ ινηπόλ ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ απαηηείηαη  ώζηε ε 


ηαρύηεηα ηνπ λα κεδεληζηεί  είλαη κεγαιύηεξν από ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ απαηηείηαη  


γηα λα απμεζεί ε ηαρύηεηά ηνπ ζε  20 m/s, ζπκπεξαίλω όηη ε επηηάρπλζε έρεη κεγαιύηεξν 


κέηξν από ηελ επηβξάδπλζε». 


           α) Ο παξαπάλω  ζπιινγηζκόο είλαη ζωζηόο. 


  β) Ο παξαπάλω  ζπιινγηζκόο είλαη ιάζνο. 


           γ) Γελ έρω ηα δεδνκέλα γηα λα ζπκπεξάλω. 


Μονάδες 4 


B) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 


Μονάδες 9 


20
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A







ΘΔΜΑ  Γ 


Έλαο θύβνο κάδαο 10 kg νιηζζαίλεη πάλω ζε ιείν δάπεδν κε ζηαζεξή ηαρύηεηα υν = 3 m/s, θαηά 


κήθνο κηαο επζείαο πνπ ηαπηίδεηαη κε ηνλ νξηδόληην άμνλα x΄x. Τε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s ν θύβνο 


βξίζθεηαη ζηε ζέζε x = 0 m ηνπ άμνλα θαη αξρίδεη λα αζθείηαη ζε απηόλ νξηδόληηα δύλακε F  ίδηαο 


θαηεύζπλζεο κε ηελ ηαρύηεηα. Τν κέηξν ηεο δύλακεο κεηαβάιιεηαη κε ηελ ζέζε x ηνπ θύβνπ, 


ζύκθωλα κε ηελ ζρέζε F = 10x [F ζε Ν θαη x ζε m]. Τε ρξνληθή ζηηγκή πνπ ν θύβνο δηέξρεηαη από 


ηε ζέζε x = 4 m ε δύλακε παύεη λα αζθείηαη. Ακέζωο κεηά ν θύβνο ζπλερίδεη ηελ θίλεζε ζε 


δεύηεξν ηξαρύ νξηδόληην δάπεδν πνπ αθνινπζεί ην πξώην, κέρξη πνπ ζηακαηά. Η θίλεζε κε ηξηβέο 


ζην ηξαρύ δάπεδν δηαξθεί ρξόλν ίζν κε 2,5 s.  


Γίλεηαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο, g = 10 m/s
2
.  


Γ1) Να ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο επηηάρπλζεο ηνπ θύβνπ ζηε ζέζε x = 2 m.   


Μονάδες 5 


Γ2) Να θαηαζθεπάζεηε ην δηάγξακκα ηνπ κέηξνπ ηεο δύλακεο F  ζε ζπλάξηεζε κε ηε ζέζε x γηα 


ηε κεηαηόπηζε από 0 m → 4 m. Σηε ζπλέρεηα λα ππνινγίζεηε ηελ ελέξγεηα πνπ κεηαθέξζεθε ζηνλ 


θύβν, κέζω ηνπ έξγνπ ηεο δύλακεο F , θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηαηόπηζεο ηνπ θύβνπ από ηελ ζέζε 


x = 0 m έωο ηελ  ζέζε x = 4 m. 


Μονάδες 7 


Γ3) Να ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο ηνπ θύβνπ ζηε ζέζε x = 4 m. 


Μονάδες 6 


Γ3) Να ππνινγίζεηε ην ζπληειεζηήο ηξηβήο νιίζζεζεο κεηαμύ ηνπ θύβνπ θαη ηνπ δεύηεξνπ 


δαπέδνπ. 


Μονάδες 7 
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A












Β ΘΔΜΑ 


 


Β1. Γεξαλόο αζθεί ζηαζεξή θαηαθόξπθε δύλακε κέηξνπ F ζε έλα θηβώηην βάξνπο Β ην νπνίν 


απνθηά θαηαθόξπθε επηηάρπλζε κε θνξά πξνο ηα πάλω κέηξνπ 
3


g
, όπνπ g ε επηηάρπλζε ηεο 


βαξύηεηαο. Σην θηβώηην ζε αζθνύληαη κόλν δύν δπλάκεηο, ε δύλακε ηνπ βάξνπο θαη απηή από ην 


γεξαλό.  


Α) Να επηιέμεηε ηελ ζωζηή απάληεζε: 


Γηα ηα κέηξα ηωλ δπν δπλάκεωλ ηζρύεη:  


 (α) BF
3


1
   (β) BF


3


4
    (γ) BF


3


2
  


Μονάδες 4 


Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο                                                


Μονάδες 8 


 


 


Β2. Τξείο καζεηέο εξγαδόκελνη νκαδηθά ζε έλα πείξακα κειέηεο ηεο επζύγξακκεο νκαιά 


επηηαρπλόκελεο θίλεζεο ελόο ακαμηδίνπ θαηέιεμαλ ζε 5 πεηξακαηηθέο ηηκέο ηαρύηεηαο ηηο νπνίεο 


ηνπνζέηεζαλ ζε βαζκνινγεκέλνπο άμνλεο ηαρύηεηαο - ρξόλνπ. Ο θαζέλαο όκωο ράξαμε ηελ επζεία 


ζε δηθό ηνπ δηάγξακκα. Τα δηαγξάκκαηα ηωλ καζεηώλ θαίλνληαη ζηα παξαθάηω ζρήκαηα.   


 


Α) Να επηιέμεηε ηελ ζωζηή απάληεζε:  


Η επζεία έρεη ραξαρζεί θαιύηεξα ζην δηάγξακκα                                                   


 α) Ι  β) ΙΙ  γ) ΙΙΙ   


  Μονάδες 4 


Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο θαη ζηε ζπλέρεηα από απηό ην δηάγξακκα λα 


ππνινγίζεηε ηελ επηηάρπλζε ηνπ ακαμηδίνπ. 


Μονάδες 9 


0


υ(m/s) 


t(s) 1 
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0
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0


υ(m/s) 


t(s) 1 


15 


5 


1


0 


3 2 4 


(III) 


27/05/2014 ΦΥΣΙΚΗ Page 1 of 2


ΑΡΙΣΤΟΒΑΘΜΙΟ 
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ


ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 


A







ΘΔΜΑ  Γ 


 


Έλα θηβώηην κάδαο 20Kg είλαη αξρηθά αθίλεην  ζε νξηδόληην δάπεδν. Τε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s κε 


ηε βνήζεηα ελόο ζρνηληνύ αζθνύκε ζην θηβώηην ζηαζεξή νξηδόληηα δύλακε F κε κέηξν 50N. Τε 


ρξνληθή ζηηγκή t = 2 s ην θηβώηην έρεη κεηαηνπηζηεί  θαηά Δx = 4 m πάλω ζην νξηδόληην δάπεδν.  


Να ππνινγίζεηε:   


Γ1) Τελ επηηάρπλζε κε ηελ νπνία θηλείηαη ην θηβώηην.                      


Μονάδες 6  


Γ2) Το ζπληειεζηή ηξηβήο κεηαμύ θηβωηίνπ θαη δαπέδνπ.                      


                                                                                                                                              Μονάδες 7 


Γ3) Τν έξγν ηεο δύλακεο ηξηβήο από ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s κέρξη ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ ην 


θηβώηην θηλείηαη κε ηαρύηεηα κέηξνπ  2m/s.   


Μονάδες 7  


 Γ4) Να παξαζηήζεηε γξαθηθά ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο ηνπ θηβωηίνπ ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν ζε 


ζύζηεκα βαζκνινγεκέλωλ αμόλωλ γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα    0 s →2 s                                                                     


Μονάδες 5  
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A












ΘΔΜΑ  Β 


 


Β1)  Έλα αξρηθά αθίλεην ζώκα, αξρίδεη ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 λα θηλείηαη επζύγξακκα κε ζηαζε-


ξή επηηάρπλζε.  


Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε. 


Αλ ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο ηνπ ζώκαηνο ηε ρξνληθή ζηηγκή t1 είλαη ίζν κε υ1, ηόηε ηε ρξνληθή ζηηγ-


κή t2 = 2t1 ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο ηνπ είλαη ίζν κε: 


α) 2υ1    β) 4υ1    γ) 1


2


υ
   


Μονάδες 4 
Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 


Μονάδες 8 


 


Β2) Έλαο κηθξόο γεξαλόο (Κιαξθ) αλπςώλεη έλα θηβώηην κάδαο m από ην έδαθνο θαη ην ηνπνζεηεί 


ζηελ θαξόηζα ελόο θνξηεγνύ πνπ βξίζθεηαη ζε ύςνο 1,2 m πάλσ από ην έδαθνο (δηαδξνκή 1).  


Σηε ζπλέρεηα έλαο εξγάηεο ζπξώρλεη ην θηβώηην θαη ην κεηαθηλεί νξηδόληηα πάλσ ζηελ θαξόηζα 


θαηά 4 m θαη ην κεηαθέξεη ζην άιιν άθξν ηεο θαξόηζαο (δηαδξνκή 2).  


Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε. 


Αλ W1 θαη W2 είλαη ην έξγν βάξνπο ηνπ θηβσηίνπ ζηηο δηαδξνκέο (1) θαη (2) αληίζηνηρα, ηόηε ηζρύεη: 


α) W1 = W2   β) W1 < W2   γ) W1 > W2   
Μονάδες 4 


Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 
Μονάδες 9 


 


 


ΘΔΜΑ  Γ 


 


Έλα απηνθίλεην κε κάδα 900 kg θηλείηαη ζε νξηδό-


ληην επζύγξακκν δξόκν, πνπ ηαπηίδεηαη κε ηνλ ά-


μνλα x΄x. Τε ρξνληθή ζηηγκή to = 0, ην απηνθίλεην 


θηλνύκελν πξνο ηε ζεηηθή θαηεύζπλζε ηνπ άμνλα, 


δηέξρεηαη από ηε ζέζε xo = + 25 m.  Σην δηπιαλό 


δηάγξακκα θαίλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο αι-


γεβξηθήο ηηκήο ηεο ηαρύηεηαο ηνπ απηνθηλήηνπ ζε 


ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν, από ηε ρξνληθή ζηηγκή tν = 


0 κέρξη ηε ρξνληθή ζηηγκή t4 = 25 s. 


Γ1) Να πξνζδηνξίζεηε ην ρξνληθό δηάζηεκα θαηά 


ην νπνίν ην απηνθίλεην επηβξαδύλεηαη. 
Μονάδες 5 


Γ2) Να ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο ζπληζηακέλεο 


ησλ δπλάκεσλ πνπ αζθνύληαη ζην απηνθίλεην, από 


ηε ρξνληθή ζηηγκή tν = 0 κέρξη ηε ρξνληθή ζηηγκή t1 


= 5 s. 
Μονάδες 6 


Γ3) Να πξνζδηνξίζεηε ηε ζέζε ηνπ απηνθηλήηνπ ηηο ρξνληθέο ζηηγκέο t2 = 15 s θαη t4 = 25 s. 
Μονάδες 6 


Γ4) Να ππνινγίζεηε ην ζπλνιηθό έξγν ησλ δπλάκεσλ πνπ αζθνύληαη ζην απηνθίλεην, από ηε ρξν-


ληθή ζηηγκή tν = 0 κέρξη ηε ρξνληθή ζηηγκή t4 = 25 s. 
Μονάδες 8 
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A












ΘΔΜΑ  Β 


 


Β1) Έλαο ζθηέξ θηλείηαη επζύγξακκα. Η γξαθηθή παξάζηαζε ηεο ζέζεο 


ηνπ ζθηέξ ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν είλαη παξαβνιή θαη παξηζηάλεηαη 


ζην δηπιαλό δηάγξακκα.  


Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε. 


Από ην δηάγξακκα απηό ζπκπεξαίλνπκε όηη ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο ηνπ 


ζθηέξ: 


α) απμάλεηαη.  β) κεηώλεηαη   γ) δε κεηαβάιιεηαη 


Μονάδες 4 


Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 


Μονάδες 8 


 


 


 


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. 


Μονάδες 4 


Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 


Μονάδες 9 


 


 


 


 


 


x
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A







ΘΔΜΑ  Γ 


 


 Σην δηπιαλό ζρήκα θαίλνληαη δύν ζώκαηα Σ1 θαη Σ2 κε κάδεο m1 = 6 kg θαη 


m2 = 4 kg αληίζηνηρα, κε ην Σ2 ηνπνζεηεκέλν πάλσ ζην Σ1. Τε ρξνληθή 


ζηηγκή t = 0 αζθνύκε ζην Σ1 νξηδόληηα δύλακε F  όπσο θαίλεηαη ζην δη-


πιαλό ζρήκα. Τα ζώκαηα εμαηηίαο ηεο ζηαηηθήο ηξηβήο πνπ αλαπηύζζεηαη κεηαμύ ηνπο θηλνύληαη 


καδί ζαλ έλα ζώκα κε ζηαζεξή ηαρύηεηα, πάλσ ζην νξηδόληην δάπεδν πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηεο 


δύλακεο. Τν κέηξν ηεο ηξηβήο νιίζζεζεο πνπ εκθαλίδεηαη κεηαμύ ηνπ ζώκαηνο Σ1 θαη ηνπ δαπέδνπ 


είλαη ίζν κε 30 Ν θαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο είλαη g = 10 m/s
2
.  


Γ1) Να ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο δύλακεο F . 


Μονάδες 5 


Γ2) Να βξείηε πόζε ελέξγεηα πξέπεη λα πξνζθέξνπκε κέζσ ηνπ έξγνπ ηεο δύλακεο F , γηα λα κεηα-


θηλήζνπκε ηα ζώκαηα θαηά 120 m. 


Μονάδες 6 


Γ3) Να ππνινγίζεηε ην ζπληειεζηή ηξηβήο νιίζζεζεο κεηαμύ ηνπ ζώκαηνο Σ1 θαη ηνπ νξηδόληηνπ 


δαπέδνπ. 


Μονάδες 6 


Γ4) Τε ρξνληθή ζηηγκή t1 απνκαθξύλνπκε απόηνκα ην ζώκα Σ2, ρσξίο λα θαηαξγήζνπκε ηε δύλακε 


F  θαη ακέζσο κεηά ε ηαρύηεηα ηνπ Σ1 είλαη ίζε κε 10 m/s. Να ππνινγίζεηε ηελ θηλεηηθή ελέξγεηα 


ηνπ ζώκαηνο Σ1, ηε ρξνληθή ζηηγκή t2 = t1 + 5 s. 


Μονάδες 8 


 


F
1


2
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A












ΘΔΜΑ Β 


Β1. Ο νδεγόο ελόο απηνθηλήηνπ θξελάξεη όηαλ βιέπεη ην πνξηνθαιί θσο ζε έλα ζεκαηνδόηε ηνπ 


δξόκνπ, ζηνλ νπνίν θηλείηαη, κε απνηέιεζκα ην απηνθίλεην λα επηβξαδύλεηαη κέρξη λα ζηακαηήζεη.       


 Α)  Να επηιέμηε ηε ζσζηή πξόηαζε.  


Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο επηβξαδπλόκελεο θίλεζεο  


α)  Τα δηαλύζκαηα ηεο επηηάρπλζεο θαη ηεο ηαρύηεηαο ηνπ απηνθηλήηνπ έρνπλ ηελ 


ίδηα θνξά. 


β) Τν δηάλπζκα ηεο ζπληζηακέλεο ησλ δπλάκεσλ πνπ αζθνύληαη ζην απηνθίλεην 


έρεη ηελ ίδηα θνξά κε ην δηάλπζκα ηεο κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο ηνπ απηνθηλήηνπ. 


γ) Τν δηάλπζκα ηεο ζπληζηακέλεο ησλ δπλάκεσλ πνπ αζθνύληαη ζην απηνθίλεην 


έρεη ηελ ίδηα θνξά κε ην δηάλπζκα ηεο ηαρύηεηαο ηνπ απηνθηλήηνπ. 


Μονάδες 4   


       Β)  Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.  


Μονάδες 8   


 


 


Β2.  Έλα θηβώηην κάδαο 2 Kg είλαη αξρηθά αθίλεην πάλσ 


ζε ιείν νξηδόληην δάπεδν. Σην θηβώηην αζθείηαη 


νξηδόληηα δύλακε F



. Τν κέηξν ηεο επηηάρπλζεο ηνπ 


θηβσηίνπ ζε ζπλάξηεζε κε ηελ κεηαηόπηζε θαίλεηαη ζην 


δηπιαλό δηάγξακκα .  


        Α)  Να επηιέμηε ηε ζσζηή πξόηαζε.                                                                                   


        α)  ε δύλακε πνπ αζθείηαη ζην θηβώηην έρεη κέηξν  


            N 2  F .                                                                                              


        β)  ε θίλεζε ηνπ θηβσηίνπ είλαη επζύγξακκε νκαιή. 


        γ)  ην έξγν ηεο δύλακεο F



 όηαλ ην θηβώηην έρεη κεηαηνπηζηεί  


             θαηά x = 4 m είλαη ίζν κε 16 J. 


Μονάδες 4 


 


       Β)  Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.                                                                            


Μονάδες 9 


 


α (m/s
2
) 


  x (m) 


2 


0 4 
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A







ΘΔΜΑ  Γ 


Έλαο γεξαλόο αλεβάδεη  


θαηαθόξπθα έλα αξρηθά αθίλεην 


θηβώηην πνπ βξηζθόηαλ ζηελ 


επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο θαη έρεη 


κάδα 100 kg, κε ζηαζεξή 


επηηάρπλζε α = 2 m/s
2
. Σην 


θηβώηην αζθείηαη δύλακε F  από 


ην ζπξκαηόζρνηλν κε ην νπνίν 


είλαη δεκέλν όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα. Θεσξήζηε ηε κάδα ηνπ ζπξκαηόζρνηλνπ θαη ηελ αληίζηαζε 


ηνπ αέξα ακειεηέα θαζώο θαη ηελ επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο ίζε κε 10 m/s
2
.  


Να ππνινγίζεηε : 


Γ1) ην κέηξν ηεο δύλακεο F , 


Μονάδες 6 


Γ2) ην ρξόλν θίλεζεο ηνπ θηβσηίνπ,  όηαλ έρεη κεηαηνπηζηεί θαηαθόξπθα θαηά 16 m. Θεσξήζηε σο  


t = 0 s ηε ζηηγκή πνπ αξρίδεη λα αζθείηαη ε F  θαη ην θηβώηην εγθαηαιείπεη ην έδαθνο; 


Μονάδες 5 


Γ3) ην έξγν ηεο δύλακεο F  θαζώο θαη ην έξγν ηνπ βάξνπο, όηαλ ην θηβώηην έρεη κεηαηνπηζηεί θαηά 


8 m, 


Μονάδες 7 


Αλ Κ1 θαη Κ2 είλαη νη θηλεηηθέο ελέξγεηεο ζε ύςε 4 m θαη 9 m από ην έδαθνο αληίζηνηρα, λα 


ππνινγίζεηε  


Γ4) ην ιόγν 1


2


K


K
 


Μονάδες 7 


                                                                                       


 


a 


F 
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A












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 


 


 


 


 


 


t
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A







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 


 


0 5 10 19
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A












ΘΔΜΑ Β 


 


Β1)  Έλα ζώκα κάδαο m αθήλεηαη ειεύζεξν λα πέζεη από κηθξό 


ύςνο h πάλσ από ην έδαθνο. Η αληίζηαζε ηνπ αέξα ζεσξείηαη ακε-


ιεηέα θαη σο επίπεδν αλαθνξάο γηα ηε δπλακηθή ελέξγεηα ζεσξνύκε 


ην έδαθνο.  


Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε. 


Σην δηπιαλό δηάγξακκα παξηζηάλεηαη ζε ζπλάξηεζε ηνπ ύςνπο y 


από ην έδαθνο: 


α) ε κεραληθή ελέξγεηα ηνπ ζώκαηνο. 


β) ε θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ζώκαηνο. 


γ) ε δπλακηθή ελέξγεηα ηνπ ζώκαηνο. 


Μονάδες 4 


Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 


Μονάδες 8 


 


 


Β2)  Έλα απηνθίλεην μεθηλά από ηελ εξεκία θαη θηλείηαη επζύγξακκα κε ζηαζεξή επηηάρπλζε. Τν 


απηνθίλεην ζηε ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ 1
νπ


 δεπηεξνιέπηνπ ηεο θίλεζεο ηνπ δηαλύεη δηάζηεκα ίζν κε 


s1, ελώ ζηε δηάξθεηα ηνπ 2
νπ


 δεπηεξνιέπηνπ δηαλύεη δηάζηεκα ίζν κε s2.  


Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε. 


Γηα ηα δηαζηήκαηα s1 θαη s2 ηζρύεη ε ζρέζε: 


α) s1 = 2s2    β) s2 = 2s1   γ) s2 = 3s1  


Μονάδες 4 


Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 


Μονάδες 9 
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Γύν ζώκαηα Σ1 θαη Σ2 κε ίζεο κάδεο m = 20 kg ην 


θαζέλα, νιηζζαίλνπλ πάλσ ζε νξηδόληην δάπεδν 


κε ην νπνίν εκθαλίδνπλ ίζε θαηά κέηξν ηξηβή, ην 


κέηξν ηεο νπνίαο είλαη ίζν κε 100 Ν. Τα ζώκαηα 


θηλνύληαη πάλσ ζηελ ίδηα επζεία ζε αληίζεηεο θαηεπζύλζεηο ώζηε λα πιεζηάδνπλ κεηαμύ ηνπο. Τε 


ρξνληθή ζηηγκή t = 0 πνπ ηα ζώκαηα δηέξρνληαη από ηα ζεκεία Α θαη Β ηεο επζείαο έρνληαο  ηαρύ-


ηεηεο κέηξνπ υν1 = 12 m/s θαη υν2 = 8 m/s αληίζηνηρα, θαη απέρνπλ κεηαμύ ηνπο απόζηαζε d = 150 


m, αζθνύληαη ζ’ απηά δπλάκεηο 
1F  θαη 


2F  αληίζηνηρα, όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα, νπόηε ηε ρξνληθή 


ζηηγκή t1 = 2 s ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο θάζε ζώκαηνο έρεη δηπιαζηαζηεί. Να ππνινγίζεηε: 


Γ1) ην ζπληειεζηή ηξηβήο νιίζζεζεο κεηαμύ ησλ ζσκάησλ θαη ηνπ νξηδόληηνπ δαπέδνπ. 


Μονάδες 5 


Γ2) ηα κέηξα ησλ δπλάκεσλ 
1F  θαη 


2F . 


Μονάδες 8 


Γ3)  πόζν απέρνπλ ηα ζώκαηα, ηε ρξνληθή ζηηγκή t1. 


Μονάδες 6 


Γ4) ηελ νιηθή θηλεηηθή ησλ ζσκάησλ ηε ρξνληθή ζηηγκή t1. 


Μονάδες 6 


Γίλεηαη όηη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο είλαη g = 10 m/s
2
.  


 


1F





22F





1


d


o,1υ o,2υ
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A












ΘΔΜΑ Β 


 


Β1. Γύν θηλεηά Α θαη Β θηλνύληαη θαηά κήθνο ηνπ ζεηηθνύ εκηάμνλα Οx θαη έρνπλ εμηζώζεηο 


θίλεζεο xΑ = 6t (SI) θαη xΒ = 2t2
 (SI) αληίζηνηρα.  


Α)  Να επηιέμεηε ηελ ζωζηή απάληεζε:                                               


Τα θηλεηά ζα έρνπλ ίζεο θαηά κέηξν ηαρύηεηεο, ηε ρξνληθή ζηηγκή:       


 α) t  = 2 s  β) t = 1,5 s  γ) t = 3 s 


Μονάδες  4 


Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο                                                


Μονάδες  8   


 


 


Β2. Μηθξό ζώκα είλαη αξρηθά αθίλεην πάλω ζε ιείν νξηδόληην επίπεδν. Σην ζώκα αζθείηαη 


νξηδόληηα δύλακε F ηεο νπνίαο ε ηηκή κεηαβάιιεηαη κε ηε ζέζε όπωο θαίλεηαη ζην παξαθάηω 


δηάγξακκα: 


Α)  Να επηιέμεηε ηελ ζωζηή απάληεζε:                                               
    


H θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ζώκαηνο  


α) από ηε ζέζε x0 = 0 m έωο ηε ζέζε xΑ παξακέλεη ζηαζεξή. 


β) από ηε ζέζε xΑ έωο ηε ζέζε xΒ κεηώλεηαη. 


γ) από ηε ζέζε x0 = 0 m έωο ηε ζέζε xΒ απμάλεηαη. 


           Μονάδες  4 


Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο                                                        


Μονάδες  9   


0 x


 F


Ax
Bx
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A







ΘΔΜΑ  Γ 


 


Τε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 έλαο καζεηήο μεθηλά λα παξαηεξεί ηελ θίλεζε ελόο ζώκαηνο κάδαο m = 10 


kg πνπ εθηειεί επζύγξακκε νκαιή θίλεζε ζε νξηδόληην δξόκν κε ζηαζεξή ηαρύηεηα κέηξνπ υ1 = 20 


m/s. To ζώκα δηαλύεη δηάζηεκα s1 = 100 m θηλνύκελν κε ζηαζεξή ηαρύηεηα θαη ζηε ζπλέρεηα 


απνθηά ζηαζεξή επηβξάδπλζε κέρξη λα ζηακαηήζεη. Αλ γλωξίδεηε όηη ε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο 


επηβξαδπλόκελεο θίλεζεο είλαη Γt = 5 s ηόηε: 


Γ1) λα ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο επηβξάδπλζεο ηνπ ζώκαηνο, 


Μονάδες 5 


Γ2) λα θαηαζθεπάζεηε ηε γξαθηθή παξάζηαζε ηνπ κέηξνπ ηεο ηαρύηεηαο ηνπ ζώκαηνο ζε 


ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν ζε βαζκνινγεκέλνπο άμνλεο, 


Μονάδες 7 


Γ3) λα ππνινγίζεηε ηε κέζε ηαρύηεηα ηνπ ζώκαηνο γηα ηε ζπλνιηθή ρξνληθή δηάξθεηα πνπ ν 


καζεηήο παξαηήξεζε ηελ θίλεζε ηνπ, 


Μονάδες 7 


Γ4) λα ππνινγίζεηε ηνλ ζπληειεζηή ηξηβήο νιίζζεζεο κεηαμύ ηνπ ζώκαηνο θαη ηνπ δξόκνπ ζηνλ 


νπνίν θηλείηαη, αλ γλωξίδεηε όηη ε ηξηβή νιίζζεζεο είλαη ε κνλαδηθή δύλακε πνπ επηβξαδύλεη ην 


ζώκα. 


Μονάδες 6 


Γίλεηαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο ίζε κε g = 10 m/s
2
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A












ΘΔΜΑ  Β 


 


Β1.    Έλα ζώκα θηλείηαη  πάλσ ζε ιείν νξηδόληην επίπεδν κε ζηαζεξή ηαρύηεηα. Κάπνηα ζηηγκή ζην 


ζώκα αζθείηαη νξηδόληηα δύλακε F   θαη ην ζώκα αξρίδεη λα επηηαρύλεηαη νκαιά. 


Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε  


Η γξαθηθή παξάζηαζε ηεο ηηκήο ηεο δύλακεο F  (F) πνπ αζθείηαη ζην ζώκα ζε ζπλάξηεζε κε ην 


ρξόλν (t) παξηζηάλεηαη ζσζηά από ην δηάγξακκα: 


 


 


 


 


 


 


 


α) Ι        β) ΙΙ     γ) ΙΙΙ  


Μονάδες 4 


Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο      


Μονάδες 8 


 


 


Β2.    Κηβώηην βξίζθεηαη αθίλεην ζε ιείν νξηδόληην επίπεδν. 


Τε ρξνληθή ζηηγκή t=0s ζην θηβώηην αζθείηαη νξηδόληηα 


δύλακε ε ηηκή ηεο νπνίαο ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν δίλεηαη 


από ην δηάγξακκα πνπ παξηζηάλεηαη ζηε δηπιαλή εηθόλα, 


νπόηε ην θηβώηην αξρίδεη λα θηλείηαη θαηά ηε ζεηηθή θνξά ηνπ 


άμνλα x 


Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε   


Τε ρξνληθή ζηηγκή t=3 s 


α) ην θηβώηην εμαθνινπζεί λα θηλείηαη θαηά ηε ζεηηθή θνξά ηνπ άμνλα x      


β ην θηβώηην εξεκεί        


β ην θηβώηην θηλείηαη θαηά ηελ αξλεηηθή θνξά ηνπ άμνλα x       


      Μονάδες 4 


Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο                                                


Μονάδες 9 


0 t


F


(Ι) 0 t


1F


F


(ΙΙΙ)0 t


1F


F


(ΙΙ)


27/05/2014 ΦΥΣΙΚΗ Page 1 of 2


ΑΡΙΣΤΟΒΑΘΜΙΟ 
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ


ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 


A







 


Σ1 


Σ2 


ΘΔΜΑ Γ 


 


Δύν ζώκαηα Σ1 θαη Σ2 κε κάδεο m1 =3 Kg θαη  m2 = 2 Kg αληίζηνηρα είλαη 


ζπγθνιιεκέλα. Τν ζπζζσκάησκα αξρηθά είλαη αθίλεην πάλσ ζην νξηδόληην 


δάπεδν. Τε ρξνληθή ζηηγκή  t = 0 s    αζθνύκε κέζσ λήκαηνο κηα 


θαηαθόξπθε ζηαζεξή  δύλακε F  κε κέηξν  60 Ν  ζην ζώκα  Σ1  θαη ην 


ζπζζσκάησκα αξρίδεη λα αλπςώλεηαη  θαηαθόξπθα . Μόιηο ην 


ζπζζσκάησκα θηάζεη ζε ύςνο h = 16 m από ην έδαθνο, ην ζώκα  Σ2  


απνθνιιάηαη, ελώ ε δύλακε ζπλερίδεη λα αζθείηαη ζην ζώκα  Σ1. Δίλεηαη 


όηη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο είλαη g=10m/s
2
. Θεσξήζηε ηελ αληίζηαζε 


ηνπ αέξα ακειεηέα.                                                                                


Να ππνινγίζεηε 


Γ1)   ηελ επηηάρπλζε κε ηελ νπνία θηλείηαη ην ζπζζσκάησκα ησλ δύν ζσκάησλ πξηλ ηελ 


απνθόιιεζε   


                                                                                                                                             Μονάδες 6                                                                                                  


Γ2)   ηελ  ρξνληθή ζηηγκή πνπ απνθνιιάηαη ην Σ2    


                                                                                                                                              Μονάδες 6                                                                                                  


Γ3)  ηε ηαρύηεηα ησλ ζσκάησλ Σ1  θαη Σ2 ηε ζηηγκή ηεο απνθόιιεζεο    


                                                                                                                                              Μονάδες 6          


 Γ4)   ηε βαξπηηθή δπλακηθή ελέξγεηα ηνπ  Σ1, κε επίπεδν αλαθνξάο ην έδαθνο, 1s κεηά ηελ 


απνθόιιεζε ηνπ Σ2  


                                                                                                                                              Μονάδες 7                                                                                                                                                                                       
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A












(N)F


1050


80


40


(s)t


ΘΔΜΑ Β 


B1.  Μηθξή ζθαίξα αθήλεηαη λα πέζεη από κηθξό ύςνο h πάλσ από ην έδαθνο, εθηειώληαο ειεύζεξε 


πηώζε. Θεσξείζηε όηη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο g  είλαη ζηαζεξή θαη όηη ε επίδξαζε ηνπ αέξα 


είλαη ακειεηέα. 


  


         (Ι)     (ΙΙ)     (ΙΙΙ) 


 


 


 


 


 


 


                                                                                                                                     


 Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε. 


Οη γξαθηθέο παξαζηάζεηο ηεο θηλεηηθήο (K) θαη ηεο δπλακηθήο ελέξγεηαο (U) ηεο ζθαίξαο ζε 


ζπλάξηεζε κε ην ύςνο (y) από ην έδαθνο παξηζηάλνληαη ζην ζρήκα: 


          Μονάδες 4 


(α) Ι   (β) ΙΙ   (γ) ΙΙΙ    


 Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 


Μονάδες 8   


 


B2. Έλα ζώκα είλαη αθίλεην πάλσ ζε νξηδόληην επίπεδν. Σην 


ζώκα ηε ρξνληθή ζηηγκή t0 = 0 s αξρίδεη λα αζθείηαη νξηδόληηα 


δύλακε F, ηεο νπνίαο ην κέηξν ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν 


θαίλεηαη ζην δηάγξακκα. Τν ζώκα ζηε ρξνληθή δηάξθεηα από      


0 s→10 s παξακέλεη αθίλεην ελώ ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 10 s 


αξρίδεη λα θηλείηαη.  


Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. 


Η δύλακε ηξηβήο πνπ αζθείηαη ζην ζώκα ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 10 s  έρεη κέηξν 80 Ν.  


Ο ζσζηόηεξνο  ραξαθηεξηζκόο  γηα απηή  είλαη: 


α) Σηαηηθή ηξηβή      β) Τξηβή νιίζζεζεο        γ) Οξηαθή ηξηβή 


     Μονάδες 4 


Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.    


Μονάδες 9 


 


0 y


K U


h2/h0 y


KU


h2/h 0 y


K


U


h2/h
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A







ΘΔΜΑ  Γ 


Έλα ζώκα κάδαο 4 kg  θηλείηαη ζε νξηδόληην επίπεδν κε ηαρύηεηα κέηξνπ υν = 5 m/s. Τε ρξνληθή 


ζηηγκή t = 0 s, αζθείηαη ζην ζώκα, δύλακε ίδηαο θαηεύζπλζεο κε ηε ηαρύηεηά ηνπ θαη κέηξνπ 20 Ν, 


νπόηε ην ζώκα θηλείηαη κε επηηάρπλζε ην κέηξν ηεο νπνίαο είλαη ίζν κε 4 m/s
2
. 


 


Γ1)   Να ππνινγίζεηε ηε κεηαηόπηζε ηνπ ζώκαηνο, από ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s, κέρξη ηε ζηηγκή      


t1 = 5 s. 


                                                                                                                                        Μονάδες 5   


Γ2)  Να εμεηάζεηε αλ αζθείηαη ζην ζώκα δύλακε ηξηβήο θαη αλ αζθείηαη, ηόηε λα ππνινγίζεηε ην 


κέηξν ηεο.      


                                                                                                                       Μονάδες 6     


Γ3)  Να ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο ηνπ ζώκαηνο, ηε ρξνληθή ζηηγκή t2 πνπ ην ζώκα έρεη 


κεηαηνπηζηεί θαηά 25 m από ην ζεκείν ζην νπνίν άξρηζε λα αζθείηαη ε δύλακε F .     


                                                                                                                                             Μονάδες 7   


Γ4)  Τε ρξνληθή ζηηγκή t2 παύεη λα αζθείηαη ε δύλακε F , όκσο ην ζώκα ζπλερίδεη ηελ θίλεζε ηνπ 


ζην νξηδόληην επίπεδν. Να ππνινγίζεηε ην δηάζηεκα πνπ ζα δηαλύζεη ην ζώκα από ηε ρξνληθή 


ζηηγκή t2, κέρξη λα ζηακαηήζεη λα θηλείηαη. 


                                                                             Μονάδες 7 
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A












ΘΔΜΑ Β 


 


B1.   Γύν κηθξά ζώκαηα Α, Β κε ίζε κάδα,  βξίζθνληαη πάλσ  ζε ιείν νξηδόληην  δάπεδν.  Τν ζώκα 


Α είλαη αθίλεην, ελώ ην ζώκα  Β  θηλείηαη επζύγξακκα κε ζηαζεξή ηαρύηεηα κέηξνπ υΒ. Τε ρξνληθή 


ζηηγκή t = 0 αζθνύκε ζε θαζέλα από ηα ζώκαηα Α θαη Β νξηδόληηεο δπλάκεηο κε κέηξα FA θαη FB 


αληίζηνηρα, νη νπνίεο ελεξγνύλ γηα ην ίδην ρξνληθό δηάζηεκα 
10 t , θαη έρνπλ θαηεύζπλζε ίδηα κε 


ηελ θαηεύζπλζε ηεο ηαρύηεηαο ηνπ ζώκαηνο Β. Τε ρξνληθή ζηηγκή t1 ηα ζώκαηα θηλνύληαη κε ηαρύ-


ηεηεο ίζνπ κέηξνπ. 


Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε: 


     Γηα ηα κέηξα FA θαη FB ησλ δπλάκεσλ ηζρύεη: 


      α) FA = FB               β)    FA < FB               γ)   FA > FB                                    


                                                                                                                                              Μονάδες 4        


          Β)  Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 


Μονάδες 8 


 


 


B2.  Μαζεηήο ηεο Α΄ Λπθείνπ παξαηεξεί ζην ζρήκα ηε 


γξαθηθή παξάζηαζε ηαρύηεηαο – ρξόλνπ ελόο απηνθη-


λήηνπ, πνπ θηλείηαη ζε επζύγξακκν δξόκν.   


Ο καζεηήο θάλεη ηνλ παξαθάησ ζπιινγηζκό, εξκελεύ-


νληαο ηε κνξθή ηνπ δηαγξάκκαηνο:  


«Η επηηαρπλόκελε θίλεζε δηαξθεί 5 s (από 0 s έσο 5 s), ελώ ε επηβξαδπλόκελε δηαξθεί 10 s  (από 


10 s έσο 20 s). Αθνύ ινηπόλ ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ απαηηείηαη γηα λα απμεζεί ε ηαρύηεηά ηνπ 


ζηα 20 m/s, είλαη κηθξόηεξν από ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ απαηηείηαη γηα λα κεδεληζηεί ε ηαρύηεηα 


ηνπ, μεθηλώληαο από ηα 20 m/s, ζπκπεξαίλσ όηη ε επηηάρπλζε έρεη κεγαιύηεξν κέηξν από ηελ επη-


βξάδπλζε» 


Να επηβεβαηώζεηε ή λα δηαςεύζεηε ηνλ παξαπάλσ ζπιινγηζκό, δηθαηνινγώληαο ηελ απάληεζή ζαο.   


Μονάδες 13 


20


u(m/sec)


t(sec)
0


5 10 15


10


20


27/05/2014 ΦΥΣΙΚΗ Page 1 of 2


ΑΡΙΣΤΟΒΑΘΜΙΟ 
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ


ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 


A







ΘΔΜΑ Γ 


 


Μηθξόο κεηαιιηθόο θύβνο αθήλεηαη ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s, από έλα ζεκείν πνπ βξίζθεηαη ζε 


ύςνο h = 30 m πάλσ από ην έδαθνο, ελώ ηαπηόρξνλα αξρίδεη λα αζθείηαη ζηνλ θύβν ζηαζεξή θαηα-


θόξπθε δύλακε F κε κέηξν ίζν κε 20 N. Ο θύβνο θζάλεη ζην έδαθνο ηε ρξνληθή ζηηγκή  t1 = 2 s .Η 


επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο ζηε δηάξθεηα ηεο θίλεζεο είλαη ζηαζεξή, θαη ίζε κε g = 10 m/s
2
 . Θεσ-


ξήζηε σο επίπεδν αλαθνξάο γηα ηε δπλακηθή ελέξγεηα ην έδαθνο, θαζώο θαη ηελ αληίζηαζε ηνπ αέ-


ξα ακειεηέα 


Να ππνινγίζεηε: 


Γ1)   ηελ επηηάρπλζε κε ηελ νπνία θηλείηαη ν θύβνο, 


                                                                                                                                              Μονάδες 6 


Γ2) ηε κάδα ηνπ θύβνπ                                                                        


                                                                                                                                              Μονάδες 6      


Γ3 ) ηελ θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ θύβνπ, ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ θηάλεη ζην έδαθνο    


                                                                                                                                              Μονάδες 6 


Γ4) ην ιόγν ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο Κ πξνο ηε βαξπηηθή δπλακηθή ελέξγεηα  U ηνπ θύβνπ, ηε ρξν-


ληθή ζηηγκή πνπ απηόο βξίζθεηαη ζε ύςνο 18 m πάλσ από ην έδαθνο.             


                                                                                                                                              Μονάδες 7 
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A












ΘΔΜΑ  Β 


 


Β1.   Οη επζύγξακκνη δηάδξνκνη θνιύκβεζεο ζε κηα πηζίλα νιπκπηαθώλ δηαζηάζεωλ έρνπλ κήθνο  


ίζν κε 50 m.  


Α) Να επηιέμεηε ηελ ζωζηή απάληεζε                                                   


Σε έλαλ αγώλα θνιύκβεζεο ηωλ 200 m, ε νιηθή κεηαηόπηζε ηνπ θνιπκβεηή είλαη ίζε κε: 


α) 200 m   β)  500 m   γ) κεδέλ                                     


 


Μονάδες 4 


Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο                                                


Μονάδες 8 


 


 


Β2.    Κηβώηην θηλείηαη επζύγξακκα ζε νξηδόληην δάπεδν θαη 


ε ηηκή ηεο ηαρύηεηαο ηνπ κεηαβάιιεηαη ζύκθωλα κε ηε 


ζρέζε υ = 5t  (S.I.). Σηε δηπιαλή εηθόλα παξηζηάλνληαη ηξία 


δηαγξάκκαηα, ηα Α, Β θαη Γ, πνπ ην θαζέλα κπνξεί 


παξηζηάλεη ηελ ηηκή ηεο ζπληζηακέλεο δύλακεο πνπ δέρεηαη 


ην θηβώηην ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν.  


Α) Να επηιέμεηε ηελ ζωζηή απάληεζε. 


Τν δηάγξακκα πνπ παξηζηάλεη ζωζηά ηελ ηηκή ηεο ζπληζηακέλεο ηωλ δπλάκεωλ πνπ  


αζθνύληαη ζην θηβώηην είλαη: 


α)  ην Α    β)  ην Γ   γ) ην Β                                                          


Μονάδες 4 


 


Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 


Μονάδες 9 
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A







ΘΔΜΑ Γ 


 


Έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 2 kg βξίζθεηαη αξρηθά αθίλεην ζε ιείν νξηδόληην δάπεδν. Τε ρξνληθή 


ζηηγκή t = 0 s αζθνύληαη ηαπηόρξνλα ζην ζώκα νη ζηαζεξέο νξηδόληηεο δπλάκεηο 
1F   και 


2F    κε 


κέηξα  F1 = 30 N θαη F2 = 10 N όπωο θαίλεηαη ζην παξαθάηω ζρήκα. Η δύλακε 
1F  αζθείηαη ζην 


ζώκα ζηε ρξνληθή δηάξθεηα 0 s → 5 s ελώ ε δύλακε 
2F  αζθείηαη ζην ζώκα ζηε ρξνληθή δηάξθεηα  


0 s→ 7 s. Η αληίζηαζε ηνπ αέξα λα ζεωξεζεί ακειεηέα. 


                 F2                                     F1 


 


Γ1) Να θαηαζθεπάζεηε ζε βαζκνινγεκέλνπο άμνλεο ηε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο επηηάρπλζεο ζε 


ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν     


Μονάδες 6   


Γ2) Να ππνινγίζεηε ηελ ηαρύηεηα ηνπ ζώκαηνο ηε ρξνληθή ζηηγκή t1 =5 s θαη ηε ρξνληθή ζηηγκή  t2 


=7 s                           


 Μονάδες 6 


Γ3) Να ππνινγίζεηε ηε κεηαηόπηζε ηνπ ζώκαηνο απν ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s  κέρξη ηε ρξνληθή 


ζηηγκή    t3 = 10 s                                 


Μονάδες 7 


Γ4) Να ππνινγίζεηε ην έξγν ηεο δύλακεο 
1F   θαη ην έξγν ηεο δύλακεο 


2F  γηα ην ρξνληθό 


δηάζηεκα πνπ αζθείηαη ε θαζεκία.               


Μονάδες 6 


 


m 
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A












ΘΕΜΑ  Β 


 


B1. Μικρό σώμα μάζας m  κινείται σε  λείο οριζόντιο επίπεδο με την επίδραση σταθερής οριζόντιας 


δύναμης F
�


  με επιτάχυνση μέτρου 10
2


m


s
   


Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 


Αν διπλασιαστεί το μέτρο της δύναμης που ασκείται στο σώμα, τότε το 


σώμα θα αποκτήσει επιτάχυνση που θα έχει μέτρο: 


α) 20 
2


m


s
  β) 40 


2


m


s
  γ) 10 


2


m


s
 


Μονάδες 4 


Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.                                                


Μονάδες  8 


 


 


B2. Σε μικρό σώμα ασκείται δύναμη σταθερής 


κατεύθυνσης της οποίας η τιμή μεταβάλλεται με την 


μετατόπιση όπως φαίνεται στο διάγραμμα. 


Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.  


Το έργο της δύναμης F για τη μετατόπιση του 


σώματος από τη θέση x = 0 m στη θέση x = 2 m θα 


είναι: 


 α) 40 J                 β) 20 J             γ) 80 J 


 


Μονάδες 4 


Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.                                                


Μονάδες 9 
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A







ΘΕΜΑ Δ 


Μικρό βαγονάκι μάζας 10 Kg κινείται σε λείες οριζόντιες τροχιές με ταχύτητα μέτρου υο= 10m/s. 


Τη χρονική στιγμή t= 0 στο βαγονάκι ασκείται σταθερή δύναμη ίδιας διεύθυνσης με την ταχύτητα 


του  οπότε η ταχύτητα του τη χρονική στιγμή t1 = 4s έχει μέτρο υ  = 2m/s και ίδια φορά με τη υο 


  


Δ1)  Να υπολογίσετε την επιτάχυνση με την οποία κινείται το βαγονάκι .                      


                                                                                                                                              Μονάδες 6                                                                                                 


Δ2)  Να υπολογίσετε  το μέτρο της  δύναμης   που ασκήθηκε στο βαγονάκι . 


                                                                                                                                              Μονάδες 6                                                                        


Δ3)  Να υπολογίσετε το έργο της δύναμης από τη χρονική στιγμή t=0 μέχρι τη χρονική στιγμή που 


η ταχύτητα του μηδενίζεται στιγμιαία .   


                                                                                                                                              Μονάδες 7          


Δ4)  Να παραστήσετε γραφικά το μέτρο της ταχύτητας του, σε συνάρτηση με το χρόνο σε σύστημα 


βαθμολογημένων αξόνων για το χρονικό διάστημα    0→5s  .                                                                   


                                                                                                                                             Μονάδες 6 
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A












ΘΔΜΑ  Β 


 


Β1. Μηθξή ζθαίξα εθηνμεύεηαη από ην έδαθνο θαηαθόξπθα πξνο ηα πάλσ. Η επηηάρπλζε ηεο 


βαξύηεηαο (g) είλαη ζηαζεξή θαη σο επίπεδν αλαθνξάο γηα ηε βαξπηηθή δπλακηθή ελέξγεηα ζεσξεί-


ηαη ην έδαθνο. 


Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε.  


Η γξαθηθή παξάζηαζε ηεο βαξπηηθήο δπλακηθήο ελέξγεηαο (U) ηεο ζθαίξαο ζε ζπλάξηεζε 


κε ην ύςνο (y) από ην ζεκείν εθηόμεπζεο έρεη ηε κνξθή ηνπ δηαγξάκκαηνο: 


Μονάδες 4 


Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.  


Μονάδες 8 


 


Β2. Η εμίζσζε θίλεζεο ελόο ζώκαηνο πνπ θηλείηαη ζε επζύγξακκα  είλαη: 2210 ttx  (S.I.). 


Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε. 


 Η εμίζσζε ηεο ηαρύηεηαο υ ηνπ  ζώκαηνο (ζην S.I.) είλαη : 


              α) t410     


  β) t410  


  γ) t102         


Μονάδες 4 


Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 


 Μονάδες 9 


 


U


0 y


U


0 y


U


0 y
(α) (β) (γ)
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A







ΘΔΜΑ  Γ 


Έλα απηνθίλεην κάδαο 1000 kg θηλείηαη επζύγξακκα κε ηαρύηεηα  κέηξνπ 
Km


υ =72 
h


. Τε ρξνληθή 


ζηηγκή t = 0 s ν νδεγόο θξελάξεη νπόηε ην απηνθίλεην θηλείηαη κε ζηαζεξή επηβξάδπλζε θαη        


αθηλεηνπνηείηαη ηε ρξνληθή ζηηγκή  t1 = 4 s.  


Να ππνινγίζεηε: 


Γ1)  ηελ επηβξάδπλζε ηνπ απηνθηλήηνπ, 


                                                                                                                                              Μονάδες 6   


Γ2)  ηελ θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ απηνθηλήηνπ ηελ ζηηγκή t = 2 s,                  


                                                                                                                                             Μονάδες 6   


Γ3)  ηε δύλακε πνπ επηβξαδύλεη ην απηνθίλεην. 


                                                                                                                                              Μονάδες 6    


   


Γ4) Αλ S είλαη ην δηάζηεκα πνπ δηαλύεη ην απηνθίλεην  κέρξη λα ζηακαηήζεη όηαλ έρεη αξρηθή     


ηαρύηεηα 
h


Km
72  θαη  S΄ ην δηάζηεκα πνπ δηαλύεη ην απηνθίλεην  κέρξη λα ζηακαηήζεη αλ είρε 


αξρηθή ηαρύηεηα 
h


Km
36 ,  λα απνδείμεηε όηη S = 4S΄. 


 Να ζεσξήζεηε όηη ε δύλακε πνπ επηβξαδύλεη ην απηνθίλεην είλαη ίδηα θαη ζηηο δπν πεξηπηώζεηο.                                                    


                                                                                                                                              Μονάδες 7 
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A












 


ΘΔΜΑ Β 


 


Β1.  Πνδήιαην θηλείηαη ζε επζύγξακκν δξόκν. Σε δπν ρξνληθέο ζηηγκέο t1 θαη  t2 ην πνδήιαην έρεη 


ηαρύηεηα κε κέηξν υ1 θαη υ2 θαη θηλεηηθή ελέξγεηα Κ1 θαη Κ2 αληίζηνηρα.  


Α) Να επηιέμεηε ηελ ζωζηή απάληεζε. 


     Αλ γηα ηα κέηξα ηωλ ηαρπηήηωλ ηζρύεη, υ2 = 2υ1 ηόηε: 
 


     α) Κ2  = 2Κ1          β) Κ2 = 4Κ1                  γ) Κ1 = 4Κ2                                                               


Μονάδες 4 


Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.                                                


Μονάδες 8 


 


    


Β2.  Κηβώηην βξίζθεηαη αθίλεην ζε ιείν νξηδόληην επίπεδν. Τε 


ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s ζην θηβώηην αζθείηαη νξηδόληηα 


(ζπληζηακέλε) δύλακε ε ηηκή ηεο νπνίαο ζε ζπλάξηεζε κε ην 


ρξόλν δίλεηαη από ην δηάγξακκα ζηε δηπιαλή εηθόλα.  


Α) Να επηιέμεηε ηελ ζωζηή απάληεζε. 


     Τν θηβώηην θηλείηαη κε: 


α) ηε κέγηζηε θαηά κέηξν επηηάρπλζε θαη ηε κέγηζηε θαηά κέηξν ηαρύηεηα ηε ρξνληθή ζηηγκή 


t1.      


β) ηε κέγηζηε θαηά κέηξν επηηάρπλζε θαη ηε κέγηζηε θαηά κέηξν ηαρύηεηα ηε ρξνληθή ζηηγκή 


t2.            


γ) ηε κέγηζηε θαηά κέηξν επηηάρπλζε ηε ρξνληθή ζηηγκή t1 θαη ηε κέγηζηε θαηά κέηξν ηαρύηε-


ηα ηε ρξνληθή ζηηγκή t2. 


Μονάδες 4 


Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.                                                


Μονάδες 9 
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A







ΘΔΜΑ Γ 


 


Κύβνο κάδαο m είλαη αξρηθά αθίλεηνο  ζε νξηδόληην δάπεδν. 


Σηνλ θύβν αζθείηαη ζηαζεξή νξηδόληηα  δύλακε  F



 νπόηε 


απηόο αξρίδεη λα θηλείηαη ζην νξηδόληην δάπεδν. Καηά ηε θί-


λεζε ηνπ θύβνπ αζθείηαη ζε απηόλ ηξηβή Τ = 6 Ν θαη ε αληί-


ζηαζε ηνπ αέξα ζεωξείηαη ακειεηέα. Μεηά από κεηαηόπηζε θαηά x = 4 m ζην νξηδόληην δάπεδν ν 


θύβνο θηλείηαη κε ηαρύηεηα κέηξνπ  
m


υ = 4  
s


.  Τν έξγν ηεο F



 ζηελ παξαπάλω κεηαηόπηζε είλαη 


WF = 32 J.  


Να ππνινγίζεηε:  


Γ1)  ην έξγν ηεο ηξηβήο ζηε παξαπάλω κεηαηόπηζε,                                                       


                                                                                                                                              Μονάδες 6                                                                                                  


Γ2)  ην κέηξν ηεο  δύλακε  F



,                                                                                                  


                                                                                                                                              Μονάδες 6                                                                         


Γ3)  ηε κάδα ηνπ  θύβνπ,  


                                                                                                                                              Μονάδες 7          


Γ4) ην κέηξν ηεο νξηδόληηαο δύλακεο πνπ πξέπεη λα αζθεζεί ζηνλ θύβν  ώζηε λα απνθηήζεη θηλεηη-


θή ελέξγεηα  Κ= 18 J  ζε ρξνληθό δηάζηεκα 2 s αλ γλωξίδεηε όηη απηόο βξίζθεηαη αξρηθά αθίλεηνο 


ζε ιείν νξηδόληην δάπεδν.  


                                                                                                                                              Μονάδες 6                                                                                                                                                                                       


 


 


 


 


S 
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A












ΘΔΜΑ  Β 


 


Β1.  Έλα όρεκα είλαη αξρηθά αθίλεην θαη ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0, αξρίδεη λα θηλείηαη εθηειώληαο 


επζύγξακκε νκαιά επηηαρπλόκελε θίλεζε.  


Α) Να ζπκπιεξώζεηε ηα ζηνηρεία πνπ ιείπνπλ από ηνλ παξαθάηω πίλαθα: 


Χρονική στιγμή 


t (s) 


Ταχύτητα 


υ (m/s) 


Διάστημα 


s (m) 


 0 0 0 


1 4  


2  8 


 16  


Μονάδες 4 


Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηηο ηηκέο ηωλ κεγεζώλ πνπ ζππιεξώζαηε 


Μονάδες 8 


 


Β2.    Δύν ζώκαηα αθήλνληαη λα πέζνπλ δηαδνρηθά από ηελ ηαξάηζα κηαο πνιπθαηνηθίαο κε 


ρξνληθή δηαθνξά  ίζε κε 1 s ην έλα κεηά ην άιιν.  


Α) Να επηιέμεηε ηελ ζωζηή απάληεζε. 


Αλ ε επίδξαζε ηνπ αέξα ζεωξεζεί ακειεηέα θαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο (g) είλαη 


ζηαζεξή, ηόηε ε δηαθνξά ηωλ ηαρπηήηωλ ηωλ δύν ζωκάηωλ γηα όζν ρξόλν ηα ζώκαηα βξίζθνληαη 


ζε πηώζε: 


α) ζπλερώο απμάλεηαη  β) ζπλερώο κεηώλεηαη   γ) παξακέλεη ζηαζεξή 


 


Μονάδες 4 


Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 


Μονάδες 9 
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A
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Τν ζώκα, κάδαο m =2 Kg, ηνπ ζρήκαηνο είλαη νξηαθά έηνηκν λα θηλεζεί πάλω ζε νξηδόληην επίπεδν 


πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηεο F1 . Ο ζπληειεζηήο ηξηβήο νιίζζεζεο κεηαμύ ζώκαηνο θαη επηπέδνπ είλαη 


κ = 0,2. Σην ζώκα αζθνύληαη νη νξηδόληηεο δπλάκεηο  κε κέηξα F1 = 15 N, F2 = 7 N θαη  ε F3.  


Γ1)  Να βξεζεί ην κέηξν ηεο  δύλακεο F3. (Θεωξήζηε όηη ε νξηαθή ηξηβή ζώκαηνο – επηπέδνπ 


ηζνύηαη κε ηελ ηξηβή νιηζζήζεωο). 


            Μονάδες 7 


Τελ ρξνληθή ζηηγκή t0 = 0 s, ην ζώκα έρεη ηαρύηεηα υ0 = 0 m/s  θαη ε δύλακε  F3  κεδελίδεηαη.  


Γ2) Να ππνινγηζζεί ε κεηαηόπηζε ηνπ ζώκαηνο ζην ρξνληθό δηάζηεκα 0 s -10 s. 


            Μονάδες 7 


Γ3) Να γίλεη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο ηαρύηεηαο ηνπ ζώκαηνο ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν ζε 


βαζκνινγεκέλνπο άμνλεο γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα 0 s - 10 s.                                          


            Μονάδες 5 


Γ4) Να ππνινγηζζεί ε κέζε ηζρύο ηεο ζπληζηακέλεο δύλακεο  ζην ρξνληθό δηάζηεκα 0 s -10 s.       


Μονάδες 6 


 


 


N 151 F
3F


N 72 F
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A
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Β1) Σε έλα ζώκα κάδαο m αζθείηαη ζηαζεξή (ζπληζηακέλε) δύλακε κέηξνπ F , νπόηε απηό θηλείηαη 


κε επηηάρπλζε κέηξνπ α.  


Α) Να επηιέμεηε ηε ζωζηή πξόηαζε. 


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


ηξνπ: 


α) 2α   β) 3α    γ) 
2


a
   


Μονάδες 4 


Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 


Μονάδες 8 


 


 


Β2)  Γύν απηνθίλεηα (Α) θαη (Β) έρνπλ καδί κε ηνπο νδεγνύο ηνπ ίζεο κάδεο θαη θηλνύληαη ζε νξη-


δόληην επζύγξακκν δξόκν. Οη νδεγνί ηωλ απηνθηλήηωλ θάπνηα ζηηγκή θξελάξνπλ θαη ηα απηνθίλε-


ηα επηβξαδύλνληαη κε ηελ ίδηα επηβξάδπλζε.  


Α) Να επηιέμεηε ηε ζωζηή πξόηαζε. 


Αλ ην απηνθίλεην (Α) εθηλείην αξρηθά κε κεγαιύηεξε ηαρύηεηα από ην (Β), ηόηε απηό πνπ ζα δηα-


λύζεη κεγαιύηεξν δηάζηεκα κέρξη λα ζηακαηήζεη, είλαη: 


α) ην απηνθίλεην (Α) 


β) ην απηνθίλεην (Β)  


γ) θαλέλα από ηα δύν, αθνύ ζα δηαλύζνπλ ην ίδην δηάζηεκα. 


Μονάδες 4 


Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 


Μονάδες 9 
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Έλα απηνθίλεην κε κάδα 900 kg θηλείηαη ζε νξηδό-


ληην επζύγξακκν δξόκν, πνπ ηαπηίδεηαη κε ηνλ ά-


μνλα x΄x. Τε ρξνληθή ζηηγκή to = 0, ην απηνθίλεην 


θηλνύκελν πξνο ηε ζεηηθή θαηεύζπλζε ηνπ άμνλα, 


δηέξρεηαη από ηε ζέζε xo = + 25 m.  Σην δηπιαλό 


δηάγξακκα θαίλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο αι-


γεβξηθήο ηηκήο ηεο ηαρύηεηαο ηνπ απηνθηλήηνπ ζε 


ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν, από ηε ρξνληθή ζηηγκή tν = 


0 κέρξη ηε ρξνληθή ζηηγκή t4 = 25 s. 


Γ1) Να πξνζδηνξίζεηε ην ρξνληθό δηάζηεκα θαηά 


ην νπνίν ην απηνθίλεην επηβξαδύλεηαη. 


Μονάδες 5 


Γ2) Να ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο ζπληζηακέλεο ηωλ δπλάκεωλ πνπ αζθνύληαη ζην απηνθίλεην, από 


ηε ρξνληθή ζηηγκή tν = 0 κέρξη ηε ρξνληθή ζηηγκή t1 = 5 s. 


Μονάδες 6 


Γ3) Να πξνζδηνξίζεηε ηε ζέζε ηνπ απηνθηλήηνπ ηηο ρξνληθέο ζηηγκέο t2 = 15 s θαη t4 = 25 s. 


Μονάδες 6 


Γ4) Να ππνινγίζεηε ην ζπλνιηθό έξγν ηωλ δπλάκεωλ πνπ αζθνύληαη ζην απηνθίλεην, από ηε ρξν-


ληθή ζηηγκή tν = 0 κέρξη ηε ρξνληθή ζηηγκή t4 = 25 s. 


Μονάδες 8 


 


0
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(m/s)υ 
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A
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Β1. Έλα όρεκα θηλείηαη επζύγξακκα θαη ε ηηκή ηεο ηαρύηεηάο ηνπ κεηαβάιιεηαη κε ην ρξόλν όπσο 


θαίλεηαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα. 


                                      


                                         


                                                                                               


 


                                      


                                   
 


 


 


 


 


 


 


Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε. 


Η ζπλνιηθή κεηαηόπηζε ηνπ νρήκαηνο ζην ρξνληθό δηάζηεκα 0→2t1 είλαη ίζε κε: 


α) π1t1  β) 0  γ) 2 π1t1 


                                       Μονάδες 4 


Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο                 Μονάδες 8          


 


 


Β2. Μηθξή ζθαίξα βξίζθεηαη πάλσ ζην έδαθνο. Η ζθαίξα εθηνμεύεηαη θαηαθόξπθα πξνο ηα πάλσ 


κε θηλεηηθή ελέξγεηα Κ, νπόηε θηάλεη ζε ύςνο H πάλσ από ην έδαθνο. Η αληίζηαζε ηνπ αέξα λα 


ζεσξεζεί ακειεηέα. Η επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο g είλαη ζηαζεξή. 


Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε. 


Αλ ε ίδηα ζθαίξα εθηνμεπόηαλ από ην έδαθνο θαηαθόξπθα πξνο ηα πάλσ έρνληαο δηπιάζηα 


θηλεηηθή ελέξγεηα 2K, ηόηε ην κέγηζην ύςνο ζην νπνίν ζα έθηαλε ζα ήηαλ, 


α) H
 
  β) H/2  γ) 2H 


          Μονάδες 4 


Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο                 Μονάδες 9 


 


 


1


1


0 


π 


t t1 2t1 
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Απηνθίλεην κάδαο m=1000Kg επηηαρύλεηαη επζύγξακκα θαη νκαιά ζε νξηδόληην δξόκν. Τν 


απηνθίλεην απμάλεη ηελ ηαρύηεηά ηνπ από υο=10m/s (ζέζε Α), ζε υ=30m/s  (ζέζε Β). Η απόζηαζε 


ησλ δύν ζέζεσλ (ΑΒ) είλαη 400m.   


Να ππνινγίζεηε: 


Γ1) Τν έξγν θαζώο θαη ην κέηξν ηεο ζπληζηακέλεο ησλ δπλάκεσλ πνπ αζθνύληαη ζην απηνθίλεην 


γηα ηελ κεηαηόπηζε ηνπ από ηε ζέζε Α ζηε ζέζε Β. 


 Μονάδες 6 


Γ2) H επηηάρπλζε ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ν ρξόλνο θίλεζεο, από ηε ζέζε Α ζηε ζέζε Β. 


Μονάδες 6 


Γ3) Η κέζε ηαρύηεηα ηνπ απηνθηλήηνπ γηα ηελ θίλεζε από ηε ζέζε Α ζηε ζέζε Β. 


Μονάδες 6 


Γ4) Η απόζηαζε από ηε ζέζε Α ηεο ζέζεο Γ, ζηελ νπνία ε ζηηγκηαία ηαρύηεηα ηνπ απηνθηλήηνπ 


ηζνύηαη κε ηελ κέζε ηηκή ηεο ηαρύηεηαο πνπ ππνινγίζαηε ζην πξνεγνύκελν εξώηεκα.  


Μονάδες 7 
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A












ΘΔΜΑ  Β 


Β1.  Δξγάηεο ζπξώρλεη θηβώηην κάδαο m πάλσ ζε νξηδόληην δξόκν αζθώληαο ζε απηό νξηδόληηα 


δύλακε. Τν θηβώηην θηλείηαη κε ζηαζεξή ηαρύηεηα  θαη δηαλύεη δηάζηεκα S. Ο ζπληειεζηήο ηξηβήο 


κεηαμύ ηνπ δξόκνπ θαη ηνπ θηβσηίνπ είλαη  μ. H επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο είλαη g θαη ε αληίζηαζε 


ηνπ αέξα ζεσξείηαη ακειεηέα.  


Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. 


Η ελέξγεηα πνπ κεηαθέξεηαη από ηνλ εξγάηε ζην θηβώηην είλαη ίζε κε: 


α)  0           β) mgS                 γ) κmgS                                                        


Μονάδες 4 


Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο    


Μονάδες 8    


 


Β2.   Κηβώηην θηλείηαη επζύγξακκα ζε νξηδόληην δάπεδν κε ηαρύηεηα ε ηηκή ηεο νπνίαο δίδεηαη από 


ηε ζρέζε  υ =5t (SI). Σηε δηπιαλή εηθόλα παξηζηάλνληαη ηξία δηαγξάκκαηα κε ηε ηηκή δύλακεο-


ρξόλνπ ηα Α, Β θαη Γ .  


 


Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. 


Τν δηάγξακκα πνπ παξηζηάλεη ηε ηηκή ηεο ζπληζηακέλεο ησλ δπλάκεσλ πνπ  αζθνύληαη ζην θηβώηην 


είλαη: 


α)  ην Α          β)  ην Γ           γ) ην Β                                            


Μονάδες 4 


  Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 


Μονάδες 9 
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Μηα αληιία ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα αλεβάδεη 600 kg λεξνύ ζε έλα ιεπηό από πεγάδη βάζνπο 20 m. 


Τν λεξό μεθηλά από ηελ εξεκία, θηλείηαη κε ζηαζεξή επηηάρπλζε θαη θηάλεη ζην ζηόκην ηνπ 


πεγαδηνύ κε ηαρύηεηα   
m


υ 20
s


  κε ηελ νπνία θαη εθηνμεύεηαη θαηαθόξπθα πξνο ηα πάλσ. Γίλεηαη 


ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο 
2


m
g = 10


s
 θαη όηη ε επίδξαζε ηνπ αέξα ζηελ θίλεζε ηνπ λεξνύ είλαη 


ακειεηέα. 


Να ππνινγίζεηε:  


Γ1) ηελ επηηάρπλζε κε ηελ νπνία αλπςώλεηαη ην λεξό. 


Μονάδες 6 


Γ2) ηελ αλπςσηηθή δύλακε πνπ αζθείηαη από ηελ αληιία ζηε κάδα ηνπ  λεξνύ πνπ αληιείηαη θάζε 


ιεπηό.  


Μονάδες 6 


Γ3) Τε κέζε ηζρύ πνπ αλαπηύζζεη ε αληιία 


Μονάδες 7 


Γ4) ην κέγηζην ύςνο πνπ θηάλεη ην λεξό από ην ζηόκην ηνπ πεγαδηνύ. 


Μονάδες 6 
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Β1.   Μηα ζθαίξα κάδαο m βάιιεηαη από ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο θαηαθόξπθα πξνο ηα πάλσ. Η 


ζθαίξα θηάλεη ζην κέγηζην ύςνο  h θαη επηζηξέθεη ζην έδαθνο.  


Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε: 


Αλ γλσξίδεηε όηη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο είλαη ζηαζεξή θαη ε επίδξαζε ηνπ αέξα ζεσξείηαη 


ακειεηέα ηόηε ην έξγν ηνπ βάξνπο ηεο ζθαίξαο θαηά ηε ζπλνιηθή θίλεζή ηεο  είλαη ίζν κε: 


α) mgh                  β) 0                     γ)  2mgh 


Μονάδες 4 


Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο                                                


Μονάδες 8         


 


 


Β2. Απηνθίλεην θηλείηαη ζε επζύγξακκν δξόκν. Σηε δηπιαλή 


εηθόλα παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο ηηκήο ηεο 


ηαρύηεηαο ηνπ απηνθηλήηνπ ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν.  


 Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε: 


Η κεηαηόπηζε ηνπ απηνθηλήηνπ θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα 


από 0 s - 30 s είλαη: 


α) +300 m                β) +600 m        γ) –300 m               


Μονάδες 4 


B) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο 


Μονάδες 9 
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Σε έλα θηβώηην κάδαο m = 10 kg, ην νπνίν αξρηθά εξεκεί πάλσ ζε νξηδόληην δάπεδν, αξρίδεη ηε 


ρξνληθή ζηηγκή to = 0 s λα αζθείηαη ζηαζεξή νξηδόληηα δύλακε F κέηξνπ 60 N. Η δύλακε παύεη λα 


αζθείηαη ηε ρξνληθή ζηηγκή t1 = 5 s, θαηά ηελ νπνία ε ηαρύηεηα ηνπ θηβσηίνπ είλαη υ1 = 20 m/s. Σηε 


ζπλέρεηα ην θηβώηην νιηζζαίλεη ζην δάπεδν κέρξη πνπ ζηακαηά. Δίλεηαη όηη ε επηηάρπλζε ηεο 


βαξύηεηαο είλαη g = 10 m/s
2
 θαη όηη ε αληίζηαζε ηνπ αέξα ζεσξείηαη ακειεηέα. 


Να ππνινγίζεηε: 


Γ1) ηελ  επηηάρπλζε ηνπ θηβσηίνπ ζην ρξνληθό δηάζηεκα από to = 0 s έσο t1 = 5 s. 


Μονάδες 4 


Γ2) ηo ζπληειεζηή ηξηβήο νιίζζεζεο κεηαμύ ηνπ θηβσηίνπ θαη ηνπ δαπέδνπ. 


Μονάδες 7 


Γ3) ην έξγν ηεο δύλακεο F



 ζην ρξνληθό δηάζηεκα από to = 0 έσο t1 = 5 s. 


Μονάδες 7 


Γ4) ην ζπλνιηθό δηάζηεκα πνπ δηάλπζε ην θηβώηην πάλσ ζην δάπεδν.  


Μονάδες 7 


.  
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A












ΘΔΜΑ Β 


Β1) Μηα νξηδόληηα δύλακε κέηξνπ F αζθείηαη ζε έλα ζώκα κάδαο m1 θαη ην ζώκα θηλείηαη ζε ιείν 


νξηδόληην δάπεδν κε επηηάρπλζε ίζε κε α. Αλ ε ίδηα νξηδόληηα δύλακε αζθεζεί ζε δεύηεξν ζώκα 


κάδαο m2, ηόηε απηό θηλείηαη ζε ιείν νξηδόληην δάπεδν κε επηηάρπλζε ίζε κε 
2


α
.  


Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε 


Γηα ηηο κάδεο ησλ ζσκάησλ ηζρύεη ε ζρέζε: 


α) m1 = m2   β) m1 = 2m2   γ) 2
1


2


m
m   


Μονάδες 4 


Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 


Μονάδες 8 


 


 


Β2)  Γύν καζεηέο, ν Αρηιιέαο (Α) θαη ε Βίθπ (Β), θηλνύληαη επ-


ζύγξακκα ζε νξηδόληην δξόκν. Σην δηπιαλό δηάγξακκα θαίλεηαη 


πσο κεηαβάιιεηαη ην κέηξν ηεο ηαρύηεηάο ηνπο, ζε ζπλάξηεζε 


κε ην ρξόλν.  


Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε 


Τα δηαζηήκαηα sΑ θαη sΒ, πνπ έρνπλ δηαλύζεη ν Αρηιιέαο θαη ε 


Βίθπ αληίζηνηρα, ζηε ρξνληθή δηάξθεηα 10 t , ηθαλνπνηνύλ ηε ζρέζε: 


α) As s   β) A


3


2
s s    γ) A 2s s    


Μονάδες 4 


Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 


Μονάδες 9 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


υ


t
1t


2υ


A


Β


0


υ
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A







ΘΔΜΑ Γ 


 


Από ηελ ηαξάηζα κηαο ηεηξαώξνθεο πνιπθαηνηθίαο αθήλεηαη λα πέζεη 


ειεύζεξα κηα ζθαίξα κάδαο 5 kg. Η ζθαίξα ρηππά ζην έδαθνο θαη α-


λαπεδά κέρξη ην ηαβάλη ηνπ δεπηέξνπ νξόθνπ, όπνπ θαη κεδελίδεηαη 


ζηηγκηαία ε ηαρύηεηα ηεο. Τν ύςνο ηνπ ηζνγείνπ, όπσο θαη θάζε νξό-


θνπ είλαη ίζν κε 3 m θαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο είλαη g = 10 


m/s
2
. Να ζεσξήζεηε σο επίπεδν αλαθνξάο γηα ηε δπλακηθή ελέξγεηα 


ην νξηδόληην δάπεδν, θαζώο θαη ηελ αληίζηαζε ηνπ αέξα ακειεηέα. 


Να ππνινγίζεηε:  


Γ1) ηε κεραληθή ελέξγεηα ηεο ζθαίξαο ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ αθήλεηαη ειεύζεξε, 


Μονάδες 6 


Γ2) ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο ηεο ζθαίξαο ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ θηάλεη ζην νξηδόληην δάπεδν, 


Μονάδες 6 


Γ3) ην έξγν ηνπ βάξνπο ηεο ζθαίξαο, από ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ αθέζεθε ειεύζεξε, κέρξη ηε ζηηγ-


κή πνπ θηάλεη ζην ηαβάλη ηνπ ηξίηνπ νξόθνπ, 


Μονάδες 6 


Γ4) πόζν ηνηο εθαηό κεηώζεθε ε κεραληθή ελέξγεηα ηεο ζθαίξαο, εμαηηίαο ηεο ζύγθξνπζήο ηεο κε 


ην δάπεδν. 


Μονάδες 7 


 


ηζόγεην


1νο 


2νο 


3νο 


4νο 
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A












ΘΔΜΑ  Β 


 


Β1.    Έλα ζώκα θηλείηαη  πάλω ζε ιείν νξηδόληην επίπεδν κε ζηαζεξή ηαρύηεηα. Κάπνηα ζηηγκή ζην 


ζώκα αζθείηαη νξηδόληηα δύλακε F   αληίξξνπε ηεο ηαρύηεηαο θαη ην ζώκα αξρίδεη λα 


επηβξαδύλεηαη νκαιά. 


Α) Να επηιέμεηε ηελ ζωζηή απάληεζε.  


Η γξαθηθή παξάζηαζε ηεο ηηκήο ηεο δύλακεο F  (F) πνπ αζθείηαη ζην ζώκα ζε ζπλάξηεζε κε ην 


ρξόλν (t) παξηζηάλεηαη ζωζηά από ην δηάγξακκα: 


 


 


 


 


 


 
 


α) Ι        β) ΙΙ     γ) ΙΙΙ  


Μονάδες 4 


Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.      


Μονάδες 8 


 


Β2.    Κηβώηην κάδαο 10 Kg βξίζθεηαη αθίλεην πάλω ζε ιείν 


νξηδόληην επίπεδν. Τε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s ζην θηβώηην 


αζθείηαη νξηδόληηα δύλακε ε ηηκή ηεο νπνίαο ζε ζπλάξηεζε 


κε ην ρξόλν δίλεηαη ζην δηπιαλό δηάγξακκα. Τν θηβώηην 


αξρίδεη λα θηλείηαη θαηά ηε ζεηηθή θνξά ηνπ άμνλα x. 


Α) Να επηιέμεηε ηελ ζωζηή απάληεζε.   


Τε ρξνληθή ζηηγκή t=3 s 


α) ην θηβώηην εμαθνινπζεί λα θηλείηαη θαηά ηε ζεηηθή θνξά ηνπ άμνλα x.      


β) ην θηβώηην εξεκεί.        


γ) ην θηβώηην θηλείηαη θαηά ηελ αξλεηηθή θνξά ηνπ άμνλα x.       


      Μονάδες 4 


Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.                                                


Μονάδες 9 


 


0 t


F


(Ι) 0 t


1F


F


(ΙΙΙ)0 t


1F


F


(ΙΙ)
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A







ΘΔΜΑ  Γ 


 Έλα απηνθίλεην κάδαο 1000 kg θηλείηαη αξρηθά ζε επζύγξακκν νξηδόληην δξόκν κε ζηαζεξή 


ηαρύηεηα κέηξνπ ίζνπ κε 10 m/s. Ο νδεγόο ηνπ απηνθηλήηνπ ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s, παηώληαο ην 


γθάδη  πξνζδίλεη ζην απηνθίλεην ζηαζεξή επηηάρπλζε θαη ηε ρξνληθή ζηηγκή t1 = 10 s, ην κέηξν ηεο 


ηαρύηεηα ηνπ απηνθηλήηνπ έρεη δηπιαζηαζηεί.   


Να ππνινγίζεηε:  


Γ1) ηε κεηαβνιή ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο ηνπ απηνθηλήηνπ ζην παξαπάλω ρξνληθό δηάζηεκα ηωλ   


10 s, 


                                                                                                                                 Μονάδες 6  


Γ2) ην κέηξν ηεο ζπληζηακέλεο δύλακεο πνπ επηηάρπλε ην απηνθίλεην,                         


Μονάδες 6   


Γ3) ηε κέζε ηαρύηεηα ηνπ απηνθίλεηνπ ζην ρξνληθό δηάζηεκα  από ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s έωο 


ηε ρξνληθή ζηηγκή t1 = 10 s,   


                                                                                                                                            Μονάδες 8   


Γ4) ην κέηξν ηεο ζπληζηακέλεο δύλακεο πνπ έπξεπε λα αζθείηαη ζην απηνθίλεην ώζηε λα 


δηπιαζηαζηεί πάιη ε αξρηθή ηνπ ηαρύηεηα, δηαλύνληαο όκωο ηε κηζή κεηαηόπηζε από όηη ζηε 


πξνεγνύκελε πεξίπηωζε.                 


                                                                                                                                             Μονάδες 5  
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A












ΘΕΜΑ B  


 


B1.  Κιβώτιο βρίσκεται ακίνητο σε λείο 


οριζόντιο επίπεδο στη θέση x=0 του 


προσανατολισμένου άξονα x x′ . Τη χρονική 


στιγμή t = 0 s στο κιβώτιο ασκείται 


οριζόντια δύναμη η τιμή της οποίας σε 


συνάρτηση με τη θέση  δίνεται από το 


διάγραμμα που παριστάνεται στη διπλανή 


εικόνα, οπότε το κιβώτιο αρχίζει να κινείται 


κατά τη θετική φορά του άξονα x x′  .  


Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση. 


α) το έργο  της δύναμης στη μετατόπιση του κιβωτίου  απο  τη θέση x=0  στη θέση 2x είναι 


μηδέν 


β) το έργο  της δύναμης στη μετατόπιση του κιβωτίου  απο  τη θέση x=0  στη θέση 2x είναι 


θετικό.      


γ) το έργο  της δύναμης στη μετατόπιση του κιβωτίου  απο  τη θέση x=0  στη θέση 2x είναι 


αρνητικό .                


                                                                                                                                         Μονάδες 4 


Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.                                               


Μονάδες 8 


 


B2   Δυο όμοιες  μικρές σφαίρες , αφήνονται  ταυτόχρονα τη χρονική στιγμή t=0 , να εκτελέσουν 


ελεύθερη πτώση,  από δυο διαφορετικά ύψη πάνω από το έδαφος  Η πρώτη σφαίρα  φτάνει στο 


έδαφος τη χρονική στιγμή t1 ,  ενώ η δεύτερη   τη χρονική στιγμή  t2 ,  έχοντας αντίστοιχα 


ταχύτητες μέτρων  υ1 και υ2 .  Η επιτάχυνση της βαρύτητας είναι σταθερή και η αντίσταση του αέρα 


αμελητέα.  


Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.                                                


Αν t2 = 2t1  τότε για τα μέτρα των ταχυτήτων  ισχύει: 


α) υ1 = υ2                 β) υ1 = 2⋅ υ2                  γ) υ2  =  2⋅ υ1 


                                                                                                                                         Μονάδες 4 


B) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.                                                


                                                                                                                                         Μονάδες 8 


 


F(N) 


x(m)      0  2 x   x 


    10 


   -10 


27/05/2014 ΦΥΣΙΚΗ Page 1 of 2


ΑΡΙΣΤΟΒΑΘΜΙΟ 
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ


ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 


A







ΘΕΜΑ  Δ 


Ένα αυτοκίνητο μάζας m = 1000 kg ξεκινάει από την ηρεμία και  κινείται με σταθερή επιτάχυνση  


α = 2 m/s2 σε ευθύγραμμο δρόμο για χρονικό διάστημα Δt1 = 10 s. Στη συνέχεια με την ταχύτητα 


που απέκτησε κινείται ομαλά για Δt2 = 10 s. Στη συνέχεια αποκτά σταθερή επιβράδυνση με την 


οποία κινείται για  χρονικό διάστημα Δt3 = 5 s με αποτέλεσμα να σταματήσει.  


Δ1)  Να υπολογίσετε το διάστημα που διήνυσε το αυτοκίνητο στο χρονικό διάστημα Δt1. 


                                                                                                                               Μονάδες 5 


Δ2)  Να παραστήσετε γραφικά το μέτρο της ταχύτητας του αυτοκινήτου σε συνάρτηση με το 


χρόνο, σε βαθμολογημένους άξονες, για όλη τη χρονική διάρκεια της κίνησης του.                                                                                                     


Μονάδες 7 


Δ3) Nα υπολογίσετε τη μέση ταχύτητα του αυτοκινήτου για όλη τη χρονική διάρκεια της κίνησής  


του.                                                                                                                                                     


                                                                                                                                  Μονάδες 7 


Δ4)  Να υπολογίσετε το έργο της συνισταμένης των δυνάμεων που ασκούνται στο αυτοκίνητο, στη 


διάρκεια της επιβραδυνόμενης  κίνησης του. 


 Μονάδες 6 
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A












ΘΔΜΑ  Β 


 


Β1) Σε κία ζθαίξα πνπ θηλείηαη θαηά κήθνο ηνπ άμνλα x΄x αζθείηαη δύλακε F  ην κέηξν ηεο νπνίαο 


δίλεηαη ζε ζπλάξηεζε κε ηε ζέζε ηεο ζθαίξαο  από ηε ζρέζε:  


F 30 2x  (S.I.). 


Α) Από ηηο παξαθάηω ηξεηο επηινγέο, λα επηιέμεηε απηήλ πνπ ζεωξείηε ζωζηή. 


To έξγν ηεο δύλακεο γηα ηε κεηαθίλεζε ηεο ζθαίξαο από ηε ζέζε x = 0 m κέρξη ηε ζέζε x = 5m 


είλαη ίζν κε:  


     α) FW 125J        β) FW 100J     γ) FW 50J  


Μονάδες 4 
Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο 


Μονάδες 8 
 


 


B2. Σε έλα απηνθίλεην, ιόγν θαθήο εθαξκνγήο ελόο εμαξηήκαηνο, θάζε δπν δεπηεξόιεπηα ζηάδεη 


από ηε κεραλή ηνπ κηα ζηαγόλα ιάδη. Βξίζθεζηε ζην άθξν ελόο δξόκνπ θαη ην πξναλαθεξζέλ απ-


ηνθίλεην πεξλά δηπιά ζαο δηαγξάθνληαο επζεία ηξνρηά. Αθνύ ην απηνθίλεην απνκαθξπλζεί, θαη 


ελώ δελ δηαζρίδεη ην δξόκν θάπνην άιιν απηνθίλεην, παξαηεξείηε ζην νδόζηξωκα ηηο θειίδεο ια-


δηνύ λα έρνπλ ηελ παξαθάηω εηθόλα. 


 


 


 


Με κηα κεηξνηαηλία πνπ δηαζέηεηε κεηξάηε ηελ απόζηαζε κεηαμύ δπν δηαδνρηθώλ θειίδωλ θαη ηε 


βξίζθεηε ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο ίζε κε 30 m. 


Α) Από ηηο παξαθάηω ηξεηο επηινγέο, λα επηιέμεηε απηήλ πνπ ζεωξείηε ζωζηή. 


Τν απηνθίλεην εθηειεί: 


α) επζύγξακκε νκαιή θίλεζε κε ηαρύηεηα κέηξνπ υ = 30 m/s 


β) επζύγξακκε νκαιά επηηαρπλόκελε θίλεζε κε αξρηθή ηαρύηεηα υ = 15 m/s 


γ) επζύγξακκε νκαιή θίλεζε κε ηαρύηεηα κέηξνπ υ = 15 m/s 


Μονάδες 4 


Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 


Μονάδες 9 
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A







ΘΔΜΑ  Γ 


 


Έλα απηνθίλεην, καδί κε ηνπο επηβαίλνληεο ζε απηό, έρεη κάδα m = 1300
 
Kg θαη θηλείηαη θαηά κή-


θνο ελόο επζύγξακκνπ δξόκνπ κε ζηαζεξή ηαρύηεηα υ = 72 km/h. Τε ρξνληθή ζηηγκή t0 = 0 s ν ν-


δεγόο ηνπ νρήκαηνο αληηιακβάλεηαη πωο ηνπ θάλεη ζήκα λα ζηακαηήζεη έλαο ηξνρνλόκνο. Ο ρξό-


λνο πνπ πέξαζε από ηε ζηηγκή πνπ αληηιήθζεθε ην ζήκα ηνπ ηξνρνλόκνπ κέρξη λα παηήζεη κε ην 


πόδη ηνπ ην θξέλν (νλνκάδεηαη ρξόλνο αληίδξαζεο) είλαη έλα δεπηεξόιεπην. Τν απηνθίλεην ηειηθά 


αθηλεηνπνηείηαη, κεηώλνληαο ηελ ηαρύηεηά ηνπ κε ζηαζεξό ξπζκό θαη δηαλύνληαο απόζηαζε 50 m 


από ην ζεκείν πνπ ήηαλ όηαλ ν νδεγόο αληηιήθζεθε ην ζήκα ηνπ ηξνρνλόκνπ. 


  


Θεωξήζηε ηελ αληίζηαζε ηνπ αέξα κεδεληθή θαη πωο από ηε ζηηγκή πνπ ν νδεγόο παηά ην θξέλν νη 


ηξνρνί παύνπλ λα πεξηζηξέθνληαη. 


 


Γ1) λα ραξαθηεξίζεηε ηα είδε ηωλ θηλήζεωλ πνπ εθηέιεζε ην απηνθίλεην, από ηε ζηηγκή πνπ ν ν-


δεγόο αληηιήθζεθε ην ζήκα ηνπ ηξνρνλόκνπ κέρξη λα αθηλεηνπνηεζεί θαη λα ππνινγίζεηε ηελ από-


ζηαζε πνπ δηήλπζε ζε θάζε κηα από απηέο, 


Μονάδες 6 


Γ2) πνην ήηαλ ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ ρξεηάζηεθε γηα λα αθηλεηνπνηεζεί ην απηνθίλεην, από ηε 


ζηηγκή πνπ ν νδεγόο πάηεζε ην θξέλν θαη πνηα ε επηηάρπλζε ηνπ απηνθηλήηνπ απηό ην ρξνληθό 


δηάζηεκα; 


Μονάδες 7 


Γ3) λα ζρεδηάζεηε ζε βαζκνινγεκέλνπο άμνλεο ηε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο ηαρύηεηαο ηνπ απηνθη-


λήηνπ ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν, από ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ ν νδεγόο αληηιήθζεθε ην ζήκα ηνπ 


ηξνρνλόκνπ κέρξη ηελ αθηλεηνπνίεζε ηνπ,  


Μονάδες 7 


Γ4) πνην είλαη ην έξγν ηεο ηξηβήο νιίζζεζεο, από ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ ν νδεγόο παηά ην θξέλν, 


κέρξη ηε ζηηγκή πνπ ην απηνθίλεην ηειηθά αθηλεηνπνηείηαη; 


Μονάδες 5 
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A












 


ΘΔΜΑ B 


Β1. Δύν κεηαιιηθέο ζθαίξεο Σ1, Σ2 έρνπλ βάξε Β1 θαη Β2 αληίζηνηρα θαη θξέκνληαη 


αθίλεηεο κε ηε βνήζεηα λεκάηωλ ακειεηέαο κάδαο από ηελ νξνθή, όπωο            


παξηζηάλεηαη ζην ζρήκα.  


Α) Να κεηαθέξεηε ην δηπιαλό ζρήκα ζην γξαπηό ζαο θαη λα ζρεδηάζεηε ηηο 


δπλάκεηο πνπ αζθνύληαη ζηηο ζθαίξεο Σ1 θαη Σ2. 


Μονάδες 5  


Β) Να ππνινγίζεηε ηα κέηξα ηωλ δπλάκεωλ πνπ ζρεδηάζαηε, ζε ζπλάξηεζε 


κε ηα βάξε Β1 θαη Β2 ηωλ δύν ζθαηξώλ.                                                 


Μονάδες 7 


 


Β2. Σε απηνθίλεην πνπ θηλείηαη ζε επζύγξακκν δξόκν κε ηαρύηεηα κέηξνπ υ1, ν νδεγόο ηνπ       


θξελάξεη νπόηε ην απηνθίλεην δηαλύεη δηάζηεκα d1 κέρξη λα ζηακαηήζεη. Αλ ην απηνθίλεην θηλείηαη 


κε ηαρύηεηα δηπιάζηνπ κέηξνπ, δειαδή υ2 = 2υ1, ηόηε γηα λα ζηακαηήζεη πξέπεη λα δηαλύζεη         


δηάζηεκα d2. 


 Α) Να επηιέμεηε ηελ ζωζηή απάληεζε.                                                                      


Αλ ην απηνθίλεην ζε θάζε θξελάξηζκα επηβξαδύλεηαη κε ηελ ίδηα επηβξάδπλζε,  


ηόηε ηζρύεη :  
 


α) d2 = 2d1                         β) d2 = 3d1                       γ) d2 = 4d1                          


Μονάδες 4 


 Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.                                                


Μονάδες 9 


 


 


Σ1 


Σ2 


27/05/2014 ΦΥΣΙΚΗ Page 1 of 2


ΑΡΙΣΤΟΒΑΘΜΙΟ 
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ


ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 


A







 


ΘΔΜΑ  Γ 


Έλα θηβώηην κε βηβιία ζπλνιηθήο κάδαο m = 50 kg είλαη αθίλεην πάλω ζην δάπεδν ηνπ δηαδξόκνπ 


ελόο ζρνιείνπ. Τελ ρξνληθή ζηηγκή to = 0 s δύν καζεηέο, ν Πάλνο θαη ε Μαξία αξρίδνπλ λα   


ζπξώρλνπλ καδί ην θηβώηην. Οη δπλάκεηο πνπ αζθνύλ νη καζεηέο ζην θηβώηην είλαη ζηαζεξέο       


νξηδόληηεο θαη ίδηαο θαηεύζπλζεο. Η δύλακε πνπ αζθεί ν Πάλνο έρεη κέηξν FΠ = 200 Ν θαη ε δύλα-


κε πνπ αζθεί ε Μαξία έρεη κέηξν FΜ = 50 Ν. Τελ ρξνληθή ζηηγκή  t1, κέρξη ηελ νπνία ην θηβώηην 


έρεη νιηζζήζεη 2m πάλω ζην δάπεδν, ε Μαξία ζηακαηά λα ζπξώρλεη ην θηβώηην, ελώ ν Πάλνο ζπ-


λερίδεη λα ην ζπξώρλεη.  


Δίλεηαη ν ζπληειεζηήο ηξηβήο νιίζζεζεο κεηαμύ ηνπ θηβωηίνπ θαη ηνπ δαπέδνπ κ = 0,4 θαη ε επηηά-


ρπλζε ηεο βαξύηεηαο  είλαη g = 10 m/s
2
.   


Γ1) Να ππνινγηζηεί  ην κέηξν ηεο ηξηβήο κεηαμύ ηνπ θηβωηίνπ θαη ηνπ δαπέδνπ.  


Μονάδες 6 


Γ2) Να πξνζδηνξηζηεί ε ρξνληθή ζηηγκή t1 θαηά ηελ νπνία ε Μαξία ζηακάηεζε λα ζπξώρλεη ην   


θηβώηην.  


Μονάδες 6 


Γ3) Να γίλεη ζε βαζκνινγεκέλνπο άμνλεο ην δηάγξακκα ηνπ κέηξνπ ηεο ηαρύηεηαο ηνπ θηβωηίνπ 


ζπλαξηήζεη ηνπ ρξόλνπ από to = 0 s έωο t2 = 4 s.   


Μονάδες 7 


Γ4) Να ππνινγηζηεί ε ελέξγεηα πνπ πξόζθεξε ν Πάλνο ζην θηβώηην, κέζω ηνπ έξγνπ ηεο δύλακεο 


πνπ ηνπ άζθεζε, από ηελ ρξνληθή ζηηγκή to = 0 s έωο ηελ ζηηγκή  t1, θαζώο θαη ν ξπζκόο κε ηνλ  


νπνίν ν Πάλνο πξνζθέξεη ελέξγεηα ζην θηβώηην όηαλ πιένλ ην ζπξώρλεη κόλνο ηνπ.   


Μονάδες 6 
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A












 


Β ΘΔΜΑ 


 


Β1.    Έλα ζώκα θηλείηαη  πάλω ζε ιείν νξηδόληην επίπεδν κε ζηαζεξή ηαρύηεηα. Κάπνηα ζηηγκή ζην 


ζώκα αζθείηαη νξηδόληηα δύλακε F   θαη ην ζώκα αξρίδεη λα επηβξαδύλεηαη νκαιά. 


Α) Να επηιέμεηε ηελ ζωζηή απάληεζε.  


Η γξαθηθή παξάζηαζε ηεο ηηκήο ηεο δύλακεο F  πνπ αζθείηαη ζην ζώκα ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξό-


λν (t) παξηζηάλεηαη ζωζηά από ην δηάγξακκα: 


 


 


 


 


 


 
 


α) Ι        β) ΙΙ     γ) ΙΙΙ  


Μονάδες 4 


Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.      


Μονάδες 8 


 


Β2. Μία κεηαιιηθή ζθαίξα εθηειεί ειεύζεξε πηώζε κε ηελ επίδξαζε κόλν ηνπ βάξνπο ηεο. Σε ζε-


κείν Α ηεο ηξνρηάο ηεο έρεη ηαρύηεηα κέηξνπ υ θαη θηλεηηθή ελέξγεηα ίζε κε Κ.  Σε έλα άιιν ζεκείν 


Β πνπ βξίζθεηαη ρακειόηεξα από ην Α, έρεη ηαρύηεηα δηπιάζηνπ κέηξνπ, δειαδή ίζνπ κε 2υ.   


           Α) Να επηιέμεηε ηελ ζωζηή απάληεζε.                                                   


Τν έξγν ηνπ βάξνπο ηεο ζθαίξαο θαηά ηε κεηαηόπηζε ηεο από ηε ζέζε Α  


     ζηελ ζέζε Β είλαη ίζν κε :  


      α) 3Κ              β) 2Κ              γ) 4Κ 


Μονάδες 4 


Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο                                                


Μονάδες 9 


 


 


0 t


F


(Ι) 0 t


1F


F


(ΙΙΙ)0 t


1F


F


(ΙΙ)
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A







ΘΔΜΑ Γ  


 


Γύν κεηαιιηθνί θύβνη Σ1 θαη Σ2 κε κάδεο      


m1 = 5 kg θαη m2 = 10 kg  θηλνύληαη  πάλω ζε 


νξηδόληην δάπεδν θαηά κήθνο κηαο επζείαο ν 


έλαο πξνο ηνλ άιιν.  


Τε ρξνληθή ζηηγκή  t = 0 s βξίζθνληαη ζηα ζεκεία Α, Β ηνπ νξηδόληηνπ δαπέδνπ, έρνπλ ηαρύηεηεο 


ίδηαο δηεύζπλζεο θαη αληίζεηεο θνξάο κέηξνπ 
1


m
υ  = 5  


s
 θαη 


2


m
υ  = 5  


s
 αληίζηνηρα θαη απέρνπλ 


κεηαμύ ηνπο απόζηαζε S = 200 m. Γπν εξγάηεο ζπξώρλνπλ ηνπο θύβνπο Σ1 θαη Σ2 αζθώληαο ζε  


απηνύο νξηδόληηεο δπλάκεηο 
1F θαη 


2F , όπωο παξηζηάλεηαη ζην ζρήκα, κε κέηξα F1 = 20 Ν θαη      


F2 = 60 N αληίζηνηρα, νη νπνίεο έρνπλ ηε δηεύζπλζε ηεο επζείαο πνπ νξίδνπλ ηα ζεκεία Α, Β.         


Ο ζπληειεζηήο ηξηβήο κεηαμύ  δαπέδνπ  θαη θάζε θύβνπ είλαη μ = 0,4 θαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηε-


ηαο είλαη 
2


m
g = 10


s
. 


Γ1)  Να ππνινγίζεηε θαη λα ζρεδηάζεηε ηε δύλακε ηξηβήο πνπ δέρεηαη θάζε θύβνο.  


Μονάδες 6 


Γ2) Να ραξαθηεξίζεηε πιήξωο ην είδνο  ηεο  θίλεζεο πνπ εθηειεί θάζε θύβνο. 


Μονάδες 6 


Γ3) Να ππνινγίζεηε ηελ απόζηαζε από ην ζεκείν Α ζην νπνίν ζα ζπλαληεζνύλ νη δπν θύβνη. 


Μονάδες 7 


Γ4) Να ππνινγίζεηε ηε ζπλνιηθή ελέξγεηα πνπ κεηαθέξζεθε ζηνλ θύβν Σ1 από ηνλ εξγάηε πνπ ηνλ 


ζπξώρλεη από ηελ ζηηγκή t = 0 s έωο ηε ζηηγκή πνπ νη δπν θύβνη ζπλαληώληαη.  


Μονάδες 6 


 


 


S 


S


S


S 


Α Β


1F
2


2F1
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A












 


ΘΔΜΑ Β 


 


Β1) Γύν θηβώηηα Α θαη Β θηλνύληαη επζύγξακκα. Η ηηκή ηεο 


ηαρύηεηάο ηνπο κεηαβάιιεηαη κε ην ρξόλν όπσο θαίλεηαη ζην 


δηπιαλό δηάγξακκα . 


Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε 


    Γηα ηα κέηξα αΑ θαη αΒ ησλ επηηαρύλζεσλ ησλ θηβσηίσλ Α θαη    


     Β αληίζηνηρα, ηζρύεη:                                      


    α) αΑ = αΒ       β) αΑ > αΒ       γ) αΑ  < αΒ 


Μονάδες 4 


Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο     


Μονάδες 8 


 


Β2. Σθαίξα κηθξώλ δηαζηάζεσλ βξίζθεηαη αθίλεηε ζε κηθξό ύςνο h πάλσ από ην έδαθνο. Σην 


ύςνο απηό κε επίπεδν αλαθνξάο γηα ηε δπλακηθή ελέξγεηα ην έδαθνο, ε ζθαίξα έρεη δπλακηθή 


ελέξγεηα ίζε κε 120 J. Η ζθαίξα αθήλεηαη ειεύζεξε, νπόηε εθηειεί ειεύζεξε πηώζε κε ηελ 


επίδξαζε ηνπ αέξα λα ζεσξείηαη ακειεηέα.  


Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε 


Όηαλ ε ζθαίξα βξεζεί ζε απόζηαζε ίζε κε h/3, από ην ζεκείν εθθίλεζεο, ηόηε ε δπλακηθή ηεο 


ελέξγεηα U θαη ε θηλεηηθή ηεο ελέξγεηα K ζα είλαη αληίζηνηρα: 


α) U = 40 J, K = 80 J  β) U = 80 J, K = 40 J  γ) U = 90 J, K = 30 J  


Μονάδες 4 


Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο 


Μονάδες 9 


 


(B)       
(Α)       


π       


t     
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A







 


ΘΔΜΑ  Γ 


Έλα παηγλίδη εθηνμεύεη κηθξέο ζθαίξεο κάδαο  m = 0,01 Kg. 


Η επηηάρπλζε ησλ ζθαηξώλ γίλεηαη κέζα ζε έλα ιείν 


νξηδόληην ζσιήλα κε ηε βνήζεηα θαηάιιεινπ κεραληζκνύ. Η 


ηηκήο ηεο δύλακεο F



 πνπ αζθείηαη ζηε ζθαίξα είλαη 


ζπλάξηεζε ηεο κεηαηόπηζεο ηεο ζθαίξαο κέζα ζην ζσιήλα 


θαη παξηζηάλεηαη ζην δηπιαλό δηάγξακκα. H αληίζηαζε ηνπ 


αέξα ζεσξείηαη ακειεηέα Σηε ζέζε x = 0 m ε ζθαίξα είλαη 


αθίλεηε θαη ζηε ζέζε x = 0,1 m εγθαηαιείπεη ην ζσιήλα 


έρνληαο απνθηήζεη ηελ ηαρύηεηα εθηόμεπζεο.  


Να ππνινγηζηνύλ: 


Γ1) Τν έξγν ηεο δύλακεο F



γηα ηελ ζπλνιηθή κεηαηόπηζε θαηά 0,1m κέζα ζην ζσιήλα.  


Μονάδες 6 


Γ2) Η ηαρύηεηα εθηόμεπζεο ηεο ζθαίξαο.  


Μονάδες 6 


Γ3) Η επηηάρπλζε ηεο ζθαίξαο ζην κέζν ηεο δηαδξνκήο ηεο ζην ζσιήλα, δειαδή ζηε ζέζε x = 0,05 


m 


Μονάδες 6 


Γ4) Να απνδείμεηε όηη εάλ ε ζθαίξα θηλνύληαλ κέζα ζην ζσιήλα κε ηελ ζηαζεξή επηηάρπλζε πνπ 


ππνινγίζαηε ζην πξνεγνύκελν εξώηεκα ηόηε ζα απνθηνύζε ηελ ίδηα ηαρύηεηα εθηόμεπζεο.  


 Μονάδες 7 


 


 


F(N) 


x(m) 
0,1 


10 


5 


0,05 
0 
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A












ΘΔΜΑ  Β 


B1. Μία ζηδεξέληα ζπκπαγήο ζθαίξα (Α) θαη έλα κπαιάθη ηνπ πηλγθ-πνλγθ (Β) αθήλνληαη ηελ ίδηα 


ρξνληθή ζηηγκή από ην κπαιθόλη ηνπ 1
νπ


 νξόθνπ ελόο θηηξίνπ.  


Α) Να επηιέμεηε ηελ ζωζηή απάληεζε. 


Αλ ε αληίζηαζε ηνπ αέξα ζεωξεζεί ακειεηέα θαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο (g) 


ζηαζεξή, ηόηε: 


α) ε ζθαίξα (Α) θηάλεη ζην έδαθνο γξεγνξόηεξα από ην κπαιάθη, γηαηί έρεη κεγαιύ-


ηεξε κάδα. 


β) ην κπαιάθη (Β) θηάλεη ζην έδαθνο γξεγνξόηεξα, γηαηί έρεη κηθξόηεξε κάδα θαη ζπ-


λεπώο ζα απνθηήζεη κεγαιύηεξε επηηάρπλζε. 


γ) ηα δύν ζώκαηα θηάλνπλ ηαπηόρξνλα γηαηί o ιόγνο 
W


m
, δειαδή ν ιόγνο ηνπ βάξνπο 


ηνπο W, πξνο ηε κάδα ηνπο m, είλαη ίδηνο θαη γηα ηα δπν ζώκαηα. 


Μονάδες 4 


Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 


Μονάδες 8 


 


Β2. Σην παξαθάηω ζρήκα θαίλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηαρύηεηαο –  ρξόλνπ  δύν νρεκάηωλ Α 


θαη Β, πνπ θηλνύληαη επζύγξακκα. 


 


 


 


 


 


 


 


Α) Να επηιέμεηε ηελ ζωζηή απάληεζε                                               


     Γηα ηα κέηξα ηωλ επηηαρύλζεωλ  ηωλ δύν νρεκάηωλ ηζρύεη: 


α) Μεγαιύηεξε επηηάρπλζε έρεη ην όρεκα (Α). 


β) Τα δύν νρήκαηα έρνπλ ηελ ίδηα επηηάρπλζε. 


γ) Μεγαιύηεξε επηηάρπλζε έρεη ην όρεκα (Β). 


Μονάδες 4 


Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο . 


Μονάδες 9    


0 t


 A


B


0t


0
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A







ΘΔΜΑ  Γ 


Έλα μύιηλν θηβώηην κάδαο m = 50 kg βξίζθεηαη αθίλεην ζηε ζέζε x = 0 m πάλω ζε νξηδόληην     


δάπεδν. Τε ρξνληθή ζηηγκή   t = 0 s  ζην θηβώηην αξρίδεη λα αζθείηαη  ζηαζεξή νξηδόληηα δύλακε F



 


κε κέηξν 150 N, πξνο ηα δεμηά. Αθνύ ην θηβώηην κεηαηνπηζηεί θαηά Δx1 = 20 m ε δύλακε F



      


θαηαξγείηαη αθαξηαία.  Σηε ζπλέρεηα ην θηβώηην θηλείηαη θαηά Δx2 = 10 m θαη ζηακαηά. 


 Γίλεηαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο 
2


m
g = 10


s
 θαη όηη ε επίδξαζε ηνπ αέξα ζεωξείηαη ακειεηέα. 


Γ1) Να ππνινγίζεηε ην έξγν ηεο δύλακεο F



γηα ηελ κεηαηόπηζε Δx1 = 20 m.                


Μονάδες 6 


Γ2) Δμεγείζηε γηαηί ην έξγν ηεο ηξηβήο γηα όιε ηε δηαδξνκή Γx1+Γx2 είλαη αληίζεην από ην έξγν 


ηεο δύλακεο F



 πνπ ππνινγίζαηε ζην πξνεγνύκελν εξώηεκα. 


Μονάδες 6 


Γ3) Να ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο δύλακε ηεο ηξηβήο.  


Μονάδες 6  


Γ4) Να ππνινγίζεηε ηελ θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ θηβωηίνπ ηελ ζηηγκή πνπ θαηαξγείηαη ε δύλακε F



. 


Μονάδες 7 
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A












ΘΔΜΑ  Β 


Β1. Τν κέηξν ηεο επηηάρπλζεο ηεο βαξύηεηαο ζηελ επηθάλεηα ηεο Σειήλεο, ε νπνία δελ έρεη 


αηκόζθαηξα, είλαη έμη θνξέο κηθξόηεξν από απηό ζηελ επηθάλεηα ηεο Γεο Γ
Σ


6


g
g


 
 


 
.  


Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε. 


Αλ ε αληίζηαζε ηνπ αέξα ζηε Γε ζεσξεζεί ακειεηέα, ηόηε ν ρξόλνο πηώζεο κίαο 


κεηαιιηθήο ζθαίξαο, πνπ αθήλεηαη από ύςνο 2,5 m, πάλσ από ηελ επηθάλεηα ηεο Γεο θαη 


ηεο Σειήλεο αληίζηνηρα, ζα είλαη:  


α) κεγαιύηεξνο ζηε Γε  


β) ίδηνο ζηε Γε θαη ζηε Σειήλε  


γ) κεγαιύηεξνο ζηε Σειήλε. 


Μονάδες 4 


Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 


Μονάδες 8 


 


Β2.  Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηαρύηεηαο – ρξόλνπ γηα  έλα 


απηνθίλεην (Α) θαη κία κνηνζηθιέηα  (Μ) πνπ θηλνύληαη επζύγξακκα. 


 


 


        


 


 


 


 


 


Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε. 


 Σην ρξνληθό δηάζηεκα 1  s 0 t   


α) Τν απηνθίλεην δηαλύεη κεγαιύηεξν δηάζηεκα από ηε κνηνζηθιέηα. 


β) Η κνηνζηθιέηα  δηαλύεη κεγαιύηεξν δηάζηεκα από ην απηνθίλεην. 


γ) Η κνηνζηθιέηα θαη ην απηνθίλεην δηαλύνπλ ίζα δηαζηήκαηα. 


Μονάδες 4 


Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 


Μονάδες 9 


υ (m/s) 


(M) 


(A) 


t1 
0 
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A







ΘΔΜΑ  Γ 


Έλα ζηδεξέλην θηβώηην κάδαο m = 100 kg βξίζθεηαη αθίλεην ζην έδαθνο. Σην θηβώηην αζθείηαη 


θαηαθόξπθε δύλακε F



πξνο ηα πάλσ ε ηηκή ηεο νπνίαο κεηαβάιιεηαη κε ην ύςνο y από ην έδαθνο 


ζύκθσλα κε ηε ζρέζε F = 3000 – 100y (SI).  Η δύλακε F



 ζηακαηάεη λα αζθείηαη ακέζσο κεηά ην 


κεδεληζκό ηεο.  


Δίλεηαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο 
2


m
g = 10


s
 θαη όηη ε επίδξαζε ηνπ αέξα ζεσξείηαη ακειεηέα. 


Να ππνινγίζεηε: 


Γ1)  ηελ ηηκή ηνπ ύςνπο y1 ζην νπνίν κεδελίδεηαη ε δύλακε F



 θαη λα γίλεη ην δηάγξακκα ηνπ 


κέηξνπ ηεο F



 ζπλαξηήζεη ηνπ ύςνπο.   


Μονάδες 6 


Γ2) ην έξγν ηεο δύλακεο F



 από y=0 έσο  y1 .  


Μονάδες 6 


Γ3) ηελ θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ θηβσηίνπ ζην ύςνο y1,  


Μονάδες 7 


Γ4) ην κέγηζην ύςνο από ην έδαθνο πνπ θζάλεη ην θηβώηην. 


Μονάδες 6 
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A












 


ΘΔΜΑ  Β 


 


Β1)  Εξγάηεο δέλεη κε αβαξέο ζθνηλί έλα θηβώηην θαη ην ζύξεη ζε νξηδόληην δάπεδν, όπωο παξηζηά-


λεηαη ζηελ εηθόλα. Τν θηβώηην θηλείηαη κε ζηαζεξή ηαρύηεηα. Η επίδξαζε ηνπ αέξα ζεωξείηαη ακε-


ιεηέα. 


Α) Να επηιέμεηε ηελ ζωζηή απάληεζε. 


Αλ ζπκβνιίζνπκε κε WF  ην έξγν ηεο δύλακεο πνπ αζθεί ν εξγάηεο ζην θηβώηην, θαη  WT  ην έξγν 


ηεο δύλακεο ηεο ηξηβήο νιίζζεζεο ηόηε γηα θάζε κεηαηόπηζε ηνπ θηβωηίνπ ζα ηζρύεη: 


α) WF > WT       β) WT = -WF         γ) WF < WT                                                        


Μονάδες 4 


Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.                                                


Μονάδες 8 


 


Β2)    Έλα κηθξό ζώκα θηλείηαη θαηά κήθνο ηνπ άμνλα xx΄ κε ζηαζεξή επηηάρπλζε. Τε ρξνληθή 


ζηηγκή t  =  0  s  ην ζώκα  δηέξρεηαη από ην ζεκείν Ο (x = 0 m) ηνπ πξνζαλαηνιηζκέλνπ άμνλα xx΄.  


Α) Να  ζπκπιεξώζεηε  ηνλ  παξαθάηω πίλαθα. Γηα θάζε ρξνληθή ζηηγκή δίδεηαη ε  αληί-


ζηνηρε ζέζε ηνπ ζώκαηνο.  


t (s) x (m) υ )
s


m
(  α )


s


m
(


2
 


0 0  


 1 +4  


2 +12  


 


Μονάδες 4 


 


Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.                                                


Μονάδες 9 
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A







ΘΔΜΑ  Γ 


 


 Έλα θηβώηην κάδαο 5 kg είλαη αξρηθά αθίλεην ζε ιείν νξηδόληην δάπεδν. Τε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s, 


αζθείηαη ζην θηβώηην ζηαζεξή νξηδόληηα δύλακε 
1F  κέηξνπ 20 N  κε απνηέιεζκα ην θηβώηην λα 


επηηαρύλεηαη. Τε ρξνληθή ζηηγκή t1 = 5 s, αξρίδεη λα αζθείηαη ζην θηβώηην θαη άιιε ζηαζεξή δύλα-


κε 
2F , κε θνξά αληίζεηε από απηήλ πνπ είρε ε 


1F , νπόηε ε ηαρύηεηα ηνπ θηβωηίνπ κεδελίδεηαη ηε 


ρξνληθή ζηηγκή  t2 = 9 s.  


Γ1) Να ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο ηνπ θηβωηίνπ ηε ρξνληθή ζηηγκή t1 = 5 s.         


                                                                                                                                              Μονάδες 6                                                                                                                                                                                                


Γ2) Να ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο επηηάρπλζεο ηνπ θηβωηίνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο επηβξαδπλόκε-


λεο  θίλεζεο, θαζώο θαη ην κέηξν ηεο δύλακεο 
2F .                                                                                                                              


                                                                                                                                                                                                                    Μονάδες 8  


Γ3) Να παξαζηήζεηε γξαθηθά ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο ηνπ θηβωηίνπ, ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν ζε 


ζύζηεκα  βαζκνινγεκέλωλ  αμόλωλ, γηα  ην ρξνληθό δηάζηεκα  0 s → 9 s θαη λα ππνινγίζεηε ηε 


κέζε ηαρύηεηα ηνπ θηβωηίνπ ζην ίδην ρξνληθό δηάζηεκα.               


                                                                                                                                              Μονάδες 6  


Γ4)  Να ππνινγίζεηε ην έξγν ηεο δύλακεο 
2F  ζην ρξνληθό δηάζηεκα 5 s → 9 s.       


                                                                                                                                              Μονάδες 5  
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A












ΘΔΜΑ  Β 


Β1. Γύν θηλεηά Α θαη Β θηλνύληαη επζύγξακκα. Η ηηκή ηεο ηαρύηεηάο ηνπο κεηαβάιιεηαη κε ην 


ρξόλν όπωο θαίλεηαη ζην παξαθάηω δηάγξακκα. 


 


Α) Να επηιέμεηε ηε ζωζηή απάληεζε. 


      α) Σην ρξνληθό δηάζηεκα 0→t1 ηα δπν θηλεηά ζα έρνπλ ίζεο κεηαηνπίζεηο. 


      β) Τε ρξνληθή ζηηγκή t1 ηα δπν θηλεηά ζα έρνπλ ηαρύηεηεο ίζνπ κέηξνπ θαη 


           επηηαρύλζεηο ίζνπ κέηξνπ. 


      γ) Σην ρξνληθό δηάζηεκα 0→t1 ην κέηξν ηεο κεηαηόπηζεο ηνπ Β ζα είλαη  


          δηπιάζην από ην κέηξν ηεο κεηαηόπηζεο ηνπ Α 


          Μονάδες 4 


Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο  


                 Μονάδες 8 


 


Β2.  Μηθξή ζηδεξέληα ζθαίξα κάδαο m βξίζθεηαη αξρηθά ζην έδαθνο. Η ζθαίξα εθηνμεύεηαη 


θαηαθόξπθα πξνο ηα πάλω κε αξρηθή ηαρύηεηα κέηξνπ υ0. Η αληίζηαζε ηνπ αέξα λα ζεωξεζεί 


ακειεηέα.  


Α) Να επηιέμεηε ηε ζωζηή απάληεζε. 


     Η θηλεηηθή ελέξγεηα πνπ ζα έρεη ε ζθαίξα επηζηξέθνληαο ζην έδαθνο ζα είλαη: 


α) ίζε κε ηελ πνζόηεηα  


β) κηθξόηεξε από ηελ πνζόηεηα  


γ) κεγαιύηεξε από ηελ πνζόηεηα  


           Μονάδες 4 


             Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 


Μονάδες 9 


π1 
(B) 


(A) 


t t1  0  


π 
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A







ΘΔΜΑ  Γ 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Τα ζώκαηα ηνπ παξαπάλω ζρήκαηνο έρνπλ κάδεο m1 = 1kg θαη  m 2= 3kg αληίζηνηρα θαη είλαη 


δεκέλα κεηαμύ ηνπο κε κε εθηαηό (ζηαζεξνύ κήθνπο) θαη ακειεηέαο κάδαο λήκα πνπ δηέξρεηαη από 


ην απιάθη κηαο πνιύ ειαθξηάο ηξνραιίαο Τ (ζεωξήζηε θαη ηε κάδα ηεο ηξνραιίαο ακειεηέα). Τν 


ζώκα κε κάδα m1 εκθαλίδεη κε ηελ επηθάλεηα ζηελ νπνία είλαη ηνπνζεηεκέλν ζπληειεζηή ηξηβήο 


νιίζζεζεο ίζν κε 0,5. Σην ζύζηεκα ηωλ δύν ζωκάηωλ πνπ ζπγθξαηείηαη αθίλεην έωο ηε ρξνληθή 


ζηηγκή t = 0 s, όπνπ αζθείηαη νξηδόληηα ζηαζεξή δύλακε F κε κέηξν 45 Ν κε απνηέιεζκα ην 


ζύζηεκα ηωλ ζωκάηωλ λα μεθηλήζεη ακέζωο λα θηλείηαη ζηελ ίδηα θαηεύζπλζε κε ηε δύλακε.  


Θεωξήζηε ηελ επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο ίζε κε 10m/s
2 


Να ππνινγίζεηε: 


Γ1)  ην κέηξν ηεο δύλακεο ηεο ηξηβήο κεηαμύ ηνπ ζώκαηνο κε κάδα m1 θαη ηεο επηθάλεηαο ζηελ 


νπνία νιηζζαίλεη, 


Μονάδες 5 


Γ2) ην κέηξν ηεο επηηάρπλζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ηωλ δύν ζωκάηωλ, 


Μονάδες7 


Γ3) ην κέηξν ηεο ηάζεο ηνπ λήκαηνο, 


Μονάδες 6 


Γ4) ηε κεηαβνιή ηεο δπλακηθήο ελέξγεηαο ηνπ ζώκαηνο κε κάδαο m2, όηαλ ην ζώκα κε κάδα m1 έρεη 


κεηαηνπηζηεί νξηδόληηα θαηά 60cm. 


Μονάδες 7 


 


 


m1 


m2 


Τ 
F 
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A












ΘΔΜΑ  Β 


 


Β1.   Έλαο αιεμηπηωηηζηήο πέθηεη από ην αεξνπιάλν ρωξίο αξρηθή ηαρύηεηα θαη αθνύ αλνίμεη ην 


αιεμίπηωην θηλνύκελνο γηα θάπνην ρξνληθό δηάζηεκα κε ζηαζεξή ηαρύηεηα πξνζγεηώλεηαη ζην 


έδαθνο 


Α) Να επηιέμεηε ηελ ζωζηή απάληεζε: 


Αλ ζπκβνιίζνπκε κε WΒ  ην έξγν ηνπ βάξνπο ηνπ αιεμηπηωηηζηή  θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 


πηώζεο  ηνπ θαη Κ ηε θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ αιεμηπηωηηζηή θαηά ηε πξνζγείωζε ηνπ  ζα ηζρύεη: 


α) WΒ >   Κ           β) WΒ =   Κ          γ) WΒ <   Κ                                                                      


 Μονάδες 4 


                                                                                                          


Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο                                                


Μονάδες 8 


 


 


Β2.    O ρνλδξόο (Α) θαη ν ιηγλόο (Β) έρνπλ κάδεο mA θαη mB 


κε ζρέζε mA=2 mB. Οη δπν ηνπο ζηέθνληαη κε παηίληα ζε 


ιείν νξηδόληην δάπεδν θξαηώληαο ην ηεληωκέλν ζθνηλί, όπωο 


θαίλεηαη ζην δηπιαλό ζρήκα..  


Α) Να επηιέμεηε ηελ ζωζηή απάληεζε: 


Τξαβώληαο ην ζθνηλί αξρίδνπλ λα θηλνύληαη  κε επηηαρύλζεηο κέηξωλ αΑ θαη αΒ πνπ έρνπλ ζρέζε: 


α) αΑ= αΒ=0          β) αΑ= 2αΒ         γ) αΒ =2αΑ 


 Μονάδες 4 


Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο                                               


Μονάδες 9 
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A







ΘΔΜΑ  Γ 


 


Έλαο θύβνο κάδαο 10 kg νιηζζαίλεη πάλω ζε ιείν δάπεδν κε ζηαζεξή ηαρύηεηα υν = 3 m/s, θαηά 


κήθνο κηαο επζείαο πνπ ηαπηίδεηαη κε ηνλ νξηδόληην άμνλα x΄x. Τε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s ν θύβνο 


βξίζθεηαη ζηε ζέζε x = 0 m ηνπ άμνλα θαη αξρίδεη λα αζθείηαη ζε απηόλ νξηδόληηα δύλακε F  ίδηαο 


θαηεύζπλζεο κε ηελ ηαρύηεηα. Τν κέηξν ηεο δύλακεο κεηαβάιιεηαη κε ηελ ζέζε x ηνπ θύβνπ, 


ζύκθωλα κε ηελ ζρέζε F = 10x [F ζε Ν θαη x ζε m]. Τε ρξνληθή ζηηγκή πνπ ν θύβνο δηέξρεηαη από 


ηε ζέζε x = 4 m ε δύλακε παύεη λα αζθείηαη. Ακέζωο κεηά ν θύβνο ζπλερίδεη ηελ θίλεζε ζε 


δεύηεξν ηξαρύ νξηδόληην δάπεδν πνπ αθνινπζεί ην πξώην, κέρξη πνπ ζηακαηά. Η θίλεζε κε ηξηβέο 


ζην ηξαρύ δάπεδν δηαξθεί ρξόλν ίζν κε 2,5 s. Γίλεηαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο, g = 10 m/s
2
.  


Γ1) Να ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο επηηάρπλζεο ηνπ θύβνπ ζηε ζέζε x = 2 m   


Μονάδες 5 


Γ2) Να θαηαζθεπάζεηε ην δηάγξακκα ηνπ κέηξνπ ηεο δύλακεο F  ζε ζπλάξηεζε κε ηε ζέζε x γηα 


ηε κεηαηόπηζε από 0 m → 4 m. Σηε ζπλέρεηα λα ππνινγίζεηε ηελ ελέξγεηα πνπ κεηαθέξζεθε ζηνλ 


θύβν, κέζω ηνπ έξγνπ ηεο δύλακεο F , θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηαηόπηζεο ηνπ θύβνπ από ηελ ζέζε 


x = 0 m έωο ηελ  ζέζε x = 4 m. 


Μονάδες 7 


Γ3) Να ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο ηνπ θύβνπ ζηε ζέζε x = 4 m 


Μονάδες 6 


Γ4) Να ππνινγίζεηε ηνλ ζπληειεζηή ηξηβήο νιίζζεζεο κεηαμύ ηνπ θύβνπ θαη ηνπ δεύηεξνπ 


δαπέδνπ. 


Μονάδες 7 
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A












 


ΘΔΜΑ Β 


 


Β1. Έλα ζώκα θηλείηαη πάλω ζε 


νξηδόληηα επηθάλεηα πνπ δελ είλαη 


ιεία.  


 Α)   Να επηιέμηε ηε ζωζηή απάληεζε  


Εάλ ην ζώκα ην κεηαθηλεί έλαο άλζξωπνο αζθώληαο ζε απηό νξηδόληηα δύλακε F , όπωο θαίλεηαη 


ζην ζρήκα ηόηε :   


  α) ε ηαρύηεηα ηνπ ζώκαηνο είλαη ζηαζεξή όηαλ ε δύλακε F είλαη ζηαζεξή  θαη κεγαιύηεξε 


ηεο ηξηβήο νιίζζεζεο.  


  β) ε ηαρύηεηα ηνπ ζώκαηνο είλαη ζηαζεξή όηαλ ε ζπληζηακέλε ηεο δύλακεο F  θαη ηεο 


ηξηβήο νιίζζεζεο είλαη κεδεληθή.  


  γ) ε επηηάρπλζε ηνπ ζώκαηνο είλαη ζηαζεξή όηαλ ε ζπληζηακέλε ηεο δύλακεο F  θαη ηεο 


ηξηβήο νιίζζεζεο είλαη κεδεληθή. 


Μονάδες 4 


Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο                                                


Μονάδες 8 


      


 


Β2. Έλα θηβώηην θηλείηαη ζε επζύγξακκν δξόκν πνπ ηαπηίδεηαη κε ηνλ νξηδόληην άμνλα x΄x. Τε 


ρξνληθή ζηηγκή t = 0 δηέξρεηαη από ηε ζέζε xν = 0 ηνπ άμνλα θηλνύκελν πξνο ηε ζεηηθή θνξά. Η 


εμίζωζε ηεο ζέζεο ηνπ θηβωηίνπ ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν είλαη ηεο κνξθήο, x = 5t + 8t
2
 γηα t   0.  


Α) Να επηιέμεηε ηελ ζωζηή απάληεζε                                                   


Γηα ην θηβώηην ηζρύεη όηη: 


α) ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 δηέξρεηαη από ηε ζέζε xν = 0 κε ηαρύηεηα υ = 5 m/s. 


β) ε επηηάρπλζε κε ηελ νπνία θηλείηαη έρεη κέηξν ίζν κε 5 m/s
2
. 


γ) ε ηαρύηεηα ηνπ απμάλεηαη κε ζηαζεξό ξπζκό πνπ έρεη κέηξν ίζν κε 8 m/s
2
.  


 


Μονάδες 4 


Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο                                                


Μονάδες 9 
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A







ΘΔΜΑ  Γ 


 


O ζάιακνο αλειθπζηήξα κάδαο m = 500 kg 


είλαη αξρηθά αθίλεηνο θαη μεθηλώληαο ηε 


ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s θαηεβαίλεη ζε ρξνληθό 


δηάζηεκα 12 s από ηνλ ηειεπηαίν όξνθν ζην 


ηζόγεην ελόο πνιπώξνθνπ θηηξίνπ. Σην ζάιακν 


εθηόο από ην βάξνο ηνπ αζθείηαη, κέζω ελόο 


ζπξκαηόζρνηλνπ, κία θαηαθόξπθε πξνο ηα 


πάλω δύλακε F



. Η ηηκή ηεο F



ζε ζπλάξηεζε 


κε ην ρξόλν θαζόδνπ παξηζηάλεηαη ζην 


δηπιαλό δηάγξακκα. Δίλεηαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο ίζε κε 
2


m
g=10


s
 θαη όηη ε αληίζηαζε ηνπ 


αέξα είλαη ακειεηέα.. 


Γ1) Να ραξαθηεξίζεηε ηηο θηλήζεηο πνπ εθηειεί ν ζάιακνο θαη λα ππνινγίζεηε ηελ ηηκή ηεο 


επηηάρπλζήο  ηνπ ζε θάζε κία από απηέο.  


Μονάδες 6 


Γ2) Να ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο ηνπ ζαιάκνπ ηηο ρξνληθέο ζηηγκέο 4s, 8s θαη 12s. 


Μονάδες 6 


Γ3) Να ζρεδηάζεηε ην δηάγξακκα ηεο ηαρύηεηαο ηνπ ζαιάκνπ ζπλαξηήζεη ηνπ ρξόλνπ θαη λα 


ππνινγίζεηε ην νιηθό κήθνο ηεο δηαδξνκήο πνπ έθαλε ν αλειθπζηήξαο  θαηά ηελ θάζνδό ηνπ.  


Μονάδες 8 


Γ4) Να ππνινγίζηε ην έξγν ηεο δύλακεο F



θαη ηε κεηαβνιή ηεο δπλακηθήο ελέξγεηαο ηνπ ζαιάκνπ 


ζην ρξνληθό δηάζηεκα από ηε ρξνληθή ζηηγκή  4s, ωο ηε ρξνληθή ζηηγκή 8s.   


Μονάδες 5 


 


 


F(N) 


t(s) 4 


4500 


12 
0 


8 


5500 


5000 
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A












 


 


ΘΔΜΑ  Β 


 


Β1. Δξγάηεο δέλεη κε αβαξέο ζθνηλί έλα θηβώηην αξρηθά αθίλεην θαη 


ην ζύξεη ζε ιείν νξηδόληην δάπεδν, όπσο παξηζηάλεηαη ζηε δηπιαλή 


εηθόλα. Γίλεηαη όηη  ζ = 60
ν
 ( ο ο3 1


ημ60 ,   συν60
2 2


  ). Η 


επίδξαζε ηνπ αέξα παξαιείπεηαη.  


Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε: 


Όηαλ ην θηβώηην κεηαηνπίδεηαη θαηά δηάζηεκα x έρεη θηλεηηθή ελέξγεηα  


 α)Fx                β)
1


F x
2


                γ) 
3


F x
2


            


Μονάδες 4 


Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο  


Μονάδες 8 


Β2. Σην εξγαζηήξην ηνπ ζρνιείνπ ζαο κειεηήζαηε 


πεηξακαηηθά ηελ επζύγξακκε θίλεζε ελόο ακαμηδίνπ πάλσ 


ζε κηα επηθάλεηα κε ηε βνήζεηα ελόο ειεθηξηθνύ 


ρξνλνκεηξεηή. Καηά ηελ επεμεξγαζία ηεο ραξηνηαηλίαο  πνπ 


πήξαηε από ην πείξακα ρξεζηκνπνηήζαηε ην γεγνλόο όηη ε 


απόζηαζε κεηαμύ ησλ δηαδνρηθώλ θνπθίδσλ αληηζηνηρεί ζε 


ρξνληθό δηάζηεκα 0,1 s. Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο 


επεμεξγαζίαο θαηαζθεπάζαηε ηε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο 


ηαρύηεηαο ηνπ ακαμηδίνπ ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν, όπσο παξηζηάλεηαη ζην δηπιαλό ζρήκα θαη 


ζεσξώληαο όηη ε πξώηε θνπθίδα αληηζηνηρεί ζηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s. 


Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε: 


Έλαο ζπκκαζεηέο ζαο κπέξδεςε ηε ραξηνηαηλία ηνπ δηθνύ ζαο πεηξάκαηνο κε ηηο ραξηνηαηλίεο από 


άιια 2 αληίζηνηρα πεηξάκαηα.  


Η  ραξηνηαηλία πνπ αληηζηνηρεί ζην δηθό ζαο πείξακα, είλαη: 


α) ε  Α       β)  ε Γ         γ) ε Β  


Μονάδες 5 


Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή                                    


Μονάδες 8 
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A







 


 


ΘΔΜΑ  Γ 


 


Έλα θαηαθόξπθν αβαξέο θαη κε εθηαηό λήκα θξέκεηαη από ηελ νξνθή ελόο ηζίξθνπ ε νπνία 


βξίζθεηαη ζε ύςνο 32 m από ην έδαθνο. Τε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s έλαο εθπαηδεπκέλνο πίζεθνο κε 


κάδα 30Kg αξρίδεη λα αλαξξηράηαη από ην έδαθνο. Ο πίζεθνο αζθεί, κέζσ ηνπ ζθνηληνύ ζηελ 


νξνθή ζηαζεξή δύλακε  F κέηξνπ 360 Ν. Γίλεηαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο 
2


m
g 10


s
 θαη ε 


αληίζηαζε ηνπ αέξα ζεσξείηαη ακειεηέα. 


 


Γ1) Να ζρεδηάζεηε ηηο δπλάκεηο πνπ αζθνύληαη ζηνλ πίζεθν θαη λα ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο 


επηηάρπλζεο κε ηελ νπνία αλεβαίλεη.  


Μονάδες 6 


Γ2) Να ππνινγίζεηε ηε κέζε ηζρύ πνπ αλέπηπμε ν πίζεθνο θαηά ε δηάξθεηα ηεο αλαξξίρεζεο ηνπ 


γηα ρξνληθό δηάζηεκα 5 s.  


Μονάδες 7 


Αθνύ αλαξξηράηαη επί 5s ν πίζεθνο αθήλεη ην ζθνηλί ελώ ζπγρξόλσο  απιώλεηαη δίρηπ αζθαιείαο 


ζε ύςνο 10 m από ην έδαθνο. 


Γ3) Τν κέγηζην ύςνο από ην έδαθνο ζην νπνίν θηάλεη ν πίζεθνο. 


Μονάδες 6 


Γ4) λα ππνινγίζεηε ηελ θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ πηζήθνπ όηαλ έξρεηαη ζε επαθή κε ην δίρηπ 


αζθαιείαο. 


Μονάδες 6 
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A












ΘΔΜΑ  Β 


Β1.  Σε κηα ζθαίξα κάδαο m αζθνύληαη κόλν ην βάξνο ηεο θαη κηα νξηδόληηα δύλακε κε κέηξν ίζν 


κε ην κέηξν ηνπ βάξνπο ηεο. 


Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε: 


Αλ g είλαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο ηόηε ε ζθαίξα θηλείηαη κε επηηάρπλζε κέηξνπ: 


α) g                    β) 2 g                   γ) 2 g  


Μονάδες 4 


Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο                                                


Μονάδες 8         


 


 


Β2.   Έλα θηβώηην είλαη αξρηθά αθίλεην ζε ιείν νξηδόληην επίπεδν. Σην θηβώηην αζθείηαη νξηδόληηα 


δύλακε πνπ ε ηηκή ηεο κεηαβάιιεηαη κε ηε ζέζε ηνπ θηβσηίνπ όπσο θαίλεηαη ζην δηάγξακκα ηεο 


δηπιαλήο εηθόλαο. Η επίδξαζε ηνπ αέξα ζεσξείηαη ακειεηέα.  


Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε: 


Η θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ θηβσηίνπ γίλεηαη κέγηζηε ζηε ζέζε, 


α) 1 m       β) 2 m        γ) 3 m                  


Μονάδες 4 


Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο  


Μονάδες 9 


 


 


 


 


F( N )
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A







ΘΔΜΑ  Γ 


Αθξνβάηεο κε κάδα 60 kg εθηειεί ειεύζεξε πηώζε από κπαιθόλη πνπ βξίζθεηαη ζε ύςνο 5 m από 


ην έδαθνο. Καζώο πέθηεη θξαηά ηελησκέλα ηα πόδηα ηνπ. Όκσο ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s πνπ ηα 


πόδηα ηνπ έξρνληαη ζε επαθή κε ην έδαθνο ηα γόλαηά ηνπ αξρίδνπλ λα ιπγίδνπλ θαη ν θνξκόο ηνπ 


θηλείηαη κε ζηαζεξή επηβξάδπλζε θαηά δηάζηεκα s επηπιένλ κέρξη λα ζηακαηήζεη. Τν ρξνληθό 


δηάζηεκα ηεο επηβξαδπλόκελεο θίλεζεο είλαη 0,1s . Δίλεηαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο 
2


m
g = 10


s
 


θαη όηη ε επίδξαζε ηνπ αέξα είλαη ακειεηέα. 


Να ππνινγίζεηε:  


Γ1) ηελ ηαρύηεηα ηνπ αθξνβάηε ηε ζηηγκή πνπ ηα πόδηα ηνπ αθνπκπνύλ ην έδαθνο. 


Μονάδες 7 


Γ2) ην κέηξν ηεο επηβξάδπλζεο κε ηελ νπνία θηλείηαη ν θνξκόο ηνπ αθξνβάηε. 


Μονάδες 6 


Γ3) ην κέηξν ηεο δύλακεο πνπ αζθεί ην έδαθνο ζηα πόδηα ηνπ αθξνβάηε  θαζώο απηόο 


επηβξαδύλεηαη.   


Μονάδες 6 


Γ4) ηε κέζε ηζρύ πνπ αλαπηύζζεη  αθξνβάηεο κέζσ ηεο δύλακεο πνπ αζθεί ζην έδαθνο ιόγσ ηεο 


επηβξαδπλόκελεο θίλεζεο ηνπ.  


Μονάδες 7 
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A












(N)F


1050


80


40


(s)t


ΘΔΜΑ Β 


 


B1.  Μηθξή ζθαίξα αθήλεηαη λα πέζεη από κηθξό ύςνο h πάλσ από ην έδαθνο, εθηειώληαο ειεύζεξε 


πηώζε. Θεσξείζηε όηη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο g είλαη ζηαζεξή θαη όηη ε επίδξαζε ηνπ αέξα 


είλαη ακειεηέα. 


  


         (Ι)     (ΙΙ)     (ΙΙΙ) 


 


 


 


 


 


 


                                                                                                                                     


 Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε. 


Οη γξαθηθέο παξαζηάζεηο ηεο θηλεηηθήο (K) θαη ηεο δπλακηθήο ελέξγεηαο (U) ηεο ζθαίξαο ζε 


ζπλάξηεζε κε ην ύςνο (y) από ην έδαθνο παξηζηάλνληαη ζην ζρήκα: 


          Μονάδες 4 


(α) Ι   (β) ΙΙ   (γ) ΙΙΙ    


 Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 


Μονάδες 8   


 


B2. Έλα ζώκα είλαη αθίλεην πάλσ ζε νξηδόληην επίπεδν. Σην 


ζώκα ηε ρξνληθή ζηηγκή t0 = 0 s αξρίδεη λα αζθείηαη νξηδόληηα 


δύλακε F, ηεο νπνίαο ην κέηξν ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν 


θαίλεηαη ζην δηάγξακκα. Τν ζώκα ζηε ρξνληθή δηάξθεηα από      


0 s→10 s παξακέλεη αθίλεην ελώ ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 10 s 


αξρίδεη λα θηλείηαη.  


Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. 


Η δύλακε ηξηβήο πνπ αζθείηαη ζην ζώκα ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 10 s  έρεη κέηξν 80 Ν.  


Ο αθξηβήο ραξαθηεξηζκόο γηα ηελ ηξηβή απηή είλαη: 


α) Σηαηηθή ηξηβή      β) Τξηβή νιίζζεζεο        γ) Οξηαθή ηξηβή 


     Μονάδες 4 


        Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.    


Μονάδες 9 


0 y


K U


h2/h0 y


KU


h2/h 0 y


K


U


h2/h
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A







ΘΔΜΑ  Γ 


 


Έλα ζώκα κάδαο 4 kg  θηλείηαη ζε νξηδόληην επίπεδν κε ηαρύηεηα κέηξνπ υν = 5 m/s. Τε ρξνληθή 


ζηηγκή t = 0 s, αζθείηαη ζην ζώκα, δύλακε ίδηαο θαηεύζπλζεο κε ηε ηαρύηεηά ηνπ θαη κέηξνπ 20 Ν, 


νπόηε ην ζώκα θηλείηαη κε επηηάρπλζε ην κέηξν ηεο νπνίαο είλαη ίζν κε 4 m/s
2
. 


 


Γ1)   Να ππνινγίζεηε ηε κεηαηόπηζε ηνπ ζώκαηνο, από ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s, κέρξη ηε ζηηγκή      


t1 = 5 s. 


                                                                                                                                        Μονάδες 5   


Γ2)  Να εμεηάζεηε αλ αζθείηαη ζην ζώκα δύλακε ηξηβήο θαη αλ αζθείηαη, ηόηε λα ππνινγίζεηε ην 


κέηξν ηεο.      


                                                                                                                       Μονάδες 6     


Γ3)  Να ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο ηνπ ζώκαηνο, ηε ρξνληθή ζηηγκή t2 πνπ ην ζώκα έρεη 


κεηαηνπηζηεί θαηά 25 m από ην ζεκείν ζην νπνίν άξρηζε λα αζθείηαη ε δύλακε F .     


                                                                                                                                             Μονάδες 7   


Γ4)  Τε ρξνληθή ζηηγκή t2 παύεη λα αζθείηαη ε δύλακε F , όκσο ην ζώκα ζπλερίδεη ηελ θίλεζε ηνπ 


ζην νξηδόληην επίπεδν. Να ππνινγίζεηε ην δηάζηεκα πνπ ζα δηαλύζεη ην ζώκα από ηε ρξνληθή 


ζηηγκή t2, κέρξη λα ζηακαηήζεη λα θηλείηαη. 


                                                                             Μονάδες 7 
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A












ΘΔΜΑ  Β 


 


Β1. Τν κέηξν ηεο ηαρύηεηαο αζιεηή ηωλ 100 m είλαη ίζν κε υΑ = 36 km/h θαη ην κέηξν ηεο 


ηαρύηεηαο ελόο ζαιηγθαξηνύ είλαη ίζν κε υΣ = 1 cm/s.  


Α) Να επηιέμεηε ηελ ζωζηή απάληεζε. 


Τν πειίθν ηωλ κέηξωλ ηωλ ηαρπηήηωλ ηνπ αζιεηή θαη ηνπ ζαιηγθαξηνύ Α


Σ


υ


υ
, είλαη ίζν κε: 


α) 100 β) 1000  γ) 36         


Μονάδες 4 


Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 


Μονάδες 8 


 


Β2. Δύν ζώκαηα κε κάδεο m1 θαη m2 γηα ηηο νπνίεο ηζρύεη m1 > m2 βξίζθνληαη πάλω ζε ιείν 


νξηδόληην δάπεδν θαη είλαη ζε επαθή κεηαμύ ηνπο. Μπνξνύκε λα κεηαθηλήζνπκε ηα ζώκαηα, 


 εθαξκόζνπκε νξηδόληηα δύλακε ίζνπ κέηξνπ F, είηε ζην ζώκα m1 κε θνξά πξνο ηα δεμηά, όπωο 


θαίλεηαη ζην ζρήκα (α), είηε ζην ζώκα m2 κε θνξά πξνο ηα αξηζηεξά όπωο θαίλεηαη ζην ζρήκα (β). 


Α) Να επηιέμεηε ηελ ζωζηή απάληεζε. 


Τν κέηξν ηεο επηηάρπλζεο πνπ απνθηνύλ ηα δύν ζώκαηα: 


α) είλαη ίδην θαη ζηηο δύν παξαπάλω πεξηπηώζεηο 


β) είλαη κεγαιύηεξν ζηελ πεξίπηωζε πνπ ε δύλακε αζθείηαη ζην m1 πξνο ηα δεμηά (ζρήκα α). 


γ) είλαη κεγαιύηεξν ζηελ πεξίπηωζε πνπ ε δύλακε αζθείηαη ζην m2 πξνο ηα αξηζηεξά (ζρήκα β). 


 


Μονάδες 4 


Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 


Μονάδες 9 


 


m2 
m1 


Σρήκα α 


(α) 


m2 


F  


Σρήκα β  


Β(β) 


m1 


F 
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A







ΘΔΜΑ  Γ 


 


Έλα ζώκα κάδαο 20 kg θηλείηαη πάλω ζε ιείν νξηδόληην 


επίπεδν κε ηελ επίδξαζε ζπληζηακέλεο νξηδόληηαο δύλακεο. 


Τν δηάγξακκα ηεο ηαρύηεηαο ηνπ ζώκαηνο ζε ζπλάξηεζε κε 


ην ρξόλν γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα 0 s – 30 s θαίλεηαη ζην 


ζρήκα. 


Γ1) Να ππνινγηζηεί ην ζπλνιηθό δηάζηεκα πνπ δηήλπζε ην 


ζώκα ζην ρξνληθό δηάζηεκα 0 s – 30 s. 


Μονάδες 6 


Γ2) Να ζπκπιεξωζεί ν παξαθάηω πίλαθαο: 


Χξνληθό 


δηάζηεκα  


(s) 


Σπληζηακέλε νξηδόληηα δύλακε 


πνπ αζθείηαη ζην ζώκα 


(Ν) 


0  – 10  


10 – 30  


Μονάδες 6 


Γ3) Να ππνινγηζηεί ην έξγν ηεο ζπληζηακέλεο νξηδόληηαο δύλακεο ζηα  ρξνληθά δηαζηήκαηα 0 s – 


10 s θαη 10 s – 30 s. 


Μονάδες 6 


Γ4) Να αμηνπνηήζεηε ηα απνηειέζκαηα ηωλ πξνεγνύκελωλ εξωηήηωλ θαη λα επαιεζεύζεηε ην 


«Θεώξεκα κεηαβνιήο ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο» θαηά ηελ θίλεζε ηνπ ζώκαηνο ζην ρξνληθό 


δηάζηεκα 10 s - 30 s. 


Μονάδες 7 


 


 


(m/s)u


100 20 30 (sec)t


40


80
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A












ΘΔΜΑ  Β 


Β1.  Έλα θηβώηην εξεκεί ζε νξηδόληην δάπεδν. Έλαο άλζξωπόο ζπξώρλεη ην θηβώηην αζθώληαο ζε 


απηό νξηδόληηα δύλακε F απμαλόκελνπ κέηξνπ. Η επίδξαζε ηνπ αέξα ακειείηαη.  


 


Α) Να επηιέμεηε ηε ζωζηή απάληεζε: 


Πξνθεηκέλνπ λα αξρίζεη ην θηβώηην λα θηλείηαη ζα πξέπεη ην κέηξν ηεο δύλακεο  F  λα γίλεη ίζν κε 


ην κέηξν, 


α) ηνπ βάξνπο ηνπ θηβωηίνπ       β) ηεο ζηαηηθήο ηξηβήο               γ) ηεο νξηαθήο ηξηβήο 


Μονάδες 4 


 


Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.                                                


Μονάδες 8         


 


 


Β2.   Έλαο άλζξωπνο ζπξώρλεη ζε νξηδόληην δάπεδν έλα θηβώηην ην νπνίν θηλείηαη κε ζηαζεξή 


ηαρύηεηα.  


 


Α) Να επηιέμεηε ηε ζωζηή απάληεζε: 


Ο ξπζκόο κε ηνλ νπνίν  κεηαθέξεηαη ελέξγεηα από ηνλ άλζξωπν ζην θηβώηην κε ηελ πάξνδν ηνπ 


ρξόλνπ,  


α) κεηώλεηαη      β) παξακέλεη ζηαζεξόο                   γ) απμάλεηαη      


Μονάδες 4 


 


Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο  


Μονάδες 9 
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A







ΘΔΜΑ  Γ 


Μαρεηηθό αεξνζθάθνο κάδαο m = 1000 Kg επηρεηξεί λα πξνζγεηωζεί ζηνλ επζύγξακκν δηάδξνκν 


ΑΓ ελόο αθίλεηνπ αεξνπιαλνθόξνπ. Τν κήθνο ηνπ δηαδξόκνπ είλαη 180 m.  


Τε ρξνληθή ζηηγκή t0 = 0 s ην αεξνζθάθνο αθνπκπά ζην δηάδξνκν ζην ζεκείν Α θηλνύκελν κε 


αξρηθή ηαρύηεηα 
0


m
υ 50


s
  κε θαηεύζπλζε από ην Α ζην Γ. Μέρξη ηε ρξνληθή ζηηγκή t1 = 2 s ην 


αεξνζθάθνο επηβξαδύλεηαη κε ηελ επίδξαζε κόλν ηεο ηξηβήο νιίζζεζεο νπόηε θαη θηάλεη ζην κέζν 


ηνπ δηαδξόκνπ Ο. Δίλεηαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο 
2


m
g = 10


s
 θαη όηη ε επίδξαζε ηνπ αέξα 


είλαη ακειεηέα. 


Να ππνινγίζεηε:  


Γ1) ηελ επηβξάδπλζε ηνπ αεξνζθάθνπο ζην ρξνληθό δηάζηεκα 0 – 2 s. 


Μονάδες 7 


Γ2) Τν ζπληειεζηή ηεο ηξηβήο νιίζζεζεο κεηαμύ ηωλ ηξνρώλ ηνπ αεξνζθάθνπο θαη ηνπ δηαδξόκνπ 


πξνζγείωζεο. 


Μονάδες 6 


Τν αεξνπιαλνθόξν δηαζέηεη βνεζεηηθό ζύζηεκα πξνζγείωζεο (θξελαξίζκαηνο)  κέζω ηνπ νπνίνπ 


αζθείηαη ζην αεξνζθάθνο νξηδόληηα δύλακε  F  κε θνξά από ην ζεκείν Γ πξνο ην Α. Τν κέηξν ηεο 


F  δίλεηαη από ηε ζρέζε F = 100x, όπνπ x ε απόζηαζε από ην κέζν Ο ηνπ δηαδξόκνπ ΑΓ. Τε 


ρξνληθή ζηηγκή t  = 2 s ελεξγνπνηείηαη ην βνεζεηηθό ζύζηεκα πξνζγείωζεο θαη ζην αεξνζθάθνο 


αζθείηαη επηπιένλ ε δύλακε F . 


Γ3) Τν έξγν ηεο δύλακεο πνπ αζθεί ν κεραληζκόο πξνζγείωζεο ζην αεξνζθάθνο από ην κέζν Ο 


κέρξη ην Γ. 


Μονάδες 6 


Γ4) Να εμεηάζεηε αλ ην αεξνζθάθνο ζα πξνζγεηωζεί ζην αεξνπιαλνθόξν ε ζα πέζεη ζηε ζάιαζζα. 


Να αηηηνινγήζεηε πιήξωο ηελ απάληεζή ζαο. 


Μονάδες 6 
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A












 


ΘΕΜΑ  Β 


 


Β1. Σώμα βάρους 10 Ν διατηρείται ακίνητο στο πάτωμα. Στο σώμα ασκείται 


κατακόρυφη δύναμη μέτρου F  (μετρημένη σε Ν) με φορά προς τα πάνω. Το μέτρο 


της δύναμης διαρκώς αυξάνεται.  


Α) Συμπληρώστε στον πίνακα το μέτρο της κάθετης δύναμης επαφής Ν, που 


ασκείται το από το πάτωμα στο σώμα  


Μονάδες 4 


Β) Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας.  


Μονάδες 8 


 


Β2. Σώμα μάζας 1 Kg πέφτει από ύψος h = 5 m πάνω απο το έδαφος. Το σώμα φτάνει στο έδαφος 


με ταχύτητα μέτρου 5 m/sec.Δίνεται η επιτάχυνση της βαρύτητας g = 10 m/s
2 


Α) Ισχύει η διατήρηση της μηχανικής ενέργειας για την πτώση αυτή. 


Μονάδες 4 


Β) Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας 


Μονάδες 9 


F N


0


2


6


10
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A







 


ΘΕΜΑ  Δ 


 


Ο θάλαμος ενός ανελκυστήρας μαζί με τους επιβάτες έχει 


μάζα m = 400 kg και αρχίζει την στιγμή to = 0 s να κατεβαίνει 


από τον 4
ο
 όροφο ενός κτιρίου στο ισόγειο. Στον 


ανελκυστήρα εκτός από το βάρος του ασκείται μέσω ενός 


συρματόσχοινου και μια κατακόρυφη προς τα πάνω δύναμη 


F



. Στο σχήμα παριστάνεται το μέτρο της ταχύτητας του ανελκυστήρα με το χρόνο κατά την 


κάθοδό του. Δίνεται η επιτάχυνση της βαρύτητας ίση με 
2


m
g=10


s
 και ότι  η αντίσταση του αέρα 


είναι αμελητέα.. 


Δ1) Να χαρακτηρίσετε τις κινήσεις που εκτελεί ο θάλαμος και να υπολογίσετε την τιμή της  


επιτάχυνσή του σε κάθε μια από αυτές.  


Μονάδες 5 


Δ2) Να υπολογίσετε το μήκος της διαδρομής του θαλάμου από τον 4
ο
 όροφο στο ισόγειο. 


Μονάδες 7 


Δ3) Να υπολογίσετε το μέτρο της δύναμης F



τις χρονικές στιγμές 3 s, 5 s και 9 s.  


Μονάδες 6 


Δ4) Να υπολογίσετε το έργο της δύναμης F



 σε όλη την διαδρομή της καθόδου.  


Μονάδες 7 


 


 


u(m/s) 


t(s) 0 4 8 12 


2 
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A












ΘΔΜΑ  Β 


 


Β1. Έλα μύιηλν θηβώηην κάδαο m = 500 g βξίζθεηαη αξρηθά αθίλεην ζε νξηδόληην δάπεδν. Σην ζώκα 


αζθνύληαη ζπγρξόλωο νη ζηαζεξέο νξηδόληηεο δπλάκεηο κε κέηξα F1 = 10 N θαη F2 = 6 N όπωο 


θαίλεηαη ζην παξαθάηω ζρήκα.  


 


                                                 


Με ηελ επίδξαζε ηωλ δπλάκεωλ  θαη  ην ζώκα θηλείηαη επζύγξακκα κε ζηαζεξή επηηάρπλζε. Η 


ηξηβή νιίζζεζεο πνπ αζθείηαη ζην θηβώηην από ην δάπεδν είλαη ζηαζεξή κε κέηξν T = 2 N. 


Α) Να επηιέμεηε ηε ζωζηή πξόηαζε. 


Τν θηβώηην θηλείηαη κε επηηάρπλζε πνπ έρεη κέηξν, 


α) 8 m/s
2 
 β) 4 m/s


2
  γ) 2 m/s


2
 


          Μονάδες 4 


Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο                 Μονάδες 8 


 


Β2. Γπν μύιηλα θηβώηηα Α θαη Γ βξίζθνληαη αθίλεηα ζην έδαθνο. Με ηε βνήζεηα γεξαλνύ ηα δπν 


θηβώηηα κεηαθέξνληαη από ην έδαθνο ζηελ ηαξάηζα ελόο θηηξίνπ, ζην ίδην ρξνληθό δηάζηεκα. Η 


κάδα ηνπ θηβωηίνπ Α είλαη κεγαιύηεξε από ηε κάδα ηνπ θηβωηίνπ Γ. Η αληίζηαζε ηνπ αέξα λα 


ζεωξεζεί ακειεηέα. Η επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο g είλαη ζηαζεξή. 


Α) Να επηιέμεηε ηε ζωζηή απάληεζε. 


Η κέζε ηζρύο πνπ απέδωζε ν γεξαλόο γηα ηε κεηαθνξά ηνπ θηβωηίνπ Α είλαη, 


α) κεγαιύηεξε από ηε κέζε ηζρύ γηα ηε κεηαθνξά ηνπ θηβωηίνπ Γ. 


β) ίζε κε ηε κέζε ηζρύ γηα ηε κεηαθνξά ηνπ θηβωηίνπ Γ. 


γ) κηθξόηεξε από ηε κέζε ηζρύ γηα ηε κεηαθνξά ηνπ θηβωηίνπ Γ. 


          Μονάδες 4 


Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο                 Μονάδες 9 


 


    m 
2F



1F
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A







ΘΔΜΑ  Γ 


 


Έλα κεηαιιηθό θνπηί  κάδαο m = 2 kg είλαη ηνπνζεηεκέλν ζηελ νξηδόληηα επηθάλεηαο ελόο 


παγνδξνκίνπ. Τε ρξνληθή ζηηγκή t = 0, αζθείηαη ζην θνπηί ζηαζεξή νξηδόληηα δύλακε F =6Ν,  


όπωο θαίλεηαη ζην παξαθάηω ζρήκα κε απνηέιεζκα ην θνπηί λα μεθηλήζεη ακέζωο λα θηλείηαη. Δάλ  


ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 2s ην θνπηί έρεη δηαλύζεη 4 m, λα ππνινγίζεηε: 


 


Δ1) Τν κέηξν ηεο επηηάρπλζεο ηνπ θνπηηνύ.  


Μονάδες 5 


Δ2) Τν ζπληειεζηή ηξηβήο νιίζζεζεο κεηαμύ θνπηηνύ θαη παγνδξνκίνπ. 


Μονάδες 7 


Τε ρξνληθή ζηηγκή t = 2s  ε δύλακε F  αιιάδεη θνξά, δηαηεξώληαο ζηαζεξό ην κέηξν ηεο, κε 


απνηέιεζκα ην θνπηί λα επηβξαδπλζεί θαη ηειηθά λα ζηακαηήζεη.  


 


Δ3) Να ππνινγίζεηε ην ζπλνιηθό δηάζηεκα πνπ ζα δηαλύζεη ην θνπηί, από ηελ t=0 κέρξη λα 


ζηακαηήζεη. 


Μονάδες 7 


Δ4) Να ζρεδηάζεηε ηε γξαθηθή παξάζηαζε ηνπ κέηξνπ ηεο ηαρύηεηαο ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν, 


από ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 κέρξη ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ ην θνπηί ζηακαηάεη, ζε βαζκνινγεκέλνπο 


άμνλεο. 


Μονάδες 6 


Θεωξήζηε ηελ επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο ίζε κε 10m/s
2 


 
 


 


 


 


 


 


 


F 


Παγοδρόμιο 


F 
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A












ΘΔΜΑ B  


B1.  Τε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s δπν αιεμηπηωηηζηέο ίδηαο κάδαο εγθαηαιείπνπλ ην αεξνπιάλν ζην 


νπνίν επέβαηλαλ θαη αξρηθά εθηεινύλ ειεύζεξε πηώζε. Οη δπν αιεμηπηωηηζηέο αλνίγνπλ ηα 


αιεμίπηωηά ηνπο ηηο ρξνληθέο ζηηγκέο  t1 θαη t2=2t1 αληίζηνηρα νπόηε αξρίδνπλ λα θηλνύληαη κε 


ζηαζεξή ηαρύηεηα κε ηελ νπνία θαη πξνζγεηώλνληαη.  


Α) Να επηιέμεηε ηελ ζωζηή απάληεζε.                                                


Αλ P1 θαη P2 είλαη νη ξπζκνί παξαγωγήο έξγνπ από ηα βάξε ηωλ αιεμηπηωηηζηώλ θαηά ηε 


θίλεζή ηνπο κε ζηαζεξή ηαρύηεηα ηόηε ηζρύεη: 


α) P1 = P2   β) P2 = 2P1   γ) P2 = 4P1  


Μονάδες 4 


B) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.                                                


Μονάδες 8 


 


 


B2.  Κηβώηην βξίζθεηαη αθίλεην ζε ιείν νξηδόληην επίπεδν. Τε 


ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s ζην θηβώηην αζθείηαη νξηδόληηα δύλακε ε 


ηηκή ηεο νπνίαο, ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν, δίλεηαη από ην 


δηάγξακκα πνπ παξηζηάλεηαη ζηε δηπιαλή εηθόλα, νπόηε ην θηβώηην 


αξρίδεη λα θηλείηαη θαηά ηε ζεηηθή θνξά ηνπ άμνλα x.  


Α) Να επηιέμεηε ηελ ζωζηή απάληεζε. 


Τε ρξνληθή ζηηγκή t = 3 s  


α) ην θηβώηην εξεκεί.  


β) ην θηβώηην εμαθνινπζεί λα θηλείηαη θαηά ηε ζεηηθή θνξά ηνπ άμνλα x΄x.     


γ) ην θηβώηην θηλείηαη θαηά ηελ αξλεηηθή θνξά ηνπ άμνλα x΄x.                


 Μονάδες 4 


Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.                                               


Μονάδες 9 
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A







ΘΔΜΑ  Γ 


Έλα απηνθίλεην κάδαο m = 1000 kg μεθηλάεη από ηελ εξεκία θαη  θηλείηαη κε ζηαζεξή επηηάρπλζε  


α = 2 m/s
2
 ζε επζύγξακκν δξόκν γηα ρξνληθό δηάζηεκα Δt1 = 10 s. Σηε ζπλέρεηα κε ηελ ηαρύηεηα 


πνπ απέθηεζε θηλείηαη νκαιά γηα Δt2 = 10 s. Σηε ζπλέρεηα απνθηά ζηαζεξή επηβξάδπλζε κε ηελ 


νπνία θηλείηαη γηα  ρξνληθό δηάζηεκα Δt3 = 5 s κε απνηέιεζκα λα ζηακαηήζεη.  


Γ1)  Να ππνινγίζεηε ην δηάζηεκα πνπ δηήλπζε ην απηνθίλεην ζην ρξνληθό δηάζηεκα Δt1. 


                                                                                                                               Μονάδες 5 


Γ2)  Να παξαζηήζεηε γξαθηθά ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο ηνπ απηνθηλήηνπ ζε ζπλάξηεζε κε ην 


ρξόλν, ζε βαζκνινγεκέλνπο άμνλεο, γηα όιε ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο θίλεζεο ηνπ.                                                                                                                           


Μονάδες 7 


Γ3) Nα ππνινγίζεηε ηε κέζε ηαρύηεηα ηνπ απηνθηλήηνπ γηα όιε ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο θίλεζήο  


ηνπ.                                                                                                                                                     


                                                                                                                                  Μονάδες 7 


Γ4)  Να ππνινγίζεηε ην έξγν ηεο ζπληζηακέλεο ηωλ δπλάκεωλ πνπ αζθνύληαη ζην απηνθίλεην, ζε 


όιε ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο θίλεζεο ηνπ. 


 Μονάδες 6 
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A












ΘΔΜΑ  Β 


  Β1.  Έλα απηνθίλεην  θηλείηαη επζύγξακκα θαη 


ζην δηπιαλό δηάγξακκα παξηζηάλεηαη ε ηηκή ηεο 


ηαρύηεηαο  ηνπ ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλνπ.  


Α)  Να επηιέμηε ηε ζσζηή πξόηαζε.                  


 α) Σην ρξνληθό δηάζηεκα (1 s → 2 s) ε θίλεζε 


είλαη επζύγξακκε νκαιή. 


β) Η νιηθή κεηαηόπηζε ηνπ απηνθηλήηνπ  είλαη 


κεδέλ. 


γ) Σην ρξνληθό δηάζηεκα (2 s → 3 s) ε ζπληζηακέλε δύλακε πνπ αζθείηαη ζην απηνθίλεην  είλαη 


κεδέλ.  


Μονάδες 4 


Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο                                                


Μονάδες 8 


 


Β2. Έλα  θηβώηην κάδαο 2 kg νιηζζαίλεη  ζε 


νξηδόληην δάπεδν κε ηελ επίδξαζε νξηδόληηαο 


δύλακεο F



. Τo θηβώηην νιηζζαίλεη κε 


επηηάρπλζε κέηξνπ α = 1 m/s
2
. Γηπιαζηάδνπκε ην κέηξν ηεο δύλακεο F



 νπόηε ην θηβώηην 


νιηζζαίλεη κε επηηάρπλζε κέηξνπ ίζνπ κε 3 m/s
2
.  Η αληίζηαζε ηνπ αέξα ζεσξείηε ακειεηέα. 


Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε. 


      Τν κέηξν ηεο δύλακεο F



 ηζνύηαη κε 
 


    α)  8 N                 β)   4 N               γ)  6 Ν   


Μονάδες 4 


Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 


Μονάδες 9 
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A







ΘΔΜΑ Γ 


Από έλα ζηξαηησηηθό ειηθόπηεξν, πνπ γηα ιίγν αησξείηαη αθίλεην ζε θάπνην ύςνο πάλσ από έλα 


θπιάθην, αθήλεηαη έλα δέκα κάδαο m = 2 kg γηα λα ην πάξνπλ νη θαληάξνη ηνπ θπιαθίνπ. Τν δέκα 


πέθηεη θαηαθόξπθα θαη δηέξρεηαη από έλα ζεκείν Α ηεο ηξνρηάο ηνπ κε ηαρύηεηα κέηξνπ 10 m/s θαη 


από  έλα άιιν ζεκείν Β κε ηαρύηεηα κέηξνπ 20 m/s. Τν ζεκείν Β είλαη 30 m πην θάησ από ην Α. Ο 


αέξαο αζθεί δύλακε F  ζην δέκα ε νπνία έρεη ηελ ίδηα δηεύζπλζε αιιά αληίζεηε θνξά από ηελ 


ηαρύηεηα ηνπ δέκαηνο. Γίλεηαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο g = 10 m/s
2
. 


 


Γ1) Να ππνινγίζεηε ηε κεηαβνιή ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο ηνπ θηβσηίνπ κεηαμύ ησλ ζέζεσλ Α      


θαη Β.  


Μονάδες 6 


Γ2) Να ππνινγίζεηε ην έξγν ηεο δύλακεο F  θαηά ηε δηαδξνκή ηνπ δέκαηνο από ην Α σο ην Β.  


Μονάδες 7 


Αλ κε ηα παξαπάλσ δεδνκέλα, ππνζέζνπκε όηη ε δύλακε F είλαη ζηαζεξή, λα ππνινγίζεηε: 


Γ3) ην κέηξν ηεο δύλακεο F ,  


Μονάδες 6 


Γ4) ην ρξόλν θίλεζεο ηνπ δέκαηνο κεηαμύ ησλ ζεκείσλ Α θαη Β. 


Μονάδες 6 
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A












ΘΔΜΑ Β 


 


Α) Να επηιέμεηε ηε ζωζηή πξόηαζε. 


ε κηα πεξηνρή θνληά ζην Βόξεην Πόιν (π.ρ. ζην Ρνβαληέκη ηεο Φηιαλδίαο) θαη ζε κηα πεξηνρή θν-


ληά ζηνλ Ιζεκεξηλό (π.ρ. ζηελ Κέλπα), κηα πνζόηεηα ρξπζνύ έρεη: 


α) ηελ ίδηα κάδα θαη δηαθνξεηηθό βάξνο. 


β) ηελ ίδηα κάδα θαη ην ίδην βάξνο. 


γ) ην ίδην βάξνο θαη δηαθνξεηηθή κάδα. 


Μονάδες 4 


Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 


Μονάδες 8 


 


 


 Β2.  ην δηπιαλό δηάγξακκα θαίλεηαη ε ηηκή ηεο ζέζεο δπν 


ζωκάηωλ (Α) θαη (Β), ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν. Σα ζώκαηα 


θηλνύληαη ζε παξάιιειεο ηξνρηέο κε ηελ ίδηα θνξά θαη ηε  


ρξνληθή ζηηγκή t = 0 είλαη ην έλα δίπια ζην άιιν.                                                                                  


       Α)  Να επηιέμεηε ηε ζωζηή πξόηαζε.                                                                                   


       α. Σα κέηξα ηωλ ηαρπηήηωλ ηωλ δύν ζωκάηωλ ηθαλνπνη-


νύλ ηε ζρέζε  υ A = 3 υ B . 


       β. Η κεηαηόπηζε ηνπ ζώκαηνο (Β) ζην ρξνληθό δηάζηεκα 0→t1, είλαη κεγαιύηεξε από απηήλ 


ηνπ ζώκαηνο (Α) ζην ίδην ρξνληθό δηάζηεκα. 


       γ. Σε ρξνληθή ζηηγκή t1 ην ζώκα (Α) πξνπνξεύεηαη ηνπ (Β) θαηά 3ρν. 


                                                                                                                                            Μονάδες 4 


       Β)  Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.                                                                        


                                                                                                                                            Μονάδες 9 


  


 


 


 


 


 


  


χ 


(Β) 


   t t1 0 


χ0 


3χ0 


(Α) 


27/05/2014 ΦΥΣΙΚΗ Page 1 of 2


ΑΡΙΣΤΟΒΑΘΜΙΟ 
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ


ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 


A







ΘΔΜΑ  Γ 


 


Σα θηβώηηα Κ1 θαη Κ2 ηνπ δηπιαλνύ ζρήκαηνο έρνπλ κάδεο 


m1 = 3 kg θαη m2 = 5 kg αληίζηνηρα θαη βξίζθνληαη αξρηθά 


αθίλεηα ζε νξηδόληην δάπεδν, κε ην νπνίν εκθαλίδνπλ ηνλ 


ίδην ζπληειεζηή ηξηβήο μ = 0,5. Σα θηβώηηα είλαη δεκέλα κεηαμύ ηνπο κε έλα κε εθηαηό λήκα ακε-


ιεηέαο κάδαο, ην νπνίν είλαη νξηδόληην θαη ηεληωκέλν. Σε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 έλαο εξγάηεο αζθεί 


ζην θηβώηην Κ1 νξηδόληηα ζηαζεξή δύλακε F ζηε δηεύζπλζε ηνπ λήκαηνο, όπωο θαίλεηαη ζην ζρή-


κα θαη κεηαθηλεί ηα θηβώηηα κε ζηαζεξή επηηάρπλζε α =  = 1 m/s
2
.  


Γ1) Να ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο ηξηβήο νιίζζεζεο πνπ αζθείηαη ζε θαζέλα θηβώηην. 


Μονάδες 6 


Γ2) Να εθαξκόζεηε ην ζεκειηώδε λόκν ηεο Μεραληθήο ζην θηβώηην Κ2 θαη λα ππνινγίζεηε ην κέ-


ηξν ηεο δύλακεο πνπ αζθείηαη ζην θηβώηην απηό από ην λήκα. 


Μονάδες 6 


Γ3) Να ππνινγίζεηε ην έξγν ηεο δύλακεο πνπ αζθεί ην λήκα ζην θηβώηην Κ1, από ηε ρξνληθή ζηηγ-


κή t = 0 κέρξη ηε ρξνληθή t1 = 4 s. 


Μονάδες 6 


Γ4) Να ππνινγίζεηε πόζν ηνηο εθαηό από ηελ ελέξγεηα πνπ κεηαβηβάδεη ν εξγάηεο ζηα θηβώηηα, κε-


ηαθέξεηαη ωο θηλεηηθή ζην θηβώηην Κ1.  


Μονάδες 7 


Γίλεηαη όηη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο είλαη g = 10 m/s
2
.  


 


 


F
2 1
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A












ΘΔΜΑ Β 


 


Β1)  Σην δηπιαλό δηάγξακκα θαίλεηαη πσο κεηαβάιιεηαη ε ηαρύ-


ηεηα ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν γηα δύν δξνκείο Α θαη Β, πνπ 


θηλνύληαη ζηνλ ίδην επζύγξακκν δξόκν. Ο δξνκέαο Α έρεη κάδα 


κεγαιύηεξε από ηε κάδα ηνπ δξνκέα Β (mA > mB). 


Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε. 


Τε ρξνληθή ζηηγκή t1, νη θηλεηηθέο ελέξγεηεο ΚΑ θαη ΚΒ ησλ δξν-


κέσλ Α θαη Β αληίζηνηρα, επαιεζεύνπλ ηε ζρέζε: 


α) ΚΑ > ΚΒ   β) ΚΑ = ΚΒ   γ) ΚΑ < ΚΒ  


Μονάδες 4 


Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 


Μονάδες 8 


 


 


Β2)   Γπν ζθαίξεο Α θαη Β κε κάδεο mΑ = m θαη mΒ = 2m, αθήλνληαη λα πέζνπλ ειεύζεξα από   


ύςνο 2h θαη h αληίζηνηρα θαη θηάλνπλ ζην έδαθνο κε ηαρύηεηεο κέηξνπ υΑ θαη υΒ.  


Η αληίζηαζε ηνπ αέξα ζεσξείηαη ακειεηέα θαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο είλαη ζηαζεξή.   


Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε. 


Τα κέηξα υΑ θαη υΒ ησλ ηαρπηήησλ ηθαλνπνηνύλ ηε ζρέζε: 


α) Α 2υ υ     β) Βυ υ    γ) Β 2υ υ   


 


Μονάδες 4 


Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 


Μονάδες 9 
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A







ΘΔΜΑ Γ 


 


Από ηελ ηαξάηζα κηαο ηεηξαώξνθεο πνιπθαηνηθίαο αθήλεηαη 


λα πέζεη ειεύζεξα κηα ζθαίξα κάδαο 5 kg. Η ζθαίξα ρηππά 


ζην έδαθνο θαη  αλαπεδά κέρξη ην ηαβάλη ηνπ δεπηέξνπ νξό-


θνπ, όπνπ θαη κεδελίδεηαη ζηηγκηαία ε ηαρύηεηα ηεο. Τν ύςνο 


ηνπ ηζνγείνπ, όπσο θαη θάζε νξόθνπ είλαη ίζν κε 3 m θαη ε 


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


Να ζεσξήζεηε σο επίπεδν αλαθνξάο γηα ηε δπλακηθή ελέξγεηα 


ην νξηδόληην δάπεδν, θαζώο θαη ηελ αληίζηαζε ηνπ αέξα      


ακειεηέα.  


Να ππνινγίζεηε:  


 


Γ1) ηε κεραληθή ελέξγεηα ηεο ζθαίξαο ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ αθήλεηαη ειεύζεξε, 


Μονάδες 6 


Γ2) ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο ηεο ζθαίξαο ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ θηάλεη ζην νξηδόληην δάπεδν, 


Μονάδες 6 


Γ3) ην έξγν ηνπ βάξνπο ηεο ζθαίξαο, από ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ αθέζεθε ειεύζεξε, κέρξη ηε ζηηγ-


κή πνπ θηάλεη ζην ηαβάλη ηνπ ηξίηνπ νξόθνπ, 


Μονάδες 6 


Γ4) πόζν ηνηο εθαηό (%)  κεηώζεθε ε κεραληθή ελέξγεηα ηεο ζθαίξαο, εμαηηίαο ηεο ζύγθξνπζήο ηεο 


κε ην δάπεδν. 


Μονάδες 7 


 


 


ηζόγεην


1νο 


2νο 


3νο 


4νο 


27/05/2014 ΦΥΣΙΚΗ Page 2 of 2


ΑΡΙΣΤΟΒΑΘΜΙΟ 
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ


ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 


A












ΘΔΜΑ  Β 


 


Β1. Σηε δηπιαλή εηθόλα παξηζηάλεηαη ην δηάγξακκα ηαρύηεηαο – 


ρξόλνπ ελόο θηλεηνύ, πνπ εθηειεί επζύγξακκε νκαιά κεηαβαιιόκε-


λε θίλεζε.                                                


        Α) Να επηιέμεηε ηελ ζωζηή απάληεζε. 


Από ην δηάγξακκα απηό, γλωξίδνληαο ηε ρξνληθή ζηηγκή t1,  


πξνζδηνξίδνπκε: 


α) κόλν ηελ επηηάρπλζε ηνπ θηλεηνύ. 


β) κόλν ηε ζέζε ηνπ θηλεηνύ ηε ρξνληθή ζηηγκή t1. 


γ) ηελ επηηάρπλζε όπωο θαη ηε ζέζε ηνπ θηλεηνύ ηε ρξνληθή ζηηγκή t1.       


Μονάδες 4 


        Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 


Μονάδες 8 


 


 


Β2. Κηβώηην βξίζθεηαη αθίλεην ζε ιείν νξηδόληην επίπεδν. Τε 


ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s αζθείηαη ζην θηβώηην νξηδόληηα δύλακε ε 


ηηκή ηεο νπνίαο κεηαβάιιεηαη ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν, όπωο 


θαίλεηαη ζην δηάγξακκα πνπ παξηζηάλεηαη ζηε δηπιαλή εηθόλα. 


Α) Να επηιέμεηε ηελ ζωζηή απάληεζε. 


     Τν θηβώηην απνθηά ηε κέγηζηε θαηά κέηξν ηαρύηεηα: 


α) ηε ρξνληθή ζηηγκή 10 s      


β) ηε ρξνληθή ζηηγκή 15 s            


γ) ηε ρξνληθή ζηηγκή 30 s                                                    


Μονάδες 4 


Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 


Μονάδες 9 
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A







ΘΔΜΑ  Γ 


Σε θηβώηην κάδαο m = 10 kg, ην νπνίν αξρηθά εξεκεί πάλω ζε νξηδόληην δάπεδν, αξρίδεη ηελ ζηηγκή 


t0 = 0 s λα αζθείηαη ζηαζεξή νξηδόληηα δύλακε F



 κέηξνπ 30 Ν, νπόηε ην θηβώηην μεθηλά λα νιηζ-


ζαίλεη πάλω ζην δάπεδν.  


Ο ζπληειεζηήο ηξηβήο νιίζζεζεο κεηαμύ θηβωηίνπ θαη δαπέδνπ είλαη μ=0,2  θαη ε επηηάρπλζε ηεο 


βαξύηεηαο έρεη κέηξν g = 10 m/s
2
. 


Γ1) Να ππνινγηζζεί ην κέηξν ηεο ηξηβήο πνπ αζθείηαη ζην θηβώηην θαηά ηελ νιίζζεζή ηνπ θαζώο 


θαη ε επηηάρπλζή ηνπ.   


Μονάδες 6 


Γ2) Να ππνινγηζζεί ην έξγν ηεο δύλακεο F



από t0 = 0 s έωο t1 =  4 s. 


Μονάδες 6 


Γ3) Να ππνινγηζζεί ζην παξαπάλω ρξνληθό δηάζηεκα ε ελέξγεηα πνπ κεηαθέξζεθε από ην θηβώηην 


ζην πεξηβάιινλ ηνπ κέζω ηνπ έξγνπ ηεο ηξηβήο.   


Μονάδες 6 


Γ4) Αλ ην δάπεδν ήηαλ ιείν, πόζν ζα ήηαλ ην έξγν ηεο δύλακεο F



γηα ην ίδην ρξνληθό δηάζηεκα 


δειαδή  από t0 = 0 s έωο t1 =  4 s.   


Να ζπγθξίλεηε απηό ην έξγν κε ην έξγν πνπ ππνινγίζαηε ζην εξώηεκα Δ2.  


Μονάδες 7 
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A












ΘΔΜΑ Β 


 


Β1.  Μηθξή ζθαίξα  κάδαο m = 2 Κg  αθήλεηαη από ύςνο  h = 180 m πάλσ από ηελ επηθάλεηα ηνπ 


εδάθνπο λα πέζεη ειεύζεξα.  


Θεσξείζηε όηη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο  είλαη ζηαζεξή θα ίζε κε
2


m
g =10


s
θαη όηη ε επίδξαζε 


ηνπ αέξα είλαη ακειεηέα θαη σο επίπεδν κεδεληθήο δπλακηθήο ελέξγεηαο ζεσξνύκε ην έδαθνο.  


Να  ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ηνπ παξαθάησ πίλαθα θαη λα δηθαηνινγήζεηε ηηο ηηκέο πνπ 


ζπκπιεξώζαηε. 


                                                                                                                                                     
 


Ύυος   


h (m) 


Κινητική 


ενέργεια  


 K (J) 


Γσναμική 


ενέργεια  


 U (J) 


Τατύτητα 


υ (m/s) 


180 0  0 


80    


0  0  


 


                                                                                                                                          Μονάδες 12 


         


Β2.   Έλα απηνθίλεην είλαη αξρηθά αθίλεην.  Ο νδεγόο ηνπ  απηνθηλήηνπ  ηε ρξνληθή ζηηγκή t0 = 0 s, 


παηάεη ην γθάδη  νπόηε ην απηνθίλεην θηλείηαη κε ζηαζεξή επηηάρπλζε θαη ηε ρξνληθή ζηηγκή  t1  έρεη 


δηαλύζεη  δηάζηεκα S1. Τε ρξνληθή ζηηγκή  t2 = 2·t1  έρεη δηαλύζεη  δηάζηεκα S2.  


       Α)  Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε. 


           Τα δηαζηήκαηα  S1 θαη  S2  ζπλδένληαη κε ηε ζρέζε   


        α)   S2 =  S1                                              β)  S2 = 2·S1                               γ)   S2 = 4·S1     


                                                                                                                                       Μονάδες 4 


        Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 


 


                                                                                                                                       Μονάδες 9   
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A







ΘΔΜΑ  Γ 


 


Μηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg βξίζθεηαη αξρηθά 


αθίλεην ζε νξηδόληην επίπεδν. Τε ρξνληθή ζηηγκή t = 


0 s  ζην ζώκα αζθείηαη νξηδόληηα δύλακε F  κε 


απνηέιεζκα ην ζώκα λα αξρίζεη λα θηλείηαη θαη ε 


ηηκή ηεο ηαρύηεηάο ηνπ κεηαβάιιεηαη κε ην ρξόλν 


όπσο θαίλεηαη ζην δηπιαλό δηάγξακκα. Ο 


ζπληειεζηήο ηξηβήο νιίζζεζεο κεηαμύ ηνπ ζώκαηνο θαη ηνπ επηπέδνπ είλαη μ = 0,1. Δίλεηαη όηη ε 


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


Γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από 0 s   30 s:  


Γ1) λα ραξαθηεξίζεηε κία πξνο κία ηηο επηκέξνπο θηλήζεηο πνπ εθηειεί ην ζώκα.   


   Μονάδες 3 


Γ2) λα πξνζδηνξίζεηε ηελ ηηκή ηεο επηηάρπλζεο ηνπ ζώκαηνο ζηηο θηλήζεηο όπνπ ε ηαρύηεηα ηνπ 


κεηαβάιιεηαη θαη λα ζρεδηάζεηε ζε  ζύζηεκα βαζκνινγεκέλσλ αμόλσλ ην δηάγξακκα ηεο 


επηηάρπλζεο ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν.  


 Μονάδες 9 


Γ3) λα ζρεδηάζεηε ζε βαζκνινγεκέλνπο άμνλεο ην δηάγξακκα  ηεο αιγεβξηθήο ηηκήο ηεο δύλακεο 


F  ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν.  


       Μονάδες 7 


Γ4) λα  ππνινγίζεηε ην έξγν ηεο ηξηβήο νιίζζεζεο. 


Μονάδες 6 


 


 


100 20 30 (s)t


m
( )


s
υ


40
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A












F(N) 


x (m)  0 5 8 


10 


ΘΔΜΑ Β 


Β1. Σε θύβν Α κάδαο m αζθείηαη ζπληζηακέλε δύλακε κέηξνπ F, κε απνηέιεζκα ν θύβνο Α λα θη-


λείηαη κε επηηάρπλζε κέηξνπ α = 4 m/s
2
. Αλ ζηνλ θύβν Α ζπγθνιιήζνπκε έλαλ δεύηεξν θύβν Β κά-


δαο  3m,  πξνθύπηεη ζώκα Γ.  


Α)  Να επηιέμεηε ηε ζωζηή πξόηαζε.                                                   


Αλ ζην ζώκα Γ  αζθήζνπκε  ζπληζηακέλε δύλακε κέηξνπ 2F  ηόηε ε επηηάρπλζε κε ηελ ν-


πνία  ζα θηλεζεί ην ζώκα Γ ηζνύηαη κε: 


    α)  4 m/s
2  


              β) 2 m/s
2  


               γ) 8 m/s
2  


   


 Mονάδες 4 


Β)   Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.                                                


Mονάδες 8   


 


Β2. Έλα ζώκα βξίζθεηαη αξρηθά αθίλεην ζηε ζέζε xν = 0 m  


πάλω ζε ιείν νξηδόληην δάπεδν. Σην ζώκα αζθείηαη  νξηδό-


ληηα δύλακε ζηαζεξήο δηεύζπλζεο κε απνηέιεζκα απηό λα 


αξρίζεη λα θηλείηαη επζύγξακκα πάλω ζην δάπεδν.  Η επί-


δξαζε ηνπ αέξα ζεωξείηαη ακειεηέα. Σην δηπιαλό     δηά-


γξακκα παξηζηάλεηαη ε ηηκή ηεο  δύλακεο  πνπ αζθείηαη 


ζην ζώκα, ζε ζπλάξηεζε κε ηε ζέζε x ηνπ ζώκαηνο.  


Α) Να επηιέμεηε ηε ζωζηή πξόηαζε.                                                   


Με ηε βνήζεηα ηνπ δηαγξάκκαηνο ζπκπεξαίλνπκε όηη: 


α)  Από x = 5 m έωο  x = 8 m ε θηλεηηθή ελέξγεηα  ηνπ ζώκαηνο ειαηηώλεηαη.  


β)  Από x = 0 m έωο x = 5 m   ην ζώκα θηλείηαη κε ζηαζεξή ηαρύηεηα.  


γ)  Σηε ζέζε x = 8 m ην ζώκα έρεη θηλεηηθή ελέξγεηα ίζε κε 65 J.  


Μονάδες 4 


Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.                                               


 Μονάδες 9 
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A







ΘΔΜΑ  Γ 


Σε έλα θηβώηην κάδαο 1 kg πνπ θηλείηαη 


επζύγξακκα ζε νξηδόληην δξόκν, αζθεί-


ηαη ζηαζεξή νξηδόληηα δύλακε F , όπωο 


θαίλεηαη ζην ζρήκα. Τν θηβώηην θηλείηαη κε ζηαζεξή ηαρύηεηα κέηξνπ 10 m/s. Ο ζπληειεζηήο     


ηξηβήο νιίζζεζεο κεηαμύ ηνπ θηβωηίνπ θαη ηνπ δξόκνπ είλαη μ = 0,2. Τε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s έ-


λαο καζεηήο μεθηλά λα παξαηεξεί ηελ θίλεζε ηνπ θηβωηίνπ.  


H επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο είλαη ίζε κε g = 10m/s
2
 θαη ε αληίζηαζε ηνπ αέξα είλαη ακειεηέα. 


Να ππνινγίζεηε: 


Γ1) ην κέηξν ηεο δύλακεο F , 


Μονάδες 6 


Γ2) ην έξγν ηεο δύλακεο F , από ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0, κέρξη ηε ζηηγκή πνπ ην ρξνλόκεηξν ηνπ 


καζεηή δείρλεη t1 = 5 s. 


 Μονάδες 6 


Τε ρξνληθή ζηηγκή t1, θαηαξγείηαη ε δύλακε F .  


Να ππνινγίζεηε : 


Γ3) ην ζπλνιηθό δηάζηεκα πνπ δηήλπζε ην θηβώηην από ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0, κέρξη ηε ζηηγκή 


πνπ ζηακάηεζε λα θηλείηαη,    


      Μονάδες 7 


Γ4) ην έξγν ηεο ηξηβήο, από ηελ ρξνληθή ζηηγκή t1 κέρξη ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ ην θηβώηην ζηακά-


ηεζε λα θηλείηαη.     


     Μονάδες 6 


 


υ 


F  
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A












ΘΔΜΑ Β 


 


Β1)  Γύν καζεηέο ν Αληώλεο (Α) θαη ν Βαζίιεο (Β), νη νπνίνη έρνπλ ίζεο 


κάδεο, θηλνύληαη επζύγξακκα ζε νξηδόληην δξόκν. Σην δηπιαλό δηάγξακκα 


θαίλεηαη πωο κεηαβάιιεηαη ην κέηξν ηεο ηαρύηεηάο ηνπο, ζε ζπλάξηεζε κε 


ην ρξόλν.  


Α) Να επηιέμεηε ηε ζωζηή πξόηαζε. 


Τε ρξνληθή ζηηγκή t1, ε θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ Αληώλε είλαη: 


α) κεγαιύηεξε από απηήλ ηνπ Βαζίιε. 


β) κηθξόηεξε από απηήλ ηνπ Βαζίιε.  


γ) ίζε κε απηήλ ηνπ Βαζίιε.   


Μονάδες 4 


Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 


Μονάδες 8 


 


Β2) Έλα απηνθίλεην θηλείηαη επζύγξακκα θαη επηβξαδύλεηαη κε ζηαζεξή επηβξάδπλζε. Αλ ηε ρξν-


ληθή ζηηγκή t = 0, ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο ηνπ απηνθηλήηνπ είλαη ίζν κε υν, ηόηε γηα λα ζηακαηήζεη 


λα θηλείηαη πξέπεη λα δηαλύζεη δηάζηεκα ίζν κε s1.  


Α) Να επηιέμεηε ηε ζωζηή πξόηαζε. 


Αλ ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0, ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο ηνπ είλαη ίζν κε 2υν, ηόηε ην δηάζηεκα πνπ 


πξέπεη λα δηαλύζεη ην απηνθίλεην γηα λα ζηακαηήζεη, θηλνύκελν πάιη κε ηελ ίδηα ζηαζεξή επηβξά-


δπλζε, είλαη ίζν κε: 


α) s1   β) 2s1   γ) 4s1  


Μονάδες 4 


Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 


Μονάδες 9 


 


 


ΘΔΜΑ Γ 


 


Έλα κηθξό ζώκα κάδαο 5 kg είλαη αξρηθά αθίλεην ζε νξηδόληην δάπεδν. Τε ρξνληθή ζηηγκή tν = 0  


αζθείηαη ζην ζώκα νξηδόληηα ζηαζεξή δύλακε F  κέηξνπ 60 Ν, νπόηε ην ζώκα αξρίδεη λα νιηζζαί-


λεη πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηεο δύλακεο F  θαη ηε ρξνληθή ζηηγκή t1 = 10 s έρεη απνθηήζεη ηαρύηεηα 


ίζε κε 40 m/s.  


Γ1) Να ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο επηηάρπλζεο ηνπ ζώκαηνο.  


Μονάδες 6 


υ


t
1t0
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A







Γ2) Να ππνινγίζεηε ην ζπληειεζηή ηξηβήο νιίζζεζεο κεηαμύ ηνπ ζώκαηνο θαη ηνπ δαπέδνπ.  


Μονάδες 6 


Τε ρξνληθή ζηηγκή t1 θαηαξγείηαη ε δύλακε F  θαη ην ζώκα ζπλερίδεη ηελ θίλεζή ηνπ κέρξη λα ζηα-


καηήζεη. 


Γ3) Να ππνινγίζεηε ην δηάζηεκα πνπ δηαλύεη ην ζώκα ζηε δηάξθεηα ηεο επηβξαδπλόκελεο θίλεζεο 


πνπ εθηειεί.  


Μονάδες 7 


Γ4) Να ππνινγίζεηε ην έξγν ηεο ηξηβήο νιίζζεζεο ζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο θίλεζεο. 


Μονάδες 6 


 


Γίλεηαη όηη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο είλαη g = 10 m/s
2
.  
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A












ΘΕΜΑ  Β 


 


B1. Στο κιβώτιο που φαίνεται στο διπλανό σχήμα ασκούνται 


δύο οριζόντιες δυνάμεις 1F  και 2F , με μέτρα F1 = 4 N και 


F2 = 3 N. Το κιβώτιο παραμένει συνεχώς ακίνητο στο οριζόντιο δάπεδο. 


Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση                       


Στο κιβώτιο, ασκείται από το δάπεδο στατική τριβή, η οποία έχει: 


α) φορά προς τα δεξιά και μέτρο ίσο με 1 Ν. 


β) φορά προς τα αριστερά και μέτρο ίσο με 1 Ν. 


γ) φορά προς τα αριστερά και μέτρο ίσο με 7 Ν. 


Μονάδες 4 


Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας                                                


Μονάδες 8 


 


 


Β2. Μικρό σώμα είναι αρχικά ακίνητο πάνω σε λείο 


οριζόντιο επίπεδο και στη θέση xο = 0 ενός οριζόντιου 


άξονα x΄x. Στο σώμα ασκείται οριζόντια δύναμη F  η 


τιμή της οποίας μεταβάλλεται με τη θέση x του 


σώματος, όπως φαίνεται στο διάγραμμα 


Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση  


H κινητική ενέργεια του σώματος 


α) από τη θέση xο = 0 m έως τη θέση xΑ παραμένει σταθερή  


β) από τη θέση xΑ έως τη θέση xΒ μειώνεται  


γ) από τη θέση xο = 0 m έως τη θέση xΒ αυξάνεται 


                                                 Μονάδες 4 


Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας                                                


Μονάδες 9 


F2 F1 


x xA xB 0 


F 
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A







ΘΕΜΑ  Δ 


 


Ένα αυτοκίνητο μάζας 1000 Κg κινείται ευθύγραμμα με ταχύτητα  μέτρου 
Km


υ =72 
h


. Τη χρονική 


στιγμή t = 0 s ο οδηγός φρενάρει οπότε το αυτοκίνητο κινείται με σταθερή επιβράδυνση και 


ακινητοποιείται τη στιγμή  t1 = 4 s.  


Να υπολογίσετε 


Δ1)  την επιβράδυνση του αυτοκινήτου 


                                                                                                                                              Μονάδες 6   


Δ2)  την κινητική ενέργεια του αυτοκινήτου την στιγμή t = 2 s                  


                                                                                                                                             Μονάδες 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   


Δ3)  τη δύναμη που επιβραδύνει το αυτοκίνητο 


                                                                                                                                              Μονάδες 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            


Δ4) Αν S είναι το διάστημα που διανύει το αυτοκίνητο  μέχρι να σταματήσει όταν έχει αρχική 


ταχύτητα 
Km


υ =72 
h


και S΄ το διάστημα που διανύει το αυτοκίνητο  μέχρι να σταματήσει αν είχε 


αρχική ταχύτητα ΄ Km
υ  =36 


h
να αποδείξετε ότι S = 4S΄ Να θεωρήσετε ότι η δύναμη που επιβρα-


δύνει το αυτοκίνητο είναι ίδια και στις δυο περιπτώσεις.                                                    


                                                                                                                                              Μονάδες 7 
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A












ΘΕΜΑ  Β 


Β1.  Από ένα σημείο Ο που βρίσκεται σε ύψος h πάνω από το έδαφος ρίχνονται κατακόρυφα δύο 


σφαίρες Α και Β με ταχύτητες ίδιου μέτρου. Η σφαίρα Α ρίχνετε προς τα πάνω και η σφαίρα Β 


προς το έδαφος. Θεωρούμε την επιτάχυνση της βαρύτητας σταθερή και την αντίσταση του αέρα 


αμελητέα. 


Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 


Αν οι σφαίρες φτάνουν στο έδαφος με ταχύτητες υΑ και υΒ αντίστοιχα ισχύει: 


α) υΑ > υΒ      β) υΑ = υΒ          γ)  υΑ < υΒ                                                                          


Μονάδες 4 


Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.                                               


Μονάδες 8    


Β2. Κιβώτιο βρίσκεται ακίνητο σε λείο οριζόντιο 


επίπεδο.  


Τη χρονική στιγμή t = 0 s ασκείται στο κιβώτιο 


οριζόντια δύναμη η τιμή της οποίας σε 


συνάρτηση με το χρόνο δίνεται από το 


διάγραμμα που παριστάνεται στη διπλανή 


εικόνα. 


Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 


Το κιβώτιο κινείται με τη μέγιστη επιτάχυνση και τη μέγιστη ταχύτητα,  


α) τη χρονική στιγμή t1      


β) τη χρονική στιγμή t2            


γ) τη χρονική στιγμή t1 κινείται με τη μέγιστη επιτάχυνση   και  τη χρονική στιγμή t2   κινείται με τη 


μέγιστη ταχύτητα         


 Μονάδες 4 


  Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. 


Μονάδες 9 


27/05/2014 ΦΥΣΙΚΗ Page 1 of 2


ΑΡΙΣΤΟΒΑΘΜΙΟ 
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ


ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 


A







ΘΕΜΑ  Δ 


Μια ακίνητη πεινασμένη λεοπάρδαλη (τσίτα) με μάζα 60 Kg στέκεται ακίνητη στο έδαφος 


παρατηρώντας γύρω της . Τη χρονική στιγμή t = 0 s αντιλαμβάνεται μια γαζέλα που βρίσκεται σε 


απόσταση 60 m να απομακρύνεται από αυτή κινούμενη  ευθύγραμμα με σταθερή ταχύτητα 
m


10
s


. 


Τότε η τσίτα αρχίζει να τη καταδιώκει. Στην  τσίτα ασκείται από το έδαφος δύναμη με σταθερή 


οριζόντια συνιστώσα κατά τη κατεύθυνση της κίνησης της μέτρου F και η σταθερή αντίσταση του 


αέρα  Α = 200 Ν. Με την επίδραση της συνισταμένης των παραπάνω δυνάμεων η τσίτα κινείται με 


σταθερή επιτάχυνση μέτρου 
2


m
5


s
 για χρονικό διάστημα 4 s, στη συνέχεια κινείται με σταθερή 


ταχύτητα  για χρονικό διάστημα 5 s,  κατόπιν επιβραδύνεται σταθερά διανύοντας διάστημα 10 m 


μέχρι να σταματήσει.      


Να προσδιορίσετε: 


Δ1) το μέτρο  F της οριζόντιας συνιστώσας της δύναμης που ασκείται από το  έδαφος στη τσίτα. 


Μονάδες 6 


Δ2) το έργο της δύναμης που ασκεί το έδαφος στην τσίτα κατά τη διάρκεια της επιταχυνόμενης 


κίνησής της.  


Μονάδες 5 


Δ3) το ρυθμός με τον οποίο η ενέργεια που προσφέρεται στη τσίτα μετατρέπεται σε θερμότητα 


κατά τη διάρκεια που αυτή κινείται με σταθερή ταχύτητα  


Μονάδες 6 


Δ4) αν η τσίτα «έπιασε»  την γαζέλα.  


Μονάδες 8 
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A












ΘΕΜΑ  Β 


 


Β1. Δύο κινητά Α και Β κινούνται κατά μήκος του προσανατολισμένου άξονα x΄x, προς τη 


θετική φορά του άξονα και τη χρονική στιγμή t = 0 βρίσκονται και τα δύο στη θέση xo = 0. Οι 


εξισώσεις κίνησης των κινητών Α και Β είναι της μορφής xΑ= 6t (S.I.) και xΒ= 2t
2
 (S.I.) αντίστοιχα, 


για 0t  . 


Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση                                                   


Τα δύο κινητά θα βρεθούν στην ίδια θέση (εκτός της θέσης xo = 0), τη χρονική στιγμή: 


α) t1 = 2 s   β) t1 = 3 s   γ) t1 = 1,5 s 


  Μονάδες 4 


Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας                                                


Μονάδες 8 


 


Β2. Σφαίρα μικρών διαστάσεων βρίσκεται ακίνητη σε μικρό ύψος h πάνω από το έδαφος. Στο 


ύψος αυτό με επίπεδο αναφοράς για τη δυναμική ενέργεια το έδαφος, η σφαίρα έχει δυναμική 


ενέργεια ίση με 120 J. Η σφαίρα αφήνεται ελεύθερη, οπότε εκτελεί ελεύθερη πτώση με την 


επίδραση του αέρα να θεωρείται αμελητέα.  


Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση 


Όταν η σφαίρα βρεθεί σε απόσταση ίση με h/3, από το σημείο εκκίνησης, τότε η δυναμική 


της ενέργεια U και η κινητική της ενέργεια K θα είναι αντίστοιχα: 


α) U = 40 J, K = 80 J  β) U = 80 J, K = 40 J  γ) U = 90 J, K = 30 J  


Μονάδες 4 


Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας 


Μονάδες 9 
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A







 


Σ1 


Σ2 


ΘΕΜΑ Δ 


 


Δυο σώματα Σ1 και Σ2 με μάζες m1 =3 Kg και  m2 = 2 Kg αντίστοιχα και  


είναι συγκολλημένα. Το συσσωμάτωμα αρχικά είναι ακίνητο πάνω στο 


οριζόντιο δάπεδο. Τη χρονική στιγμή  t = 0 s    ασκούμε μέσω νήματος μια 


κατακόρυφη σταθερή  δύναμη F  με μέτρο  60 Ν  στο σώμα  Σ1  και το 


συσσωμάτωμα αρχίζει να ανυψώνεται  κατακόρυφα . Μόλις το 


συσσωμάτωμα φτάσει σε ύψος h = 16 m από το έδαφος, το σώμα  Σ2  


αποκολλάται, ενώ η δύναμη συνεχίζει να ασκείται στο σώμα  Σ1. Δίνεται 


ότι η επιτάχυνση της βαρύτητας είναι g=10m/s
2
. Θεωρήστε την αντίσταση 


του αέρα αμελητέα.                                                                                


Να υπολογίσετε 


Δ1)   την επιτάχυνση με την οποία κινείται το συσσωμάτωμα των δύο σωμάτων πριν την 


αποκόλληση   


                                                                                                                                             Μονάδες 6                                                                                                  


Δ2)   την  χρονική στιγμή που αποκολλάται το Σ2    


                                                                                                                                              Μονάδες 6                                                                                                  


Δ3)  τη ταχύτητα των σωμάτων Σ1  και Σ2 τη στιγμή της αποκόλλησης    


                                                                                                                                              Μονάδες 6          


 Δ4)   τη βαρυτική δυναμική ενέργεια του  Σ1, με επίπεδο αναφοράς το έδαφος, 1s μετά την 


αποκόλληση του Σ2  


                                                                                                                                              Μονάδες 7                                                                                                                                                                                       
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A












ΘΔΜΑ  Β 


 


Β1.   Πίζεθνο κε κάδα 40 Kg θξέκεηαη από ην θιαδί ελόο δέλδξνπ 


Α) Να επηιέμεηε ηελ ζωζηή απάληεζε: 


Αλ ε επηηάρπλζε ηα βαξύηεηαο είλαη g = 10 m/s
2
 ηόηε ε δύλακε πνπ αζθεί ν πίζεθνο ζην θιαδί έρεη 


κέηξν:  


α) 0 Ν               β) 400 Ν                            γ) 800 Ν 


Μονάδες 4 


Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο                                                


Μονάδες 8         


 


 


Β2. Σθαίξα ε νπνία θηλείηαη θαηαθόξπθα κε ηελ επίδξαζε κόλν ηνπ βάξνπο ηεο θαη 


βξίζθεηαη ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0s ζην ζεκείν Ο.  


Α) Να επηιέμεηε ηελ ζωζηή απάληεζε: 


Αλ ηε ρξνληθή ζηηγκή t =2 s ε ζθαίξα βξίζθεηαη 10 m  θάηω από ην Ο θαη ε επηηάρπλζε ηεο 


βαξύηεηαο είλαη  g = 10 m/s
2
 ηόηε ε ζθαίξα ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s  


α)  θηλνύηαλ πξνο ηα πάλω     β)  θηλνύηαλ πξνο ηα θάηω     γ)  αθέζεθε ειεύζεξε ρωξίο αξρηθή 


ηαρύηεηα                    


Μονάδες 4 


B) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο 


Μονάδες 9 
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A







ΘΔΜΑ Γ 


 


Μηθξό ζώκα κάδαο m = 200 g θηλείηαη ζε νξηδόληην  δξόκν, κε ηνλ νπνίν εκθαλίδεη ζπληειεζηή 


ηξηβήο νιίζζεζεο μ = 0,2. Τε ρξνληθή ζηηγκή πνπ ζεωξνύκε ωο t = 0 s ην ζώκα θηλείηαη κε 


ηαρύηεηα κέηξνπ υν = 72 km/h.  Δίλεηαη όηη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο είλαη g = 10m/s
2
 θαη όηη ε 


επίδξαζε ηνπ αέξα ζεωξείηαη ακειεηέα. Να ππνινγίζεηε: 


Γ1) ην κέηξν ηεο ηξηβήο νιίζζεζεο, 


Μονάδες 6 


Γ2) ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ ζα ζηακαηήζεη ην ζώκα λα θηλείηαη. 


Μονάδες 6  


Γ3) ηελ κεηαηόπηζε ηνπ ζώκαηνο, από ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0, κέρξη λα ζηακαηήζεη. 


Μονάδες 6 


Γ4) ην έξγν ηεο ηξηβήο νιίζζεζεο, από ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 κέρξη λα ζηακαηήζεη ην ζώκα λα 


θηλείηαη. 


Μονάδες 7 
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A












ΘΔΜΑ  Β 


 


Β1. Σηα δηπιαλά ζρήκαηα θαίλεηαη ε 


θίλεζε δύν ζθαηξώλ ζην εξγαζηεξηαθό 


ηξαπέδη. Η απόζηαζε κεηαμύ δύν 


δηαδνρηθώλ ζέζεωλ θάζε ζθαίξαο 


αληηζηνηρεί ζε ρξνληθό δηάζηεκα 1s. Tα 


κήθε είλαη κεηξεκέλα ζε cm. Η 


ηαρύηεηα ηνπ θηλεηνύ Α είλαη υ1. Τν 


θηλεηό Β μεθίλεζε από ηελ εξεκία θαη ε 


κέζε ηαρύηεηά ηνπ γηα όιε ηε δηαδξνκή 


είλαη υ2. 


Α) Να επηιέμεηε ηελ ζωζηή 


απάληεζε 


Γηα ηηο ηαρύηεηεο ηωλ ζωκάηωλ ηζρύεη: 


α) υ1 = υ2       β)  υ1  > υ2            γ) υ1 < υ2  


Μονάδες 4 


 Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο 


Μονάδες 8 


 


 


Β2. Σε δύν ζώκαηα  Σ1 θαη Σ2 ίζωλ καδώλ κε ηηκή m = 10 kg αζθνύληαη θαηαθόξπθεο δπλάκεηο  F1 


θαη F2 αληίζηνηρα. Οη δπλάκεηο έρνπλ θαηεύζπλζε αληίζεηε από ηα βάξε ηωλ ζωκάηωλ. Τν ζώκα Σ1 


επηηαρύλεηαη πξνο ηα πάλω κε επηηάρπλζε 2 m/s
2
. Τν ζώκα Σ2 επηβξαδύλεηαη πξνο ηα θάηω κε 


επηβξάδπλζε 2 m/s
2
.  


Α) Να επηιέμεηε ηελ ζωζηή απάληεζε 


Γηα ηηο ηηκέο ηωλ δπν δπλάκεωλ ηζρύεη: 


 α)  F1  = F2   β) F1  > F2   γ) F1  <  F2 


Μονάδες 4 


Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο 


          Μονάδες 9 


500 100 150 200


500 100 150 200


A


B
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A







ΘΔΜΑ  Γ 


 


Έλα ζώκα κάδαο 4 kg  θηλείηαη ζε νξηδόληην επίπεδν κε ηαρύηεηα κέηξνπ υν = 5 m/s. Τε ρξνληθή 


ζηηγκή t = 0, αζθείηαη ζην ζώκα, δύλακε ίδηαο θαηεύζπλζεο κε ηε ηαρύηεηά ηνπ θαη κέηξνπ 20 Ν, 


νπόηε ην ζώκα θηλείηαη κε επηηάρπλζε ην κέηξν ηεο νπνίαο είλαη ίζν κε 4 m/s
2                                                                             


Γ1)   Να ππνινγίζεηε ηε κεηαηόπηζε ηνπ ζώκαηνο, από ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0, κέρξη ηε ζηηγκή t1 = 


5 s. 


                                                                                                                                        Μονάδες 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              


Γ2)  Να εμεηάζεηε αλ αζθείηαη ζην ζώκα δύλακε ηξηβήο θαη αλ αζθείηαη, ηόηε λα ππνινγίζεηε ην 


κέηξν ηεο.      


                                                                                                                       Μονάδες 6                                                                                                                                                                                                


Γ3)  Να ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο ηνπ ζώκαηνο, ηε ρξνληθή ζηηγκή t2 πνπ ην ζώκα έρεη 


κεηαηνπηζηεί θαηά 25 m από ην ζεκείν ζην νπνίν άξρηζε λα αζθείηαη ε δύλακε F .     


                                                                                                                                             Μονάδες 7                                                                                                                                                                                                        


Γ4)  Τε ρξνληθή ζηηγκή t2 παύεη λα αζθείηαη ε δύλακε F , όκωο ην ζώκα ζπλερίδεη ηελ θίλεζε ηνπ 


ζην νξηδόληην επίπεδν. Να ππνινγίζεηε ην δηάζηεκα πνπ ζα δηαλύζεη ην ζώκα από ηε ρξνληθή 


ζηηγκή t2, κέρξη λα ζηακαηήζεη λα θηλείηαη. 


                                                                             Μονάδες 7 
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A












ΘΔΜΑ Β 


 


Β1)  Αθήλνπκε κηα κπάια ηνπ κπάζθεη ειεύζεξε από ύςνο h λα πέζεη ζην έδαθνο. Η θηλεηηθή ε-


λέξγεηα ηεο κπάιαο ηε ζηηγκή πνπ θηάλεη ζην έδαθνο είλαη ίζε κε Κ. Η αληίζηαζε ηνπ αέξα ζεσ-


ξείηαη ακειεηέα.  


Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε. 


Αλ αθήζνπκε ηελ ίδηα κπάια λα πέζεη από ύςνο 2h, ηόηε ε θηλεηηθή ηεο ελέξγεηα ηε ζηηγκή πνπ 


θηάλεη ζην έδαθνο, είλαη ίζε κε: 


α) Κ    β) 2Κ    γ) 2K  
Μονάδες 4 


Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 
Μονάδες 8 


 


 


Β2)  Δύν ζώκαηα Σ1 θαη Σ2, κε κάδεο m1 θαη m2 αληίζηνηρα, είλαη 


αθίλεηα ζε ιείν νξηδόληην δάπεδν. Τε ρξνληθή ζηηγκή t = 0, ζηα 


ζώκαηα αζθνύληαη νξηδόληηεο δπλάκεηο νη νπνίεο έρνπλ ίζα κέηξα 


θαη αξρίδνπλ λα θηλνύληαη επζύγξακκα. Σην δηπιαλό δηάγξακκα 


ηαρύηεηαο – ρξόλνπ, θαίλεηαη πσο κεηαβάιιεηαη ην κέηξν ηεο ηα-


ρύηεηαο ησλ ζσκάησλ ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν. 


Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε. 


Γηα ηηο κάδεο ησλ ζσκάησλ ηζρύεη ε ζρέζε: 


α) m1 = m2  β) m1 =2m2   γ) m2 =2m1   
Μονάδες 4 


Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 
Μονάδες 9 


 


ΘΔΜΑ Γ 


 


Έλαο εξγάηεο έρεη δέζεη δύν θηβώηηα Κ1 θαη Κ2 κε έλα κε εθηα-


ηό λήκα ακειεηέαο κάδαο. Σην θηβώηην Κ1 αζθείηαη νξηδόληηα 


ζηαζεξή δύλακε F , όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα θαη ηα θηβώηηα 


κεηαθηλνύληαη ζε ιείν νξηδόληην δάπεδν, κε ην λήκα λα είλαη πάληα νξηδόληην θαη ηελησκέλν. Τα 


βάξε ησλ θηβσηίσλ Κ1 θαη Κ2 είλαη B1 = 150 N θαη Β2 = 250 Ν αληίζηνηρα, ελώ ην κέηξν ηεο δύλα-


κεο πνπ αζθεί ην λήκα ζην θηβώηην Κ2 είλαη ίζν κε 100 Ν. 


Να ππνινγίζεηε: 


Γ1) ηε κάδα θάζε θηβσηίνπ, 
Μονάδες 6 


Γ2) ηελ επηηάρπλζε κε ηελ νπνία θηλείηαη ην θηβώηην Κ1, 
Μονάδες 6 


Γ3) ην κέηξν ηεο δύλακεο F πνπ αζθείηαη ζην θηβώηην Κ1, 
Μονάδες 6 


Γ4) πόζν ηνηο εθαηό από ηελ ελέξγεηα πνπ κεηαβηβάδεηαη ζηα θηβώηηα κέζσ ηεο δύλακεο F , κεηα-


θέξεηαη ζην θηβώηην Κ2.  
Μονάδες 7 


Δίλεηαη όηη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο είλαη g = 10 m/s
2
.  
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A












ΘΕΜΑ  Β 


 


Β1.  Στο διπλανό διάγραμμα φαίνεται η το 


μέτρο της ταχύτητας ενός  αυτοκινήτου 


που μετακινείται ευθύγραμμα   σε 


συνάρτηση με το χρόνο .  


 Α)  Να επιλέξτε τη σωστή πρόταση                                                                                 


  Η μέση ταχύτητα του αυτοκινήτου στο    


  χρονικό  διάστημα 0→3 h είναι ίση με  


  


 


    α.  15
Km


h
                                   β.  20


Km


h
                             γ.  10 


Km


h
 


                                                                                                                                        Μονάδες 4      


Β)  Να δικαιολογήσετε την επιλογής σας                                                                          


                                                                                                                                        Μονάδες 8  


 


 


Β2. Στο σχήμα φαίνονται δύο  κιβώτια , το Α με 


μάζα m  και το Β με μάζα 2m.  Τα κιβώτια 


κινούνται  ευθύγραμμα  ομαλά , με ταχύτητες ίδιου 


μέτρου , πάνω σε οριζόντιο δάπεδο με την 


επίδραση των δυνάμεων   AF
���


  και  BF
���


 αντίστοιχα . 


Ο συντελεστής τριβής μεταξύ  δαπέδου κιβωτίων είναι μ και η επιτάχυνση της βαρύτητας g   


Α)  Να επιλέξτε τη σωστή πρόταση   


    Για τα μέτρα των δυνάμεων    AF
���


  και   BF
���


 θα ισχύει   


    α. FΒ = 2FΑ               β. FA = 2FB                   γ.   FA = FB                      


                                                                                                                                            Μονάδες 4 


Β)  Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας                                                                                                                               


                                                                                                                                            Μονάδες 9 
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A







ΘΕΜΑ  Δ 


Ένα κιβώτιο μάζας m = 4 kg βρίσκεται ακίνητο στο έδαφος. Στο κιβώτιο ασκείται σταθερή 


κατακόρυφη δύναμη F
�


μέτρου 80 N, με φορά προς τα πάνω, οπότε και αρχίζει να ανυψώνεται 


κατακόρυφα με σταθερή επιτάχυνση. 


Δίνεται ότι η επιτάχυνση της βαρύτητας είναι g = 10 m/s2. Θεωρήστε ως επίπεδο αναφοράς για τη 


βαρυτική δυναμική ενέργεια το έδαφος, καθώς και την αντίσταση του αέρα αμελητέα.  


 


Δ1)   Να υπολογίσετε το μέτρο της επιτάχυνσης  με την οποία ανέρχεται το κιβώτιο.                                


                                                                                                                                             Μονάδες 6                                                                                                                             


Δ2)   Να υπολογίσετε το μέτρο της  ταχύτητας του κιβωτίου, τη χρονική στιγμή, που βρίσκεται σε 


ύψος h = 5 m από το έδαφος.             


                                                                                                                                              Μονάδες 7                                                                                                                             


Δ3)  Να αποδείξετε ότι στη διάρκεια της ανόδου του κιβωτίου με τη δράση της δύναμης F
�


, η 


δυναμική ενέργεια που έχει σε κάποια ύψος είναι ίση με την κινητική του ενέργεια στο ίδιο ύψος.                                        


                                                                                                                                              Μονάδες 6                                                                                                                            


 Δ4)  Τη χρονική στιγμή που το κιβώτιο βρίσκεται σε ύψος h = 5 m από το έδαφος καταργείται η 


δύναμη F
�


. Να προσδιορίσετε το είδος της κίνησης που θα εκτελέσει το κιβώτιο μετά τη 


κατάργηση της F
�


   . 


                                                                                                                                              Μονάδες 6                                                                                                                             
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A












ΘΔΜΑ  Β 


Β1. Δύν κεηαιιηθέο ζθαίξεο Σ1 θαη Σ2,  ίζεο κάδαο,  βξίζθνληαη ζην ίδην ύςνο πάλσ από ην έδαθνο.  


Αθήλνπκε ηε ζθαίξα Σ1 λα πέζεη ειεύζεξα  ελώ ηαπηόρξνλα  δίλνπκε θαηαθόξπθε αξρηθή  


ηαρύηεηα υ0 κε θνξά πξνο ηα θάησ ζηε ζθαίξα Σ2 .  


Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε.                                                   


     Αλ ε αληίζηαζε ηνπ αέξα είλαη ακειεηέα θαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο (g)  


         ζηαζεξή, ηόηε:  


α) ηα έξγα πνπ παξάγνπλ ηα βάξε ησλ δύν ζθαηξώλ ζηηο παξαπάλσ θηλήζεηο είλαη ίζα.  


β) νη  δύν ζθαίξεο θηάλνπλ ηαπηόρξνλα ζην έδαθνο.  


γ) νη  δύν ζθαίξεο όηαλ θηάλνπλ  ζην έδαθνο έρνπλ ίζεο θηλεηηθέο ελέξγεηεο.  


Μονάδες 4 


Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο .                                               


Μονάδες 8 


 


     


Β2  Σε έλα θηβώηην  πνπ αξρηθά εξεκεί  


πάλσ ζε ιείν νξηδόληην επίπεδν, αξρίδεη ηε 


ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s λα εθαξκόδεηαη κηα 


νξηδόληηα δύλακε ζηαζεξήο θαηεύζπλζεο, 


ην κέηξν ηεο νπνίαο είλαη ζηαζεξό κέρξη 


ηε ζηηγκή t1. Σηε ζπλέρεηα ην κέηξν ηεο 


δύλακεο κεηώλεηαη κέρξη πνπ κεδελίδεηαη 


ηε ρξνληθή ζηηγκή t2, όπσο θαίλεηαη ζην 


δηπιαλό δηάγξακκα. 


Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε.                                                   


α) Μέρξη ηε ρξνληθή ζηηγκή t1 ην θηβώηην  εθηειεί επζύγξακκε νκαιή θίλεζε. 


β) Μέρξη ηελ ζηηγκή t1 ην ζώκα εθηειεί νκαιά επηηαρπλόκελε θίλεζε θαη ζηελ  


    ζπλέρεηα επηβξαδπλόκελε θίλεζε. 


γ) Μεηά από ηνλ κεδεληζκό ηεο δύλακεο ην ζώκα ζπλερίδεη λα θηλείηαη κε ζηαζεξή  


    ηαρύηεηα. 


Μονάδες 4 


Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.                                                


Μονάδες 9 


 


   0 


F(N) 


t(s) t1 t
2
 


27/05/2014 ΦΥΣΙΚΗ Page 1 of 2


ΑΡΙΣΤΟΒΑΘΜΙΟ 
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ


ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 


A







ΘΔΜΑ Γ 


Έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 2 kg βξίζθεηαη αξρηθά αθίλεην ζε ιείν νξηδόληην δάπεδν. Τε ρξνληθή 


ζηηγκή t = 0 s αζθνύληαη ηαπηόρξνλα ζην ζώκα νη ζηαζεξέο νξηδόληηεο δπλάκεηο 
1F   και 


2F    κε 


κέηξα  F1 = 30 N θαη F2 = 10 N όπσο θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα. Η δύλακε 
1F  αζθείηαη ζην 


ζώκα ζηε ρξνληθή δηάξθεηα 0 s → 5 s ελώ ε δύλακε 
2F  αζθείηαη ζην ζώκα ζηε ρξνληθή δηάξθεηα  


0 s→ 7 s. Η αληίζηαζε ηνπ αέξα λα ζεσξεζεί ακειεηέα. 


 


 


 


Γ1) Να θαηαζθεπάζεηε ζε βαζκνινγεκέλνπο άμνλεο  ηε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο ηηκήο ηεο          


ζπληζηακέλεο δύλακεο ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν θαη ππνινγίζεηε  ηελ ηηκή ηεο επηηάρπλζεο ηνπ 


ζώκαηνο ηε ρξνληθή ζηηγκή t1 = 2 s  θαη ηε ρξνληθή ζηηγκή   t2 =  6 s.      


Μονάδες 7   


Γ2) Να ππνινγίζεηε ηελ θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ζώκαηνο ηε ρξνληθή ζηηγκή t3 = 10 s.                            


 Μονάδες 6 


Γ3) Να ππνινγίζεηε ηε κεηαηόπηζε ηνπ ζώκαηνο από ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s  κέρξη ηε ρξνληθή 


ζηηγκή   t3 = 10 s.                                 


Μονάδες 7 


Γ4) Να ππνινγίζεηε ην έξγν ηεο δύλακεο 1F   ζηε ρξνληθή δηάξθεηα 0 s → 5 s.               


Μονάδες 5 


 


 


 


 


2F
1Fm
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A
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Β1.  Έλα μύιηλν παξαιιειεπίπεδν Π1 θηλείηαη κε ζηαζεξή ηαρύηεηα ζε νξηδόληην ηξαπέδη κε ηελ 


επίδξαζε κηαο νξηδόληηαο δύλακεο  κέηξνπ F. Πάλσ ζε απηό θνιιάκε έλα δεύηεξν όκνην  


παξαιιειεπίπεδν. Η επίδξαζε ηνπ αέξα ακειείηαη.  


Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε: 


Πξνθεηκέλνπ ην ζύζηεκα ησλ δπν παξαιιειεπηπέδσλ λα θηλεζεί όπσο ην Π1 απαηηείηαη ε επίδξαζε 


νξηδόληηαο δύλακεο κε κέηξν 


α) 
F


2
                     β) F                    γ) 2 F  


Μονάδες 4 


Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο                                                


Μονάδες 8         


 


 


Β2.   Έλα θηβώηην είλαη αξρηθά αθίλεην ζε ιείν νξηδόληην επίπεδν. Σην θηβώηην αζθείηαη νξηδόληηα 


δύλακε πνπ ε ηηκή ηεο κεηαβάιιεηαη κε ηε ζέζε ηνπ θηβσηίνπ όπσο θαίλεηαη ζην δηάγξακκα ηεο 


παξαθάησ εηθόλαο. Η επίδξαζε ηνπ αέξα ζεσξείηαη ακειεηέα.  


Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε: 


Τν κέηξν ηεο ηαρύηεηαο ηνπ θηβσηίνπ γίλεηαη κέγηζην ζηε ζέζε, 


α) 1 m       β) 2 m        γ) 3 m                  


Μονάδες 4 


Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο  


Μονάδες 9 


 


 


F( N )


0 1 2 3 x(m) 


-20 


-20 
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A







ΘΔΜΑ  Γ 


 


Μηα ζθαίξα κάδαο m=0,5 Kg θξέκεηαη από ην ειεύζεξν 


άθξν θαηαθόξπθνπ δπλακόκεηξνπ πνπ ην άιιν άθξν ηνπ 


είλαη ζηεξεσκέλν ζηε νξνθή αλειθπζηήξα πνιπσξόθνπ 


θηεξίνπ.  


Η ζπλνιηθή κάδα ηνπ αλειθπζηήξα είλαη  500 Kg. Τε 


ρξνληθή ζηηγκή t0 = 0 s   ν αλειθπζηήξαο μεθηλάεη από ην 


ηζόγεην ηνπ θηηξίνπ θαη ηε ρξνληθή ζηηγκή t1 = 6 s   ην 


δάπεδν ηνπ αλειθπζηήξα πεξλάεη από ελδηάκεζν όξνθν 


πνπ βξίζθεηαη ζε ύςνο 18 m. Ο αλειθπζηήξαο θηλείηαη κε 


ζηαζεξή επηηάρπλζε θαη ζε απηόλ αζθνύληαη δπν δπλάκεηο 


ην βάξνο ηνπ θαη ε δύλακε από ην ζπξκαηόζθνηλν.  


Δίλεηαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο 
2


m
g = 10


s
. 


Να ππνινγίζεηε:  


Γ1) ην κέηξν ηεο επηηάρπλζεο κε ηελ νπνία αλέξρεηαη ν 


αλειθπζηήξαο. 


Μονάδες 6 


Γ2) ηελ έλδεημε ηνπ δπλακόκεηξνπ (είλαη ίζε κε ην κέηξν ηεο δύλακεο πνπ αζθεί ζηε ζθαίξα) όηαλ 


ε ζθαίξα θηλείηαη όπσο ν αλειθπζηήξαο. 


Μονάδες 6 


Γ3) ηε κέζε ηζρύ πνπ αλαπηύζζεη ν θηλεηήξαο ηνπ αλειθπζηήξα γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από        


0 s   - 6 s. 


Μονάδες 7 


Τε  ρξνληθή ζηηγκή t2 ζπάεη ην ζπξκαηόζθνηλν, νπόηε ν αλειθπζηήξαο εθηειεί ειεύζεξε πηώζε.  


Γ4) λα ππνινγίζεηε ηελ λέα έλδεημε ηνπ δπλακόκεηξνπ όηαλ ε ζθαίξα θηλείηαη όπσο ν 


αλειθπζηήξαο. 


Μονάδες 6 
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A












ΘΔΜΑ Β 


 


 Β1.  Απηνθίλεην είλαη αξρηθά αθίλεην. Τε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s ν νδεγόο ηνπ απηνθηλήηνπ, παηάεη 


ην γθάδη νπόηε ην απηνθίλεην αξρίδεη λα θηλείηαη κε ζηαζεξή επηηάρπλζε α . Τε ρξνληθή ζηηγκή t1, 


ην κέηξν ηεο επηηάρπλζεο αξρίδεη λα ειαηηώλεηαη κέρξη ηε ρξνληθή ζηηγκή t2 νπόηε θαη κεδελίδεηαη                  


Α) Να επηιέμεηε ηελ ζωζηή απάληεζε                                                   


          α) Τν κέηξν ηεο ηαρύηεηαο ηνπ θηλεηνύ ηελ ρξνληθή ζηηγκή t2 είλαη κεγαιύηεξν από ην κέηξν 


ηεο ηαρύηεηάο ηνπ ηε ρξνληθή ζηηγκή t1. 


          β) Τν κέηξν ηεο ηαρύηεηαο ηνπ θηλεηνύ ηελ ρξνληθή ζηηγκή t2 είλαη ίζν κε κεδέλ. 


          γ) Σην ρξνληθό δηάζηεκα 0 → t1 ην απηνθίλεην εθηειεί νκαιά επηηαρπλόκελε θίλεζε ελώ ζην 


ρξνληθό δηάζηεκα t1 → t2  εθηειεί νκαιά επηβξαδπλόκελε θίλεζε  


                                                                                                                                       Μονάδες 4 


          Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο                                             


                                                                                                                                       Μονάδες 8   


                                                                                                                                             


 


Β2.  Σε έλα θηβώηην  κάδαο m πνπ βξίζθεηαη αθίλεην πάλω ζε  ιείν νξηδόληην δάπεδν   αζθείηαη  


νξηδόληηα ζηαζεξή δύλακε 1F   θαη ην ζώκα θηλείηαη κε επηηάρπλζε κέηξνπ α.   


Α) Να επηιέμεηε ηελ ζωζηή απάληεζε                                                   


 Αλ καδί κε ηελ 1F  αζθνύκε ζην θηβώηην θαη δεύηεξε νξηδόληηα δύλακε 2F  κε κέηξν 1
2


F
F


3
  θαη 


αληίζεηεο θαηεύζπλζεο από ηελ 1F , ηόηε ε επηηάρπλζε κε ηελ νπνία ζα θηλείηαη ην θηβώηην ζα έρεη 


κέηξν ίζν κε: 


 α) 
2


α
                                   β) 


2


3


α
                                           γ) 


3


α
  


                                                                                                                                      Μονάδες 4   


         Β)  Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο                                                                      


                                                                                                                                              Μονάδες 9         
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A







ΘΔΜΑ  Γ 


Απηνθηλνύκελν βαγόλη κεηαθνξάο 


πξνζωπηθνύ ηεο εηαηξείαο ηξέλωλ κάδαο m = 


5000 kg είλαη αθίλεην ζηε ζέζε xν= 0 κηαο 


επζύγξακκεο νξηδόληηαο ζηδεξνηξνρηάο, ε 


νπνία ηαπηίδεηαη κε ηνλ νξηδόληην άμνλα x΄x. 


Τε ρξνληθή ζηηγκή tν = 0 s ην βαγόλη αξρίδεη 


λα θηλείηαη. Η ζπληζηακέλε ηωλ δπλάκεωλ 


ΣF  πνπ αζθνύληαη ζην βαγόλη είλαη 


παξάιιειε ζηε ζηδεξνηξνρηά θαη ε ηηκή ηεο κεηαβάιιεηαη ζε ζπλάξηεζε κε ηε ζέζε x ηνπ 


βαγνληνύ γηα ηα πξώηα 70 m, όπωο θαίλεηαη ζην δηάγξακκα. 


Να ππνινγίζεηε: 


Γ1) ηελ επηηάρπλζε ηνπ βαγνληνύ ζηε ζέζε x1 = 50 m.  


Μονάδες 6 


Γ2) ην έξγν ηεο ζπληζηακέλεο ηωλ δπλάκεωλ θαηά ηελ κεηαηόπηζε ηνπ βαγνληνύ από ηελ ζέζε xν= 


0 m  έωο ηελ ζέζε x1 = 20 m.  


Μονάδες 6 


Γ3) ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο ηνπ βαγνληνύ ζηε ζέζε x2 = 70 m.  


Μονάδες 8 


Γ4) ηε κέζε ηαρύηεηα ηνπ βαγνληνύ θαηά ηελ κεηαηόπηζή ηνπ από ηελ ζέζε x1 = 20 m  έωο ηελ 


ζέζε x2 = 70 m.  


 


Μονάδες 5 


ΣF(103N) 


x(m) 20 


15 


10 


70 
0 
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A












 


(N)F


1050


80


40


(s)t


ΘΔΜΑ Β 


 


B1.  Μηθξή ζθαίξα αθήλεηαη λα πέζεη από κηθξό ύςνο h πάνω από το έδαφος, εθηειώληαο ειεύζεξε 


πηώζε. Θεσξείζηε όηη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο g  είλαη ζηαζεξή θαη όηη ε επίδξαζε ηνπ αέξα 


είλαη ακειεηέα..  


  


         (Ι)     (ΙΙ)     (ΙΙΙ) 


 


 


                                                                                         


 


                                                                                                                                     


 Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε. 


Οη γξαθηθέο παξαζηάζεηο ηεο θηλεηηθήο (K) θαη ηεο δπλακηθήο ελέξγεηαο (U) ηεο ζθαίξαο ζε 


ζπλάξηεζε κε ην ύςνο (y) από ην έδαθνο παξηζηάλνληαη ζην ζρήκα: 


          Μονάδες 4 


(α) Ι    (β) ΙΙ    (γ) ΙΙΙ     


 Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 


Μονάδες 8   


 


 


B2. Έλα ζώκα είλαη αθίλεην πάλσ ζε νξηδόληην επίπεδν. Σην 


ζώκα ηε ρξνληθή ζηηγκή t0 = 0 αξρίδεη λα αζθείηαη νξηδόληηα 


δύλακε F, ηεο νπνίαο ην κέηξν ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν 


θαίλεηαη ζην δηάγξακκα. Τν ζώκα ζηε ρξνληθή δηάξθεηα απν 


0→10 sec παξακέλεη αθίλεην ελώ ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 10 s 


αξρίδεη λα θηλείηαη.  


Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε 


Η δύλακε ηξηβήο πνπ αζθείηαη ζην ζώκα ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 10 s  έρεη κέηξν 80 Ν. Ο ζσζηόηεξν 


ραξαθηεξηζκόο γηα απηή  είλαη: 


α) Σηαηηθή ηξηβή      β) Τξηβή νιίζζεζεο        γ) Οξηαθή ηξηβή 


     Μονάδες 4 


Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο    


Μονάδες 9 


 


0 y


K U


h2/h0 y


KU


h2/h 0 y


K


U


h2/h
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A







 


ΘΔΜΑ  Γ 


 


Μεηαιιηθόο θύβνο έιθεηαη κε ηε βνήζεηα ελόο ειεθηξνθηλεηήξα, πάλσ ζε έλα νξηδόληην δηάδξνκν. 


Σηνλ θύβν αζθείηαη ζηαζεξή νξηδόληηα δύλακε F



 θαη θηλείηαη επζύγξακκα κε ζηαζεξή 


επηηάρπλζε. Με ηε βνήζεηα ζπζηήκαηνο θσηνππιώλ παίξλνπκε ηελ πιεξνθνξία όηη ην κέηξν ηεο 


ηαρύηεηαο  ηνπ θύβνπ ηε ρξνληθή ζηηγκή to = 0 s είλαη ίζν κε 2 m/s θαη ηε ρξνληθή ζηηγκή  t1 = 2 s 


είλαη ίζν κε 12 m/s. Η κέζε ηζρύο ηνπ ειεθηξνθηλεηήξα (ν κέζνο ξπζκόο πξνζθεξόκελεο ελέξγεηαο 


ζηνλ θύβν κέζσ ηνπ έξγνπ ηεο δύλακεο F



), ζην παξαπάλσ ρξνληθό δηάζηεκα ησλ 2 s είλαη Ρκ = 98 


W. Επίζεο, έρεη κεηξεζεί πεηξακαηηθά ν ζπληειεζηήο ηξηβήο νιίζζεζεο κεηαμύ ηνπ θύβνπ θαη ηνπ 


δηαδξόκνπ θαη βξέζεθε μ = 0,2.  Δίλεηαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο  g = 10 m/s
2
 θαη όηη ε 


επίδξαζε ηνπ αέξα ζεσξείηαη ακειεηέα. 


Να ππνινγίζεηε:  


Γ1)  ην κέηξν ηεο επηηάρπλζεο κε ηελ νπνία θηλείηαη ν θύβνο,  


Μονάδες 5 


Γ2) ηελ ελέξγεηα πνπ κεηαθέξζεθε ζηνλ θύβν κέζσ ηνπ έξγνπ ηεο δύλακεο F



ζην ρξνληθό 


δηάζηεκα ησλ 2 s, 


Μονάδες 6 


Γ3)  ην κέηξν ηεο δύλακεο F



.  


Μονάδες 7 


Γ4)  ηε κάδα ηνπ θύβνπ.  


Μονάδες 7 
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A












ΘΕΜΑ  Β 


 


Β1. Δύο κινητά Α και Β κινούνται ευθύγραμμα. Η τιμή της 


ταχύτητάς τους μεταβάλλεται με το χρόνο όπως φαίνεται στο 


διπλανό διάγραμμα. 


Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση                                                   


Για τα μέτρα ΔxΑ και ΔxΒ των μετατοπίσεων των δυο κινητών A 


και Β αντίστοιχα, για το χρονικό διάστημα από 0  t1 ισχύει: 


α) ΔxΑ  =  ΔxΒ  β) ΔxΑ  >  ΔxΒ  γ) ΔxΑ  <  ΔxΒ 


       Μονάδες 4 


Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας                                              


Μονάδες 8 


 


Β2. Μια μικρή σφαίρα μάζας m = 2 kg κινείται ευθύγραμμα με την επίδραση δυο μόνο 


δυνάμεων 1F  και 2F  σταθερής κατεύθυνσης. Οι δυνάμεις είναι συνεχώς κάθετες μεταξύ τους με 


μέτρα F1 = 3 Ν και F2 = 4 Ν.  


Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση                                                   


Η σφαίρα κινείται με επιτάχυνση που έχει μέτρο ίσο με: 


α) 3,5 m/s
2
   β) 2,5 m/s


2
   γ) 0,5 m/s


2
 


       Μονάδες 4 


Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας                                              


Μονάδες 9 


 


t1 t 


(B) 


(Α) 


υ 


27/05/2014 ΦΥΣΙΚΗ Page 1 of 2


ΑΡΙΣΤΟΒΑΘΜΙΟ 
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ


ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 


A







ΘΕΜΑ  Δ 


Ο θάλαμος ενός ανελκυστήρα μάζας m = 200 kg ηρεμεί στην κορυφή του φρεατίου. Ξαφνικά τη 


χρονική στιγμή t = 0 s σπάει το συρματόσχοινο που συγκρατεί το θάλαμο. Ο θάλαμος εκτελεί για 1 


s ελεύθερη πτώση και στη συνέχεια ενεργοποιείται σύστημα ασφαλείας που έχει ως αποτέλεσμα να 


ασκείται στο θάλαμο κατακόρυφη προς τα πάνω σταθερή δύναμη, μέτρου 4000 Ν, οπότε ο 


θάλαμος επιβραδύνεται μέχρι που σταματά. Δίνεται η επιτάχυνση της βαρύτητας ίση με 10
2


m
g=


s
 


και ότι  η αντίσταση του αέρα είναι αμελητέα..  


Να υπολογίσετε:  


Δ1) το μέτρο της ταχύτητας του θαλάμου τη χρονική στιγμή που ενεργοποιείται το σύστημα 


ασφαλείας.  


Μονάδες 5 


Δ2) το διάστημα που διάνυσε ο ανελκυστήρας εκτελώντας επιβραδυνόμενη κίνηση.  


Μονάδες 7 


Δ3) τον ολικό χρόνο κίνησης του ανελκυστήρα.  


Μονάδες 6 


Δ4) τη μέση ισχύς της δύναμης που ασκεί το σύστημα ασφαλείας στον ανελκυστήρα.   


Μονάδες 7 


 


27/05/2014 ΦΥΣΙΚΗ Page 2 of 2


ΑΡΙΣΤΟΒΑΘΜΙΟ 
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ


ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 


A












ΘΔΜΑ  Β 


 


Β1)  Από ην κπαιθόλη ηνπ 1
νπ


 νξόθνπ, πνπ βξίζθεηαη ζε ύςνο  H από ην 


έδαθνο, έλαο καζεηήο αθήλεη ειεύζεξε κηα κπάια λα πέζεη ζην δάπεδν. 


Σηελ δηπιαλή εηθόλα θαίλεηαη ε κπάια ζε ηξεηο δηαθνξεηηθέο ζέζεηο. 


Σηελ αξρηθή ηεο ζέζε Α, ζε κηα ελδηάκεζε ζέζε Γ θαη ζηελ ηειηθή ζέζε 


Δ ζην έδαθνο ειάρηζηα πξηλ αθηλεηνπνηεζεί. Θεσξνύκε σο επίπεδν α-


λαθνξάο γηα ηε δπλακηθή ελέξγεηα ην έδαθνο θαη ηελ αληίζηαζε ηνπ αέ-


ξα ακειεηέα. 


Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε. 


Η κεραληθή ελέξγεηα ηεο κπάιαο: 


α) είλαη κεδέλ ζηε ζέζε Α θαη κέγηζηε ζηε ζέζε Δ. 


β) είλαη κέγηζηε ζηε ζέζε Α θαη κεδέλ ζηε ζέζε Δ. 


γ) έρεη ηελ ίδηα ηηκή θαη ζηηο ηξεηο παξαπάλσ ζέζεηο. 
Μονάδες 4 


Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 
Μονάδες 8 


Β2)  Σην δηπιαλό δηάγξακκα θαίλεηαη ην δηάγξακκα ηαρύηεηαο – 


ρξόλνπ, γηα δύν ζώκαηα Σ1 θαη Σ2 πνπ θηλνύληαη επζύγξακκα κε 


ζηαζεξή επηηάρπλζε, ζε νξηδόληην δξόκν. 


Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε. 


Από ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 κέρξη ηε ρξνληθή ζηηγκή t1, ην δηά-


ζηεκα πνπ έρεη δηαλύζεη ην ζώκα Σ1, είλαη:  


α) ίζν κε ην δηάζηεκα πνπ έρεη δηαλύζεη ην ζώκα Σ2.  


β) δηπιάζην από ην δηάζηεκα πνπ έρεη δηαλύζεη ην ζώκα Σ2.  


γ) ίζν κε ην κηζό ηνπ δηαζηήκαηνο πνπ έρεη δηαλύζεη ην ζώκα Σ2. 
Μονάδες 4 


Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 
Μονάδες 9 


 


 


ΘΔΜΑ  Γ 


 


Έλα θηβώηην κάδαο 8 kg βξίζθεηαη αξρηθά αθίλεην ζε έλα ζεκείν νξηδόληηνπ δαπέδνπ. Τε ρξνληθή 


ζηηγκή t = 0 έλαο καζεηήο αζθεί ζην θηβώηην νξηδόληηα δύλακε F , θαη ην θηβώηην αξρίδεη λα θηλεί-


ηαη θαηά κήθνο κηαο επζείαο πνπ ηαπηίδεηαη κε ηνλ νξηδόληην άμνλα x΄x. Η αιγεβξηθή ηηκή ηεο δύ-


λακεο κεηαβάιιεηαη κε ηε ζέζε x ηνπ ζώκαηνο, ζύκθσλα κε ηε ζρέζε 100 20F x  , (όπνπ F ζε 


Ν θαη x ζε m) κέρξη ηε ζηηγκή πνπ κεδελίδεηαη θαη ζηε ζπλέρεηα θαηαξγείηαη. Τν θηβώηην βξίζθεηαη 


αξρηθά ζηε ζέζε xν = 0 ηνπ άμνλα θαη θαηά ηελ θίλεζε ηνπ δέρεηαη από ην δάπεδν ζηαζεξή δύλακε 


ηξηβήο κέηξνπ 30 Ν. 


Γ1) Να πξνζδηνξίζεηε ηε ζέζε ηνπ θηβσηίνπ ζηελ νπνία κεδελίδεηαη ην κέηξν ηεο δύλακεο F . 
Μονάδες 5 


Γ2) Να ππνινγίζεηε ην έξγν ηεο δύλακεο F , από ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0, κέρξη ηε ρξνληθή ζηηγκή 


πνπ κεδελίδεηαη. 
Μονάδες 6 


Γ3) Να ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο ηνπ θηβσηίνπ ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ κεδελίδεηαη ε 


δύλακε F . 
Μονάδες 6 


Γ4) Να βξείηε πόζν δηάζηεκα δηαλύεη ην θηβώηην επηβξαδπλόκελν, ζηε ρξνληθή δηάξθεηα πνπ ελεξ-


γεί ε δύλακε F . 
Μονάδες 8 


 


υ


t
1t


1υ


1Σ


2Σ


0


12υ
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A












ΘΔΜΑ Β 


 


Β1)  Έλα ζώκα κάδαο m θηλείηαη ζε νξηδόληην δάπεδν κε ζηαζεξή ηαρύηεηα κέηξνπ υν. Τε ρξνληθή 


ζηηγκή t = 0 αζθείηαη ζην ζώκα ζηαζεξή ζπληζηακέλε δύλακε κέηξνπ F, αληίξξνπε ηεο ηαρύηεηαο 


ηνπ, κέρξη λα ζηακαηήζεη. 


Α) Να επηιέμεηε ηε ζωζηή πξόηαζε. 


Από ηα παξαθάηω δηαγξάκκαηα απηό πνπ δείρλεη ζωζηά πωο κεηαβάιιεηαη ε αιγεβξηθή ηηκή ηεο 


ηαρύηεηαο ηνπ ζώκαηνο ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν, είλαη: 


α) ην Α    β) ην Β    γ) ην Γ 


Μονάδες 4 


Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.  


Μονάδες 8 


 


Β2)  Σε έλα θηβώηην πνπ αξρηθά εξεκεί ζε ιείν νξηδόληην δάπεδν 


έλαο καζεηήο αζθεί νξηδόληηα δύλακε F , ε αιγεβξηθή ηηκή ν-


πνίαο κεηαβάιιεηαη ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν, όπωο θαίλεηαη 


ζην δηπιαλό δηάγξακκα. 


Α) Να επηιέμεηε ηε ζωζηή πξόηαζε. 


Η θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ θηβωηίνπ: 


α) απμάλεηαη ζηε ρξνληθή δηάξθεηα 10 t , παξακέλεη ζηαζεξή 


ζηε ρξνληθή δηάξθεηα 1 2t t  θαη κεηώλεηαη ζηε ρξνληθή δηάξθεηα 2 3t t . 


β) απμάλεηαη κόλν ζηε ρξνληθή δηάξθεηα 10 t . 


γ) απμάλεηαη ζε όιε ηε ρξνληθή δηάξθεηα από 30 t . 


Μονάδες 4 


Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 


Μονάδες 9 


 


 


 


t


υ


0


νυ


t
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0
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A







ΘΔΜΑ Γ 


 


Γύν ζώκαηα Σ1 θαη Σ2 κε κάδεο m1 = 1 kg θαη m2 = 7 kg 


αληίζηνηρα είλαη δεκέλα ζηα άθξα κε εθηαηνύ λήκαηνο, 


ην νπνίν δηέξρεηαη από ηελ πεξηθέξεηα κηαο ιεπηήο ηξν-


ραιίαο, όπωο θαίλεηαη ζην ζρήκα. Τν ζώκα Σ1 κπνξεί λα 


νιηζζαίλεη ζε νξηδόληην δάπεδν κε ην νπνίν εκθαλίδεη 


ζπληειεζηή ηξηβήο νιίζζεζεο μ = 0,6, ελώ ην Σ2 θξέκε-


ηαη από ην άιιν άθξν ηνπ λήκαηνο θαη θηλείηαη θαηαθό-


ξπθα. Αζθνύκε νξηδόληηα ζηαζεξή δύλακε F  ζην Σ1, κε 


θνξά απηήλ πνπ θαίλεηαη ζην δηπιαλό ζρήκα θαη ην ζύ-


ζηεκα ηωλ δύν ζωκάηωλ θηλείηαη κε ζηαζεξή ηαρύηεηα κέηξνπ υ = 0,2 m/s, κε ην ζώκα Σ2 λα θαηε-


βαίλεη θαηαθόξπθα. Θεωξήζεηε όηη ην λήκα, όπωο θαη ε ηξνραιία είλαη ακειεηέαο κάδαο, θαζώο 


θαη ηελ αληίζηαζε ηνπ αέξα ακειεηέα. Η επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο είλαη g = 10 m/s
2
. 


Γ1) Να ζρεδηάζεηε ηηο δπλάκεηο πνπ αζθνύληαη ζην ζώκα Σ2 θαη λα ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο δύ-


λακεο πνπ δέρεηαη από ην λήκα. 


Μονάδες 6 


Γ2) Να ππνινγίζεηε ηελ ηζρύ (θαη’ απόιπηε ηηκή), ηεο δύλακεο F . 


Μονάδες 6 


Κάπνηα ρξνληθή ζηηγκή πνπ ζεωξνύκε ωο t = 0, θαηαξγνύκε ηε δύλακε F . 


Γ3) Να ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο επηηάρπλζεο κε ηελ νπνία θηλνύληαη ζηε ζπλέρεηα ηα ζώκαηα. 


Μονάδες 7 


Γ4) Να ππνινγίζεηε ην έξγν ηεο δύλακεο πνπ δέρεηαη ην ζώκα Σ1 από ην λήκα, από ηε ρξνληθή 


ζηηγκή t = 0, κέρξη ηε ρξνληθή ζηηγκή t1 = 0,2 s. 


Μονάδες 6 


 


F


2


1


υ
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A












 


ΘΔΜΑ Β 


 


Β1.   Δύν κηθξέο ζθαίξεο Σ1 θαη Σ2  καδώλ m1 θαη m2 αληίζηνηρα κε m2 = 2m1 , 


αθήλνληαη ηαπηόρξνλα λα πέζνπλ από δύν ζεκεία πνπ βξίζθνληαη ζε ύςε h1 


θαη h2 αληίζηνηρα κε h1= 2h2. Η αληίζηαζε ηνπ αέξα ζεσξείηαη ακειεηέα θαη 


ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο έρεη ζηαζεξή ηηκή ίζε κε g.  


      Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε.  


      Αλ  W1 θαη W2  είλαη ηα έξγα ησλ βαξώλ ησλ Σ1 θαη Σ2 αληίζηνηρα, από ην 


ζεκείν πνπ αθέζεθαλ θαη κέρξη λα θηάζνπλ ζην έδαθνο, ηόηε ηζρύεη: 


 


          α) W1 = 2W2       β) W1 = W2            γ) W2  = 2W1     


Μονάδες  4 


Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.          


Μονάδες  8 


 


B2. Έλα απηνθίλεην θηλείηαη ζε επζύγξακκν δξόκν κε ζηαζεξή ηαρύηεηα υν = 10 m/s. Tε ρξνληθή 


ζηηγκή tν = 0 s πνπ ην απηνθίλεην πεξλά από ηε ζέζε xν = 0 m ν νδεγόο παηά πεξηζζόηεξν ην γθάδη 


κε απνηέιεζκα ην απηνθίλεην λα επηηαρύλεηαη κε ζηαζεξή επηηάρπλζε a = 4 m/s
2
.   


         Α) Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ηηκέο ησλ κεγεζώλ πνπ ιείπνπλ από ηνλ παξαθάησ πίλαθα. 


 


Χξνληθή ζηηγκή 


t (s) 


Ταρύηεηα 


υ (m/s) 


0  


2  


4  


6  


Μονάδες 4 


   B) Να ζρεδηάζεηε ζε βαζκνινγεκέλνπο άμνλεο ηε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο επηηάρπλζεο ηνπ 


ζώκαηνο ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα 0 s → 6 s. 


Μονάδες 4 


Γ) Να ππνινγίζεηε ην  εκβαδόλ ηνπ ζρήκαηνο πνπ πεξηθιείεηαη κεηαμύ ηνπ νξηδόληηνπ    


άμνλα t θαη ηεο γξακκήο πνπ παξηζηάλεη ηελ επηηάρπλζε γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από 0 → 6 s, θαη 


λα εμεηάζεηε ηελ ηηκή πνηνπ θπζηθνύ κεγέζνπο εθθξάδεη ην εκβαδό πνπ ππνινγίζαηε. 


  


Μονάδες 5 


h1 


h2 


Σ1 


Σ2 
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A







 


ΘΔΜΑ  Γ 


Σην δάπεδν ηνπ δηαδξόκνπ ηνπ ζρνιείνπ βξίζθεηαη αθίλεην έλα θηβώηην κε βηβιία ζπλνιηθήο κάδαο 


m = 20 kg. Τε ρξνληθή ζηηγκή to = 0 s ν Γηάλλεο αξρίδεη λα ζπξώρλεη ην θηβώηην αζθώληαο ζε απηό 


νξηδόληηα ζηαζεξή δύλακε F



κέηξνπ 50 N. Τε ρξνληθή ζηηγκή t1 = 4 s ε ηαρύηεηα ηνπ θηβώηηνπ εί-


λαη ίζε κε υ = 2 m/s θαη ν Γηάλλεο ζηακαηά λα ζπξώρλεη ην θηβώηην. Σηε ζπλέρεηα ην θηβώηην θηλεί-


ηαη γηα ιίγν αθόκε πάλσ ζην δάπεδν θαη ηέινο ζηακαηά.  


Δίλεηαη όηη ε επίδξαζε ηνπ αέξα είλαη ακειεηέα θαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο είλαη g = 10 m/s
2


. 


Να ππνινγίζεηε: 


Γ1) ηελ επηηάρπλζε ηνπ θηβσηίνπ ζηε ρξνληθή δηάξθεηα πνπ ν Γηάλλεο έζπξσρλε ην θηβώηην, 


Μονάδες 5 


Γ2) ηνλ ζπληειεζηή ηξηβήο νιίζζεζεο κεηαμύ ηνπ θηβσηίνπ θαη ηνπ δαπέδνπ, 


Μονάδες 7 


Γ3) ηελ ελέξγεηα πνπ πξνζθέξζεθε από ην Γηάλλε ζην θηβώηην, κέζσ ηνπ έξγνπ ηεο δύλακεο F ,  


Μονάδες 6 


Γ4) ην ζπλνιηθό δηάζηεκα πνπ δηάλπζε ην θηβώηην πάλσ ζην δάπεδν, από ηε ρξνληθή ζηηγκή to = 0, 


κέρξη λα ζηακαηήζεη.  


Μονάδες 7 


 


       


27/05/2014 ΦΥΣΙΚΗ Page 2 of 2


ΑΡΙΣΤΟΒΑΘΜΙΟ 
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ


ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 


A












ΘΕΜΑ  Β 


Β1. Μαθητής της Α΄ Λυκείου παρατηρεί στο σχήμα 


τις γραφικές παραστάσεις ταχύτητας - χρόνου δύο 


αυτοκινήτων A και Β που κινούνται σε ευθύγραμμο 


τμήμα της Εθνικής Οδού. Ο μαθητής συμπεραίνει ότι 


τη χρονική στιγμή t = 15 s τα αυτοκίνητα έχουν ίσες 


ταχύτητες. 


Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση. 


α) Tο συμπέρασμα του μαθητή είναι σωστό.   


β) Tο συμπέρασμα του μαθητή είναι λάθος.  


γ) Tα παραπάνω δεδομένα δεν επαρκούν για να καταλήξει ο μαθητής σε συμπέρασμα. 


Μονάδες 4 


Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.                                                


Μονάδες 8 


 


Β2. Eνα κιβώτιο είναι αρχικά  ακίνητο  πάνω σε λείο 


οριζόντιο επίπεδο. Την χρονική στιγμή t = 0 s ασκείται  


οριζόντια δύναμη F
��


. Στο διπλανό διάγραμμα 


παριστάνεται  η τιμή της δύναμης F
��


σε συνάρτηση με 


το χρόνο.  


   Α)  Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση                                                                                  


 α)   Μέχρι την χρονική στιγμή t1 το σώμα εκτελεί  


ευθύγραμμη ομαλή  κίνηση και μετά ομαλά 


επιβραδυνόμενη κίνηση 


 β)  Μέχρι την χρονική στιγμή t1 το σώμα εκτελεί  ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση  και 


μετά ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση  


  γ)  Το μέτρο της ταχύτητας του σώματος την χρονική στιγμή t2  είναι μεγαλύτερο από το μέτρο 


της ταχύτητας την  στιγμή  t1 


                                                                                                                                            Μονάδες 4 


 Β)  Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας                                                                   


                                                                                                                                           Μονάδες 9  


  


 


 


 


υ 


Α 


Β 


   t(s) 15 0 


 F 


   t t1 t
2
 0 
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A







ΘΕΜΑ  Δ 


Ένα κιβώτιο μάζας m = 20 kg κινείται ευθύγραμμα σε 


οριζόντιο δάπεδο. Στο διπλανό διάγραμμα φαίνεται η 


αλγεβρική τιμή της ταχύτητας του κιβωτίου σε 


συνάρτηση με το χρόνο. Το μέτρο της συνισταμένης 


δύναμης στα 5 πρώτα δευτερόλεπτα της κίνησης του 


κιβωτίου είναι ΣF = 40 Ν.  


Δ1)  Να χαρακτηρίσετε τα είδη των κινήσεων που 


εκτελεί το κιβώτιο στις χρονικές διάρκειες 0 έως 5 s και 


5 έως 15 s.        


                                                                        Μονάδες 6                                                         


Δ2)  Να υπολογίσετε το μέτρο της ταχύτητας του κιβωτίου, τη χρονική στιγμή t1 = 5 s.                                                   


                                                                        Μονάδες 7                                                                                                                             


Δ3)  Να υπολογίσετε τη μετατόπιση του κιβωτίου στη χρονική διάρκεια 0 → 5 s.                     


                                                                                                                                              Μονάδες 6                                                                                                                    


Δ4 )   Να υπολογίσετε το έργο της συνισταμένης δύναμης στη χρονική διάρκεια 5 → 15 s.   


                                                                                                                                              Μονάδες 6                            


 


 


0         5                           15 


t (s) 


10 


υ (m/s) 
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A












ΘΔΜΑ Β 


 


Β1)   Σηελ δηπιαλή εηθόλα θαίλεηαη έλαο καζεηήο πνπ αζθεί 


δύλακε κέηξνπ F ζε έλα απηνθίλεην θαη πξνζπαζεί λα ην κε-


ηαθηλήζεη, όκωο απηό όπωο θαη ν καζεηήο, παξακέλεη αθίλε-


ην.  


Να ζρεδηάζεηε ηηο δπλάκεηο πνπ αζθνύληαη ζην καζεηή θαη λα δηαθξίλεηαη πνηεο από ηηο δπλάκεηο 


πνπ ζρεδηάζαηε είλαη δπλάκεηο από επαθή θαη πνηεο είλαη δπλάκεηο από απόζηαζε. 


Μονάδες 12 


 


 


Β2) Έλα απηνθίλεην πνπ θηλείηαη επζύγξακκα θαη νκαιά ζε νξηδόληην δξόκν έρεη θηλεηηθή ελέξγεηα 


ίζε κε Κ. Κάπνηα ρξνληθή ζηηγκή ν νδεγόο αζθώληαο δύλακε ζηα θξέλα, επηβξαδύλεη ην απηνθίλε-


ην νπόηε κέρξη λα ζηακαηήζεη δηαλύεη δηάζηεκα ίζν κε s. 


Α) Να επηιέμεηε ηε ζωζηή πξόηαζε. 


Αλ ην απηνθίλεην θηλείηαη αξρηθά κε δηπιάζηα θηλεηηθή ελέξγεηα θαη ν νδεγόο θξελάξεη αζθώληαο 


ηελ ίδηα δύλακε ζηα θξέλα, ηόηε γηα λα ζηακαηήζεη πξέπεη λα δηαλύζεη δηάζηεκα ίζν κε:: 


α) 2s    β) 3s    γ) 
2


s
   


 


Μονάδες 4 


Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 


Μονάδες 9 
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A







ΘΔΜΑ  Γ 


 


Έλα θηβώηην κάδαο 50 kg είλαη αθίλεην ζε ιείν νξηδόληην δάπεδν. Τε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 αζθνύκε 


ζην θηβώηην κέζω λήκαηνο κηα νξηδόληηα δύλακε ζηαζεξήο θαηεύζπλζεο, κέηξνπ 500Ν. Τε ρξνληθή 


ζηηγκή t1= 5s δύλακε θαηαξγείηαη  θαη ην θηβώηην νιηζζαίλεη νκαιά ζην νξηδόληην δάπεδν. Να ππν-


ινγίζεηε: 


Γ1) Tε κέγηζηε ηηκή ηεο ζηαηηθήο ηξηβήο (νξηαθή ηξηβή) πνπ αλαπηύζζεηαη κεηαμύ θηβωηίνπ θαη 


δαπέδνπ.  


Μονάδες 5 


Τε ρξνληθή ζηηγκή t1 ζηαζεξνπνηνύκε ην κέηξν ηεο δύλακεο ζηελ ηηκή πνπ έρεη εθείλε ηε ζηηγκή, 


νπόηε ην θηβώηην ζηε ζπλέρεηα νιηζζαίλεη ζην νξηδόληην δάπεδν, θαη ηε ρξνληθή ζηηγκή t2 = 15 s 


έρεη αλαπηύμεη ηαρύηεηα ίζε κε 10 m/s. 


Γ2) Να ππνινγίζεηε ηελ επηηάρπλζε κε ηελ νπνία ην θηβώηην νιηζζαίλεη ζην νξηδόληην δάπεδν. 


Μονάδες 6 


Γ3) Να ππνινγίζεηε ην ζπληειεζηή ηξηβήο νιίζζεζεο κεηαμύ ηνπ θηβωηίνπ θαη ηνπ δαπέδνπ. 


Μονάδες 6 


Γ4) Τε ζηηγκή t2, ην λήκα θόβεηαη, νπόηε ζηε ζπλέρεηα ην θηβώηην νιηζζαίλεη κέρξη λα ζηακαηήζεη. 


Να ππνινγίζεηε ην ζπλνιηθό έξγν ηεο ηξηβήο από ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0, κέρξη ηε ζηηγκή πνπ ην 


θηβώηην ζηακαηά λα θηλείηαη. 


Μονάδες 8 


Δίλεηαη όηη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο είλαη g = 10 m/s
2
.  
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A












ΘΔΜΑ Β 


Β1. Τα δηαγξάκκαηα ηαρύηεηαο – ρξόλνπ γηα δπν θηλεηά (1) θαη (2) 


θαίλνληαη ζην ζρήκα. 


Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε. 


Αλ s1 θαη s2 ηα δηαζηήκαηα πνπ δηήλπζαλ  ηα θηλεηά (1)  


θαη (2) αληίζηνηρα ην ρξνληθό δηάζηεκα   (0, t0), ηόηε: 
 


α) s1 = s2  β) s1 > s2  γ) s1 < s2 


Μονάδες 4 


Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.                                                


Μονάδες 8 


 


Β2. Σθαίξα κηθξώλ δηαζηάζεσλ βξίζθεηαη αθίλεηε ζε κηθξό ύςνο h πάλσ από ην έδαθνο. Σην 


ύςνο απηό κε επίπεδν αλαθνξάο γηα ηε δπλακηθή ελέξγεηα ην έδαθνο, ε ζθαίξα έρεη δπλακηθή 


ελέξγεηα ίζε κε 120 J. Η ζθαίξα αθήλεηαη ειεύζεξε, νπόηε εθηειεί ειεύζεξε πηώζε κε ηελ 


επίδξαζε ηνπ αέξα λα ζεσξείηαη ακειεηέα.  


Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε. 


Όηαλ ε ζθαίξα βξεζεί ζε απόζηαζε ίζε κε h/3, από ην ζεκείν εθθίλεζεο, ηόηε ε 


δπλακηθή ηεο ελέξγεηα U θαη ε θηλεηηθή ηεο ελέξγεηα K ζα είλαη αληίζηνηρα: 


α) U = 40 J, K = 80 J   


β) U = 80 J, K = 40 J   


γ) U = 90 J, K = 30 J  


Μονάδες 4 


Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 


Μονάδες 9 


0 t





0


0t


)1(


)2(
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A







ΘΔΜΑ Γ 


Μεηαιιηθόο θύβνο κάδαο  m θηλείηαη επζύγξακκα πάλσ ζε 


ιείν νξηδόληην δάπεδν  έρνληαο ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s 


ηαρύηεηα κέηξνπ 
m


4  
s


. Σηνλ θύβν αζθείηαη ηε ρξνληθή 


ζηηγκή t = 0 s δύλακε, ίδηαο δηεύζπλζεο κε ηε ηαρύηεηα ηνπ.  


Η ηηκή ηεο δύλακεο  ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν, γηα ην 


ρξνληθό δηάζηεκα s 15  s 0    θαίλεηαη ζην  δηπιαλό 


δηάγξακκα. Τελ ρξνληθή ζηηγκή t1 = 5 s ν θύβνο έρεη 


απνθηήζεη ηαρύηεηα κέηξνπ  
m


υ = 14   
s


. 


Η αληίζηαζε ηνπ αέξα ζεσξείηαη ακειεηέα.   


Γ1) Να ραξαθηεξίζεηε ηε θίλεζε πνπ εθηειεί ην ζώκα ζην ρξνληθό δηάζηεκα s 5  s 0  θαη λα 


ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο επηηάρπλζεο ηνπ.                                                                                          


Μονάδες 6 


Γ2)  Να ππνινγίζεηε ηε κάδα ηνπ θύβνπ.  


                                                                             Μονάδες 6 


Γ3)  Να παξαζηήζεηε γξαθηθά ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο ηνπ θύβνπ , ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν ζε 


ζύζηεκα βαζκνινγεκέλσλ αμόλσλ γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα s 15  s 0  . 


                                                 Μονάδες 7 


Γ4)   λα ππνινγίζεηε ην έξγν ηεο    ζην ρξνληθό δηάζηεκα  s 15  s 0  . 


                                             Μονάδες 6 


 


 


8


0


(N) F


5 (s) t


4


10 15
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A












ΘΔΜΑ Β 


 


Β1)  Οη ζθαίξεο Α θαη Β ηνπ δηπιαλνύ ζρήκαηνο κε κάδεο mΑ = 2m θαη mΒ = m, 


αθήλνληαη ηαπηόρξνλα λα πέζνπλ ρσξίο αξρηθή ηαρύηεηα από ύςνο h θαη θηά-


λνπλ ζην έδαθνο κε ηαρύηεηεο κέηξνπ υΑ θαη υΒ.  


 Η αληίζηαζε ηνπ αέξα ζεσξείηαη ακειεηέα.   


Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε. 


Γηα ηηο ηαρύηεηεο υΑ θαη υΒ ησλ ζθαηξώλ ηζρύεη ε ζρέζε: 


α) υΑ > υΒ   β) υΑ = υΒ   γ) υΑ < υΒ 


Μονάδες 4 


Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 


Μονάδες 8 


 


Β2) Έλα απηνθίλεην πνπ θηλείηαη επζύγξακκα θαη νκαιά ζε νξηδόληην δξόκν έρεη θηλεηηθή ελέξγεηα 


ίζε κε Κ. Τε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 ν νδεγόο αζθώληαο δύλακε ζηα θξέλα, επηβξαδύλεη ην απηνθίλε-


ην ην νπνίν ζηακαηά λα θηλείηαη ηε ρξνληθή ζηηγκή t1. 


Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε. 


Αλ ην απηνθίλεην θηλείηαη αξρηθά κε θηλεηηθή ελέξγεηα ίζε κε 4Κ, θαη ν νδεγόο θξελάξεη αζθώληαο 


ηελ ίδηα δύλακε ζηα θξέλα, ηόηε ην απηνθίλεην ζηακαηά ηε ρξνληθή ζηηγκή:: 


α) 2t1  β) 4t1    γ) 1


2


t
   


  


Μονάδες 4 


Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 


Μονάδες 9 


 


ΘΔΜΑ Γ 


 


Έλα ζώκα κάδαο 20 kg βξίζθεηαη αξρηθά αθίλεην ζε ιείν 


νξηδόληην δάπεδν. Τε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 ζην ζώκα α-


ζθείηαη νξηδόληηα δύλακε F , ε αιγεβξηθή ηηκή ηεο ν-


πνίαο κεηαβάιιεηαη κε ην ρξόλν, όπσο θαίλεηαη ζην δη-


πιαλό δηάγξακκα.  


Γ1) Να ππνινγίζεηε ηελ επηηάρπλζε ηνπ ζώκαηνο, ηε 


ρξνληθή ζηηγκή t1 = 4 s. 


Μονάδες 6 


h


A B


0 5 10 15 (s)t


(N)F 


80


80
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A







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


ληθή ζηηγκή t2 = 5 s. 


Μονάδες 6 


Γ3) Να ππνινγίζεηε ην έξγν ηεο δύλακεο F , από ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0, κέρξη ηε ρξνληθή ζηηγκή 


t3 = 10 s.  


Μονάδες 6 


Γ4) Να ππνινγίζεηε ηε κεηαβνιή ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο ηνπ ζώκαηνο ζηε ρξνληθή δηάξθεηα 


0 15  s. 


Μονάδες 7 
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A












ΘΔΜΑ Β 


 


Β1)   Έλαο αιεμηπησηηζηήο πνπ έρεη καδί κε ηνλ εμνπιηζκό ηνπ ζπλνιηθή κάδα Μ, πέθηεη από αε-


ξνπιάλν πνπ πεηάεη ζε ύςνο Η. Αθνύ αλνίμεη ην αιεμίπησην, θηλνύκελνο γηα θάπνην ρξνληθό δηά-


ζηεκα κε ζηαζεξή ηαρύηεηα, πξνζγεηώλεηαη ζην έδαθνο.  


Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε. 


Αλ g είλαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο ηόηε ε κεραληθή ελέξγεηα ηνπ αιεμηπησηηζηή, ηε ρξνληθή 


ζηηγκή πνπ θηάλεη ζην έδαθνο είλαη: 


α) ίζε κε MgH. 


β) κηθξόηεξε από MgH. 


γ) κεγαιύηεξε από MgH. 


Μονάδες 4 


Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 


Μονάδες 8 


 


 


Β2)   Σην δηπιαλό δηάγξακκα παξηζηάλεηαη ε ηαρύηεηα ζε ζπλάξ-


ηεζε κε ην ρξόλν γηα δύν απηνθίλεηα Α θαη Β πνπ θηλνύληαη επζύ-


γξακκα, ζηνλ ίδην νξηδόληην δξόκν. 


Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε. 


Τα δηαζηήκαηα sΑ θαη sΒ, πνπ έρνπλ δηαλύζεη ηα απηνθίλεηα Α θαη 


Β αληίζηνηρα, ζηε ρξνληθή δηάξθεηα 10 t , ηθαλνπνηνύλ ηε ζρέζε: 


α) As s   β) Β 2s s    γ) A 2s s    


Μονάδες 4 


Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 


Μονάδες 9 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


υ


t
1t


1υ


A


Β


0
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A







ΘΔΜΑ Γ 


 


Σε έλα θηβώηην κάδαο m = 5 kg αζθείηαη νξηδόληηα 


ζηαζεξή δύλακε F  θαη ην θηβώηην νιηζζαίλεη κε 


ζηαζεξή ηαρύηεηα κέηξνπ 8 m/s, ζε νξηδόληην δξόκν 


πνπ ηαπηίδεηαη κε ηνλ άμνλα x΄x. Τν έξγν ηεο δύλακεο F  θαηά ηε κεηαηόπηζε ηνπ θηβσηίνπ από ηε 


ζέζε xν = 0 κέρξη ηε ζέζε x1 = 15 m είλαη ίζν κε 300 J. Να ππνινγίζεηε: 


Γ1) ην κέηξν ηεο δύλακεο F . 


Μονάδες 6 


Γ2) ην ζπληειεζηή ηξηβήο νιίζζεζεο κεηαμύ ηνπ θηβσηίνπ θαη ηνπ δαπέδνπ. 


Μονάδες 6 


Γ3) ην ξπζκό κε ηνλ νπνίν ε πξνζθεξόκελε ζην θηβώηην ελέξγεηα κεηαηξέπεηαη ζε ζεξκόηεηα. 


Μονάδες 6 


Γ4) Τε ρξνληθή ζηηγκή πνπ ην θηβώηην δηέξρεηαη από ηε ζέζε x1, θαηαξγείηαη ε δύλακε F . Να 


ζρεδηάζεηε ην δηάγξακκα ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο ηνπ θηβσηίνπ ζε ζπλάξηεζε κε ηε ζέζε ηνπ x πά-


λσ ζηνλ άμνλα, από ηε ζέζε xν = 0, κέρξη ηε ζέζε όπνπ απηό ζηακαηά. 


Μονάδες 7 


Γίλεηαη όηη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο είλαη g = 10 m/s
2
.  


 


F


x
0x 
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A












υ


t
1t0


(α)


υ


t
1t0


(β)


υ


t
1t0


(γ)


ΘΔΜΑ Β 


 


Β1)  Έλα ζώκα πνπ αξρηθά εξεκεί ζε νξηδόληην δάπεδν, αξρίδεη από ηε 


ρξνληθή ζηηγκή t = 0 λα θηλείηαη επζύγξακκα. Σην δηπιαλό δηάγξακκα θαί-


λεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηνπ κέηξνπ ηεο επηηάρπλζεο ηνπ ζε ζπλάξηεζε 


κε ην ρξόλν γηα ηε ρξνληθή δηάξθεηα 
10 t .  


Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε. 


Η ηαρύηεηα ηνπ ζώκαηνο ζηελ ίδηα ρξνληθή δηάξθεηα κεηαβάιιεηαη κε ην ρξόλν, όπσο δείρλεη ην 


δηάγξακκα: 


 


 


 


 


 


 


 


Μονάδες 4 


Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 


Μονάδες 8 


 


Β2) Από έλα ζεκείν ηνπ εδάθνπο εθηνμεύνπκε κηα κηθξή κεηαιιηθή ζθαίξα θαηαθόξπθα πξνο ηα 


πάλσ κε αξρηθή ηαρύηεηα κέηξνπ υν θαη θηάλεη ζε κέγηζην ύςνο ίζν κε h πάλσ από ην έδαθνο. Η 


αληίζηαζε ηνπ αέξα ζεσξείηαη ακειεηέα. 


Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε. 


Αλ ε πέηξα εθηνμεπηεί κε δηπιάζηα αξρηθή ηαρύηεηα, ηόηε ζα θηάζεη ζε κέγηζην ύςνο πάλσ από ην 


έδαθνο ίζν κε: 


α) 2h    β) 4h   γ) 2h  


 


Μονάδες 4 


Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 


Μονάδες 9 


 


 


 


 


α


t
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A







ΘΔΜΑ Γ 


 


Έλαο καζεηήο ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0, πεηάεη κηα πέηξα κάδαο 200 g, από ην έδαθνο θαηαθόξπθα 


πξνο ηα πάλσ κε αξρηθή ηαρύηεηα
νυ . Τν κέγηζην ύςνο, πνπ θηάλεη ε πέηξα από ην έδαθνο είλαη ίζν 


κε 5 m θαη ζηε ζπλέρεηα επαλέξρεηαη ζην ζεκείν εθηόμεπζεο ηε ρξνληθή ζηηγκή t1. Η επηηάρπλζε 


ηεο βαξύηεηαο είλαη g = 10 m/s
2
 θαη ε αληίζηαζε ηνπ αέξα ζεσξείηαη ακειεηέα. Να νξίζεηε σο επί-


πεδν αλαθνξάο γηα ηε δπλακηθή ελέξγεηα ην έδαθνο. 


Γ1) Να ππνινγίζεηε ηε κεραληθή ελέξγεηα ηεο πέηξαο ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ βξίζθεηαη ζην κέγη-


ζην ύςνο από ην έδαθνο.  


Μονάδες 6 


Γ2) Να ππνινγίζεηε ην κέηξν υν ηεο αξρηθήο ηαρύηεηαο εθηόμεπζεο. 


Μονάδες 6 


Γ3) Να βξείηε ζε πνην ύςνο από ην έδαθνο ε θηλεηηθή ελέξγεηα ηεο πέηξαο είλαη ίζε κε ην κηζό ηεο 


αξρηθήο ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο. 


Μονάδες 6 


Γ4) Να ζρεδηάζηε ζε ζύζηεκα βαζκνινγεκέλσλ αμόλσλ, ηε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο αιγεβξηθήο 


ηηκήο ηεο ηαρύηεηαο ηεο πέηξαο ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν, από ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0, κέρξη ηε 


ρξνληθή ζηηγκή t1. 


Μονάδες 7 
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A












 


ΘΔΜΑ  Β 


Β1.   Από ηελ ηαξάηζα κηαο πνιπθαηνηθίαο αθήλνληαη λα πέζνπλ κία μύιηλε ζθαίξα Α κάδαο m θαη 


κία ζηδεξέληα ζθαίξα Β ηξηπιάζηαο κάδαο. Οη δύν ζθαίξεο εθηεινύλ ειεύζεξε πηώζε θαη ζπλεπώο 


ε επίδξαζε ηνπ αέξα ζεωξείηαη ακειεηέα.  


Α) Να επηιέμεηε ηελ ζωζηή απάληεζε. 


Αλ ΚA είλαη ε θηλεηηθή ελέξγεηα πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζθαίξα Α θαη ΚB ε 


θηλεηηθή ελέξγεηα πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζθαίξα Β, ειάρηζηα πξηλ νη ζθαίξεο 


αθνπκπήζνπλ ζην έδαθνο, ηόηε ηζρύεη:     


         α) ΚΑ = ΚΒ          β) ΚΑ = 3ΚΒ            γ) ΚΒ = 3ΚΑ 


 


Μονάδες 4 


Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή  ζαο. 


Μονάδες 8 


 


 


Β2.   Γπν θηβώηηα Α θαη Β κε ίζεο κάδεο 


βξίζθνληαη δίπια – δίπια θαη αθίλεηα ζε ιείν 


νξηδόληην επίπεδν. Τε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s 


αζθνύληαη ζηα θηβώηηα Α θαη Β ζηαζεξέο   


νξηδόληηεο δπλάκεηο AF  θαη BF  κε κέηξα FA = F  θαη B
2


F
F   αληίζηνηρα, όπωο θαίλεηαη ζην    


ζρήκα. Τα δπν θηβώηηα αξρίδνπλ λα θηλνύληαη επζύγξακκα ζην νξηδόληην επίπεδν θαη ε επίδξαζε 


ηνπ αέξα είλαη ακειεηέα.  


Α) Να επηιέμεηε ηελ ζωζηή απάληεζε. 


Αλ κεηά από ίζεο κεηαηνπίζεηο από ην ζεκείν εθθίλεζεο ηνπο, ηα θηβώηηα Α θαη Β 


έρνπλ ηαρύηεηεο κε κέηξα υΑ θαη υΒ αληίζηνηρα, ηόηε ηζρύεη: 


       α) υΑ = υΒ   β) Α Β 2υ υ     γ) Β Α 2υ υ                   


Μονάδες 4 


Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 


Μονάδες 9 


BF


ΑFΑ


Β
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A







ΘΔΜΑ  Γ 


Σε θηβώηην κάδαο m = 10 kg, ην νπνίν αξρηθά εξεκεί πάλω ζε ιείν νξηδόληην δάπεδν, αξρίδεη ηελ 


ζηηγκή t0 = 0 s λα αζθείηαη ζηαζεξή νξηδόληηα δύλακε 1F



 κέηξνπ 20 Ν.  


Γ1) Να ππνινγηζζεί ην δηάζηεκα πνπ ζα δηαλύζεη ην θηβώηην από t0  = 0 s έωο t1  = 10 s. 


Μονάδες 6 


Γ2) Να ππνινγηζζεί ην έξγν ηεο δύλακεο 1F



 ζην παξαπάλω ρξνληθό δηάζηεκα.  


Μονάδες 6 
 


Έζηω όηη ηελ ζηηγκή t0 = 0 s εθηόο από ηε δύλακε 1F



 αζθείηαη ζην θηβώηην θαη κηα δεύηεξε δύλακε 


2F



 ίζε κε ηελ 1F



, δειαδή νη δπλάκεηο έρνπλ ίδην κέηξν θαη θαηεύζπλζε. 


Γ3) Να ππνινγηζζεί ε επηηάρπλζε ηνπ θηβωηίνπ όηαλ αζθνύληαη ζε απηό ηαπηόρξνλα θαη νη δύν 


δπλάκεηο 1F



 θαη 2F



. 


Μονάδες 5 


Γ4) Να ππνινγίζεηε πάιη ην έξγν ηεο δύλακεο 1F



 από t0 = 0 s έωο t1  = 10 s όηαλ αζθνύληαη ηαπ-


ηόρξνλα θαη νη δύν δπλάκεηο 1F



 θαη 2F



.  


Να ζπγθξίλεηε απηό ην έξγν κε ην έξγν πνπ ππνινγίζαηε ζην εξώηεκα Γ2.  


Μονάδες 8 
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A












F1 


 


F2 


ΘΔΜΑ  Β 


 


Β1.  Σε θύβν  κάδαο 2 kg  πνπ βξίζθεηαη ζε ιείν   νξηδόληην 


δάπεδν  αζθνύληαη   δύν  νξηδόληηεο  δπλάκεηο  κέηξνπ   


F1 = 4 Ν  θαη  F2  = 3 Ν  θάζεηεο κεηαμύ ηνπο όπσο δείρλεηαη 


ζην δηπιαλό ζρήκα .  


Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε.                                                   


     Η επηηάρπλζε κε ηελ νπνία ζα θηλεζεί ν θύβνο έρεη κέηξν ίζν κε: 


   α)  2,5 m/s
2  


      β) 1,5 m/s
2  


       γ) 2 m/s
2  


   


Μονάδες 4 


Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.                                                


Μονάδες 8 


 


B2. Γύν ζθαίξεο Α θαη Β κε ίζεο κάδεο αθήλνληαη λα εθηειέζνπλ ειεύζεξε 


πηώζε από ύςνο h/2 θαη h, αληίζηνηρα.  


Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε. 


Δάλ tA θαη tB είλαη νη ρξόλνη πνπ ρξεηάδνληαη νη  ζθαίξεο Α θαη Β 


αληίζηνηρα, γηα λα θηάζνπλ ζην έδαθνο, ηόηε ηζρύεη ε ζρέζε:  


       (α) tB = tA   (β) tB = 2tA       (γ) tB = 2 tA 


  Μονάδες 4 


Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.   


                                                    Μονάδες 9 


 


A


B


2h/


h
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A







ΘΔΜΑ Γ 


Έλαο γεξαλόο θαηεβάδεη θαηα-


θόξπθα έλα δέκα, κάδαο 50 Kg, 


κε    ζηαζεξή      επηηάρπλζε   


κέηξνπ  α = 1 m/s
2
.  Τν δέκα 


αξρηθά βξηζθόηαλ αθίλεην ζε 


ύςνο 20 m από ην έδαθνο. Σην 


δέκα αζθείηαη δύλακε F



 από ην 


ζπξκαηόζρνηλν κε ην  νπνίν   


είλαη δεκέλν όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα.  


Θεσξήζηε ηε κάδα ηνπ ζπξκαηόζρνηλνπ θαη ηελ αληίζηαζε ηνπ αέξα ακειεηέα θαζώο θαη ηελ     


επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο ίζε κε 10 m/s
2
.  


 Ωο επίπεδν αλαθνξάο γηα ηε δπλακηθή ελέξγεηα ηνπ δέκαηνο  λα ιάβεηε  ην έδαθνο.   


Να ππνινγίζεηε : 


Γ1)  ην κέηξν ηεο δύλακεο F



, 


Μονάδες 6 


Γ2)  ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο ηνπ δέκαηνο όηαλ έρεη κεηαηνπηζηεί θαηαθόξπθα θαηά 2m, 


Μονάδες 7 


Γ3)  ην έξγν ηεο δύλακεο F



 θαη ην έξγν ηνπ βάξνπο, όηαλ ην δέκα έρεη κεηαηνπηζηεί θαηά 8m, 


Μονάδες 6 


Γ4)  ηε θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ δέκαηνο 2 sec κεηά από ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ άξρηζε λα θαηεβαίλεη. 


Μονάδες 6 


                                                                                       


 


a 


F


B
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A












ΘΔΜΑ Β 


 


Β1)  Σε έλα ζώκα πνπ εξεκεί ζε νξηδόληην δάπεδν αζθείηαη ν-


ξηδόληηα δύλακε F , ε αιγεβξηθή ηηκή ηεο νπνίαο ζε ζπλάξηεζε 


κε ηε ζέζε x ηνπ ζώκαηνο κεηαβάιιεηαη όπωο θαίλεηαη ζην δη-


πιαλό δηάγξακκα 


Α) Να επηιέμεηε ηε ζωζηή πξόηαζε. 


Τν έξγν ηεο δύλακεο από ηε ζέζε xν = 0, κέρξη ηε ζέζε x1 = 3x, 


είλαη ίζν κε: 


α) 3Fox  β) 2Fox γ) Fox 


Μονάδες 4 


Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 


Μονάδες 8 


 


 


Β2)  Έλα απηνθίλεην μεθηλά από ηελ εξεκία θαη θηλείηαη επζύγξακκα κε ζηαζεξή επηηάρπλζε. Τν 


απηνθίλεην ζηε ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ 1
νπ


 δεπηεξνιέπηνπ ηεο θίλεζεο ηνπ δηαλύεη δηάζηεκα ίζν κε 


s1, ελώ ζηε δηάξθεηα ηνπ 2
νπ


 δεπηεξνιέπηνπ δηαλύεη δηάζηεκα ίζν κε s2.  


Α) Να επηιέμεηε ηε ζωζηή πξόηαζε. 


Γηα ηα δηαζηήκαηα s1 θαη s2 ηζρύεη ε ζρέζε: 


α) s1 = 2s2    β) s2 = 2s1   γ) s2 = 3s1  


Μονάδες 4 


Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 


Μονάδες 9 
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A







ΘΔΜΑ Γ 


 


Έλα ζώκα κάδαο 20 kg βξίζθεηαη αξρηθά αθίλεην ζε νξηδόληην δά-


πεδν κε ην νπνίν εκθαλίδεη ζπληειεζηή ηξηβήο νιίζζεζεο ίζν κε μ 


= 0,4. Τε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 αζθείηαη ζην ζώκα νξηδόληηα δύλα-


κε F  ζηαζεξήο θαηεύζπλζεο, ην κέηξν ηεο νπνίαο κεηαβάιιεηαη 


κε ην ρξόλν, όπωο θαίλεηαη ζην δηπιαλό δηάγξακκα, από ηε ρξνλη-


θή ζηηγκή t = 0 κέρξη ηε ρξνληθή ζηηγκή t1 = 10 s, όπνπ ε δύλακε 


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


Γ1) Να ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο ηξηβήο νιίζζεζεο κεηαμύ ηνπ ζώκαηνο θαη ηνπ δαπέδνπ. 


Μονάδες 5 


Γ2) Να ππνινγίζεηε ηελ επηηάρπλζε ηνπ ζώκαηνο, ζηα ρξνληθά δηαζηήκαηα 0 5 s θαη 5 10 s . 


Μονάδες 6 


Γ3) Να ζρεδηάζεηε ζε ζύζηεκα βαζκνινγεκέλωλ αμόλωλ ην δηάγξακκα ηεο ηαρύηεηαο ηνπ ζώκα-


ηνο ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν, από ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0, κέρξη ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ κεδελίδε-


ηαη ε θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ζώκαηνο. 


Μονάδες 8 


Γ4) Να ππνινγίζεηε ηε κεηαηόπηζε ηνπ ζώκαηνο ζηε ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ 6
νπ


 δεπηεξνιέπηνπ ηεο 


θίλεζεο ηνπ. 


Μονάδες 6 
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A












 


ΘΔΜΑ B 


 


Β1.  Γύν πέηξεο Α, θαη Β αθήλνληαη αληίζηνηρα από ηα ύςε hΑ, hΒ πάλσ από ην έδαθνο λα           


εθηειέζνπλ ειεύζεξε πηώζε.  


Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε.                                                   


Αλ γηα ηνπο ρξόλνπο πηώζεο κέρξη ην έδαθνο ηζρύεη ε ζρέζε tΑ = 2tΒ, ηόηε ηα ύςε hΑ 


θαη hΒ ηθαλνπνηνύλ ηε ζρέζε: 


α) hA = 2hB   β) hA = 4hB   γ) hA = 8hB  


Μονάδες 4 


Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.                                                


Μονάδες 8 


 


 


Β2. Μία κεηαιιηθή ζθαίξα θηλείηαη θαηαθόξπθα πξνο ηα πάλσ 


θαη θαηαθόξπθα πξνο ηα θάησ κε ζηαζεξή επηηάρπλζε, ην 


κέηξν ηεο νπνίαο είλαη ίζν κε a θαη ζηηο δύν πεξηπηώζεηο, ό-


πσο θαίλεηαη ζηελ εηθόλα. Σηελ εηθόλα παξηζηάλνληαη επίζεο 


θαη νη δπλάκεηο πνπ αζθνύληαη ζηε ζθαίξα ζε θάζε πεξίπησ-


ζε.    


Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε.                                                   


Γηα ηα κέηξα ησλ δπλάκεσλ ηζρύεη ε ζρέζε:  


α) F1+F2=2mg       β) F1-F2=mg       γ) F1+F2=mg  


Μονάδες 4 


Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.                                                


Μονάδες 9 
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A







ΘΔΜΑ  Γ 


Κηβώηην κάδαο m = 2 kg αξρηθά εξεκεί ζε ηξαρύ νξηδόληην δξόκν. Τε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s,       


αζθείηαη ζην θηβώηην κεηαβιεηή νξηδόληηα δύλακε ην κέηξν ηεο νπνίαο κεηαβάιιεηαη κε ηε ζέζε 


ηνπ θηβσηίνπ ζύκθσλα κε ηε ζρέζε F = 10 + 2x (SI). Θεσξήζηε σο  x = 0 m ηε ζέζε πνπ          


βξηζθόηαλ ην θηβώηην ηε ρξνληθή ζηηγκή  t = 0 s θαη όηη ην θηβώηην θηλείηαη πξνο ηε ζεηηθή θαηεύ-


ζπλζε ηνπ άμνλα Οx.    Η δύλακε F  θαηαξγείηαη όηαλ ην κέηξν ηεο γίλεη ίζν κε 50 Ν.  


Ο ζπληειεζηήο ηξηβήο νιίζζεζεο κεηαμύ θηβσηίνπ θαη δξόκνπ είλαη 0,4.  Η επηηάρπλζε ηεο βαξύ-


ηεηαο είλαη ίζε κε g=10m/s
2
  θαη ε αληίζηαζε ηνπ αέξα ζεσξείηαη ακειεηέα. 


Να ππνινγίζεηε: 


Γ1) Τν κέηξν ηεο δύλακεο ηεο ηξηβήο πνπ αζθείηαη ζην θηβώηην. 


Μονάδες 5 


Γ2) Τελ επηηάρπλζε ηνπ θηβσηίνπ όηαλ βξίζθεηαη ζηε ζέζε x = 10 m. 


Μονάδες 7 


Γ3) Τν έξγν ηεο δύλακεο F γηα ηε κεηαηόπηζε ηνπ θηβσηίνπ από ηελ  ζέζε x = 0 m έσο ηε ζέζε 


ζηελ νπνία θαηαξγείηαη ε δύλακε F . 


Μονάδες 7 


Γ4) Τν ζπλνιηθό δηάζηεκα πνπ ζα δηαλύζεη ην θηβώηην απν ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s κέρξη λα   


ζηακαηήζεη. 


Μονάδες 6 
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A












ΘΔΜΑ  Β 


 


Β1. Μαζεηήο ηεο Α΄ Λπθείνπ παξαηεξεί ζην ζρήκα ηηο 


γξαθηθέο παξαζηάζεηο ζέζεο - ρξόλνπ δύν απηνθηλήηωλ 


(Α) θαη (Β) πνπ θηλνύληαη ζε επζύγξακκν ηκήκα ηεο 


Δζληθήο Οδνύ. 


Α) Να επηιέμεηε ηελ ζωζηή απάληεζε 


Τε ρξνληθή ζηηγκή t1:  


α) ηα απηνθίλεηα έρνπλ ηελ ίδηα ηαρύηεηα   


β) ηα απηνθίλεηα έρνπλ ηελ ίδηα επηηάρπλζε 


γ) ε ηαρύηεηα ηνπ Α είλαη κεγαιύηεξε από ηελ ηαρύηεηα 


ηνπ Β 


Μονάδες 4 


Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο                                                


Μονάδες 8 


 


 


Β2. Οη γξαθηθέο παξαζηάζεηο ηνπ κέηξνπ δύν 


νξηδόληηωλ δπλάκεωλ ζε ζπλάξηεζε κε ηε ζέζε 


θαίλνληαη ζην ζρήκα. Οη δπλάκεηο έρνπλ ηελ 


δηεύζπλζε ηνπ άμνλα Ox θαη αζθνύληαη ζε δύν 


κηθξά ζώκαηα (ε θάζε κία ζε δηαθνξεηηθό ζώκα). 


Τα ζώκαηα βξίζθνληαη ζε νξηδόληην δάπεδν, 


αξρηθά ζηε ζέζε x0 = 0 m θαη θηλνύληαη θαηά 


κήθνο ηνπ άμνλα x.   


Α) Να επηιέμεηε ηελ ζωζηή απάληεζε 


Αλ ηα ζώκαηα κεηαηνπίδνληαη  ηόζν, ώζηε νη δπλάκεηο λα έρνπλ ηελ ίδηα ηηκή,  κέζω πνηαο δύλακεο 


κεηαθέξεηαη πεξηζζόηεξε ελέξγεηα ζην  αληίζηνηρν ζώκα; 


α) ηεο δύλακεο (1)       β) ηεο δύλακεο (2)        γ) Καη ζηηο δπν πεξηπηώζεηο ε κεηαθεξόκελε 


ελέξγεηα είλαη ε ίδηα. 


 Μονάδες 4 


Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 


Μονάδες 9 
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A







ΘΔΜΑ  Γ 


 


Μηθξό ζώκα κάδαο m = 2 kg ηε ρξνληθή ζηηγκή tν  = 0 s 


εθηνμεύεηαη κε νξηδόληηα αξρηθή ηαρύηεηα υν = 20 m/s ζε 


νξηδόληην επίπεδν όπωο θαίλεηαη ζην ζρήκα.  


Τν ζώκα νιηζζαίλεη ζην νξηδόληην επίπεδν κε ην νπνίν εκθαλίδεη ζπληειεζηή ηξηβήο νιίζζεζεο μ = 


0,5. Γίλεηαη όηη ε επίδξαζε ηνπ αέξα είλαη ακειεηέα θαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο είλαη g = 


10m/ s
2
  


Να ππνινγίζεηε: 


Γ1) ην κέηξν ηεο επηηάρπλζεο κε ηελ νπνία θηλείηαη ην ζώκα, 


    Μονάδες 5 


Γ2) ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο ηνπ ζώκαηνο ηε ρξνληθή ζηηγκή t1 = 2 s, 


  Μονάδες 5 


Γ3) ηε κεηαηόπηζε ηνπ ζώκαηνο ζην ηειεπηαίν δεπηεξόιεπην ηεο θίλεζήο ηνπ, 


 Μονάδες 8 


Γ4) ην ζπλνιηθό έξγν ηεο ηξηβήο νιίζζεζεο, από ηε ρξνληθή ζηηγκή ηεο εθηόμεπζεο, κέρξη ηε 


ζηηγκή πνπ ζα ζηακαηήζεη ην ζώκα λα θηλείηαη.  


    Μονάδες 7 


 


m 


u0 
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A












ΘΔΜΑ Β 


Β1.  Γύν απηνθίλεηα κε κάδεο  mA  =  4000 Kg θαη  mB  = 1000 Kg  είλαη αξρηθά αθίλεηα ζε  


νξηδόληην δξόκν. Τα απηνθίλεηα  αξρίδνπλ  λα θηλνύληαη ζην δξόκν κε ζηαζεξή επηηάρπλζε.  Η 


ζπληζηακέλε δύλακε πνπ αζθείηαη ζηα δπν απηνθίλεηα έρεη ην ίδην κέηξν 


        Α) Να επηιέμεηε ηελ ζωζηή απάληεζε.  


             Όηαλ ηα απηνθίλεηα έρνπλ δηαλύζεη απόζηαζε  x   θηλνύληαη κε ηαρύηεηεο κέηξνπ υΑ θαη  υΒ   


αληίζηνηρα  γηα ηα νπνία ηζρύεη:  


α)  υA  =  υB                   β)  2υA  =  υB              γ) υA  =2υΒ 


Μονάδες 4 


 Β)  Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή  ζαο. 


Μονάδες 8 


 


Β2.  Παηδηθό ακαμάθη έρεη  κάδα m = 1 Kg θαη  θηλείηαη ζε νξηδόληην δάπεδν. Σην ακαμάθη αζθείηαη 


ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s νξηδόληηα δύλακε κέηξνπ  F = 8 N.  Η γξαθηθή παξάζηαζε ηεο ηαρύηεηάο 


ηνπ ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ ρξόλν δίλεηαη ζην  


δηπιαλό ζρήκα. 


Γπν καζεηέο Α θαη Β ζπδεηνύλ γηα ηνλ ηξόπν 


κε ηνλ νπνίν κπνξνύλ  λα ππνινγίζνπλ ηελ 


επηηάρπλζε ηνπ.  


 


Α) Να επηιέμεηε ηελ ζωζηή απάληεζε. 


Ο Α ζθέθηεηαη λα ππνινγίζεη ηελ 


επηηάρπλζε από ηε γξαθηθή παξάζηαζε  ελώ ν Β από ην ιόγν  
F


m
.  


Τν ζωζηό ηξόπν ππνινγηζκνύ ηεο επηηάρπλζεο   έρεη ζθεθζεί:  


α)   ν καζεηήο Α                   β)  ν καζεηήο Β              γ) θαη νη δπν 


Μονάδες 4 


B) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.  


                 


Μονάδες 9  


 


10


15


5


1 2 3


20


u(m/s)


t (s)


27/05/2014 ΦΥΣΙΚΗ Page 1 of 2


ΑΡΙΣΤΟΒΑΘΜΙΟ 
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ


ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 


A







ΘΔΜΑ  Γ 


Σε έλα θηβώηην κάδαο m = 10 kg, ην νπνίν αξρηθά εξεκεί πάλω ζε νξηδόληην δάπεδν, αξρίδεη ηε 


ρξνληθή ζηηγκή to = 0 s λα αζθείηαη ζηαζεξή νξηδόληηα δύλακε F κέηξνπ 60 N. Η δύλακε παύεη λα 


αζθείηαη ηε ρξνληθή ζηηγκή t1 = 5 s, θαηά ηελ νπνία ε ηαρύηεηα ηνπ θηβωηίνπ είλαη υ1 = 20 m/s. Σηε 


ζπλέρεηα ην θηβώηην νιηζζαίλεη ζην δάπεδν κέρξη πνπ ζηακαηά.  


Γίλεηαη όηη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο είλαη g = 10 m/s
2
 θαη όηη ε αληίζηαζε ηνπ αέξα ζεωξείηαη 


ακειεηέα. 


Να ππνινγίζεηε: 


Γ1) ηελ  επηηάρπλζε ηνπ θηβωηίνπ ζην ρξνληθό δηάζηεκα από to = 0 s έωο t1 = 5 s, 


Μονάδες 4 


Γ2) ηo ζπληειεζηή ηξηβήο νιίζζεζεο κεηαμύ ηνπ θηβωηίνπ θαη ηνπ δαπέδνπ, 


Μονάδες 7 


Γ3) ην έξγν ηεο δύλακεο F



 ζην ρξνληθό δηάζηεκα από to = 0 s έωο t1 = 5 s, 


Μονάδες 7 


Γ4) ην ζπλνιηθό δηάζηεκα πνπ δηάλπζε ην θηβώηην πάλω ζην δάπεδν.  


Μονάδες 7 
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A












ΘΔΜΑ Β 


 Β1.  Δύν  κηθξνί θύβνη  Σ1 θαη Σ2 κε κάδεο m1 θαη m2 όπνπ m2 = 2m1 είλαη αξρηθά αθίλεηνη πάλω ζε 


ιείν νξηδόληην δάπεδν θαη απέρνπλ απόζηαζε d.  Tε ρξνληθή ζηηγκή   t = 0 s αζθνύκε ηαπηόρξνλα 


δπν νξηδόληηεο ζηαζεξέο δπλάκεηο 1F



 ζην θύβν Σ1 θαη 2F



 ζην θύβν Σ2 κε απνηέιεζκα απηνί λα 


θηλεζνύλ πάλω ζηελ ίδηα επζεία ζε αληίζεηεο θαηεπζύλζεηο.                                                                      


        Α)  Να επηιέμεηε ηε ζωζηή πξόηαζε.                                                                        


Αλ νη θύβνη ζπλαληώληαη ζην κέζν ηεο κεηαμύ ηνπο απόζηαζεο γηα ηα κέηξα ηωλ δπλάκεωλ 


1F



 θαη 2F



 ζα ηζρύεη  


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


     Μονάδες 4 


        Β)  Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 


          Μονάδες 8 


                                                                                                                                                        


 


Β2. Έλα απηνθίλεην θηλείηαη επζύγξακκα νκαιά. Έλα αθίλεην πεξηπνιηθό, κόιηο πεξλά ην 


απηνθίλεην από κπξνζηά ηνπ, αξρίδεη λα ην θαηαδηώθεη κε ζηαζεξή επηηάρπλζε.                                                      


         Α)  Να επηιέμεηε ηε ζωζηή πξόηαζε.                                                                         


        Τε ζηηγκή πνπ ην πεξηπνιηθό θζάλεη  ην απηνθίλεην: 


α)  ε ηαρύηεηα ηνπ πεξηπνιηθνύ είλαη ίζε κε ηε ηαρύηεηα ηνπ απηνθηλήηνπ.  


β)  ε ηαρύηεηα ηνπ πεξηπνιηθνύ είλαη δηπιάζηα από ηελ ηαρύηεηα ηνπ απηνθηλήηνπ. 


γ)  ε  ηαρύηεηα ηνπ απηνθηλήηνπ είλαη ηξηπιάζηα από ηε ηαρύηεηα ηνπ πεξηπνιηθνύ.  


Μονάδες 4 


Β)  Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.  


          Μονάδες 9 


 


 


 


 


1F
2


2F1


d
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A







ΘΔΜΑ  Γ 


 


Σην δηπιαλό δηάγξακκα  θαίλεηαη ε 


γξαθηθή παξάζηαζε ηεο ηηκήο ηεο 


ηαρύηεηαο ζε ζπλάξηεζε κε ην 


ρξόλν γηα έλα ζώκα κάδαο m = 2 kg 


πνπ θηλείηαη ζε νξηδόληην 


επζύγξακκν δξόκν.  


 


Γ1) Αληιώληαο πιεξνθνξίεο από ην 


δηάγξακκα λα ππνινγίζεηε ηελ ηηκή 


ηεο επηηάρπλζεο κε ηελ νπνία 


θηλείηαη ην ζώκα ζηα ρξνληθά δηαζηήκαηα 0 s   10 s, 10 s   20 s θαη  20 s   30 s. 


Μονάδες 6 


Γ2) Να θαηαζθεπάζεηε ηε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο ηηκήο ηεο επηηάρπλζεο ηνπ ζώκαηνο ζε 


ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν ζε βαζκνινγεκέλνπο άμνλεο γηα ηo ρξνληθό δηάζηεκα από  0 s   30 s. 


Μονάδες 6 


Γ3) Να ππνινγίζεηε ηε κέζε ηαρύηεηα ηνπ ζώκαηνο γηα ηo ρξνληθό δηάζηεκα από  0 s   30 s. 


Μονάδες 6 


Γ4) Να ππνινγίζεηε ην έξγν ηεο ζπληζηακέλεο δύλακεο γηα ηo ρξνληθό δηάζηεκα από  10 s   30 s.  


Μονάδες 7 


 


 50 


30


0 


20 10 


-30 


      υ(m/s) 


t(s) 
0
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A












ΘΔΜΑ Β 


 


Α) Να επηιέμεηε ηε ζωζηή πξόηαζε. 


ε κηα πεξηνρή θνληά ζην Βόξεην Πόιν (π.ρ. ζην Ρνβαληέκη ηεο Φηιαλδίαο) θαη ζε κηα πεξηνρή θν-


ληά ζηνλ Ιζεκεξηλό (π.ρ. ζηελ Κέλπα), κηα πνζόηεηα ρξπζνύ έρεη: 


α) ηελ ίδηα κάδα θαη δηαθνξεηηθό βάξνο. 


β) ηελ ίδηα κάδα θαη ην ίδην βάξνο. 


γ) ην ίδην βάξνο θαη δηαθνξεηηθή κάδα. 


Μονάδες 4 


Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 


Μονάδες 8 


 


Β2) Έλα απηνθίλεην πνπ θηλείηαη επζύγξακκα θαη νκαιά ζε νξηδόληην δξόκν έρεη θηλεηηθή ελέξγεηα 


ίζε κε Κ. Κάπνηα ρξνληθή ζηηγκή ν νδεγόο αζθώληαο δύλακε ζηα θξέλα, επηβξαδύλεη ην απηνθίλε-


ην νπόηε κέρξη λα ζηακαηήζεη δηαλύεη δηάζηεκα ίζν κε s. 


Α) Να επηιέμεηε ηε ζωζηή πξόηαζε. 


Αλ ην απηνθίλεην θηλείηαη αξρηθά κε δηπιάζηα θηλεηηθή ελέξγεηα θαη ν νδεγόο θξελάξεη αζθώληαο 


ηελ ίδηα δύλακε ζηα θξέλα, ηόηε γηα λα ζηακαηήζεη πξέπεη λα δηαλύζεη δηάζηεκα ίζν κε:: 


α) 2s    β) 3s    γ) 
2


s
   


 


Μονάδες 4 


Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 


Μονάδες 9 


 


ΘΔΜΑ Γ 


 


Έλα θηβώηην κάδαο 20 kg βξίζθεηαη αξρηθά αθίλεην ζε 


έλα ζεκείν νξηδόληηνπ δαπέδνπ, ην νπνίν ζεωξνύκε ωο 


αξρή ηνπ νξηδόληηνπ άμνλα x΄x. Σε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 


αζθείηαη ζην θηβώηην νξηδόληηα δύλακε F , κε θαηεύζπλζε πξνο ηε ζεηηθή θνξά ηνπ άμνλα θαη ην 


θηβώηην αξρίδεη λα νιηζζαίλεη πάλω ζην νξηδόληην δάπεδν πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηεο F . Σν κέηξν 


ηεο δύλακεο κεηαβάιιεηαη κε ηε ζέζε x ηνπ θηβωηίνπ, ζύκθωλα κε ηε ζρέζε 100 20F x  , (όπνπ 


F ζε Ν θαη x ζε m) κέρξη ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ κεδελίδεηαη ην κέηξν ηεο δύλακεο θαη ζηε ζπλέ-


ρεηα θαηαξγείηαη. ην θηβώηην θαηά ηελ νιίζζεζε ηνπ αζθείηαη από ην δάπεδν ζηαζεξή δύλακε 


ηξηβήο κέηξνπ 20 Ν. 


F


x
o 0x 
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A







Γ1) Να πξνζδηνξίζεηε ηε ζέζε ηνπ θηβωηίνπ ζηελ νπνία κεδελίδεηαη ην κέηξν ηεο δύλακεο F . 


Μονάδες 5 


Γ2) Να ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο επηηάρπλζεο ηνπ θηβωηίνπ, ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ βξίζθεηαη ζηε 


ζέζε x1 = 2 m. 


Μονάδες 6 


Γ3) Να ππνινγίζεηε ην έξγν ηεο δύλακεο F , από ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0, κέρξη ηε ζηηγκή πνπ κε-


δελίζηεθε ην κέηξν ηεο. 


Μονάδες 6 


Γ4) Να πξνζδηνξίζεηε ηε ζέζε ζηελ νπνία ην θηβώηην ζα ζηακαηήζεη λα θηλείηαη. 


Μονάδες 8 
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A












ΘΔΜΑ Β 


 


Β1.   Δπν κηθξέο ζθαίξεο Σ1 θαη Σ2  καδώλ m1 θαη m2 αληίζηνηρα κε m2 


= 2m1, αθήλνληαη ηαπηόρξνλα λα πέζνπλ από δπν ζεκεία πνπ βξίζθν-


ληαη ζε ύςε h1 θαη h2 αληίζηνηρα κε h1= 2h2. Η αληίζηαζε ηνπ αέξα 


ζεσξείηαη ακειεηέα θαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο έρεη ζηαζεξή ηηκή 


ίζε κε g.  


      Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε.  


      Αλ  W1 θαη W2  είλαη ηα έξγα ησλ βαξώλ ησλ δύν ζθαηξώλ Σ1 θαη Σ2 


από ην ζεκείν πνπ αθέζεθαλ θαη κέρξη λα θηάζνπλ ζην έδαθνο, ηόηε 


ηζρύεη: 


 


          α) W1 = 2W2       β) W1 = W2            γ) W2  = 2W1     


Μονάδες  4 


Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.          


Μονάδες  8 


 


 


B2. Έλα ζώκα είλαη αξρηθά αθίλεην ζηε ζέζε xν  = 0 m θαη ηε ρξνληθή ζηηγκή tν  = 0 s αξρίδεη λα 


θηλείηαη επζύγξακκα κε ζηαζεξή επηηάρπλζε  a = 4 m/s
2
.   


         Α) Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ηηκέο ησλ κεγεζώλ πνπ ιείπνπλ από ηνλ παξαθάησ πίλαθα. 


Χξνληθή ζηηγκή 


t (s) 


Επηηάρπλζε 


a (m/s
2
) 


Ταρύηεηα 


υ (m/s) 


0 4 0 


2 4  


4 4  


6 4  


Μονάδες 3 


   B) Να ζρεδηάζεηε ζε βαζκνινγεκέλνπο άμνλεο ηε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο επηηάρπλζεο ηνπ 


ζώκαηνο ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα 0 s → 6 s. 


Μονάδες 5 


Γ) Να ππνινγίζεηε ην εκβαδόλ ηνπ ζρήκαηνο πνπ πεξηθιείεηαη κεηαμύ ηνπ νξηδόληηνπ άμν-


λα t θαη ηεο γξακκήο πνπ παξηζηάλεη ηελ επηηάρπλζε, γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από 0 → 6 s. Να 


εμεηάζεηε ηελ ηηκή πνηαλνύ θπζηθνύ κεγέζνπο εθθξάδεη ην εκβαδό πνπ ππνινγίζαηε. 


Μονάδες 5 


h1 


h2 


Σ1 


Σ2 
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A







ΘΔΜΑ  Γ 


 


Μηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg  βξίζθεηαη αξρηθά αθίλεην 


ζε νξηδόληην επίπεδν κε ην νπνίν εκθαλίδεη ζπληειεζηή 


ηξηβήο νιίζζεζεο μ = 0,2. Σην ζώκα, ην νπνίν αξρηθά 


βξίζθεηαη ζηε ζέζε xo = 0 ηνπ νξηδόληηνπ άμνλα x΄x, 


αζθείηαη νξηδόληηα δύλακε F



, ε ηηκή ηεο νπνίαο κεηα-


βάιιεηαη κε ηελ ζέζε x ηνπ θηβσηίνπ, όπσο θαίλεηαη ζην 


δηάγξακκα. Δίλεηαη όηη ε επίδξαζε ηνπ αέξα είλαη ακε-


ιεηέα θαη ε επηηάρπλζεο ηεο βαξύηεηαο είλαη g = 10 


m/s
2
.  


 Να ππνινγίζεηε: 


Γ1) ηελ επηηάρπλζε ηνπ ζώκαηνο ζηελ ζέζε x = 4 m,  


Μονάδες 6 


Γ2) ην έξγν ηεο δύλακεο F



, θαηά ηε κεηαηόπηζε ηνπ ζώκαηνο από ηε ζέζε xν = 0 έσο ηε ζέζε x = 


= 4 m, 


Μονάδες 6 


Γ3) ηελ ελέξγεηα πνπ κεηαηξάπεθε ζε ζεξκόηεηα κέζσ ηνπ έξγνπ ηεο ηξηβήο, θαηά ηε κεηαηόπηζε 


ηνπ ζώκαηνο από ηε ζέζε από xν = 0 m ζηε ζέζε x = 4 m, 


Μονάδες 7 


Γ4) ηελ θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ζώκαηνο ζηελ ζέζε x = 4 m.     


Μονάδες 6 


 


 


F (N) 


x (m) 4 


10 


4 


0 
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A












ΘΕΜΑ  Β 


 


Β1. Δύο μεταλλικές σφαίρες Σ1 και Σ2,  ίσης μάζας,  βρίσκονται στο ίδιο ύψος πάνω από το έδαφος.  


Αφήνουμε τη σφαίρα Σ1 να πέσει ελεύθερα  ενώ ταυτόχρονα  δίνουμε κατακόρυφη αρχική  


ταχύτητα υ0 με φορά προς τα κάτω στη σφαίρα Σ2 .  


Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση                                                   


Αν η αντίσταση του αέρα είναι αμελητέα και η επιτάχυνση της βαρύτητας (g) σταθερή, τότε:  


α) τα έργα που παράγουν τα βάρη των δύο σφαιρών στις παραπάνω κινήσεις είναι ίσα.  


β) οι  δύο σφαίρες φτάνουν ταυτόχρονα στο έδαφος.  


γ) οι  δύο σφαίρες όταν φτάνουν  στο έδαφος έχουν ίσες κινητικές ενέργειες.  


Μονάδες 4 


Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας                                                


Μονάδες 8 


     


 


Β2  Σε ένα κιβώτιο  που αρχικά ηρεμεί 


πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο, αρχίζει τη 


χρονική στιγμή t = 0 να εφαρμόζεται μια 


οριζόντια δύναμη σταθερής κατεύθυνσης, 


το μέτρο της οποίας είναι σταθερό μέχρι 


τη στιγμή t1. Στη συνέχεια το μέτρο της 


δύναμης μειώνεται μέχρι που μηδενίζεται 


τη χρονική στιγμή t2, όπως φαίνεται στο 


διπλανό διάγραμμα. 


Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση                                                   


α) Μέχρι τη χρονική στιγμή t1 το κιβώτιο  εκτελεί 


ευθύγραμμη ομαλή κίνηση. 


β) Μέχρι την στιγμή t1 το σώμα εκτελεί ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση και στην συνέχεια 


επιβραδυνόμενη κίνηση. 


γ) Μετά από τον μηδενισμό της δύναμης το σώμα συνεχίζει να κινείται με σταθερή ταχύτητα. 


Μονάδες 4 


Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας                                                


Μονάδες 9 


   0 


F(N) 


t(s) t1 t
2
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A







ΘΕΜΑ Δ 


 


Μικρό σώμα μάζας m = 10 kg βρίσκεται αρχικά ακίνητο σε οριζόντιο δάπεδο. Ο συντελεστής τρι-


βής ολίσθησης μεταξύ σώματος και δαπέδου 


είναι μ = 0,1. Τη χρονική στιγμή t = 0 s στο 


σώμα αρχίζει να ασκείται οριζόντια δύναμη 


F της οποίας η τιμή μεταβάλλεται με τον 


χρόνο με αποτέλεσμα η τιμή της ταχύτητας 


του σώματος να μεταβάλλεται με το χρόνο 


όπως φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα. 


Δίνεται η επιτάχυνση της βαρύτητας 
2


m
g = 10


s
 και ότι η επίδραση του αέρα θεωρείται αμελητέα. 


Δ1) Να υπολογίσετε την μετατόπιση του σώματος στη χρονική διάρκεια 0→30 sec          


Μονάδες 6 


Δ2) Να σχεδιάσετε σε βαθμολογημένους άξονες το διάγραμμα της τιμής της δύναμης F σε 


συνάρτηση με το χρόνο (F-t) στη χρονική διάρκεια 0→30 s.                  


Μονάδες 7 


Δ3) Να υπολογίσετε την ισχύ της δύναμης F τη χρονική στιγμή t1 = 15 s                        


Μονάδες 6 


Δ4) Να υπολογίσετε το έργο της συνισταμένης των δυνάμεων που ασκούνται στο σώμα στη 


χρονική διάρκεια 5→20 sec                     


Μονάδες 6 


 


20 


0 10 t (s)        


υ (m/s) 


20 30 
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A












ΘΔΜΑ  Β 


Β1. H επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο ζηελ επηθάλεηα ηεο Γεο είλαη g = 9,8 m/s
2
 ελώ ζηελ επηθάλεηα ηνπ 


Δία gΔ  = 25,9 m/s
2
. Οη παξαθάηω δύν ζηήιεο αλαθέξνληαη ζηελ ειθηηθή βαξπηηθή δύλακε πνπ  


αζθεί ν πιαλήηε Δίαο ζε έλαλ αζηξνλαύηε, θαζώο θαη ζηε κάδα ηνπ αζηξνλαύηε, όηαλ βξίζθεηαη 


ζηελ επηθάλεηά ηνπ. 


Α) Να επηιέμεηε ηελ ζωζηή απάληεζε.   


 Δλκηική δύναμε ποσ αζκεί  ο πλανήηες Γίας 


ζηον Αζηροναύηε  


Μάδα ηοσ αζηροναύηε ζηον 


Πλανήηε Γία 


α) 


Μεγαιύηεξε, ζε ζρέζε κε ηελ ειθηηθή δύλακε πνπ 


αζθείηαη ζηνλ αζηξνλαύηε από ηε Γε όηαλ βξίζθε-


ηαη ζηελ επηθάλεηά ηεο 


Ίδηα κε απηήλ ζηε Γε 


β) 


Μεγαιύηεξε, ζε ζρέζε κε ηελ ειθηηθή δύλακε πνπ 


αζθείηαη ζηνλ αζηξνλαύηε από ηε Γε όηαλ βξίζθε-


ηαη ζηελ επηθάλεηά ηεο 


Μεγαιύηεξε από ηε κάδα ηνπ ζηε Γε 


γ) 


Ίζε  κε ηελ ειθηηθή  δύλακε  πνπ αζθείηαη ζηνλ 


αζηξνλαύηε από ηε Γε όηαλ βξίζθεηαη ζηελ επηθά-


λεηά ηεο 


Μεγαιύηεξε από ηε κάδα ηνπ ζηε Γε 


 


Μονάδες 4 


Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.  


Μονάδες 8 


 


Β2. Σώκα πνπ θηλείηαη έρεη θηλεηηθή ελέξγεηα ίζε κε 1 J.  


 Α) Να επηιέμεηε ηελ ζωζηή απάληεζε.   


Aλ ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο ηνπ ζώκαηνο δηπιαζηαζηεί ηόηε ε θηλεηηθή ηνπ ελέξγεηα ζα 


απμεζεί θαηά: 


      α)  3 J  β)  4 J   γ)  Δελ επαξθνύλ ηα ζηνηρεία γηα λα δνζεί απάληεζε 


 


 


Μονάδες 4 


Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.  


Μονάδες 9 
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A







ΘΔΜΑ  Γ 


Έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 5 kg θηλείηαη ζε νξηδόληην  


δάπεδν.  Τε ρξνληθή πνπ ην ζώκα βξίζθεηαη ζηε ζέζε        


x = 0 m ηνπ νξηδόληηνπ πξνζαλαηνιηζκέλνπ άμνλα Οx θαη 


θηλείηαη κε ηαρύηεηα κέηξνπ υ0 = 4 m/s, αζθείηαη ζε απηό, 


κέζω ηεληωκέλνπ ζρνηληνύ, νξηδόληηα δύλακε F



 ίδηαο 


θαηεύζπλζεο κε ηελ ηαρύηεηα 0



.  Η ηηκή ηεο δύλακεο F



 


κεηαβάιιεηαη κε ηε ζέζε όπωο θαίλεηαη ζην δηπιαλό δηάγξακκα. Ο ζπληειεζηήο ηξηβήο νιίζζεζεο 


κεηαμύ ζώκαηνο θαη δαπέδνπ είλαη μ = 0,2.  


Δίλεηαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο 
2


m
g = 10


s
 θαη όηη ε επίδξαζε ηνπ αέξα ζεωξείηαη ακειεηέα. 


Να ππνινγίζεηε:  


Γ1) Τελ ηηκή ηεο επηηάρπλζεο ηνπ ζώκαηνο όηαλ βξίζθεηαη ζηε ζέζε x = 0 m
 
θαη όηαλ βξίζθεηαη 


ζηε ζέζε x = 7,5 m,            


Μονάδες 6 


Γ2) ην έξγν ηεο δύλακεο F



 γηα ηε κεηαηόπηζε από ηε ζέζε x = 0 m κέρξη ηε ζέζε x =5 m,            


Μονάδες 7 


Γ3) ην έξγν ηεο ηξηβήο από ηε ζέζε x = 0 m κέρξη ηε ζέζε x = 5 m,                   


Μονάδες 5 


Γ4) ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο ηνπ ζώκαηνο ζηε ζέζε x = 5 m θαη λα δηθαηνινγήζεηε γηαηί απηή ε  


ηηκή απνηειεί ην κέγηζην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο ηνπ ζώκαηνο θαηά ηελ θίλεζή ηνπ κεηαμύ ηωλ      


ζέζεωλ x = 0 m  θαη x = 7,5 m.                 


 Μονάδες 7 


 


 


)(mx


)(NF


0 


30 


5 


10 
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A












ΘΕΜΑ Β 


 


Β1.  Ο οδηγός ενός αυτοκινήτου φρενάρει όταν βλέπει το πορτοκαλί φως σε ένα σηματοδότη του 


δρόμου, στον οποίο κινείται , με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να επιβραδύνει μέχρι να σταματήσει.             


Α)  Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.                                              


Κατά την διάρκεια της επιβραδυνόμενης κίνησης  


α) η επιτάχυνση   και η ταχύτητα έχουν την ίδια φορά . 


β) η συνισταμένη δύναμη που ασκείται στο αυτοκίνητο έχει αντίθετη φορά  από τη ταχύτητά του  


γ) η συνισταμένη δύναμη που ασκείται στο αυτοκίνητο έχει την ίδια φορά με τη ταχύτητά του  


                                                                                                                                        Μονάδες  4 


Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.                                               


                                                                                                                                        Μονάδες  8   


 


 


Β2.  Ένα κιβώτιο μάζας 2 Kg είναι αρχικά ακίνητο στη 


θέση x = 0 m του άξονα x x′  , πάνω σε λείο οριζόντιο 


δάπεδο.   Στο κιβώτιο ασκείται οριζόντια δύναμη F
��


 που 


έχει τη διεύθυνση του άξονα με αποτέλεσμα αυτό να 


αρχίσει να κινείται κατά τη θετική φορά του άξονα x x′   . 


Το μέτρο της επιτάχυνσης του κιβωτίου σε συνάρτηση με 


την θέση  φαίνεται στο διπλανό διάγραμμα .  


Α)  Να επιλέξτε τη σωστή πρόταση.                                                                                   


α)  η δύναμη που ασκείται στο κιβώτιο έχει μέτρο  


F = 2 N.                                                                                              


β)  η κίνηση του κιβωτίου είναι ευθύγραμμη ομαλή. 


γ)  το έργο της δύναμης F όταν το κιβώτιο έχει μετατοπιστεί  


κατά Δx = 4 m είναι ίσο με 16 J. 


Μονάδες 4 


Β)  Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.                                                                            


Μονάδες 9 


 
    


  


α(m/s
2
) 


  x (m) 


2 


0 4 
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A







ΘΕΜΑ  Δ 


Μεταλλικός κύβος μάζας 5 Kg έλκεται με τη βοήθεια ενός ηλεκτροκινητήρα, πάνω σε ένα 


οριζόντιο διάδρομο. Στον κύβο ασκείται σταθερή οριζόντια δύναμη F
�


 και κινείται ευθύγραμμα με 


σταθερή επιτάχυνση. Με τη βοήθεια συστήματος φωτοπυλών παίρνουμε την πληροφορία ότι το 


μέτρο της ταχύτητας  του κύβου τη χρονική στιγμή to = 0 s είναι ίσο με 2 m/s και τη χρονική στιγμή  


t1 = 2 s είναι ίσο με 12 m/s. Επίσης, έχει μετρηθεί πειραματικά ο συντελεστής τριβής ολίσθησης 


μεταξύ του κύβου και του διαδρόμου και βρέθηκε μ = 0,2.  Δίνεται η επιτάχυνση της βαρύτητας  g 


= 10 m/s2 και ότι η επίδραση του αέρα θεωρείται αμελητέα. 


Να υπολογίσετε: 


Δ1)  το μέτρο της επιτάχυνσης με την οποία κινείται ο κύβος,  


Μονάδες 6 


Δ2) τo διάστημα που διάνυσε ο κύβος στο χρονικό διάστημα to = 0 s → t1 = 2 s . 


Μονάδες 6 


Δ3)  το μέτρο της δύναμης F
�


.  


Μονάδες 7 


Δ4) την ενέργεια που μεταφέρθηκε στον κύβο μέσω του έργου της δύναμης F
�


στο χρονικό 


διάστημα των 2 s καθώς και τη ενέργεια που αφαιρέθηκε  από τη τριβή στο ίδιο χρονικό διάστημα.  


Μονάδες 6 
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A












ΘΔΜΑ  Β 


 


Β1. Κηβώηην κάδαο 500 kg  βξίζθεηαη ζε θαηάζηξωκα θαξαβηνύ. Γεξαλόο κεηαθέξεη ην θηβώηην 


θαηαθόξπθα θαηά 10 m θάηω από ηελ αξρηθή ηνπ ζέζε θαη ην ηνπνζεηεί ζε βαγόλη (δηαδξνκή Ι). 


Σηε ζπλέρεηα ην βαγόλη θηλείηαη ζε επζύγξακκεο νξηδόληηεο ξάγεο θαη κεηαθέξεη ην θηβώηην ζε 


απόζηαζε 100 m από ηε ζέζε πνπ ην ηνπνζέηεζε ν γεξαλόο (δηαδξνκή ΙΙ).  


Α) Να επηιέμεηε ηελ ζωζηή απάληεζε. 


Αλ W1, θαη W2 είλαη ην έξγν πνπ παξάγεηαη από ην βάξνο ηνπ θηβωηίνπ θαηά ηηο δηαδξνκέο 


(Ι) θαη (ΙΙ) αληίζηνηρα,  ηόηε ηζρύεη : 


α) W1 = W2   β) W1 > W2   γ) W1 < W2 


Μονάδες 4     


Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 


Μονάδες 8 


 


Β2. Θέιεηε λα κεηώζεηε ηε δύλακε ηεο ηξηβήο κεηαμύ ελόο «ζπγθξνπόκελνπ απηνθηλήηνπ» ηνπ 


Λνύλα Παξθ, ην νπνίν ζπλεζίδεηε λα νδεγείηε καδί κε έλα θίιν ζαο, θαη ηεο νξηδόληηαο πίζηαο ηνπ 


Λνύλα Πάξθ .   


Α) Να επηιέμεηε ηελ ζωζηή απάληεζε 


Γηα λα πεηύρεηε θάηη ηέηνην ζα πξέπεη: 


α) λα νδεγείηε ην απηνθίλεην κε κεγαιύηεξε ηαρύηεηα, 


β) λα επηιέμεηε ην απηνθίλεην πνπ έρεη ηε κηθξόηεξε βάζε (επηθάλεηα επαθήο), 


γ) λα κελ πάξεηε καδί ζαο ην θίιν ζαο θαη λα νδεγήζεηε κόλνο ζαο ην απηνθίλεην. 


Μονάδες 4 


Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 


Μονάδες 9 
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A







ΘΔΜΑ Γ 


 


Μηθξό ζώκα κάδαο m = 4 kg βξίζθεηαη αξρηθά αθίλεην ζε 


νξηδόληην δάπεδν. Ο ζπληειεζηήο ηξηβήο νιίζζεζεο κεηαμύ 


ζώκαηνο θαη δαπέδνπ είλαη κ= 0,4. Τε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 


ζην ζώκα αζθείηαη νξηδόληηα δύλακε  πνπ ε ηηκή ηεο 


κεηαβάιιεηαη κε ηνλ ρξόλν όπωο θαίλεηαη ζην δηάγξακκα κε 


απνηέιεζκα ην ζώκα λα αξρίζεη λα κεηαθηλείηαη πάλω ζε 


απηό.   


Δίλεηαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο 
2


m
g = 10


s
 θαη όηη ε επίδξαζε ηνπ αέξα ζεωξείηαη ακειεηέα 


Γ1) Να ζρεδηάζεηε ζε βαζκνινγεκέλνπο άμνλεο ην δηάγξακκα επηηάρπλζεο- ρξόλνπ (α-t) γηα ην 


ρξνληθό δηάζηεκα 0→10 sec                                         


                                                                                                                                              Μονάδες 6 


Γ2) Να ζρεδηάζεηε ζε βαζκνινγεκέλνπο άμνλεο ην δηάγξακκα ηαρύηεηαο- ρξόλνπ (υ-t) γηα ην 


ρξνληθό δηάζηεκα 0→10 sec                                        Μονάδες 7 


Γ3)  Να ππνινγίζεηε ην έξγν ηεο δύλακεο  γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα 0→5 sec               


                                                                                                                                              Μονάδες 6 


Γ4)  Να ππνινγίζεηε ην έξγν ηεο ηξηβήο γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα 5→10 sec          


                                                                                                                                              Μονάδες 6 


 


 


5 


40 


10 t(s) 0 


F(N) 
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A












ΘΕΜΑ  Β 


Β1. Μικρή σφαίρα εκτοξεύεται από το έδαφος κατακόρυφα προς τα πάνω. Η επιτάχυνση της 


βαρύτητας (g) είναι σταθερή και ως επίπεδο αναφοράς για τη βαρυτική δυναμική ενέργεια 


θεωρείται το έδαφος. Η   αντίσταση του αέρα είναι αμελητέα.  


Α) Να επιλέξετε την σωστή πρόταση.  


Η γραφική παράσταση της μηχανικής  ενέργειας (Ε) της σφαίρας σε συνάρτηση με το ύψος 


(y) από το σημείο εκτόξευσης έχει τη μορφή του διαγράμματος: 


Μονάδες 4 


Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.  


Μονάδες 8 


 


B2.  Ένα κινητό εκτελεί ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση με επιτάχυνση μέτρου a και 


αρχική ταχύτητα μέτρου υο . Τη χρονική στιγμή  t1 το κινητό έχει αποκτήσει ταχύτητα τριπλάσια 


της αρχικής.  


Α) Από τις παρακάτω τρεις επιλογές να επιλέξετε αυτήν που θεωρείτε σωστή. 


Το μέτρο της επιτάχυνσης του κινητού θα είναι ίσο με: 


              α) ο2


1


υ


t
       β) 


3υ0


1t
   γ)  ο


2t1


υ
       


     Μονάδες 4 


Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.      


Μονάδες 9 


 


E


0 y


E


0 y


E


0 y
(α) (β) (γ)
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A







ΘΕΜΑ Δ 


 


Ένα  σώμα  μάζας  4 Kg , αφήνεται από ύψος h,  πάνω από το έδαφος  και φθάνει στο έδαφος με 


ταχύτητα μέτρου υ = 30 m/s . Η επιτάχυνση της βαρύτητας στη διάρκεια της κίνησης είναι 


σταθερή, με τιμή 
2


m
g = 10  


s
Θεωρήστε ως επίπεδο αναφοράς για τη δυναμική ενέργεια το έδαφος, 


καθώς και την αντίσταση του αέρα αμελητέα 


Δ1)    Να υπολογίσετε το ύψος h .                                                                                


                                                                                                                                              Μονάδες 7                                                                                                                                                          


Δ2)  Να υπολογίσετε  την απόσταση του σώματος από το έδαφος τη στιγμή που κινείται με 


ταχύτητα μέτρου  20 m/s .                                                                                                                                           


                                                                                                                                              Μονάδες 6                                                                                                                  


Δ3)  Να παραστήσετε  γραφικά σε σύστημα βαθμολογημένων αξόνων τo διάστημα που διανύει το 


σώμα σε συνάρτηση με το χρόνο .           


                                                                                                                                              Μονάδες 6                                                                                                                                                         


Δ4)  Να υπολογίσετε  το έργο του βάρους  του σώματος, στο τελευταίο δευτερόλεπτο της κίνησης 


του σώματος . 


                                                                                                                                              Μονάδες 6                                                                                                                                                                                                      
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A












Β ΘΔΜΑ  


 


Β1. Γεξαλόο αζθεί ζηαζεξή θαηαθόξπθε δύλακε κέηξνπ F ζε έλα θηβώηην βάξνπο Β ην νπνίν 


απνθηά θαηαθόξπθε επηηάρπλζε κε θνξά πξνο ηα πάλω θαη κέηξνπ 
3


g
, όπνπ g ε επηηάρπλζε ηεο 


βαξύηεηαο. Σην θηβώηην αζθνύληαη κόλν δύν δπλάκεηο, ε δύλακε ηνπ βάξνπο θαη απηή από ην 


γεξαλό.  


Α) Να επηιέμεηε ηελ ζωζηή απάληεζε. 


     Γηα ηα κέηξα ηωλ δπν δπλάκεωλ ηζρύεη:  


     (α) BF
3


1
   (β) BF


3


4
    (γ) BF


3


2
  


Μονάδες 4 


 


Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.                                              


Μονάδες 8 


 


Β2. Τξείο καζεηέο, εξγαδόκελνη νκαδηθά ζε έλα πείξακα κειέηεο ηεο επζύγξακκεο νκαιά 


επηηαρπλόκελεο θίλεζεο ελόο ακαμηδίνπ, κέηξεζαλ 5 πεηξακαηηθέο ηηκέο ηεο ηαρύηεηαο ηνπ 


ακαμηδίνπ γηα 5 δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο ζηηγκέο. Σηε ζπλέρεηα ν θάζε καζεηήο έθηηαμε ην δηθό ηνπ 


δηάγξακκα ηαρύηεηαο – ρξόλνπ ραξάζζνληαο ηελ αληίζηνηρε επζεία. Τα δηαγξάκκαηα ηωλ καζεηώλ 


θαίλνληαη ζηα παξαθάηω ζρήκαηα.   


 


 


Α) Να επηιέμεηε ηελ ζωζηή απάληεζε:  


                 Η επζεία έρεη ραξαρζεί θαιύηεξα ζην δηάγξακκα                                                   


 α) Ι  β) ΙΙ  γ) ΙΙΙ   


  Μονάδες 4 


Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο θαη ζηε ζπλέρεηα από απηό ην δηάγξακκα λα 


ππνινγίζεηε ηελ επηηάρπλζε ηνπ ακαμηδίνπ. 


Μονάδες 9 
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A







ΘΔΜΑ  Γ 


Σε θηβώηην κάδαο m = 10 kg, ην νπνίν αξρηθά εξεκεί πάλω ζε νξηδόληην δάπεδν, αξρίδεη ηελ ζηηγκή 


t0 = 0 s λα αζθείηαη ζηαζεξή νξηδόληηα δύλακε F



 κέηξνπ 30 Ν, νπόηε ην θηβώηην μεθηλά λα 


νιηζζαίλεη πάλω ζην δάπεδν.  


Ο ζπληειεζηήο ηξηβήο νιίζζεζεο κεηαμύ θηβωηίνπ θαη δαπέδνπ είλαη μ=0,2  θαη ε επηηάρπλζε ηεο 


βαξύηεηαο έρεη κέηξν g = 10 m/s
2
. 


Γ1) Να ππνινγηζζεί ην κέηξν ηεο ηξηβήο πνπ αζθείηαη ζην θηβώηην θαηά ηελ νιίζζεζή ηνπ θαζώο 


θαη ε επηηάρπλζή ηνπ.   


Μονάδες 6 


Γ2) Να ππνινγηζζεί ην έξγν ηεο δύλακεο F



από t0 = 0 s έωο t1 =  4 s. 


Μονάδες 6 


Γ3) Να ππνινγηζζεί ζην παξαπάλω ρξνληθό δηάζηεκα ε ελέξγεηα πνπ κεηαθέξζεθε από ην θηβώηην 


ζην πεξηβάιινλ ηνπ κέζω ηνπ έξγνπ ηεο ηξηβήο.   


Μονάδες 6 


Γ4) Αλ ην δάπεδν ήηαλ ιείν, πόζν ζα ήηαλ ην έξγν ηεο δύλακεο F



γηα ην ίδην ρξνληθό δηάζηεκα 


δειαδή  από t0 = 0 s έωο t1 =  4 s.   


Να ζπγθξίλεηε απηό ην έξγν κε ην έξγν πνπ ππνινγίζαηε ζην εξώηεκα Δ2.  


Μονάδες 7 
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A












 


(N)F


1050


80


40


(s)t


ΘΕΜΑ Β 


 


B1.    Αυτοκίνητο είναι αρχικά ακίνητο σε οριζόντιο  δρομο . Ο οδηγός του αυτοκινήτου  τη χρονική 


στιγμή t=0, πατώντας το γκάζι  αρχίζει να επιταχύνει το αυτοκίνητο με σταθερή επιτάχυνση. Τη 


χρονική στιγμή t1 αφήνει το γκάζι και συνεχίζει την κίνησή του ομαλά  επιβραδυνόμενο μέχρι  να 


σταματήσει τη στιγμή t2 


         Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση 


         α)   Στο χρονικό διάστημα  0→t1  ασκείται σταθερή συνισταμένη δύναμη  αντίρροπη  της 


ταχύτητάς του   


         β)   Στο χρονικό διάστημα t1→t2   ασκείται σταθερή συνισταμένη δύναμη  ομόρροπη της 


ταχύτητάς του   


         γ)   Στο χρονικό διάστημα  0→t1  στο αυτοκίνητο ασκείται σταθερή συνιστάμενη δύναμη  


ομόρροπη της ταχύτητας του  


                                                                                                                                              Μονάδες 4 


Β)  Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας                                                                 


                                                                                                                                    Μονάδες 8   


B2. Ένα σώμα είναι ακίνητο πάνω σε οριζόντιο επίπεδο. Στο 


σώμα τη χρονική στιγμή t0 = 0 s αρχίζει να ασκείται οριζόντια 


δύναμη F, της οποίας το μέτρο σε συνάρτηση με το χρόνο 


φαίνεται στο διάγραμμα. Το σώμα στη χρονική διάρκεια από      


0 s→10 s παραμένει ακίνητο ενώ τη χρονική στιγμή t = 10 s 


αρχίζει να κινείται.  


       Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 


Η δύναμη της τριβής που ασκείται στο σώμα τη χρονική στιγμή t = 10 s  έχει μέτρο 80 Ν.  


Ο ακριβής χαρακτηρισμός για την τριβή αυτή είναι: 


α) Στατική τριβή                   β) Τριβή ολίσθησης             γ) Οριακή τριβή 


      Μονάδες 4 


Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.    


Μονάδες 9 
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A







 


 


ΘΕΜΑ  Δ 


Μεταλλικός κύβος μάζας 5 Kg έλκεται με τη βοήθεια ενός ηλεκτροκινητήρα, πάνω σε ένα 


οριζόντιο διάδρομο. Στον κύβο ασκείται σταθερή οριζόντια δύναμη F
�


 και κινείται ευθύγραμμα με 


σταθερή επιτάχυνση. Με τη βοήθεια συστήματος φωτοπυλών παίρνουμε την πληροφορία ότι το 


μέτρο της ταχύτητας  του κύβου τη χρονική στιγμή to = 0 s είναι ίσο με 2 m/s και τη χρονική στιγμή  


t1 = 2 s είναι ίσο με 12 m/s. Επίσης, έχει μετρηθεί πειραματικά ο συντελεστής τριβής ολίσθησης 


μεταξύ του κύβου και του διαδρόμου και βρέθηκε μ = 0,2.  Δίνεται η επιτάχυνση της βαρύτητας     


g = 10 m/s2 και ότι η επίδραση του αέρα θεωρείται αμελητέα. 


Να υπολογίσετε: 


Δ1)  το μέτρο της επιτάχυνσης με την οποία κινείται ο κύβος.  


Μονάδες 6 


Δ2) τo διάστημα που διάνυσε ο κύβος στο χρονικό διάστημα to = 0 s → t1 = 2 s . 


Μονάδες 6 


Δ3)  το μέτρο της δύναμης F
�


.  


Μονάδες 7 


Δ4) την ενέργεια που μεταφέρθηκε στον κύβο μέσω του έργου της δύναμης F
�


στο χρονικό 


διάστημα των 2 s καθώς και τη ενέργεια που αφαιρέθηκε μέσω του έργου της τριβής στο ίδιο 


χρονικό διάστημα.  


Μονάδες 6 
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A












ΘΔΜΑ Β 


Β1) Μηα νξηδόληηα δύλακε κέηξνπ F αζθείηαη ζε έλα ζώκα κάδαο m1 θαη ην ζώκα θηλείηαη ζε ιείν 


νξηδόληην δάπεδν κε επηηάρπλζε ίζε κε α. Αλ ε ίδηα νξηδόληηα δύλακε αζθεζεί ζε δεύηεξν ζώκα 


κάδαο m2, ηόηε απηό θηλείηαη ζε ιείν νξηδόληην δάπεδν κε επηηάρπλζε ίζε κε 
2


α
.  


Α) Να επηιέμεηε ηε ζωζηή πξόηαζε 


Γηα ηηο κάδεο ηωλ ζωκάηωλ ηζρύεη ε ζρέζε: 


α) m1 = m2   β) m1 = 2m2   γ) 2
1


2


m
m   


Μονάδες 4 


Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 


Μονάδες 8 


 


Β2) Έλα απηνθίλεην θηλείηαη επζύγξακκα θαη επηβξαδύλεηαη κε ζηαζεξή επηβξάδπλζε. Αλ ηε ρξν-


ληθή ζηηγκή t = 0, ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο ηνπ απηνθηλήηνπ είλαη ίζν κε υν, ηόηε γηα λα ζηακαηήζεη 


λα θηλείηαη πξέπεη λα δηαλύζεη δηάζηεκα ίζν κε s1.  


Α) Να επηιέμεηε ηε ζωζηή πξόηαζε. 


Αλ ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0, ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο ηνπ είλαη ίζν κε 2υν, ηόηε ην δηάζηεκα πνπ 


πξέπεη λα δηαλύζεη ην απηνθίλεην γηα λα ζηακαηήζεη, θηλνύκελν πάιη κε ηελ ίδηα ζηαζεξή επηβξά-


δπλζε, είλαη ίζν κε: 


α) s1   β) 2s1   γ) 4s1  


Μονάδες 4 


Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 


Μονάδες 9 
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A







ΘΔΜΑ Γ 


 


Έλα ζώκα κάδαο 10 kg βξίζθεηαη αξρηθά αθίλεην ζε 


νξηδόληην δάπεδν. Τε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 αζθείηαη 


ζ’ απηό νξηδόληηα δύλακε F  ζηαζεξήο θαηεύζπλ-


ζεο, ην κέηξν ηεο νπνίαο κεηαβάιιεηαη κε ην ρξόλν, 


όπωο θαίλεηαη ζην δηπιαλό δηάγξακκα. Ο ζπληειε-


ζηήο ηξηβήο νιίζζεζεο κεηαμύ ηνπ ζώκαηνο θαη ηνπ 


νξηδόληηνπ δαπέδνπ είλαη ίζνο κε μ = 0,2 θαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο είλαη g = 10 m/s
2
. 


Γ1) Να ζρεδηάζεηε έλα απιό ζρήκα ζην νπνίν λα θαίλνληαη όιεο ηηο δπλάκεηο πνπ αζθνύληαη ζην 


ζώκα θαηά ηε δηάξθεηα πνπ αζθείηαη ε δύλακε F  θαη λα ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο ηξηβήο νιίζζε-


ζεο.  


Μονάδες 6 


Γ2) Να πξνζδηνξίζεηε ζε πνην ρξνληθό δηάζηεκα ην ζώκα επηηαρύλεηαη θαη λα αηηηνινγήζεηε ηελ 


απάληεζή ζαο. 


Μονάδες 6 


Γ3) Να ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο ηνπ ζώκαηνο ηε ρξνληθή ζηηγκή t2 = 10 s. 


Μονάδες 6 


Γ4) Να ππνινγίζεηε ηε κέζε ηαρύηεηα ηνπ ζώκαηνο ζηε ρξνληθή δηάξθεηα 0 20  s. 


Μονάδες 7 


 


0 5 10 20


60


(s)t


(N)F 
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A












ΘΔΜΑ  Β 


 


Β1. Γύν θηλεηά Α θαη Β θηλνύληαη 


επζύγξακκα. Η ηηκή ηεο ηαρύηεηάο ηνπο 


κεηαβάιιεηαη κε ην ρξόλν, όπσο 


θαίλεηαη ζην δηάγξακκα. 


Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε. 


α) Σην ρξνληθό δηάζηεκα 0→t1 ηα δπν 


θηλεηά ζα έρνπλ ίζεο κεηαηνπίζεηο. 


β) Τε ρξνληθή ζηηγκή t1 ηα δπν θηλεηά 


ζα έρνπλ ίζεο ηαρύηεηεο θαη ίζεο 


επηηαρύλζεηο. 


γ) Σην ρξνληθό δηάζηεκα 0→t1 ε κεηαηόπηζε ηνπ Β ζα είλαη δηπιάζηα από ηε κεηαηόπηζε ηνπ Α. 


          Μονάδες 4 


Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.                 Μονάδες 8 


 


Β2. Μηθξή ζηδεξέληα ζθαίξα κάδαο m βξίζθεηαη αξρηθά ζην έδαθνο. Η ζθαίξα εθηνμεύεηαη 


θαηαθόξπθα πξνο ηα πάλσ κε αξρηθή ηαρύηεηα κέηξνπ υ0. Η αληίζηαζε ηνπ αέξα λα ζεσξεζεί 


ακειεηέα.  


Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε. 


Η θηλεηηθή ελέξγεηα πνπ ζα έρεη ε ζθαίξα θηάλνληαο μαλά ζην έδαθνο ζα είλαη: 


α) ίζε κε ηελ πνζόηεηα  


β) κηθξόηεξε από ηελ πνζόηεηα  


γ) κεγαιύηεξε από ηελ πνζόηεηα  


          Μονάδες 4 


Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο                 Μονάδες 9 
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A







ΘΔΜΑ  Γ 


 


Ο γεξαλόο κηαο εηαηξείαο κεηαθνξώλ αζθώληαο θαηαθόξπθε πξνο ηα πάλσ δύλακε F



ζε έλα 


πιπληήξην κάδαο m=100Kg ην θαηεβάδεη θαηαθόξπθα, από ηνλ 4
ν
 όξνθν κηαο πνιπθαηνηθίαο ζην 


έδαθνο. Τν πιπληήξην μεθηλώληαο ηε ζηηγκή to=0 από ηελ εξεκία επηηαρύλεηαη νκαιά σο ηε ζηηγκή 


t1=2s, ζηελ νπνία απνθηά ηαρύηεηα 2m/s. Σηε ζπλέρεηα δηαηεξεί απηήλ ηελ ηαρύηεηα ζηαζεξή, σο 


ηελ ζηηγκή t2=8s. Σηε ζπλέρεηα επηβξαδύλεηαη νκαιά κέρξη λα ζηακαηήζεη αθξηβώο ζην έδαθνο ηε 


ζηηγκή t3=10s. Γίλεηαη όηη ε αληίζηαζε αέξα ακειεηέα θαη g=10m/s
2


. 


Γ1) Να ζρεδηάζεηε ζε βαζκνινγεκέλνπο άμνλεο ην δηάγξακκα ηνπ κέηξνπ ηεο ηαρύηεηαο ηνπ 


πιπληεξίνπ ζπλαξηήζεη ηνπ ρξόλνπ.  


Μονάδες 5 


Γ2) Να ππνινγηζζεί ην ύςνο από ην νπνίν μεθίλεζε λα θαηεβαίλεη ην πιπληήξην.  


Μονάδες 5 


Γ3) Να ππνινγηζζεί ην κέηξν ηεο F



ηηο ρξνληθέο ζηηγκέο 1s, 5s θαη 9s.  


Μονάδες 9 


Γ4) Να ππνινγηζζεί ην έξγν ηνπ βάξνπο θαη ην έξγν ηεο F



γηα ηε ζπλνιηθή κεηαηόπηζε.  


Μονάδες 6 
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A












ΘΕΜΑ  Β 


 


Β1. Η ταχύτητα διάδοσης του ήχου στον αέρα είναι ίση με 340m/s.  


Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση                                                   


Αν βρίσκεστε 1190 m μακριά από σημείο που ξεσπά κεραυνός, θα ακούσετε τη βροντή που τον 


ακολουθεί: 


α) μετά από 3 s   β) μετά από 3,5 s   γ) μετά από 4 s 


Μονάδες 4 


Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας                                                


Μονάδες 8 


 


Β2. Ένα φορτηγό και ένα Ι.Χ. επιβατηγό αυτοκίνητο κινούνται με ταχύτητες ίσου μέτρου σε 


ευθύγραμμο, οριζόντιο δρόμο. Κάποια χρονική στιγμή οι οδηγοί τους εφαρμόζουν τα φρένα 


προκαλώντας και στα δύο οχήματα συνισταμένη δύναμη ίδιου μέτρου και αντίρροπη της ταχύτητας 


τους.  


Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση                                                   


Το όχημα που θα διανύσει μεγαλύτερο διάστημα από τη στιγμή που άρχισε να επιβραδύνεται, μέχρι 


να σταματήσει είναι:  


α)  το φορτηγό. 


β)  το Ι.Χ. επιβατηγό.  


γ)  κανένα από τα δύο, αφού θα διανύσουν το ίδιο διάστημα. 


Μονάδες 4 


Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας                                                


Μονάδες 9 
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A







ΘΕΜΑ  Δ 


 


Σε ένα εργοστάσιο τα προϊόντα που παράγονται 


συσκευάζονται σε κιβώτια. Η συνολική μάζα κάθε 


κιβωτίου με τα προϊόντα που περιέχει είναι   m = 10 kg. 


Κάθε κιβώτιο τοποθετείται στο άκρο ενός οριζόντιου 


διαδρόμου, για τον οποίο γνωρίζουμε ότι ο συντελεστής 


τριβής ολίσθησης μεταξύ αυτού και του κιβωτίου είναι 0,2. 


Σε ένα αρχικά ακίνητο κιβώτιο ασκείται οριζόντια δύναμη, 


μέσω ενός εμβόλου, της οποίας η τιμή μεταβάλλεται με τη 


θέση του κιβωτίου όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα. Η 


δύναμη παύει να ασκείται όταν το κιβώτιο μετατοπιστεί κατά 4 m. Το κιβώτιο στη συνέχεια 


ολισθαίνει επιβραδυνόμενο μέχρι που σταματά Δίνεται η επιτάχυνση της βαρύτητας ίση με 


2


m
g=10


s
 και ότι  η αντίσταση του αέρα είναι αμελητέα..  


Να υπολογισθούν: 


Δ1) Το μέτρο της τριβής ολίσθησης.  


Μονάδες 6 


Δ2) Το έργο της δύναμης που ασκεί το έμβολο στο κιβώτιο για μετατόπιση κατά 4m.  


Μονάδες 6 


Δ3) Η ταχύτητα του κιβωτίου τη στιγμή που παύει να ασκείται η δύναμη του εμβόλου.  


Μονάδες 7 


Δ4) Το χρονικό διάστημα της επιβράδυνσης του κιβωτίου       


Μονάδες 6 


 


 


F(N) 


x(m) 4 


50 


30 


0 
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A












64 


0 2 1 3 


 


(N) 


x (m) 


ΘΔΜΑ  Β 


 


Β1) Έλα κε επαλδξσκέλν αεξνζθάθνο ηεο Πνιεκηθήο Αεξνπνξίαο βγαίλεη από ην ππόζηεγν ηνπ, 


απνγεηώλεηαη, πεξηπνιεί, πξνζγεηώλεηαη θαη μαλακπαίλεη ζην ππόζηεγν. Οη ηερληθνί ιακβάλνπλ ηα 


δεδνκέλα πνπ θαηέγξαςαλ νη αηζζεηήξεο ηνπ θαη βιέπνπλ πσο ην δηάζηεκα πνπ δηήλπζε ήηαλ 


2,7∙10
5
 m θαη ν ρξόλνο πνπ πέξαζε από ηελ έμνδν ηνπ έσο ηε είζνδν ηνπ ζην ππόζηεγν ήηαλ 3 ώ-


ξεο. 


Α) Από ηηο παξαθάησ ηξεηο επηινγέο, λα επηιέμεηε απηήλ πνπ ζεσξείηε ζσζηή. 


α) ε κέζε ηαρύηεηα ηνπ αεξνζθάθνπο ήηαλ 90 km/h θαη ε κεηαηόπηζε ηνπ 270 km 


β) ε κέζε ηαρύηεηα ηνπ αεξνζθάθνπο ήηαλ 0 km/h θαη ε κεηαηόπηζε ηνπ 0 km 


γ) ε κέζε ηαρύηεηα ηνπ αεξνζθάθνπο ήηαλ 90 km/h θαη ε κεηαηόπηζε ηνπ 0 km 


Μονάδες 4 


Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 


Μονάδες 8 


 


 


B2. Σε θηβώηην πνπ αξρηθά εξεκεί ζε ιείν νξηδόληην δάπεδν 


αζθείηαη νξηδόληηα δύλακε  θαη απηό αξρίδεη λα θηλείηαη 


επζύγξακκα θαηά κήθνο ηνπ άμνλα x΄x. Σηε δηπιαλή εηθόλα 


θαίλεηαη ην δηάγξακκα ηνπ κέηξνπ ηεο δύλακεο ζε ζπλάξ-


ηεζε κε ηε ζέζε ηνπ ζώκαηνο. Γλσξίδεηε αθόκε πσο θαηά ηε 


δηάξθεηα ηνπ πξώηνπ δεπηεξνιέπηνπ ηεο θίλεζεο ηνπ ην θη-


βώηην κεηαηνπίζηεθε δύν κέηξα.  


Α) Από ηηο παξαθάησ ηξεηο επηινγέο, λα επηιέμεηε απηήλ πνπ ζεσξείηε ζσζηή. 


α) Τν θηβώηην έρεη κάδα 16 Κg θαη ηε ζηηγκή πνπ έρεη κεηαηνπηζηεί 3m ε θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ εί-


λαη ίζε κε 96 J. 


β) Τν θηβώηην έρεη κάδα 16 Κg θαη ηε ζηηγκή πνπ έρεη κεηαηνπηζηεί 3m ε θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ εί-


λαη ίζε κε 160 J. 


γ) Τν θηβώηην έρεη κάδα 32 Κg θαη ηε ζηηγκή πνπ έρεη κεηαηνπηζηεί 3m ε θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ εί-


λαη ίζε κε 160 J. 


Μονάδες 4 


Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 


Μονάδες 9 
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A







ΘΔΜΑ  Γ 


 


Σώκα κάδαο m=3Kg θηλείηαη επζύγξακκα 


θαηά κήθνο ηνπ άμνλα x΄x. Σην δηπιαλό 


ζρήκα παξνπζηάδεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε 


ηεο ηαρύηεηάο ηνπ ζε ζρέζε κε ην ρξόλν. Τε 


ρξνληθή ζηηγκή t0 =0 s ην ζώκα βξίζθεηαη 


ζηε ζέζε x0=+5m. 


Γ1) Να ππνινγηζζεί ε ζέζε ηνπ ζώκαηνο ηε ρξνληθή ζηηγκή 10s.  


Μονάδες 6 


Γ2) Να γίλεη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο ηηκήο ηεο ζπληζηακέλεο δύλακεο ΣF πνπ αζθείηαη ζην ζώ-


κα  ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν. 


Μονάδες 6 


Γ3) Να βξεζεί ε ζέζε ηνπ ζώκαηνο ηε ρξνληθή ζηηγκή 18s θαζώο θαη ην δηάζηεκα πνπ απηό δηέλπ-


ζε ζην ρξνληθό δηάζηεκα 0s→18s. 


Μονάδες 7 


Γ4) Να ππνινγηζηεί ην έξγν ηεο ζπληζηακέλεο δύλακεο ΣF ζην ρξνληθό δηάζηεκα  5s→13s 


Μονάδες 6 


 


π (m/s) 


10 


-6 


t(s) 5 10 


18 13 
0 
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A












ΘΔΜΑ  Β 


 


Β1.  Έλα απηνθίλεην θαη έλα πνδήιαην βξίζθνληαη ζηακαηεκέλα κπξνζηά από έλα θωηεηλό 


ζεκαηνδόηε. Τε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s ν θωηεηλόο ζεκαηνδόηεο γίλεηαη πξάζηλνο νπόηε ην 


απηνθίλεην θαη ην πνδήιαην μεθηλνύλ ηαπηόρξνλα θηλνύκελα επζύγξακκα κε ζηαζεξή επηηάρπλζε.  


Α) Να επηιέμεηε ηε ζωζηή απάληεζε                                                   


Τε ρξνληθή ζηηγκή t1 ην απηνθίλεην απέρεη από ην ζεκαηνδόηε ηεηξαπιάζηα απόζηαζε από απηή 


πνπ απέρεη ην πνδήιαην. Σπκπεξαίλνπκε όηη ε επηηάρπλζε ηνπ απηνθηλήηνπ ζπγθξηηηθά κε εθείλε 


ηνπ πνδειάηνπ έρεη κέηξν: 


α) δηπιάζην            β) ηεηξαπιάζην                  γ) νθηαπιάζην.               


 Μονάδες 4 


Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο                                                


Μονάδες 8 


 


Β2. Κηβώηην αξρίδεη ηελ t = 0 λα θηλείηαη επζύγξακκα ζε νξηδόληην δάπεδν θαη ε ηηκή ηεο ηαρύηεηαο 


ηνπ δίδεηαη από ηε ζρέζε  υ = 5t (SI) γηα t ≥ 0  


Α) Να επηιέμεηε ηελ ζωζηή απάληεζε                                                   


Η ηηκή ηεο ζπληζηακέλεο ηωλ δπλάκεωλ πνπ αζθνύληαη ζην θηβώηην:  


α) ειαηηώλεηαη κε ην ρξόλν     β) απμάλεηαη κε ην ρξόλν     γ) παξακέλεη ζηαζεξή  


Μονάδες 4     


  Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο                                                


Μονάδες 9 
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A







ΘΔΜΑ Γ  


 


Απηνθίλεην κάδαο 900 Kg  είλαη αξρηθά αθίλεην. Τε ρξνληθή ζηηγκή  t0 = 0 s αξρίδεη λα 


επηηαρύλεηαη    κε ζηαζεξή επηηάρπλζε  θαη απνθηά ηαρύηεηα κέηξνπ  25 m/s ηε ρξνληθή ζηηγκή  t1= 


5 s.  


Γ1)  Να ππνινγίζεηε ηελ ζπληζηακέλε δύλακε πνπ επηηαρύλεη  ην απηνθίλεην   


Μονάδες  6 


Γ2)  Να ππνινγίζεηε ηελ ηαρύηεηα ηνπ απηνθηλήηνπ ηηο ρξνληθέο ζηηγκέο t2 = 4 s θαη t3 = 6 s  


Μονάδες  6 


Γ3)  Να θαηαζθεπάζεηε ηε γξαθηθή παξάζηαζε ηαρύηεηαο – ρξόλνπ, ζε βαζκνινγεκέλν ζύζηεκα 


αμόλωλ   γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα  0 →5s 


Μονάδες  6 


Γ4)   Αλ Ρ1 θαη Ρ2  ε κέζε ηζρύο   ηεο ζπληζηακέλεο  δύλακεο πνπ επηηαρύλεη ην  απηνθίλεην ζηε 


δηάξθεηα ηνπ 5
νπ


  θαη  6
νπ 


 δεπηεξνιέπηνπ  ηεο θίλεζεο ηνπ  αληίζηνηρα, λα δείμεηε όηη Ρ1 = 
9


11
 Ρ2. 


Μονάδες  7 
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A












ΘΔΜΑ Β 


 


Β1.   Γύν κεηαιιηθέο ζθαίξεο Σ1 θαη Σ2, κε κάδεο m1 θαη m2 αληίζηνηρα,  κε m2 > m1 αθήλνληαη λα 


εθηειέζνπλ ειεύζεξε πηώζε από ην ίδην ύςνο πάλσ από ηελ επηθάλεηα ηεο Γεο.  


Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε.                                                  


α) Τν βάξνο ηεο Σ2 είλαη κεγαιύηεξν από απηό ηεο Σ1 θαη ζπλεπώο ε Σ2 θηλείηαη κε επηηάρπλζε 


κεγαιύηεξε από απηήλ ηεο Σ1. 


β) Οη δύν ζθαίξεο θηλνύληαη κε ίζεο επηηαρύλζεηο θαη θηάλνπλ ηαπηόρξνλα ζην έδαθνο έρνληαο ίζεο 


ηαρύηεηεο. 


γ) Η βαξύηεξε ζθαίξα θηάλεη πξώηε ζην έδαθνο θαη κε ηαρύηεηα κεγαιύηεξε από ηελ ειαθξύηεξε  


Μονάδες 4 


Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο                                                


Μονάδες 8 


      


 


Β2. Έλα απηνθίλεην κεηαθηλείηαη επζύγξακκα ζε 


νξηδόληην δξόκν. Σην δηπιαλό δηάγξακκα 


παξηζηάλεηαη γξαθηθά ε ηηκή ηεο ηαρύηεηαο ζε 


ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν.   


Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε                                                   


Aπό ην δηάγξακκα απηό ζπκπεξαίλνπκε όηη : 


α) Τν απηνθίλεην θηλείηαη κε ζηαζεξή επηηάρπλζε 


κέηξνπ α = 2 m/s
2
   


β) H κεηαηόπηζε ηνπ απηνθίλεηνη ζην ρξνληθό δηάζηεκα 0 40 s  είλαη  ίζε κε 800 m  


γ) Η  κέζε ηαρύηεηα ηνπ απηνθηλήηνπ  ζην ρξνληθό δηάζηεκα  0 40 s  είλαη ίζε κε 10 m/s 


 Μονάδες 4 


Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο                                                


Μονάδες 9 


      


υ(m/s) 


t(s)    0 


  20 


40 
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A
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Γύν κεηαιιηθνί θύβνη Σ1 θαη Σ2 κε κάδεο m1 = 


5 kg θαη m2 = 10 kg  θηλνύληαη  πάλσ ζε 


νξηδόληην δάπεδν θαηά κήθνο κηαο επζείαο ν 


έλαο πξνο ηνλ άιιν. Τε ρξνληθή ζηηγκή  t = 0 


s βξίζθνληαη ζηα ζεκεία Α, Β ηνπ νξηδόληηνπ δαπέδνπ, έρνπλ ηαρύηεηεο ίδηαο δηεύζπλζεο θαη 


αληίζεηεο θνξάο κέηξνπ π1=5m/s  θαη  π2=3m/s αληίζηνηρα θαη απέρνπλ κεηαμύ ηνπο απόζηαζε S. 


Γπν εξγάηεο ζπξώρλνπλ ηνπο θύβνπο Σ1 θαη Σ2 αζθώληαο ζε απηνύο νξηδόληηεο δπλάκεηο 
1F θαη 


2F , 


όπσο παξηζηάλεηαη ζην ζρήκα, κε κέηξα F1 = 20 Ν θαη F2 = 60 N αληίζηνηρα, νη νπνίεο έρνπλ ηε 


δηεύζπλζε ηεο επζείαο πνπ νξίδνπλ ηα ζεκεία Α, Β. Ο ζπληειεζηήο ηξηβήο κεηαμύ  δαπέδνπ  θαη 


θάζε θύβνπ είλαη μ = 0,4 θαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο είλαη g=10m/s
2
  


Γ1)  Να ππνινγίζεηε θαη λα ζρεδηάζεηε ηε δύλακε ηξηβήο πνπ δέρεηαη θάζε θύβνο  


Μονάδες 6 


Γ2) Να ραξαθηεξίζεηε ην είδνο  ηεο  θίλεζεο πνπ εθηειεί θάζε θύβνο 


Μονάδες 6 


Γ3) Να ππνινγίζεηε ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ νη δύν θύβνη ζα απνθηήζνπλ ηαρύηεηεο ίζνπ κέηξνπ κε 


ηελ πξνϋπόζεζε όηη ε απόζηαζε S είλαη ηέηνηα ώζηε νη θύβνη λα κε ζπγθξνύνληαη. 


Μονάδες 6 


Γ4) Να ππνινγίζεηε ηε ζπλνιηθή ελέξγεηα πνπ κεηαθέξζεθε ζηνλ θύβν Σ2 από ηνλ εξγάηε πνπ ηνλ 


ζπξώρλεη από ηελ ζηηγκή t = 0 s έσο ηε ζηηγκή πνπ νη δπν θύβνη απνθηνύλ ηαρύηεηα ίζνπ κέηξνπ 


Μονάδες 7 


 


 


S 


S


S
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27/05/2014 ΦΥΣΙΚΗ Page 2 of 2


ΑΡΙΣΤΟΒΑΘΜΙΟ 
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ


ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 


A












ΘΕΜΑ  Β 


Β1.  Κιβώτιο βρίσκεται αρχικά ακίνητο σε λείο οριζόντιο δάπεδο στη θέση x = 0 m. Τη 


χρονική στιγμή t = 0 s ένας εργάτης σπρώχνει και κινεί το κιβώτιο ασκώντας σε αυτό σταθερή 


οριζόντια δύναμη.  


A) Αν με x συμβολίσουμε τη θέση και με Κ την αντίστοιχη κινητική ενέργεια του κιβωτίου 


να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα:  


Θέση 


Κινητική 


ενέργεια 


x K 


2x  


 3K 


Μονάδες 4 


Β) Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.                                                


Μονάδες 8         


Β2. Κιβώτιο βρίσκεται ακίνητο σε λείο οριζόντιο επίπεδο. 


Τη χρονική στιγμή t = 0 s στο κιβώτιο ασκείται οριζόντια 


δύναμη η τιμή της οποίας σε συνάρτηση με το χρόνο 


δίνεται από το διάγραμμα που παριστάνεται στη διπλανή 


εικόνα, οπότε το κιβώτιο αρχίζει να κινείται κατά τη 


θετική φορά του άξονα x΄x. 


Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 


Τη χρονική στιγμή t = 3 s, 


α) το κιβώτιο εξακολουθεί να κινείται κατά τη θετική φορά του άξονα x΄x      


β) ακινητοποιείται       


γ) το κιβώτιο κινείται κατά την αρνητική φορά του άξονα x’x        


 Μονάδες 4 


  Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. 


Μονάδες 9 
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A







ΘΕΜΑ  Δ 


Επιβατικό αυτοκίνητο κινείται σε οριζόντιο δρόμο με σταθερή ταχύτητα 0


m
υ 20


s
 . Η μοναδική 


δύναμη F που ασκείται στο αυτοκίνητο με κατεύθυνση αντίθετη της ταχύτητάς του είναι η 


αντίσταση του αέρα η οποία έχει μέτρο 1000 Ν. Λόγω της απροσεξίας του οδηγού το αυτοκίνητο 


πέφτει πάνω σε σταθμευμένο φορτηγό και ακινητοποιείται. Ο οδηγός που έχει μάζα m = 80 Kg 


φοράει τη ζώνη ασφαλείας η οποία του επιτρέπει να κινηθεί οριζόντια προς τα εμπρός, σε σχέση με 


την αρχική του θέση στο κάθισμα, και να ακινητοποιηθεί τελικά σε χρονικό διάστημα 0,02 s.  


Αν η τριβή του οδηγού με το κάθισμα θεωρηθεί αμελητέα να υπολογίσετε:  


Δ1) την ισχύ που αναπτύσσει το αυτοκίνητο όταν κινείται με σταθερή ταχύτητα. 


Μονάδες 7 


Δ2) την τιμή της επιβράδυνσης του οδηγού κατά τη διάρκεια της επιβραδυνόμενης κίνησής του.  


Μονάδες 6 


Δ3) το μέτρο της σταθερής δύναμης 1F  που ασκείται από τη ζώνη ασφαλείας στον οδηγό. 


Μονάδες 6 


Δ4) το έργο της δύναμης 1F  που ασκεί η ζώνη στον οδηγό μέχρι να ακινητοποιηθεί ο οδηγός. 


Μονάδες 6 
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A












ΘΔΜΑ Β 


 


Β1)   Σηελ δηπιαλή εηθόλα θαίλεηαη έλαο καζεηήο πνπ αζθεί 


δύλακε κέηξνπ F ζε έλα απηνθίλεην θαη πξνζπαζεί λα ην κε-


ηαθηλήζεη, όκωο απηό όπωο θαη ν καζεηήο, παξακέλεη αθίλε-


ην.  


Να ζρεδηάζεηε ηηο δπλάκεηο πνπ αζθνύληαη ζην καζεηή θαη λα δηαθξίλεηαη πνηεο από ηηο δπλάκεηο 


πνπ ζρεδηάζαηε είλαη δπλάκεηο από επαθή θαη πνηεο είλαη δπλάκεηο από απόζηαζε. 


Μονάδες 12 


  


Β2)   Έλα απηνθίλεην θηλείηαη επζύγξακκα ζε νξηδόληην δξόκν θαη επηβξαδύλεηαη κε ζηαζεξή επη-


βξάδπλζε. Αλ ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0, ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο ηνπ απηνθηλήηνπ είλαη ίζν κε υν, 


ηόηε γηα λα ζηακαηήζεη ην απηνθίλεην λα θηλείηαη πξέπεη λα δηαλύζεη δηάζηεκα ίζν κε s1.  


Α) Να επηιέμεηε ηε ζωζηή πξόηαζε. 


Αλ ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0, ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο ηνπ απηνθηλήηνπ είλαη ίζν κε 2υν, ηόηε ην δηά-


ζηεκα πνπ πξέπεη λα δηαλύζεη γηα λα ζηακαηήζεη είλαη ίζν κε: 


α) s1   β) 2s1   γ) 4s1  


Μονάδες 4 


Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 


Μονάδες 9 


 


ΘΔΜΑ Γ 


 


Έλα ζώκα κάδαο 20 kg βξίζθεηαη αξρηθά αθίλεην ζε νξηδόληην δά-


πεδν κε ην νπνίν εκθαλίδεη ζπληειεζηή ηξηβήο νιίζζεζεο ίζν κε μ 


= 0,4. Τε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 αζθείηαη ζην ζώκα νξηδόληηα δύλα-


κε F  ζηαζεξήο θαηεύζπλζεο, ην κέηξν ηεο νπνίαο κεηαβάιιεηαη 


κε ην ρξόλν, όπωο θαίλεηαη ζην δηπιαλό δηάγξακκα, από ηε ρξνλη-


θή ζηηγκή t = 0 κέρξη ηε ρξνληθή ζηηγκή t1 = 10 s, όπνπ ε δύλακε 


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


Γ1) Να ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο ηξηβήο νιίζζεζεο κεηαμύ ηνπ ζώκαηνο θαη ηνπ δαπέδνπ. 


Μονάδες 5 


Γ2) Να ππνινγίζεηε ηελ επηηάρπλζε ηνπ ζώκαηνο, ζηα ρξνληθά δηαζηήκαηα 0 5 s θαη 5 10 s . 


Μονάδες 6 


0 5 10


160


(s)t


(N)F 


80
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A







Γ3) Να ζρεδηάζεηε ζε ζύζηεκα βαζκνινγεκέλωλ αμόλωλ ην δηάγξακκα ηεο ηαρύηεηαο ηνπ ζώκα-


ηνο ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν, από ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0, κέρξη ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ κεδελίδε-


ηαη ε θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ζώκαηνο. 


Μονάδες 8 


Γ4) Να ππνινγίζεηε ηε κεηαηόπηζε ηνπ ζώκαηνο ζηε ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ 6
νπ


 δεπηεξνιέπηνπ ηεο 


θίλεζεο ηνπ. 


Μονάδες 6 
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A












 


ΘΔΜΑ  Β 


 


Β1.   Μηα ζθαίξα κάδαο m βάιιεηαη από ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο θαηαθόξπθα πξνο ηα πάλσ.  


        Η ζθαίξα θηάλεη ζην κέγηζην ύςνο  h θαη επηζηξέθεη ζην έδαθνο.  


Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε. 


Αλ γλσξίδεηε όηη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο είλαη ζηαζεξή θαη ε επίδξαζε ηνπ 


αέξα ζεσξείηαη ακειεηέα ηόηε ην έξγν ηνπ βάξνπο ηεο ζθαίξαο θαηά ηε ζπλνιηθή 


θίλεζή ηεο  είλαη ίζν κε: 


        α) mgh                  β) 0                     γ)  2mgh 


Μονάδες 4 


Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.                                                


Μονάδες 8         


 


 


Β2. Απηνθίλεην θηλείηαη ζε επζύγξακκν δξόκν. Σηε    


δηπιαλή εηθόλα παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο 


ηηκήο ηεο ηαρύηεηαο ηνπ απηνθηλήηνπ ζε ζπλάξηεζε κε 


ην ρξόλν.  


     Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε. 


Η κεηαηόπηζε ηνπ απηνθηλήηνπ θαηά ην ρξνληθό 


δηάζηεκα από 0 s - 30 s είλαη: 


         α) +300 m             β) +600 m           γ) –300 m               


Μονάδες 4 


     B) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 


Μονάδες 9 
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A
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Μηθξό ζώκα κάδαο m = 2 kg βξίζθεηαη αξρηθά αθίλεην ζε  νξηδόληην επίπεδν κε ην νπνίν εκθαλίδεη 


ζπληειεζηή ηξηβήο νιίζζεζεο μ = 0,5. Τε ρξνληθή ζηηγκή tν = 0 s, ζην ζώκα  αξρίδεη λα αζθείηαη 


ζηαζεξή νξηδόληηα δύλακε F



 κέηξνπ 30 N κέρξη ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 3 s, νπόηε παύεη λα αζθεί-


ηαη ε δύλακε F



. Δίλεηαη όηη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο είλαη g = 10 m/s
2
.  Η επίδξαζε ηνπ αέξα 


είλαη ακειεηέα. 


Να ππνινγίζεηε: 


Γ1) ην κέηξν ηεο ηξηβήο νιίζζεζεο,  


Μονάδες 6 


Γ2) ην έξγν ηεο δύλακεο F  ζηε ρξνληθή δηάξθεηα πνπ αζθείηαη ζην ζώκα,  


Μονάδες 6 


Γ3) ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ ην ζώκα ζα ζηακαηήζεη λα θηλείηαη, 


Μονάδες 6 


Γ4) ηε κεηαηόπηζε ηνπ ζώκαηνο από ηε ρξνληθή ζηηγκή tν = 0 s κέρξη λα ζηακαηήζεη  


      ηελ θίλεζε ηνπ.  


Μονάδες 7 


 


m 
F
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A












ΘΔΜΑ Β 


Β1)  Καηά ηελ εθηέιεζε κηαο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο γηα ηε κειέηε ηεο επζύγξακκεο θίλεζεο, 


θωηνγξαθήζακε κηα ζθαίξα ζε δηάθνξεο ζέζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θίλεζήο ηεο θαη πήξακε ηελ 


παξαθάηω εηθόλα. Σηελ εηθόλα απηή θαίλεηαη ε ζέζε ηεο ζθαίξαο ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0, θαζώο 


θαη νη δηαδνρηθέο ηεο ζέζεηο ζε ίζα ρξνληθά δηαζηήκαηα, όπνπ ην θαζέλα είλαη ίζν κε 0,1 s. 


 


 


 


Β2)  Σε έλα θηβώηην πνπ αξρηθά εξεκεί ζε ιείν νξηδόληην δάπεδν 


έλαο καζεηήο αζθεί νξηδόληηα δύλακε F , ε αιγεβξηθή ηηκή ν-


πνίαο κεηαβάιιεηαη ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν, όπωο θαίλεηαη 


ζην δηπιαλό δηάγξακκα. 


Α) Να επηιέμεηε ηε ζωζηή πξόηαζε. 


Η θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ θηβωηίνπ: 


α) απμάλεηαη ζηε ρξνληθή δηάξθεηα 10 t , παξακέλεη ζηαζεξή 


ζηε ρξνληθή δηάξθεηα 1 2t t  θαη κεηώλεηαη ζηε ρξνληθή δηάξθεηα 2 3t t . 


β) απμάλεηαη κόλν ζηε ρξνληθή δηάξθεηα 10 t . 


γ) απμάλεηαη ζε όιε ηε ρξνληθή δηάξθεηα από 30 t . 


Μονάδες 4 


Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 


Μονάδες 9 


 


 


 


 


 


Α) Να επηιέμεηε ηε ζωζηή πξόηαζε. 


Παξαηεξώληαο ηελ παξαπάλω εηθόλα, ε κέζε ηαρύηεηα ηεο ζθαίξαο από ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 


κέρξη ηε ζηηγκή t1 = 0,5 s ππνινγίδεηαη ίζε κε: 


α) 30 cm/s  β) 25 cm/s  γ) 18 cm/s 
Μονάδες 4 


Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 
Μονάδες 8 


 


Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.  


 


t


F


1t0
2t 3t
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A







ΘΔΜΑ Γ 


 


Έλα θηβώηην κάδαο 8 kg βξίζθεηαη αξρηθά αθίλεην ζε έλα ζεκείν νξηδόληηνπ δαπέδνπ. Τε ρξνληθή 


ζηηγκή t = 0 έλαο καζεηήο αζθεί ζην θηβώηην νξηδόληηα δύλακε F , θαη ην θηβώηην αξρίδεη λα θηλεί-


ηαη θαηά κήθνο κηαο επζείαο πνπ ηαπηίδεηαη κε ηνλ νξηδόληην άμνλα x΄x. Η αιγεβξηθή ηηκή ηεο δύ-


λακεο κεηαβάιιεηαη κε ηε ζέζε x ηνπ ζώκαηνο, ζύκθωλα κε ηε ζρέζε 100 20F x  , (όπνπ F ζε 


Ν θαη x ζε m) κέρξη ηε ζηηγκή πνπ κεδελίδεηαη θαη ζηε ζπλέρεηα θαηαξγείηαη. Τν θηβώηην βξίζθεηαη 


αξρηθά ζηε ζέζε xν = 0 ηνπ άμνλα θαη θαηά ηελ θίλεζε ηνπ δέρεηαη από ην δάπεδν ζηαζεξή δύλακε 


ηξηβήο κέηξνπ 30 Ν. 


Γ1) Να πξνζδηνξίζεηε ηε ζέζε ηνπ θηβωηίνπ ζηελ νπνία κεδελίδεηαη ην κέηξν ηεο δύλακεο F . 


Μονάδες 5 


Γ2) Να ππνινγίζεηε ην έξγν ηεο δύλακεο F , από ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0, κέρξη ηε ρξνληθή ζηηγκή 


πνπ κεδελίδεηαη. 


Μονάδες 6 


Γ3) Να ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο ηνπ θηβωηίνπ ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ κεδελίδεηαη ε 


δύλακε F . 


Μονάδες 6 


Γ4) Να βξείηε πόζν δηάζηεκα δηαλύεη ην θηβώηην επηβξαδπλόκελν, ζηε ρξνληθή δηάξθεηα πνπ ελεξ-


γεί ε δύλακε F . 


Μονάδες 8 


Δίλεηαη όηη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο είλαη g = 10 m/s
2
.  
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A
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Β1.  Έλαο αζηξνλαύηεο επηρεηξεί λα κεηξήζεη ηελ επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο θνληά ζηελ 


επηθάλεηα ελόο πιαλήηε πνπ δελ έρεη αηκόζθαηξα. Γηα ην ζθνπό απηό αθήλεη λα πέζεη κηα κηθξή 


ζθαίξα από ύςνο 2 m νπόηε δηαπηζηώλεη όηη ε ζθαίξα θηάλεη ζηελ επηθάλεηα κεηά από ρξόλν 1s.  


Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε                                                   


Ο αζηξνλαύηεο ζπκπεξαίλεη όηη ην κέηξν ηεο επηηάρπλζεο ηεο βαξύηεηαο είλαη ίζν κε:   


α) 10 m/s
2
                     β) 6 m/s


2
                     γ) 4 m/s


2
                           


         Μονάδες 4 


B) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο                                                


                                             Μονάδες 8 


 


 


Β2.  Κηβώηην βξίζθεηαη αθίλεην ζε ιείν 


νξηδόληην επίπεδν. Τε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s ζην 


θηβώηην, πνπ βξίζθεηαη ζηε ζέζε x = 0 m, 


αζθείηαη νξηδόληηα δύλακε ε ηηκή ηεο νπνίαο ζε 


ζπλάξηεζε κε ηε ζέζε δίλεηαη από ην δηάγξακκα 


πνπ παξηζηάλεηαη ζηε δηπιαλή εηθόλα, νπόηε ην 


θηβώηην αξρίδεη λα θηλείηαη θαηά ηε ζεηηθή θνξά 


ηνπ άμνλα x. 


Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε                                                   


Όηαλ ην θηβώηην βξίζθεηαη ζηε ζέζε x = 3 m: 


α) εμαθνινπζεί λα θηλείηαη θαηά ηε ζεηηθή θνξά ηνπ άμνλα x.   


β) εξεκεί.   


γ) θηλείηαη θαηά ηελ αξλεηηθή θνξά ηνπ άμνλα x.          


            Μονάδες 4  


B) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο                                                


 Μονάδες 9 


2 


+20 


F(N) 


x(m) 1 0 3 


-10 
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A







ΘΔΜΑ  Γ 


 


Έλα θηβώηην κάδαο 20Kg είλαη αξρηθά αθίλεην  ζε νξηδόληην δάπεδν. Τε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s κε 


ηε βνήζεηα ελόο ζρνηληνύ αζθνύκε ζην θηβώηην ζηαζεξή νξηδόληηα δύλακε F κε κέηξν 50N. Τε 


ρξνληθή ζηηγκή t = 2 s ην θηβώηην έρεη κεηαηνπηζηεί  θαηά Δx = 4 m πάλσ ζην νξηδόληην δάπεδν.  


Να ππνινγίζεηε:   


Γ1) Τελ επηηάρπλζε κε ηελ νπνία θηλείηαη ην θηβώηην.                      


Μονάδες 6  


Γ2) Το ζπληειεζηή ηξηβήο κεηαμύ θηβσηίνπ θαη δαπέδνπ.                      


                                                                                                                                              Μονάδες 7 


Γ3) Τν έξγν ηεο δύλακεο ηξηβήο από ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s κέρξη ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ ην 


θηβώηην θηλείηαη κε ηαρύηεηα κέηξνπ  2m/s.   


Μονάδες 7  


 Γ4) Να παξαζηήζεηε γξαθηθά ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο ηνπ θηβσηίνπ ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν ζε 


ζύζηεκα βαζκνινγεκέλσλ αμόλσλ γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα    0 s →2 s                                                                     


Μονάδες 5  


 


 


 


27/05/2014 ΦΥΣΙΚΗ Page 2 of 2


ΑΡΙΣΤΟΒΑΘΜΙΟ 
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ


ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 


A












K F 


ΘΕΜΑ  Β 


 


Β1. Στο διπλανό σχήμα φαίνονται δύο 


αμαξάκια Α και Β με μάζες m και 2m αντίστοιχα.  


 Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση                                                   


Αν τα αμαξάκια κινούνται σε αντίθετες 


κατευθύνσεις, όπως φαίνεται στο σχήμα και το A 


έχει ταχύτητα διπλάσιου μέτρου από του B τότε:   


α) το αμαξάκι Α έχει διπλάσια κινητική ενέργεια από το αμαξάκι Β. 


β) το αμαξάκι Β έχει διπλάσια κινητική ενέργεια από το αμαξάκι Α . 


γ) τα δυο αμαξάκια έχουν ίσες κινητικές ενέργειες. 


 Μονάδες 4 


Β)  Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας  


Μονάδες 8 


 


Β2.  Ο κύβος Κ βρίσκεται πάνω σε μια 


σανίδα, η οποία κινείται οριζόντια με 


επιτάχυνση ίση με α, με την επίδραση 


οριζόντιας δύναμης μέτρου F, όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα. Ο κύβος Κ  κινείται μαζί με την 


σανίδα χωρίς να ολισθαίνει πάνω σε αυτήν. 


Α) Να αντιγράψετε το σχήμα στη κόλλα του γραπτού σας και να σχεδιάσετε τις δυνάμεις 


που ασκούνται στον κύβο. 


Μονάδες 4 


          Β) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση                                                   


Ποια συνιστώσα δύναμης από αυτές που ασκούνται στον κύβο, τον αναγκάζει να κινείται  μαζί  µε 


τη σανίδα. 


α) Η δύναμη F                           β) Το βάρος του           γ) Η στατική τριβή 


Μονάδες 4 


Γ) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας                                                


Μονάδες 5 


A 


υ 2υ 


B 


m 2m 
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A







ΘΕΜΑ  Δ 


 


Ένας γερανός ανεβάζει ένα κιβώτιο μάζας 100  kg με 


σταθερή ταχύτητα σε ύψος h = 45 m από το έδαφος σε 


χρονικό διάστημα 1min. Θεωρήστε την αντίσταση του 


αέρα αμελητέα και την επιτάχυνση της βαρύτητας ίση 


με 
2


m
g=10 


s


2
.  


Να υπολογίσετε: 


Δ1) το μέτρο της ανυψωτικής δύναμης που δέχεται το 


κιβώτιο από το γερανό 


Μονάδες 6 


Δ2) την ενέργεια προσφέρει ο γερανός στο κιβώτιο για να το ανεβάσει σε ύψος h; 


Μονάδες 7 


Δ3) την ισχύ που ανέπτυξε ο γερανός. 


Μονάδες 7 


Δ4) Αν τη στιγμή που το κιβώτιο έχει ανυψωθεί σε h = 45m και έχει σταματήσει, κοπεί το 


συρματόσχοινο σε πόσο χρόνο θα φτάσει στο έδαφος 


Μονάδες 5 


27/05/2014 ΦΥΣΙΚΗ Page 2 of 2


ΑΡΙΣΤΟΒΑΘΜΙΟ 
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ


ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 


A












ΘΔΜΑ Β 


 


Β1)   Έλαο αιεμηπησηηζηήο πνπ έρεη καδί κε ηνλ εμνπιηζκό ηνπ ζπλνιηθή κάδα Μ, πέθηεη από αε-


ξνπιάλν πνπ πεηάεη ζε ύςνο Η. Αθνύ αλνίμεη ην αιεμίπησην, θηλνύκελνο γηα θάπνην ρξνληθό δηά-


ζηεκα κε ζηαζεξή ηαρύηεηα, πξνζγεηώλεηαη ζην έδαθνο.  


Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε. 


Αλ g είλαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο ηόηε ε κεραληθή ελέξγεηα ηνπ αιεμηπησηηζηή, ηε ρξνληθή 


ζηηγκή πνπ θηάλεη ζην έδαθνο είλαη: 


α) ίζε κε MgH. 


β) κηθξόηεξε από MgH. 


γ) κεγαιύηεξε από MgH. 
Μονάδες 4 


Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 
Μονάδες 8 


 


Β2)   Σην δηπιαλό δηάγξακκα παξηζηάλεηαη ε ηαρύηεηα ζε ζπλάξ-


ηεζε κε ην ρξόλν γηα δύν απηνθίλεηα Α θαη Β πνπ θηλνύληαη επζύ-


γξακκα, ζηνλ ίδην νξηδόληην δξόκν. 


Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε. 


Τα δηαζηήκαηα sΑ θαη sΒ, πνπ έρνπλ δηαλύζεη ηα απηνθίλεηα Α θαη 


Β αληίζηνηρα, ζηε ρξνληθή δηάξθεηα 10 t , ηθαλνπνηνύλ ηε ζρέζε: 


α) As s   β) Β 2s s    γ) A 2s s    


Μονάδες 4 
Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 


Μονάδες 9 


 


 


ΘΔΜΑ Γ 


 


Τα ζώκαηα Σ1 θαη Σ2 ηνπ δηπιαλνύ ζρήκαηνο, έρνπλ κάδεο 


m1 = 15 kg θαη m2 = 25 kg αληίζηνηρα. Τα ζώκαηα είλαη δε-


κέλα κεηαμύ ηνπο κε έλα κε εθηαηό λήκα κήθνπο l = 2 m, 


ακειεηέαο κάδαο θαη βξίζθνληαη αθίλεηα ζην νξηδόληην δά-


πεδν κε ην λήκα ηελησκέλν. Τε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 αζθείηαη ζην Σ1 νξηδόληηα ζηαζεξή δύλακε F  


θαη ηα ζώκαηα αξρίδνπλ λα θηλνύληαη κε ζηαζεξή επηηάρπλζε ε νπνία έρεη κέηξν ίζν κε 2 m/s
2
, ελώ 


ην λήκα παξακέλεη ηελησκέλν θαη νξηδόληην. Ο ζπληειεζηήο ηξηβήο νιίζζεζεο κεηαμύ ησλ ζσκά-


ησλ θαη ηνπ δαπέδνπ είλαη μ = 0,4. 


Γ1) Να ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο ηξηβήο νιίζζεζεο πνπ αζθείηαη ζε θάζε ζώκα.. 
Μονάδες 6 


 


Γ2) Να εθαξκόζεηε ην ζεκειηώδε λόκν ηεο Μεραληθήο ζην ζώκα Σ2 θαη λα ππνινγίζεηε ην κέηξν 


ηεο δύλακεο πνπ αζθείηαη ζην ζώκα Σ2 από ην λήκα. 
Μονάδες 6 


Γ3) Να ππνινγίζεηε ηελ ελέξγεηα πνπ κεηαβηβάδεηαη ζηα ζώκαηα κέζσ ηνπ έξγνπ ηεο δύλακεο F , 


από ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 κέρξη ηε ρξνληθή t1 = 4 s. 
Μονάδες 6 


Γ4) Τε ρξνληθή ζηηγκή t1 = 4 s θόβεηαη ην λήκα, ρσξίο λα πάςεη λα αζθείηαη ε δύλακε F . Να ππν-


ινγίζεηε ηελ απόζηαζε κεηαμύ ησλ ζσκάησλ Σ1 θαη Σ2, ηε ρξνληθή ζηηγκή t2 = 7 s.  
Μονάδες 7 


Γίλεηαη όηη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο είλαη g = 10 m/s
2
.  


 


 


F
2 1


υ
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0
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A












ΘΔΜΑ Β 


 


Β1)  Έλα απηνθίλεην θηλείηαη επζύγξακκα ζε νξηδόληην δξόκν θαη ε 


ηαρύηεηά ηνπ κεηαβάιιεηαη όπσο θαίλεηαη ζην δηπιαλό δηάγξακκα 


ηαρύηεηαο – ρξόλνπ.  


Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε. 


Η θίλεζε ηνπ απηνθηλήηνπ είλαη: 


α) επηηαρπλόκελε    


β) επηβξαδπλόκελε    


γ) νκαιή  


Μονάδες 4 


Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 


Μονάδες 8 


 


 


Β2)  Δύν 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 πσο κεηαβάιιεηαη ην ε αι-


γεβξηθή ηηκή ηεο ηαρύηεηαο ησλ ζσκάησλ ζε ζπλάξηεζε κε ην 


ρξόλν. 


Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε. 


Γηα ηα κέηξα ησλ δπλάκεσλ 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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A







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. 


Μονάδες 6 


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. 


Μονάδες 6 


Γ4) Να ζρεδηάζεηε ζε ζύζηεκα βαζκνινγεκέλσλ αμόλσλ, ην δηάγξακκα ηεο δπλακηθήο ελέξγεηαο 


ηνπ ζθπξηνύ ζε ζπλάξηεζε ηνπ ύςνπο ηνπ από ην έδαθνο.   


Μονάδες 7 
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A












ΘΔΜΑ  Β 


 


B1. Μηθξό ζώκα κάδαο m = 500 g θηλείηαη ζε νξηδόληην επίπεδν κε ζηαζεξή ηαρύηεηα. κε ηελ 


επίδξαζε ζηαζεξήο νξηδόληηαο δύλακεο κέηξνπ F = 10 N.  


 Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε 


 Αλ δηπιαζηαζηεί ην κέηξν ηεο δύλακεο πνπ αζθείηαη ζην ζώκα, ηόηε ην ζώκα ζα απνθηήζεη 


επηηάρπλζε πνπ ζα έρεη κέηξν: 


α) 20 m/s
2
  β) 2 m/s


2
  γ) 0,2 m/s


2
                


Μονάδες 4 


Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο                                                


Μονάδες 8 


 


B2. Σε κηθξό ζώκα αζθείηαη δύλακε ζηαζεξήο 


θαηεύζπλζεο ηεο νπνίαο ε ηηκή κεηαβάιιεηαη κε ηελ 


κεηαηόπηζε όπσο θαίλεηαη ζην δηάγξακκα. 


Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε  


Τν έξγν ηεο δύλακεο F γηα ηε κεηαηόπηζε ηνπ ζώκαηνο 


από ηε ζέζε x = 0 m ζηε ζέζε x = 2 m ζα είλαη: 


α) 40 J   β) 20 J   γ) 80 J 


 


Μονάδες 4 


Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο                                                


Μονάδες 9 


0 x( m )


F(Ν )


1 2


20


10
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A







ΘΔΜΑ  Γ 


 


Έλαο γεξαλόο αλεβάδεη έλα θηβώηην κάδαο 100  kg κε 


ζηαζεξή ηαρύηεηα ζε ύςνο h = 45 m από ην έδαθνο ζε 


ρξνληθό δηάζηεκα 1min. Θεσξήζηε ηελ αληίζηαζε ηνπ 


αέξα ακειεηέα θαη ηελ επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο ίζε 


κε 
2


m
g=10 


s
.  


Να ππνινγίζεηε: 


Γ1) ην κέηξν ηεο αλπςσηηθήο δύλακεο πνπ δέρεηαη ην 


θηβώηην από ην γεξαλό. 


Μονάδες 6 


Γ2) ηελ ελέξγεηα πνπ πξνζθέξεη ν γεξαλόο ζην θηβώηην γηα λα ην αλεβάζεη ζε ύςνο h. 


Μονάδες 7 


Γ3) ηελ ηζρύ πνπ αλέπηπμε ν γεξαλόο. 


Μονάδες 6 


Τε ζηηγκή πνπ ην θηβώηην έρεη αλπςσζεί ζε ύςνο h = 45m θαη έρεη ζηακαηήζεη, θόβεηαη ην ζύξκα  


πνπ ζπγθξαηεί ην θηβώηην. 


Γ4) Να ππνινγίζεηε ην  κέηξν ηεο ηαρύηεηαο κε ηελ νπνία ην θηβώηην ζα ρηππήζεη ζην έδαθνο. 


Μονάδες 6 
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A












ΘΔΜΑ  Β 


 


Β1. Έλα όρεκα θηλείηαη επζύγξακκα. 


Η ηηκή ηεο ηαρύηεηάο ηνπ 


κεηαβάιιεηαη κε ην ρξόλν, όπωο 


θαίλεηαη ζην δηάγξακκα. Γηα ηηο 


ρξνληθέο ζηηγκέο ηζρύεη t2=2 t1 θαη  


t3= 2,5 t1. 


Α) Να επηιέμεηε ηε ζωζηή πξόηαζε. 


α) Σην ρξνληθό δηάζηεκα 0→t1 ε 


επηηάρπλζε ηνπ νρήκαηνο είλαη 


κεγαιύηεξε θαηά κέηξν, από ην κέηξν 


ηεο επηηάρπλζήο ηνπ ζην ρξνληθό δηάζηεκα t2→t3 


β) Σην ρξνληθό δηάζηεκα t1→t2 ε επηηάρπλζε ηνπ νρήκαηνο έρεη ζεηηθή ηηκή. 


γ) Τν κέηξν ηεο επηηάρπλζεο ηνπ νρήκαηνο ζην ρξνληθό δηάζηεκα 0→t1, είλαη κηθξόηεξν από ην 


κέηξν ηεο επηηάρπλζήο ηνπ ζην ρξνληθό δηάζηεκα t2→t3. 


          Μονάδες 4 


Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.                Μονάδες 8 


 


Β2. Μηθξό ζώκα είλαη αξρηθά αθίλεην πάλω ζε ιείν νξηδόληην επίπεδν. Με ηελ επίδξαζε ζηαζεξήο 


νξηδόληηαο δύλακεο F κεηαηνπίδεηαη θαηά x πάλω ζηνλ νξηδόληην πξνζαλαηνιηζκέλν άμνλα Ox, 


νπόηε απνθηά θηλεηηθή ελέξγεηα K. Αλ ε κεηαηόπηζε ηνπ ζώκαηνο κε ηελ επίδξαζε ηεο ίδηαο 


δύλακεο ήηαλ 2x, ηόηε ε θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ζώκαηνο ζα ήηαλ ίζε κε: 


Α) Να επηιέμεηε ηε ζωζηή απάληεζε. 


α) 2Κ 


β) 
2


K
 


γ) 4Κ 


          Μονάδες 4 


Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο                 Μονάδες 9 
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A







ΘΔΜΑ  Γ 


 


Δθπαηδεπηηθό αεξνπιάλν κάδαο m = 2000Kg ζηε θάζε ηεο απνγείωζήο ηνπ θηλείηαη, μεθηλώληαο 


από ηελ εξεκία, κε ζηαζεξή επηηάρπλζε θαη ρξεζηκνπνηεί 900m από ηνλ δηάδξνκν. Η απνγείωζε 


δηαξθεί 30s.  


Να ππνινγίζεηε:  


Γ1) Τελ επηηάρπλζε ηνπ αεξνπιάλνπ θαζώο θαη ην κέηξν ηεο ζπληζηακέλεο ηωλ δπλάκεωλ πνπ 


αζθνύληαη πάλω ηνπ θαηά ηε θάζε ηεο απνγείωζεο.  


Μονάδες 6 


Γ2) Τελ ηαρύηεηα ηνπ αεξνπιάλνπ ζε m/s θαη ζε Km/h, αθξηβώο πξηλ ηελ απνγείωζή ηνπ.  


Μονάδες 6 


Γ3) Τελ ελέξγεηα πνπ θαηαλάιωζε ην αεξνπιάλν γηα ηελ απνγείωζή ηνπ, αλ γλωξίδνπκε όηη ην 


80% απηήο κεηαηξέπεηαη ζε θηλεηηθή ελέξγεηα. 


Μονάδες 7 


Γ4) Γύν ζπκκαζεηέο ζνπ εμεηάδνληαο ην ζπγθεθξηκέλν πξόβιεκα ηεο απνγείωζεο ηνπ αεξνπιάλνπ 


θάλνπλ ππνζέζεηο γηα ηε ζέζε θαη ηε ρξνληθή ζηηγκή θαηά ηελ νπνία ην αεξνπιάλν έρεη ηελ κηζή 


ηαρύηεηα από ηελ ηαρύηεηα απνγείωζεο. Η κία ππόζεζε είλαη όηη ην αεξνπιάλν έρεη ηε ε κηζή 


ηαρύηεηα ζην κέζν ηνπ δηαδξόκνπ θαη ε άιιε όηη απηό ζπκβαίλεη ζην κέζν ηνπ ρξνληθνύ 


δηαζηήκαηνο. Να εμεηάζεηε ηελ ηζρύ ηωλ δύν ππνζέζεωλ.    


Μονάδες 6 
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A
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Β1)  Ένα αςηοκίνηηο κινείηαι καηά μήκορ ενόρ εςθύ-


γπαμμος οπιζόνηιος δπόμος, ο οποίορ θεωπούμε όηι ηαςηίζε-


ηαι με ηον οπιζόνηιο άξονα x΄x. Σηο διπλανό διάγπαμμα παπι-


ζηάνεηαι η θέζη ηος αςηοκινήηος ζε ζςνάπηηζη ηος σπόνος.  


Α) Να επιλέξεηε ηη ζωζηή ππόηαζη. 


Η μεηαηόπιζη ηος αςηοκινήηος ζηην κίνηζη πος πεπιγπάθεηαι 


ζηο διπλανό διάγπαμμα είναι ίζη με: 


α) 140 m   β) 60 m   γ) – 40 m 
Μονάδες 4 


Β) Να αιηιολογήζεηε ηην επιλογή ζαρ. 
Μονάδες 8 


 


Β2)  Σε ένα απσικά ακίνηηο ζώμα αζκείηαι οπιζόνηια ζςνιζηαμένη δύναμη μέηπος F  και 


κινείηαι ζε οπιζόνηιο δάπεδο. Αν ηο ζώμα μεηαηοπιζηεί καηά Δx, ηόηε ηο μέηπο ηηρ ηασύηηηαρ πος 


αποκηά είναι ίζο με υ.  


Α) Να επιλέξεηε ηη ζωζηή ππόηαζη. 


Αν ζηο ζώμα αζκείηαι ζςνιζηαμένη δύναμη μέηπος 4F  και μεηαηοπιζηεί ζηο ίδιο οπιζόνηιο δάπεδο 


καηά Δx, ηόηε ηο μέηπο ηηρ ηασύηηηαρ πος αποκηά είναι ίζο με: 


α) 2υ    β) 4υ   γ) 
2


υ
 


Μονάδες 4 
Β) Να αιηιολογήζεηε ηην επιλογή ζαρ. 


Μονάδες 9 


 


 


 


ΘΔΜΑ  Γ 


 


Ένα ζώμα μάζαρ m = 20 kg, ιζοπποπεί ακίνηηο ζε λείο οπιζόνηιο δάπεδο. Τη σπονική ζηιγμή to = 0 


αζκούνηαι ζ’ αςηό ηπειρ οπιζόνηιερ ζςγγπαμμικέρ δςνάμειρ 
1 2,  F F  και 


3F . Οι δςνάμειρ 
1 2,  F F , έ-


σοςν ηην ίδια καηεύθςνζη και μέηπα 35 Ν και 45 Ν, ανηίζηοισα, ενώ η 3F , έσει ανηίθεηη καηεύθςν-


ζη από ηιρ άλλερ δύο.  


Το ζώμα απσίζει να κινείηαι με ζηαθεπή επιηάσςνζη ππορ ηην καηεύθςνζη ηων 1 2,  F F , και ηη σπο-


νική ζηιγμή t1 = 6 s έσει διανύζει διάζηημα ίζο με 45 m. Να ςπολογίζεηε: 


Γ1) ηο μέηπο ηηρ επιηάσςνζηρ ηος ζώμαηορ ζηη σπονική διάπκεια 0   t1. 
Μονάδες 6 


Γ2) ηο μέηπο ηηρ δύναμηρ 3F . 


Μονάδες 6 


Τη σπονική ζηιγμή t1, καηαπγούμε μία από ηιρ ηπειρ παπαπάνω δςνάμειρ. Το ζώμα. ζςνεσίζει ηην 


κίνηζή ηος και από ηη σπονική ζηιγμή to = 0, μέσπι ηη ζηιγμή t2 = 10 s, έσει διανύζει ζςνολικά διά-


ζηημα ίζο με 137 m.  


Γ3) Να πποζδιοπίζεηε και να δικαιολογήζεηε ποια δύναμη καηαπγήζαμε. 
Μονάδες 8 


Γ4) Να ςπολογίζεηε ηο ολικό έπγο ηων δςνάμεων πος αζκούνηαι ζηο ζώμα ζηη σπονική διάπκεια 


από 0   t2. 
Μονάδες 5 


 


 t s0


 x m


5 10 15 18


50


40
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A












ΘΔΜΑ Β 


 


Β1)  Αθήλνπκε κηα κπάια ηνπ κπάζθεη ειεύζεξε από ύςνο h λα πέζεη ζην έδαθνο. Η θηλεηηθή   


ελέξγεηα ηεο κπάιαο ηε ζηηγκή πνπ θηάλεη ζην έδαθνο είλαη ίζε κε Κ. Η αληίζηαζε ηνπ αέξα       


ζεσξείηαη ακειεηέα.  


Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε. 


Αλ αθήζνπκε ηελ ίδηα κπάια λα πέζεη από ύςνο 2h, ηόηε ε θηλεηηθή ηεο ελέξγεηα ηε 


ζηηγκή πνπ θηάλεη ζην έδαθνο, είλαη ίζε κε: 


α) Κ   β) 2Κ    γ) 2K  


Μονάδες 4 


Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 


Μονάδες 8 


 


 


 


Β2)  Σην δηπιαλό δηάγξακκα θαίλεηαη ην δηάγξακκα ηαρύηεηαο – 


ρξόλνπ, γηα δύν ζώκαηα Σ1 θαη Σ2 πνπ θηλνύληαη επζύγξακκα κε 


ζηαζεξή επηηάρπλζε, ζε νξηδόληην δξόκν. 


Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε. 


Από ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s κέρξη ηε ρξνληθή ζηηγκή t1, ην     


δηάζηεκα πνπ έρεη δηαλύζεη ην ζώκα Σ1, είλαη:  


α) ίζν κε ην δηάζηεκα πνπ έρεη δηαλύζεη ην ζώκα Σ2.  


β) δηπιάζην από ην δηάζηεκα πνπ έρεη δηαλύζεη ην ζώκα Σ2.  


γ) ίζν κε ην κηζό ηνπ δηαζηήκαηνο πνπ έρεη δηαλύζεη ην ζώκα Σ2. 


Μονάδες 4 


Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 


Μονάδες 9 


 


 


 


 


 


 


 


 


υ


t
1t


1υ


1Σ


2Σ


0


12υ


27/05/2014 ΦΥΣΙΚΗ Page 1 of 2


ΑΡΙΣΤΟΒΑΘΜΙΟ 
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ


ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 


A







ΘΔΜΑ Γ 


 


Τα ζώκαηα Σ1 θαη Σ2 ηνπ δηπιαλνύ ζρήκαηνο έρνπλ αληίζηνηρα 


βάξε B1 = 100 Ν θαη Β2 = 400 Ν θαη είλαη αξρηθά αθίλεηα, δε-


κέλα ζε αβαξέο κε εθηαηό λήκα κήθνπο 1 m, ην νπνίν είλαη ηε-


λησκέλν. Τε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s αζθείηαη ζην ζώκα  Σ1 νξη-


δόληηα ζηαζεξή δύλακε F , όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα, νπόηε ηα ζώκαηα αξρίδνπλ λα θηλνύληαη ζην 


ιείν δάπεδν κε ηελ ίδηα επηηάρπλζε, κέηξνπ ίζν κε 2 m/s
2
 θαη ην λήκα παξακέλεη πάληα         νξηδό-


ληην θαη ηελησκέλν.  


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


Γ1) Να ππνινγίζεηε ην δηάζηεκα πνπ δηαλύεη θάζε ζώκα ζηα πξώηα 5 δεπηεξόιεπηα ηεο θίλεζεο 


ηνπ. 


Μονάδες 6 


Γ2) Να εθαξκόζεηε ην ζεκειηώδε λόκν ηεο κεραληθήο ζην ζώκα Σ2 θαη λα ππνινγίζεηε ην κέηξν 


ηεο δύλακεο πνπ δέρεηαη ην ζώκα Σ2 από ην λήκα. 


Μονάδες 6 


Γ3) Να ππνινγίζεηε ηελ ελέξγεηα πνπ κεηαβηβάζηεθε ζην ζύζηεκα ησλ ζσκάησλ κέζσ ηεο     δύ-


λακεο F , από ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s, κέρξη ηε ζηηγκή t1 πνπ ε ηαρύηεηα ηνπ ζώκαηνο Σ1 γίλεηαη 


ίζε κε 10 m/s. 


Μονάδες 6 


Γ4) Τε ρξνληθή ζηηγκή t1 θόβεηαη ην λήκα πνπ ζπγθξαηεί ηα δύν ζώκαηα. Να ππνινγίζεηε ηελ   


απόζηαζε κεηαμύ ησλ δύν ζσκάησλ ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ ε ηαρύηεηα ηνπ Σ1 είλαη ίζε κε 30 m/s.  


Μονάδες 7 
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A












ΘΔΜΑ  Β 


 


Β1.  Έλα απηνθίλεην θαη έλα πνδήιαην βξίζθνληαη ζηακαηεκέλα κπξνζηά από έλα θωηεηλό 


ζεκαηνδόηε. Τε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s ν θωηεηλόο ζεκαηνδόηεο γίλεηαη πξάζηλνο νπόηε ην 


απηνθίλεην θαη ην πνδήιαην μεθηλνύλ ηαπηόρξνλα θηλνύκελα επζύγξακκα κε ζηαζεξή επηηάρπλζε.  


Α) Να επηιέμεηε ηε ζωζηή απάληεζε                                                   


Τε ρξνληθή ζηηγκή t1 ην απηνθίλεην απέρεη από ην ζεκαηνδόηε ηεηξαπιάζηα απόζηαζε από απηή 


πνπ απέρεη ην πνδήιαην. Σπκπεξαίλνπκε όηη ε επηηάρπλζε ηνπ απηνθηλήηνπ ζπγθξηηηθά κε εθείλε 


ηνπ πνδειάηνπ έρεη κέηξν: 


α) δηπιάζην            β) ηεηξαπιάζην                  γ) νθηαπιάζην.               


 Μονάδες 4 


Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο                                                


Μονάδες 8 


 


Β2. Κηβώηην αξρίδεη ηελ t = 0 λα θηλείηαη επζύγξακκα ζε νξηδόληην δάπεδν θαη ε ηηκή ηεο ηαρύηεηαο 


ηνπ δίδεηαη από ηε ζρέζε  υ = 5t (SI) γηα t ≥ 0  


Α) Να επηιέμεηε ηελ ζωζηή απάληεζε                                                   


Η ηηκή ηεο ζπληζηακέλεο ηωλ δπλάκεωλ πνπ αζθνύληαη ζην θηβώηην:  


α) ειαηηώλεηαη κε ην ρξόλν     β) απμάλεηαη κε ην ρξόλν     γ) παξακέλεη ζηαζεξή  


Μονάδες 4     


  Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο                                                


Μονάδες 9 
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A







ΘΔΜΑ Γ  


 


Απηνθίλεην κάδαο 900 Kg  είλαη αξρηθά αθίλεην. Τε ρξνληθή ζηηγκή  t0 = 0 s αξρίδεη λα 


επηηαρύλεηαη    κε ζηαζεξή επηηάρπλζε  θαη απνθηά ηαρύηεηα κέηξνπ  25 m/s ηε ρξνληθή ζηηγκή  t1= 


5 s.  


Γ1)  Να ππνινγίζεηε ηελ ζπληζηακέλε δύλακε πνπ επηηαρύλεη  ην απηνθίλεην   


Μονάδες  6 


Γ2)  Να ππνινγίζεηε ηελ ηαρύηεηα ηνπ απηνθηλήηνπ ηηο ρξνληθέο ζηηγκέο t2 = 4 s θαη t3 = 6 s  


Μονάδες  6 


Γ3)  Να θαηαζθεπάζεηε ηε γξαθηθή παξάζηαζε ηαρύηεηαο – ρξόλνπ, ζε βαζκνινγεκέλν ζύζηεκα 


αμόλωλ   γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα  0 →5s 


Μονάδες  6 


Γ4)   Αλ Ρ1 θαη Ρ2  ε κέζε ηζρύο   ηεο ζπληζηακέλεο  δύλακεο πνπ επηηαρύλεη ην  απηνθίλεην ζηε 


δηάξθεηα ηνπ 5
νπ


  θαη  6
νπ 


 δεπηεξνιέπηνπ  ηεο θίλεζεο ηνπ  αληίζηνηρα, λα δείμεηε όηη Ρ1 = 
9


11
 Ρ2. 


Μονάδες  7 
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A












Β ΘΔΜΑ 


 


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 
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A







ΘΔΜΑ  Γ 


 


Σην δηάγξακκα ηνπ ζρήκαηνο θαίλεηαη 


ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο ηηκήο ηεο 


ηαρύηεηαο ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν 


γηα έλα ζώκα πνπ θηλείηαη ζε 


επζύγξακκν δξόκν.  


Γ1) Να ππνινγίζεηε ηηο επηηαρύλζεηο α1 


θαη α2  κε ηηο νπνίεο θηλείηαη ην ζώκα 


θαηά ηα ρξνληθά δηαζηήκαηα 0 s – 4 s 


θαη 8 s – 10 s αληίζηνηρα. 


Μονάδες 5 


Γ2) Να θαηαζθεπάζεηε ζε βαζκνινγεκέλνπο άμνλεο ηε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο ηηκήο ηεο 


επηηάρπλζεο κε ηελ νπνία θηλείηαη ην ζώκα  ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν, από ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 


0 s έωο θαη ηελ ρξνληθή ζηηγκή t = 10 s. 


Μονάδες 6 


Γ3) Να ππνινγίζεηε ηε κέζε ηαρύηεηα ηνπ ζώκαηνο θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα  0 s – 10 s 


Μονάδες 7 


Γ4) Αλ Κ1 θαη Κ2 είλαη νη ηηκέο ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο ηνπ ζώκαηνο ηηο ρξνληθέο ζηηγκέο t1 = 2 s 


θαη t2 = 9 s αληίζηνηρα, λα ππνινγίζεηε ην ιόγν 1


2


K


K
 


Μονάδες 7 


 


      υ (m/s) 


t (s) 4 8 10 


 10 


 20 


0
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A












ΘΔΜΑ Β 


 


Β1)  Έλα απηνθίλεην θηλείηαη επζύγξακκα ζε νξηδόληην δξόκν θαη ε 


ηαρύηεηά ηνπ κεηαβάιιεηαη όπωο θαίλεηαη ζην δηπιαλό δηάγξακκα 


ηαρύηεηαο – ρξόλνπ.  


Α) Να επηιέμεηε ηε ζωζηή πξόηαζε. 


Η θίλεζε ηνπ απηνθηλήηνπ είλαη: 


α) επηηαρπλόκελε    


β) επηβξαδπλόκελε    


γ) νκαιή  


Μονάδες 4 


Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 


Μονάδες 8 


 


Β2) Έλα απηνθίλεην πνπ θηλείηαη επζύγξακκα θαη νκαιά ζε νξηδόληην δξόκν έρεη θηλεηηθή ελέξγεηα 


ίζε κε Κ.  


Α) Να επηιέμεηε ηε ζωζηή πξόηαζε. 


Αλ ην απηνθίλεην δηπιαζηάζεη ηελ ηαρύηεηα ηνπ, ηόηε ε θηλεηηθή ηνπ ελέξγεηα απμάλεηαη θαηά: 


α) 2Κ    β) 3Κ    γ) 4Κ 


Μονάδες 4 


Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 


Μονάδες 9 


 


ΘΔΜΑ Γ 


 


Δύν ζώκαηα Σ1 θαη Σ2 κε κάδεο m1 = 1 kg θαη m2 = 7 kg 


αληίζηνηρα είλαη δεκέλα ζηα άθξα κε εθηαηνύ λήκαηνο, 


ην νπνίν δηέξρεηαη από ηελ πεξηθέξεηα κηαο ιεπηήο ηξν-


ραιίαο, όπωο θαίλεηαη ζην ζρήκα. Τν ζώκα Σ1 κπνξεί λα 


νιηζζαίλεη ζε νξηδόληην δάπεδν κε ην νπνίν εκθαλίδεη 


ζπληειεζηή ηξηβήο νιίζζεζεο μ = 0,6, ελώ ην Σ2 θξέκε-


ηαη από ην άιιν άθξν ηνπ λήκαηνο θαη θηλείηαη θαηαθό-


ξπθα. Αζθνύκε νξηδόληηα ζηαζεξή δύλακε F  ζην Σ1, κε 


θνξά απηήλ πνπ θαίλεηαη ζην δηπιαλό ζρήκα θαη ην ζύ-


υ


t
1t0 2t


F


2


1


υ
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A







ζηεκα ηωλ δύν ζωκάηωλ θηλείηαη κε ζηαζεξή ηαρύηεηα κέηξνπ υ = 0,2 m/s, κε ην ζώκα Σ2 λα θαηε-


βαίλεη θαηαθόξπθα. Θεωξήζεηε όηη ην λήκα, όπωο θαη ε ηξνραιία είλαη ακειεηέαο κάδαο, θαζώο 


θαη ηελ αληίζηαζε ηνπ αέξα ακειεηέα. Η επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο είλαη g = 10 m/s
2
. 


Γ1) Να ζρεδηάζεηε ηηο δπλάκεηο πνπ αζθνύληαη ζην ζώκα Σ2 θαη λα ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο δύ-


λακεο πνπ δέρεηαη από ην λήκα. 


Μονάδες 6 


Γ2) Να ππνινγίζεηε ηελ ηζρύ (θαη’ απόιπηε ηηκή), ηεο δύλακεο F . 


Μονάδες 6 


Κάπνηα ρξνληθή ζηηγκή πνπ ζεωξνύκε ωο t = 0, θαηαξγνύκε ηε δύλακε F . 


Γ3) Να ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο επηηάρπλζεο κε ηελ νπνία θηλνύληαη ζηε ζπλέρεηα ηα ζώκαηα. 


Μονάδες 7 


Γ4) Να ππνινγίζεηε ην έξγν ηεο δύλακεο πνπ δέρεηαη ην ζώκα Σ1 από ην λήκα, από ηε ρξνληθή 


ζηηγκή t = 0, κέρξη ηε ρξνληθή ζηηγκή t1 = 0,2 s. 


Μονάδες 6 
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A












ΘΔΜΑ  Β 


 


Β1.  Σε έλα παηρλίδη δηειθπζηίλδαο δπν καζεηέο Α θαη Β θξαηνύλ ηα άθξα ελόο νξηδόληην ζθνηληνύ 


πνπ είλαη αξρηθά αθίλεην. Κάπνηα ζηηγκή ν Α ηξαβώληαο ην ζθνηλί κεηαηνπίδεη ηνλ Β πξνο ην 


κέξνο ηνπ ελώ απηόο παξακέλεη αθίλεηνο, νπόηε θεξδίδεη ην παηρλίδη. Ο Α πηζηεύεη όηη θέξδηζε 


γηαηί άζθεζε κέζσ ηνπ ζθνηληνύ κηα δύλακε κεγαιύηεξνπ κέηξνπ ζπγθξηηηθά κε απηή πνπ ηνπ 


άζθεζε ν Β. 


Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε: 


Απηό πνπ πηζηεύεη ν Α είλαη :  


α) Σσζηό         β) Λάζνο          γ) Γελ έρσ όια ηα δεδνκέλα γηα λα ζπκπεξάλσ 


Μονάδες 4 


Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο                                                


Μονάδες 8         


 


Β2.   Δξγάηεο ζπξώρλεη έλα κηθξό ζώκα πνπ θηλείηαη ζε θεθιηκέλν επίπεδν γσλίαο θιίζεο ζ=60
ν
 


( ο ο3 1
ημ60 ,   συν60


2 2
  ). Ο εξγάηεο αζθεί ζην θηβώηην νξηδόληηα δύλακε ζηαζεξνύ κέηξνπ F 


όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα θαη ην θηβώηην κεηαηνπίδεηαη θαηά δηάζηεκα  x.  


Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε: 


Η ελέξγεηα πνπ κεηαθέξεηαη από ηνλ εξγάηε ζην θηβώηην είλαη ίζε κε  


α) 
1


F x
2


     β) Fx                          γ) 
3


F x
2


            


Μονάδες 4 


Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο  


Μονάδες 9 


 


F  


θ 
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A







ΘΔΜΑ  Γ 


Αζιεηήο ηνπ άικαηνο επί θνληώ έρεη κάδα  m = 80 Kg θαη ην θνληάξη ηνπ  m1 = 20 Kg. Ο αζιεηήο 


μεθηλάεη από ηελ εξεκία θξαηώληαο ην θνληάξη ηνπ θαη θηλείηαη κε ζηαζεξή επηηάρπλζε γηα 5 s. 


Αθνύ δηαλύζεη 25 m θηάλεη θάησ από ηνλ πήρε. Σηε ζπλέρεηα κε ηε βνήζεηα ηνπ θνληαξηνύ 


πεξλάεη κε κεδεληθή ηαρύηεηα αθξηβώο πάλσ από ηνλ πήρε θαη κε ην ζώκα νξηδόληην. Τέινο πέθηεη 


πάλσ ζην ζηξώκα ηνπ νπνίνπ ην πάρνο είλαη 1 m επίζεο κε ην ζώκα νξηδόληην. Ο αζιεηήο κπνξεί 


λα ζεσξεζεί σο πιηθό ζεκείν θαη ην νπνίν, όηαλ ζηέθεηαη όξζηνο, βξίζθεηαη ζε ύςνο 1 m από ην 


έδαθνο. Γίλεηαη όηη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο 
2


m
g = 10


s
 θαη όηη ε αληίζηαζε ηνπ αέξα είλαη 


ακειεηέα. 


Να ππνινγίζεηε: 


Γ1) ην κέηξν ηεο επηηάρπλζεο κε ηελ νπνία θηλείηαη ν αζιεηήο (καδί κε ην θνληάξη) θαζώο θαη ηε 


δύλακε πνπ αζθεί ην έδαθνο ζηνλ αζιεηή (ε δύλακε πνπ επηηαρύλεη ηνλ αζιεηή) θαηά ηελ 


επηηαρπλόκελε θίλεζή ηνπ. 


Μονάδες 7 


Γ2) ηελ θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ αζιεηή (ρσξίο ην θνληάξη) όηαλ ν αζιεηήο θηάλεη θάησ από ηνλ 


πήρε.  


Μονάδες 6 


Γ3) ην ύςνο πνπ βξίζθεηαη ν πήρεο από ην έδαθνο (ε επίδνζε  ηνπ αζιεηή) ζεσξώληαο όηη θαηά ην 


άικα ε κεραληθή ελέξγεηα ηνπ αζιεηή δηαηεξείηαη ζηαζεξή. 


Μονάδες 7 


Γ4) ηελ ηαρύηεηα κε ηελ νπνία ν αζιεηήο πέθηεη ζην ζηξώκα . 


Μονάδες 5 
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A












ΘΔΜΑ Β 


 


Β1.  Έλα απηνθίλεην  κάδαο 1000 Kg εθηειεί επζύγξακκε θίλεζε.  Σηνλ παξαθάησ πίλαθα 


θαίλνληαη  νη ηηκέο ηνπ δηαζηήκαηνο  πνπ δηαλύεη ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ ρξόλν     


      


 t (s) S (m) 


0 0 


1 1 


2 4 


3 9 


 


Α)  Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε:                                                                   


Με βάζε ηηο παξαπάλσ ηηκέο  ζπκπεξαίλνπκε όηη  


α)   ην απηνθίλεην θηλείηαη κε ζηαζεξή επηηάρπλζε κεηξνπ 4 m/s
2 


β)   ην απηνθίλεην ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 2 s έρεη ηαρύηεηα κέηξνπ 
m


υ 4
s


   


γ)   ζην απηνθίλεην αζθείηαη ζηαζεξή ζπληζηακέλε δύλακε  κέηξνπ 1000Ν 


Mονάδες 4   


       Β)  Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο  


Mονάδες 8  


 


 


Β2.   Δύν  όκνηεο  κεηαιιηθέο ζθαίξεο Σ1 θαη Σ2 , ίδηαο κάδαο ,  αθήλνληαη  ηαπηόρξνλα λα 


εθηειέζνπλ ειεύζεξε πηώζε,   από ύςνο  h1  ε  Σ1 θαη από ύςνο  h2  ε Σ2,  πάλσ από ηελ επηθάλεηα 


ηεο Γεο.  


      Α)  Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε 


      Αλ h1= 2h2  , ηόηε  


      α)  Η ζθαίξα  Σ1 θζάλεη ζην έδαθνο έρνληαο ηαρύηεηα δηπιάζηνπ κέηξνπ από ηελ ηαρύηεηα  ηεο 


ζθαίξαο  Σ2  


      β)  Οη  δύν ζθαίξεο θηάλνπλ ηαπηόρξνλα ζην έδαθνο  


      γ)   Η ζθαίξα  Σ1 θζάλεη ζην έδαθνο έρνληαο δηπιάζηα θηλεηηθή ελέξγεηα από ηε ζθαίξα  Σ2  


Μονάδες 4  


      Β)  Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο  


Μονάδες 9  
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A







ΘΔΜΑ  Γ 


 


Σην δάπεδν ηνπ δηαδξόκνπ ηνπ ζρνιείνπ βξίζθεηαη αθίλεην έλα θηβώηην κε βηβιία ζπλνιηθήο κάδαο 


m = 20 kg. Τε ρξνληθή ζηηγκή to = 0 ν Γηάλλεο αξρίδεη λα ζπξώρλεη ην θηβώηην αζθώληαο ζε απηό 


νξηδόληηα ζηαζεξή δύλακε F κέηξνπ 50 N. Τε ρξνληθή ζηηγκή t1 = 4 s ε ηαρύηεηα ηνπ θηβώηηνπ 


είλαη ίζε κε υ = 2 m/s θαη ν Γηάλλεο ζηακαηά λα ζπξώρλεη ην θηβώηην. Σηε ζπλέρεηα ην θηβώηην 


θηλείηαη γηα ιίγν αθόκε πάλσ ζην δάπεδν θαη ηέινο ζηακαηά.. Δίλεηαη όηη ε επίδξαζε ηνπ αέξα 


είλαη ακειεηέα θαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο είλαη g = 10 m/s
2


. 


Να ππνινγίζεηε: 


Γ1) ηελ επηηάρπλζε ηνπ θηβσηίνπ ζηε ρξνληθή δηάξθεηα πνπ ν Γηάλλεο έζπξσρλε ην θηβώηην, 


Μονάδες 5 


Γ2) ηνλ ζπληειεζηή ηξηβήο νιίζζεζεο κεηαμύ ηνπ θηβσηίνπ θαη ηνπ δαπέδνπ, 


Μονάδες 7 


Γ3) ηελ ελέξγεηα πνπ πξνζθέξζεθε από ηνλ Γηάλλε ζην θηβώηην, κέζσ ηνπ έξγνπ ηεο δύλακεο F .  


Μονάδες 6 


Γ4) ην ζπλνιηθό δηάζηεκα πνπ δηάλπζε ην θηβώηην πάλσ ζην δάπεδν, από ηε ρξνληθή ζηηγκή to = 0, 


κέρξη λα ζηακαηήζεη.  


Μονάδες 7 
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A












ΘΕΜΑ  Β 


Β1.  Μαθητής σπρώχνει θρανίο που βρίσκεται σε οριζόντιο δάπεδο αίθουσας, ασκώντας σε αυτό 


οριζόντια δύναμη με την επίδραση της οποίας το θρανίο κινείται με σταθερή ταχύτητα. Η 


αντίσταση του αέρα παραλείπεται.  


Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση:  


Αν συμβολίσουμε με WF το έργο της δύναμης που ασκεί ο μαθητής, WB το έργο της 


δύναμης του βάρους του θρανίου, WN  το έργο της κάθετης αντίδρασης που ασκείται από το 


δάπεδο στο θρανίο και WT το έργο της τριβής ολίσθησης τότε: 


α) WF= WB= WN= WT=0 β) WB= WN= WT=0   και FW 0  γ) WB= WN =0 και WF= - WT  


Μονάδες 4 


Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.                                               


Μονάδες 8         


Β2. Κιβώτιο βρίσκεται ακίνητο σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Τη 


χρονική στιγμή t = 0 s στο κιβώτιο ασκείται οριζόντια δύναμη 


η τιμή της οποίας σε συνάρτηση με το χρόνο δίνεται από το 


διάγραμμα που παριστάνεται στη διπλανή εικόνα, οπότε το 


κιβώτιο αρχίζει να κινείται κατά τη θετική φορά του άξονα 


x΄x. 


Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 


Τη χρονική στιγμή t = 3 s το κιβώτιο, 


α) ακινητοποιείται.     


β) εξακολουθεί να κινείται κατά τη θετική φορά του άξονα x’x.      


γ) κινείταi κατά την αρνητική φορά του άξονα x’x.       


 Μονάδες 4 


  Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. 


Μονάδες 9 
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A







ΘΕΜΑ  Δ 


Σε έλκηθρο μάζας m1 = 40 Kg επιβαίνει ένας Εσκιμώος με μάζα m2 = 80 Kg. Το έλκηθρο δένεται 


με δυο όμοια σχοινιά που δεν έχουν μάζα και διατηρούνται τεντωμένα σε όλη τη διάρκεια της 


κίνησης του έλκηθρου και παράλληλα στην ταχύτητά του. Το έλκηθρο το σέρνουν 2 ειδικά σκυλιά 


Χάσκις σε μια οριζόντια χιονισμένη πεδιάδα. Όταν κάθε σκυλί αναπτύσσει ισχύ 600W το έλκηθρο 


κινείται με σταθερή ταχύτητα υ με μέτρο 
m


5
s


. Δίνεται η επιτάχυνση της βαρύτητας 
2


m
g = 10


s
 και 


ότι η επίδραση του αέρα είναι  αμελητέα. 


Να υπολογίσετε : 


Δ1) τη δύναμη που ασκεί καθένα από τα σκοινιά στο έλκηθρο. 


Μονάδες 6 


Δ2) το συντελεστή τριβής ολίσθησης μεταξύ του έλκηθρου και του χιονισμένου εδάφους. 


Μονάδες 6 


Τη χρονική στιγμή t1 = 0 s ο Εσκιμώος πηδάει από το έλκηθρο ενώ η ταχύτητα του έλκηθρου 


διατηρεί το μέτρο της 
m


5
s


 και τα σκυλιά εξακολουθούν να ασκούν την ίδια δύναμη όπως 


προηγούμενως. 


Να υπολογίσετε: 


Δ3) την ταχύτητα του έλκηθρου τη χρονική στιγμή t2 = 2 s. 


Μονάδες 7 


Δ4) την ενέργεια που γίνεται  θερμότητα  στο χρονικό διάστημα 0 s – 2 s. 


Μονάδες 6 
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A












ΘΔΜΑ  Β 


 


Β1) Έλαο ζθηέξ θηλείηαη επζύγξακκα. Η γξαθηθή παξάζηαζε ηεο ζέζεο 


ηνπ ζθηέξ ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν είλαη παξαβνιή θαη παξηζηάλεηαη 


ζην δηπιαλό δηάγξακκα.  


Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε. 


Από ην δηάγξακκα απηό ζπκπεξαίλνπκε όηη ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο ηνπ 


ζθηέξ: 


α) απμάλεηαη.  β) κεηώλεηαη   γ) δε κεηαβάιιεηαη 
Μονάδες 4 


Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 
Μονάδες 8 


 


Β2) Από έλα ζεκείν ηνπ εδάθνπο εθηνμεύνπκε κηθξή κεηαιιηθή ζθαίξα θαηαθόξπθα πξνο 


ηα πάλσ κε αξρηθή ηαρύηεηα κέηξνπ υν θαη θηάλεη ζε κέγηζην ύςνο ίζν κε h πάλσ από ην έδαθνο. Η 


αληίζηαζε ηνπ αέξα ζεσξείηαη ακειεηέα. 


Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε. 


Γηα λα θηάζεη ε ζθαίξα ζε κέγηζην ύςνο ίζν κε 2h, πξέπεη λα εθηνμεπηεί κε ηαρύηεηα κέηξνπ: 


α) 2υν    β) 4υν   γ) ν 2υ  


Μονάδες 4 
Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 


Μονάδες 9 


 


 


ΘΔΜΑ  Γ 


 


Έλα ζώκα κε κάδα 120 kg νιηζζαίλεη ζε νξηδόληην επζύγξακκν 


δξόκν, πνπ ηαπηίδεηαη κε ηνλ άμνλα x΄x.. Σην ζώκα αζθείηαη 


δύλακε F  ζηε δηεύζπλζε ηεο θίλεζεο ηνπ θαη ηε ρξνληθή ζηηγ-


κή t = 0, δηέξρεηαη από ηε ζέζε xo = – 25 m, θηλνύκελν πξνο ηε 


ζεηηθή θαηεύζπλζε ηνπ άμνλα. Σην δηπιαλό δηάγξακκα θαίλε-


ηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο αιγεβξηθήο ηηκήο ηεο ηαρύηεηαο 


ηνπ ζώκαηνο ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν Ο ζπληειεζηήο ηξηβήο 


νιίζζεζεο κεηαμύ ηνπ ζώκαηνο θαη ηνπ δξόκνπ είλαη μ = 0,2 


θαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο είλαη g = 10 m/s
2
.  


Γ1) Να ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο νξηδόληηαο δύλακεο F , πνπ αζθείηαη ζην ζώκα, ζηε ρξνληθή 


δηάξθεηα 0   5 s. 
Μονάδες 6 


Γ2) Να ππνινγίζεηε ην ξπζκό παξαγσγήο έξγνπ από ηε δύλακε F (ηζρύ ηεο δύλακεο F ),  ηε ρξν-


ληθή ζηηγκή t1 = 3 s. 
Μονάδες 6 


Γ3) Να πξνζδηνξίζεηε ηε ζέζε ηνπ ζώκαηνο ηε ρξνληθή ζηηγκή t2 = 10 s. 
Μονάδες 6 


Γ4) Να ππνινγίζεηε ην έξγν ηεο δύλακεο F , ζηε δηάξθεηα ηνπ 4
νπ


 δεπηεξνιέπηνπ ηεο θίλεζεο ηνπ 


ζώκαηνο. 
Μονάδες 7 


Δίλεηαη όηη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο είλαη g = 10 m/s
2
.  


 


 


 


x


t1t


1x


0 5 10


20
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A












 ΘΔΜΑ Β 


  


Β1.  Έλαο κηθξόο κεηαιιηθόο θύβνο βξίζθεηαη 


αξρηθά αθίλεηνο ζε ιείν νξηδόληην δάπεδν. Σηνλ 


θύβν αζθείηαη ηελ ρξνληθή ζηηγκή  t= 0 s 


νξηδόληηα δύλακε ηεο νπνίαο ε ηηκή ζε 


ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν παξηζηάλεηαη  ζην 


δηπιαλό δηάγξακκα.  Αλ  t2=2 t1 θαη t3=3 t1 


ηόηε    


    Α)  Να επηιέμεηε ηε λάθος πξόηαζε 


    α)  ζην ρξνληθό δηάζηεκα 0 s → t1  o θύβνο  θηλείηαη επζύγξακκα νκαιά επηηαρπλόκελα. 


    β)  ζην ρξνληθό δηάζηεκα από t1 → t2 είλαη αθίλεηνο.  


    γ) ζην ρξνληθό δηάζηεκα t2 → t3 ν θύβνο επηβξαδύλεηαη.   


                                                                                                                                            Μονάδες 4 


   Β)  Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο                                                                    


                                                                                                                                             Μονάδες 8   


 


 


Β2.   Έλα απηνθίλεην θηλείηαη επζύγξακκα ζε νξηδόληην δξόκν έρνληαο ζηαζεξή  ηαρύηεηα κέηξνπ 


υ0.  Ο νδεγόο ηνπ ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s θξελάξεη νπόηε ην απηνθίλεην θηλείηαη κε ζηαζεξή 


επηβξάδπλζε.Tν απηνθίλεην ζηακαηά ηε ρξνληθή ζηηγκή t1,  έρνληαο δηαλύζεη δηάζηεκα  S1. Αλ ην 


απηνθίλεην  θηλείηαη κε ηαρύηεηα κέηξνπ  2υ0  ζηακαηά ηε ρξνληθή ζηηγκή t2  έρνληαο δηαλύζεη 


δηάζηεκα S2 


 Α)  Να επηιέμεηε ηε ζωζηή απάληεζε.: 


Αλ ε ζπληζηάκελε δύλακε πνπ αζθείηαη ζην απηνθίλεην θαη ζηηο δπν πεξηπηώζεηο είλαη ίδηα  ηόηε  


ζα ηζρύεη : 


         


        α)   S2 = S1                                β)   S2 =2  S1                          γ)   S2 =4  S1 


                                                                                                                                             Μονάδες 4   


Β)  Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγήο ζαο 


                                                                                  Μονάδες 9         


  


         


F(N) 


t (s) t1 t2 t3 


2F 


  -F 


0 
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A







ΘΔΜΑ  Γ 


 


 Έλα απηνθίλεην κάδαο 1000 kg θηλείηαη αξρηθά ζε επζύγξακκν νξηδόληην δξόκν κε ζηαζεξή 


ηαρύηεηα κέηξνπ ίζνπ κε 10 m/s. Ο νδεγόο ηνπ απηνθηλήηνπ ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0, παηώληαο ην 


γθάδη  πξνζδίλεη ζην απηνθίλεην ζηαζεξή επηηάρπλζε θαη ηε ρξνληθή ζηηγκή t1 = 10 s, ην κέηξν ηεο 


ηαρύηεηα ηνπ απηνθηλήηνπ έρεη δηπιαζηαζηεί.   


Να ππνινγίζεηε:  


Γ1) ηε κεηαβνιή ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο ηνπ απηνθηλήηνπ ζην παξαπάλω ρξνληθό δηάζηεκα ηωλ 


10s, 


                                                                                                                                 Μονάδες 6                                                                                                                                                                                                


Γ2) ην κέηξν ηεο ζπληζηακέλεο δύλακεο πνπ επηηάρπλε ην απηνθίλεην,                         


Μονάδες 6                                                                                                                                                                                                                      


Γ3) ηε κέζε ηαρύηεηα ηνπ απηνθίλεηνπ ζην ρξνληθό δηάζηεκα  από ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s έωο 


ηε ρξνληθή ζηηγκή t1 = 10 s,   


                                                                                                                                            Μονάδες 8                                                                                                                                                                                                                   


Γ4) ην κέηξν ηεο ζπληζηακέλεο δύλακεο πνπ έπξεπε λα αζθείηαη ζην απηνθίλεην ώζηε λα 


δηπιαζηαζηεί πάιη ε αξρηθή ηνπ ηαρύηεηα, δηαλύνληαο όκωο ηε κηζή κεηαηόπηζε από όηη ζηε 


πξνεγνύκελε πεξίπηωζε.                 


                                                                                                                                             Μονάδες 5                                                                                                                                                                                                                      
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A












ΘΔΜΑ  Β 


 


Β1.  Αεξόζηαην κάδαο m =100 Kg αησξείηαη αθίλεην ζε ζηαζεξό ύςνο από ην έδαθνο ζην νπνίν ε 


επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο έρεη ηηκή 
2


m
9,5


s
. Θεσξείζηε ην αεξόζηαην σο πιηθό ζεκείν. 


Α) Να ζρεδηάζεηε ηηο δπλάκεηο πνπ αζθνύληαη ζην αεξόζηαην. 


Μονάδες 4 


Β) Να πξνζδηνξίζεηε ηα κέηξα ηνπο.                                                


Μονάδες 8         


 


 


Β2.   Έλα απηνθίλεην θηλείηαη επζύγξακκα κε ζηαζεξή ηαρύηεηα κέηξνπ π1 Αλ ν νδεγόο θξελάξεη νη 


ηξνρνί ηνπ απηνθηλήηνπ νιηζζαίλνπλ θαη ην απηνθίλεην ζηακαηά αθνύ δηαλύζεη δηάζηεκα S1. Αλ ην 


ίδην απηνθίλεην θηλείηαη  κε ηαρύηεηα κέηξνπ  υ2 =2 υ1 ζηακαηά αθνύ δηαλύζεη δηάζηεκα S2. Η 


επίδξαζε ηνπ αέξα ζεσξείηαη ακειεηέα. 


 


 Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε: 


Μεηαμύ ησλ δηαζηεκάησλ ηζρύεη: 


α) S1=2S2       β) S2 =2S1             γ) S2 =4S1           


Μονάδες 4 


Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο  


Μονάδες 9 
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A







ΘΔΜΑ  Γ 


Η κάδα ελόο  άδεηνπ θνξηεγνύ πινίνπ είλαη 1,410
7
 Kg  ην πινίν κεηαθέξεη θνξηίν κάδαο  0,610


7
 


Kg. Τν πινίν κε ζβεζηή ηε κεραλή ηνπ ξπκνπιθείηαη ζην ιηκάλη κε ζηαζεξή ηαρύηεηα 
m


5
s


 από 


δπν όκνηα ξπκνπιθά P1, θαη  P2.  Τν πινίν ζπλδέεηαη κε ηα ξπκνπιθά κε δπν ρνλδξά ζθνηληά πνπ 


είλαη νξηδόληηα θαη ζρεκαηίδνπλ γσλία  45
0
 κε ηνλ άμνλα πξύκλεο – πιώξεο ηνπ πινίνπ, όπσο 


θαίλεηαη ζην ζρήκα: 


Μέζσ ησλ ζθνηληώλ ην θάζε ξπκνπιθό αζθεί ζην πινίν ζηαζεξή δύλακε κέηξνπ 10
6
 Ν. Δίλεηαη  


2 1,4  θαη όηη ε αληίζηαζε ηνπ αέξα ζεσξείηαη ακειεηέα.   


Γ1) Να ζρεδηάζεηε ηε ζπληζηακέλε ησλ δπλάκεσλ πνπ αζθείηαη από ηα ξπκνπιθά ην πινίν θαζώο 


θαη ηελ αληίζηαζε ηνπ λεξνύ ζην πινίν θαη λα ππνινγίζεηε ηα κέηξα ηνπο. 


Μονάδες 7 


Γ2) Να ππνινγίζεηε ηελ ηζρύ πνπ αλαπηύζζεη ε κεραλή θάζε ξπκνπιθνύ.  


Μονάδες 5 


Τν πινίν αθνύ μεθνξηώζεη ην θνξηίν ηνπ αλαρσξεί από ην ιηκάλη κε ηνλ ίδην ηξόπν πνπ έθηαζε ζε 


απηό. Τώξα όκσο ε αληίζηαζε πνπ αζθεί ην  λεξό έρεη κηθξόηεξν αιιά ζηαζεξό κέηξν ίζν κε 


1,2610
7
 Ν. 


 Γ3) Να πξνζδηνξίζεηε ηε θαηεύζπλζε θαη ην κέηξν ηεο επηηάρπλζεο κε ηελ νπνία θηλείηαη ην πινίν 


θαζώο απνκαθξύλεηαη από ην ιηκάλη.  


Μονάδες 6 


Γ4) Να ππνινγίζεηε ηα έξγα ησλ δπλάκεσλ πνπ αζθνύληαη από ηα δπν ξπκνπιθά γηα ρξνληθό 


δηάζηεκα 5min κεηά ηελ αλαρώξεζε ηνπ πινίνπ θαη λα ζπγθξηζνύλ κε ην έξγν ηεο ζπληζηακέλεο 


ηνπο γηα ην ίδην ρξνληθό δηάζηεκα . 


Μονάδες 7 


 


 


 


P2 


P1 


2F  


1F  


Πιώξε Πξύκλε 45
ν 


45
ν 
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A












ΘΔΜΑ  Β 


 


Β1.   Έλαο αιεμηπηωηηζηήο πέθηεη από ην αεξνπιάλν ρωξίο αξρηθή ηαρύηεηα θαη αθνύ αλνίμεη ην 


αιεμίπηωην θηλνύκελνο γηα θάπνην ρξνληθό δηάζηεκα κε ζηαζεξή ηαρύηεηα πξνζγεηώλεηαη ζην 


έδαθνο 


Α) Να επηιέμεηε ηελ ζωζηή απάληεζε. 


Αλ ζπκβνιίζνπκε κε WΒ  ην έξγν ηνπ βάξνπο ηνπ αιεμηπηωηηζηή  θαηά ηε δηάξθεηα 


ηεο πηώζεο  ηνπ θαη Κ ηε θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ αιεμηπηωηηζηή θαηά ηε πξνζγείωζε 


ηνπ  ζα ηζρύεη: 


α) WΒ > Κ           β) WΒ = Κ          γ) WΒ < Κ                                                                      


 Μονάδες 4 


                                                                                                          


Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.                                                


Μονάδες 8 


 


 


Β2.    O ρνλδξόο (Α)  θαη ν ιηγλόο (Β) έρνπλ κάδεο mA 


θαη mB κε ζρέζε mA=2mB. Οη δπν ηνπο ζηέθνληαη κε 


παηίληα ζε ιείν νξηδόληην δάπεδν θξαηώληαο ην ηεληω-


κέλν ζθνηλί, όπωο θαίλεηαη ζην δηπιαλό ζρήκα. Η κάδα 


ηωλ παηηληώλ ζεωξείηε ακειεηέα. 


 


Α) Να επηιέμεηε ηελ ζωζηή απάληεζε. 


Τξαβώληαο ην ζθνηλί αξρίδνπλ λα θηλνύληαη  κε επηηαρύλζεηο κέηξωλ αΑ θαη αΒ 


πνπ έρνπλ ζρέζε: 


α) αΑ = αΒ = 0          β) αΑ = 2αΒ         γ) αΒ = 2αΑ 


 Μονάδες 4 


Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.                                               


Μονάδες 9 
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A







ΘΔΜΑ  Γ 


 


Τε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s έλαο καζεηήο μεθηλά λα παξαηεξεί ηελ θίλεζε ελόο ζώκαηνο κάδαο          


m = 10 kg πνπ εθηειεί επζύγξακκε νκαιή θίλεζε ζε νξηδόληην δξόκν κε ζηαζεξή ηαρύηεηα κέηξνπ 


υ1 = 20 m/s. To ζώκα δηαλύεη δηάζηεκα s1 = 100 m θηλνύκελν κε ζηαζεξή ηαρύηεηα θαη ζηε ζπλέ-


ρεηα απνθηά ζηαζεξή επηβξάδπλζε κέρξη λα ζηακαηήζεη. Η επίδξαζε ηνπ αέξα είλαη ακειεηέα θαη  


ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο είλαη ίζε κε g = 10 m/s
2
. 


Αλ γλωξίδεηε όηη ε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο επηβξαδπλόκελεο θίλεζεο είλαη Γt = 5 s ηόηε: 


Γ1) Να ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο επηβξάδπλζεο ηνπ ζώκαηνο. 


Μονάδες 5 


Γ2) Να θαηαζθεπάζεηε ηε γξαθηθή παξάζηαζε ηνπ κέηξνπ ηεο ηαρύηεηαο ηνπ ζώκαηνο ζε            


ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν ζε βαζκνινγεκέλνπο άμνλεο. 


Μονάδες 7 


Γ3) Να ππνινγίζεηε ηε κέζε ηαρύηεηα ηνπ ζώκαηνο γηα ηε ζπλνιηθή ρξνληθή δηάξθεηα πνπ ν καζε-


ηήο παξαηήξεζε ηελ θίλεζε ηνπ. 


Μονάδες 7 


Γ4) Να ππνινγίζεηε ηνλ ζπληειεζηή ηξηβήο νιίζζεζεο κεηαμύ ηνπ ζώκαηνο θαη ηνπ δξόκνπ ζηνλ 


νπνίν θηλείηαη, αλ γλωξίδεηε όηη ε ηξηβή νιίζζεζεο είλαη ε κνλαδηθή δύλακε πνπ επηβξαδύλεη ην 


ζώκα. 


Μονάδες 6 
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A












ΘΔΜΑ  Β 


B1. Σην θηβώηην πνπ θαίλεηαη ζην δηπιαλό ζρήκα αζθνύληαη 


δύν νξηδόληηεο δπλάκεηο 1F



 θαη 2F



, κε κέηξα F1 = 4 N θαη 


F2 = 3 N.  


Τν θηβώηην παξακέλεη ζπλερώο αθίλεην ζην νξηδόληην δάπεδν. 


Α) Να επηιέμεηε ηε ζωζηή απάληεζε.                       


     Σην θηβώηην, αζθείηαη από ην δάπεδν ζηαηηθή ηξηβή, ε νπνία έρεη: 


α) θνξά πξνο ηα δεμηά θαη κέηξν ίζν κε 1 Ν. 


β) θνξά πξνο ηα αξηζηεξά θαη κέηξν ίζν κε 1 Ν. 


γ) θνξά πξνο ηα αξηζηεξά θαη κέηξν ίζν κε 7 Ν. 


Μονάδες 4 


Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.                                                


Μονάδες 8 


 


 


Β2. Μηθξό ζώκα είλαη αξρηθά αθίλεην πάλω ζε ιείν 


νξηδόληην επίπεδν θαη ζηε ζέζε xν = 0 m ελόο νξηδόληη-


νπ άμνλα x΄x. Σην ζώκα αζθείηαη νξηδόληηα δύλακε F  


ε ηηκή ηεο νπνίαο κεηαβάιιεηαη κε ηε ζέζε x ηνπ ζώ-


καηνο, όπωο θαίλεηαη ζην δηάγξακκα. 


 


Α) Να επηιέμεηε ηε ζωζηή απάληεζε.  


         H θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ζώκαηνο 


α) από ηε ζέζε xν = 0 m έωο ηε ζέζε xΑ παξακέλεη ζηαζεξή.  


β) από ηε ζέζε xΑ έωο ηε ζέζε xΒ κεηώλεηαη.  


γ) από ηε ζέζε xν = 0 m έωο ηε ζέζε xΒ απμάλεηαη. 


                                                 Μονάδες 4 


Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.                                                


Μονάδες 9 


 


F2 F1 


x xA xB 0 


F 
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A







ΘΔΜΑ  Γ 


 


Σην δηπιαλό δηάγξακκα  θαίλεηαη ε 


γξαθηθή παξάζηαζε ηεο ηηκήο ηεο 


ηαρύηεηαο ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξό-


λν γηα έλα ζώκα κάδαο m = 2 kg 


πνπ θηλείηαη ζε νξηδόληην επζύγ-


ξακκν δξόκν.  


 


Γ1) Αληιώληαο πιεξνθνξίεο από ην 


δηάγξακκα λα ππνινγίζεηε ηελ ηηκή 


ηεο επηηάρπλζεο κε ηελ νπνία θηλεί-


ηαη ην ζώκα ζηα ρξνληθά δηαζηήκαηα 0 s   10 s, 10 s   20 s θαη  20 s   30 s. 


Μονάδες 6 


Γ2) Να θαηαζθεπάζεηε ηε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο ηηκήο ηεο επηηάρπλζεο ηνπ ζώκαηνο ζε ζπλάξ-


ηεζε κε ην ρξόλν ζε βαζκνινγεκέλνπο άμνλεο γηα ηo ρξνληθό δηάζηεκα από  0 s   30 s. 


Μονάδες 6 


Γ3) Να ππνινγίζεηε ηε κέζε ηαρύηεηα ηνπ ζώκαηνο γηα ηo ρξνληθό δηάζηεκα από  0 s   30 s. 


Μονάδες 6 


Γ4) Να ππνινγίζεηε ην έξγν ηεο ζπληζηακέλεο δύλακεο γηα ηo ρξνληθό δηάζηεκα από  10 s   30 s.  


Μονάδες 7 


 


 


 50 
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0 
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0


27/05/2014 ΦΥΣΙΚΗ Page 2 of 2


ΑΡΙΣΤΟΒΑΘΜΙΟ 
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ


ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 


A












ΘΕΜΑ  Β 


Β1. Στην παρακάτω εικόνα παριστάνεται το διάγραμμα της τιμής της επιτάχυνσης σε 


συνάρτηση με το χρόνο ενός οχήματος το οποίο ξεκινά από την ηρεμία και κινείται ευθύγραμμα για 


χρονικό διάστημα 6 s.  


 


 


 


 


 


Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 


Τo ολικό διάστημα που διανύει το κινητό είναι: 


α)  4m    β)  12m        γ)  36m                                                                                    


 Μονάδες 4 


Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.                                               


Μονάδες 8 


 


Β2. Κιβώτιο κινείται ευθύγραμμα σε οριζόντιο δάπεδο με ταχύτητα η τιμή της οποίας δίδεται από 


τη σχέση  υ=5t (SI).  


Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 


Η τιμή της συνισταμένης των δυνάμεων  που ασκούνται στο κιβώτιο,  


α) ελαττώνεται με το χρόνο     β) αυξάνεται με το χρόνο     γ) παραμένει σταθερή 


 


 Μονάδες 4 


  Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. 


Μονάδες 9 


 


α(m/s2) 


       4 


 


       0           2           4           6        t(s) 


     -2 
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A







ΘΕΜΑ  Δ 


Ένας μικρός πύραυλος έχει μάζα 200 Kg. Ο πύραυλος αρχίζει να κινείται κατακόρυφα προς τα 


πάνω χωρίς αρχική ταχύτητα με σταθερή επιτάχυνση 
2


m
α 10


s
 . Όταν ο πύραυλος φθάσει σε ύψος 


Η=500 m αποκολλάται ένας από τους ορόφους του, ο οποίος τη στιγμή της αποκόλλησης  έχει 


ταχύτητα ίση με την ταχύτητα του πυραύλου εκείνη τη χρονική στιγμή. Δίνεται ότι η επιτάχυνση 


της βαρύτητας είναι 
2


m
g = 10


s
, η επίδραση του αέρα είναι αμελητέα και ότι η μάζα του πυραύλου 


κατά την κίνησή του μέχρι το ύψος Η παραμένει σταθερή. 


Για τη κίνηση του πυραύλου από το έδαφος μέχρι το ύψος Η να υπολογίσετε:  


Δ1) την κατακόρυφη προωστική δύναμη που ασκείται στο πύραυλο.  


Μονάδες 5 


Δ2) την ταχύτητα του πυραύλου στο ύψος Η.  


Μονάδες 6 


Δ3) τη μέση ισχύ που ανέπτυξε ο κινητήρας του πυραύλου.  


Μονάδες 8 


Δ4) την ταχύτητα με την οποία ο όροφος που αποκολλήθηκε από τον πύραυλο θα φθάσει στην 


επιφάνεια του εδάφους. 


Μονάδες 6 
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A












ΘΔΜΑ Β 


B1. Απηνθίλεην θηλείηαη ζε επζύγξακκν δξόκν. Σε δπν ρξνληθέο ζηηγκέο t1 θαη  t2 ην απηνθίλεην 


έρεη ηαρύηεηα κε κέηξν υ1 θαη υ2 θαη θηλεηηθή ελέξγεηα Κ1 θαη Κ2 αληίζηνηρα.  


Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε. 


Αλ γηα ηα κέηξα ησλ ηαρπηήησλ ηζρύεη, υ2 = 2υ1 ηόηε: 
 


     α) Κ2  = 2Κ1           β) Κ1 = 4Κ2        γ) Κ2 = 4Κ1                                                                         


Μονάδες 4 


Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.                                                


Μονάδες 8 


 


Β2. Έλα θηβώηην βξίζθεηαη αξρηθά αθίλεην ζε ιείν νξηδόληην δάπεδν ζηε ζέζε x = 0 m. Τε  ρξνληθή 


ζηηγκή t = 0 s έλαο εξγάηεο ζπξώρλεη θαη θηλεί ην θηβώηην αζθώληαο ζε απηό ζηαζεξή   νξηδόληηα 


δύλακε.  


A) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε. 


Αλ κε x ζπκβνιίζνπκε ηε ζέζε θαη κε Κ ηελ θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ θηβσηίνπ  ζ’ απηή ηε ζέζε, λα 


ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:  


 


x K 


0  


 2x  


 3K 


4x  


Μονάδες 4 


 


Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.                                                


Μονάδες 9 
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A







ΘΔΜΑ Γ 


Έλα  ζώκα  κάδαο  4 kg, αθήλεηαη από ύςνο h,  πάλσ από ην έδαθνο  θαη θζάλεη ζην έδαθνο κε 


ηαρύηεηα κέηξνπ υ = 30 m/s.  


Η επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο ζηε δηάξθεηα ηεο θίλεζεο είλαη ζηαζεξή, κε ηηκή g=10 m/s
2
. 


Θεσξήζηε σο επίπεδν αλαθνξάο γηα ηε δπλακηθή ελέξγεηα ην έδαθνο, θαζώο θαη ηελ αληίζηαζε ηνπ 


αέξα ακειεηέα. 
 


Γ1)    Να ππνινγίζεηε ην ύςνο h.                                                                                   


                                                                                                                                          Μονάδες 7   


Γ2)  Να ππνινγίζεηε  ηελ απόζηαζε ηνπ ζώκαηνο από ην έδαθνο ηε ζηηγκή πνπ θηλείηαη κε 


ηαρύηεηα κέηξνπ  10 m/s.                                                 


                                                                                                                                             Μονάδες 6   


Γ3)  Να παξαζηήζεηε  γξαθηθά ζε ζύζηεκα βαζκνινγεκέλσλ αμόλσλ ηε δπλακηθή ελέξγεηα ηνπ 


ζώκαηνο ζε ζπλάξηεζε κε ην ύςνο από ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο.            


                                                                                                                                             Μονάδες 6   


Γ4)  Να ππνινγίζεηε  ην έξγν ηνπ βάξνπο  ηνπ ζώκαηνο, ζην ηειεπηαίν δεπηεξόιεπην ηεο θίλεζεο 


ηνπ ζώκαηνο. 


                                                                                                                               Μονάδες 6   
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A












 


ΘΔΜΑ Β 


 


Β1. Έλα θηλεηό δηέξρεηαη ηε ρξνληθή ζηηγκή tν = 0 από ηε ζέζε xν = 0 ελόο πξνζαλαηνιηζκέλνπ 


άμνλα Οx, θηλνύκελν θαηά κήθνο ηνπ άμνλα θαη πξνο ηε ζεηηθή ηνπ θνξά. Η εμίζσζε ηεο ζέζεο 


ηνπ ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν είλαη ηεο κνξθήο, x = 5t + 2 t
2
 (S.I) γηα t≥0.  


Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε. 


Τν κέηξν ηεο ηαρύηεηαο ηνπ θηλεηνύ ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 5 s, είλαη ίζν κε: 


α) 5 m/s   β) 25 m/s   γ) 10 m/s  


Μονάδες 4 


Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο                                                


Μονάδες 8 


 


Β2. Σθαίξα κηθξώλ δηαζηάζεσλ βξίζθεηαη αθίλεηε ζε κηθξό ύςνο h πάλσ από ην έδαθνο. Σην 


ύςνο απηό κε επίπεδν αλαθνξάο γηα ηε δπλακηθή ελέξγεηα ην έδαθνο, ε ζθαίξα έρεη δπλακηθή 


ελέξγεηα ίζε κε 120 J. Η ζθαίξα αθήλεηαη ειεύζεξε, νπόηε εθηειεί ειεύζεξε πηώζε κε ηελ 


επίδξαζε ηνπ αέξα λα ζεσξείηαη ακειεηέα.  


Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε 


Όηαλ ε ζθαίξα βξεζεί ζε απόζηαζε ίζε κε h/3, από ην ζεκείν εθθίλεζεο, ηόηε ε δπλακηθή 


ηεο ελέξγεηα U θαη ε θηλεηηθή ηεο ελέξγεηα K ζα είλαη αληίζηνηρα: 


α) U = 40 J, K = 80 J  β) U = 80 J, K = 40 J  γ) U = 90 J, K = 30 J  


Μονάδες 4 


Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο 


Μονάδες 9 
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A







 


ΘΔΜΑ Γ 


 


Κηβώηην κάδαο 40 Kg  αξρηθά είλαη αθίλεην πάλσ ζε ιείν νξηδόληην επίπεδν. Τε ρξνληθή ζηηγκή t=0  


αζθείηαη ζην θηβώηην ζηαζεξή νξηδόληηα δύλακε  κέηξνπ  F1 = 80 Ν . Tε ζηηγκή  όηαλ ην θηβώηην 


έρεη κεηαηνπηζηεί θαηά x=16 m, θαηαξγείηαη ε δύλακε   θαη ηελ ίδηα ζηηγκή αξρίδεη λα αζθείηαη 


πάλσ ζην θηβώηην αληίξξνπε δύλακε κέηξνπ F2 = 10 Ν κε απνηέιεζκα ην θηβώηην λα ζηακαηήζεη 


ηε ζηηγκή                                                


Γ1)  Να ππνινγίζεηε ηελ ηαρύηεηα ηνπ θηβσηίνπ όηαλ έρεη κεηαηνπηζηεί θαηά  x = 16 m  από ηελ 


αξρηθή ηνπ ζέζε                                                                                                                     


Μονάδες 6 


Γ2)  Να παξαζηήζεηε γξαθηθά ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο, ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν ζε ζύζηεκα 


βαζκνινγεκέλσλ αμόλσλ γηα όιε ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο θίλεζεο.                                  


Μονάδες 8 


Γ3)   Να ππνινγίζεηε ηελ κεηαηόπηζε ηνπ θηβσηίνπ ζηε ρξνληθή δηάξθεηα                                                  


Μονάδες 6                


Γ4)   Να ππνινγίζεηε ην έξγν ηεο   ζηε ρξνληθή δηάξθεηα                                 


Μονάδες 5  
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A












ΘΔΜΑ Β 


Β1. Έλα απηνθίλεην (Α) έρεη ηεηξαπιάζηα κάδα από κία κνηνζηθιέηα (Μ). Τα δύν νρήκαηα 


θηλνύληαη ζε επζύγξακκν δξόκν θαη έρνπλ ηελ ίδηα θηλεηηθή ελέξγεηα.  


Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. 


Αλ υΑ θαη υΜ είλαη ηα κέηξα ησλ ηαρπηήησλ ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ηεο κνηνζηθιέηαο αληίζηνηρα, 


ηόηε ν ιόγνο ηνπο  Α


Μ


υ


υ
, ηζνύηαη κε:  


α) 
1


2
   β) 


1


4
   γ) 2 


Μονάδες 4 


Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο . 


Μονάδες 8 


 


 Β2.  Σην δηπιαλό δηάγξακκα απεηθνλίδνληαη πνηνηηθά   


νη ηηκέο ησλ  ηαρπηήησλ, δπν ζσκάησλ Α θαη Β  πνπ 


κεηαθηλνύληαη επζύγξακκα, ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν  


Τόηε:  


Α)   Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε                                                                                  


α)  Αλ ε ζπληζηακέλε δύλακε πνπ αζθείηαη ζην 


ζώκα Α  είλαη ίζε κε ηε ζπληζηακέλε δύλακε πνπ 


αζθείηαη ζην ζώκα Β, ηόηε ε κάδα ηνπ ζώκαηνο Α 


είλαη κεγαιύηεξε από ηελ κάδα ηνπ Β. 


β)   Αλ ηα δύν ζώκαηα έρνπλ ίζεο κάδεο ηόηε ε ζπληζηακέλε ησλ δπλάκεσλ πνπ αζθνύληαη ζην 


ζώκα Α είλαη κεγαιύηεξε, από ηε ζπληζηακέλε ησλ δπλάκεσλ πνπ αζθνύληαη ζην ζώκα  Β. 


γ)   Αλ ε ζπληζηακέλε δύλακε πνπ αζθείηαη ζε θάζε ζώκα έρεη ην ίδην κέηξν, ηόηε κάδα ηνπ 


ζώκαηνο Α  ζα είλαη ίζε κε ηε  κάδα ηνπ ζώκαηνο Β. 


                                                                             Μονάδες 4 


Β)   Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.                                                                                      


                                                                                                                                       Μονάδες 9  


 


 


 


υ Α 


Β 


   t 0 
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A







        


ΘΔΜΑ Γ 


Γύν κηθξέο ζθαίξεο Σ1 θαη Σ2  κε κάδεο m1 θαη m2  αληίζηνηρα,  


αθήλνληαη ηε  ρξνληθή ζηηγκή t0=0  λα πέζνπλ  από δπν ζεκεία πνπ 


βξίζθνληαη ζε ύςε  h1 = 45 m θαη h2 = 20 m  αληίζηνηρα, από ην 


έδαθνο.   


Η αληίζηαζε ηνπ αέξα ζεσξείηαη ακειεηέα θαη σο επίπεδν κεδεληθήο 


δπλακηθήο ελέξγεηαο ζεσξνύκε ην έδαθνο.  


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


Γ1)  Nα ππνινγίζεηε  πόζν ρξόλν ζα ρξεηαζηεί ε ζθαίξα Σ2 , γηα λα 


θζάζεη ην έδαθνο.                     


 Μονάδες 6 


Γ2)  Να πξνζδηνξίζεηε ην ύςνο ζην νπνίν βξίζθεηαη  ε ζθαίξα Σ1  ηε ζηηγκή πνπ ε Σ2 θζάλεη ζην  


έδαθνο.                           Μονάδες 6 


Γ3)  Να ζρεδηάζεηε ζε ζύζηεκα βαζκνινγεκέλσλ αμόλσλ ην δηάγξακκα ηνπ κέηξνπ ηεο ηαρύηεηαο 


ηεο ζθαίξαο Σ1  ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν. 


                         Μονάδες 6 


Γ4)  Αλ νη δύν ζθαίξεο θζάλνπλ ζην έδαθνο κε ίζεο θηλεηηθέο ελέξγεηεο, λα ππνινγίζεηε ηνλ ιόγν 


ησλ καδώλ  
2


1


m


m
.                            Μονάδες 7 


 


 


 


 


 


2h


1h
2


1
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A












 


ΘΔΜΑ Β 


 


B1.   Μία ζθαίξα όηαλ αθήλεηαη από κηθξό ύςνο h πάλσ από ηελ επηθάλεηα ηεο Γεο, θηάλεη ζην 


έδαθνο ζε ρξόλν tΓ. Η ίδηα ζθαίξα όηαλ αθήλεηαη από ην ίδην ύςνο h πάλσ από ηελ επηθάλεηα ελόο 


πιαλήηε Α, θηάλεη ζηελ επηθάλεηα ηνπ πιαλήηε ζε ρξόλν tA = 3tΓ. Η αληίζηαζε ηνπ αέξα ζηελ επη-


θάλεηα ηεο Γεο είλαη ακειεηέα, ελώ ν πιαλήηεο Α δελ έρεη αηκόζθαηξα.  


Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε.  


Αλ gΓ θαη gΑ είλαη νη επηηαρύλζεηο ηεο βαξύηεηαο ζηε Γε θαη ζηνλ πιαλήηε Α αληίζηνηρα, 


ηόηε ηζρύεη: 


     α) Γ
A


9


g
g     β) Γ


A
3


g
g     γ) A


Γ
9


g
g   


Μονάδες 4 


Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.       


Μονάδες 8 


 


 B2. Έλα ζώκα είλαη αθίλεην ζηε ζέζε xν  = 0 m θαη ηε ρξνληθή ζηηγκή tο  = 0 s αξρίδεη λα θηλείηαη 


επζύγξακκα κε ζηαζεξή επηηάρπλζε  a = 2 m/s
2
.   


 Α) Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ηηκέο ησλ κεγεζώλ  ηνπ παξαθάησ πίλαθα. 


 


Χξνληθή 


ζηηγκή 


t (s) 


Ταρύηεηα 


υ (m/s) 


Θέζε 


x (m) 


0   


2   


4   


6   


8   


       


Μονάδες  4 


     B) Να γίλεη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο ηηκήο ηεο ηαρύηεηαο ηνπ ζώκαηνο ζε ζπλάξηεζε κε 


ην ρξόλν ζε βαζκνινγεκέλνπο άμνλεο γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα 0 s → 8 s. Σηε ζπλέρεηα λα 


ππνινγηζηεί ε θιίζε ηεο επζείαο ηεο γξαθηθήο παξάζηαζεο. Πνηα ε θπζηθή ζεκαζία ηεο 


θιίζεο πνπ ππνινγίζαηε ; 


Μονάδες 9 
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A







ΘΔΜΑ  Γ 


Μηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg  βξίζθεηαη αξρηθά αθίλεην ζε 


νξηδόληην επίπεδν κε ην νπνίν εκθαλίδεη ζπληειεζηή     


ηξηβήο νιίζζεζεο μ = 0,2. Σην ζώκα, ην νπνίν αξρηθά βξί-


ζθεηαη ζηε ζέζε xo = 0 m ηνπ νξηδόληηνπ άμνλα x΄x, αζθεί-


ηαη νξηδόληηα δύλακε F



, ε ηηκή ηεο νπνίαο κεηαβάιιεηαη 


κε ηε ζέζε x ηνπ θηβσηίνπ, όπσο θαίλεηαη ζην δηάγξακκα. 


Δίλεηαη όηη ε επίδξαζε ηνπ αέξα είλαη ακειεηέα θαη ε επη-


ηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο είλαη g = 10 m/s
2
.  


 Να ππνινγίζεηε: 


Γ1) ηελ επηηάρπλζε ηνπ ζώκαηνο ζηελ ζέζε x = 4 m,  


Μονάδες 6 


Γ2) ην έξγν ηεο δύλακεο F



, θαηά ηε κεηαηόπηζε ηνπ ζώκαηνο από ηε ζέζε xν = 0 έσο ηε 


ζέζε  x = 4 m, 


Μονάδες 6 


Γ3) ηελ ελέξγεηα πνπ κεηαηξάπεθε ζε ζεξκόηεηα κέζσ ηνπ έξγνπ ηεο ηξηβήο, θαηά ηε    


κεηαηόπηζε ηνπ ζώκαηνο από ηε ζέζε xν = 0 m έσο ηε ζέζε x = 4 m, 


Μονάδες 7 


Γ4) ηελ θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ζώκαηνο ζηε ζέζε x = 4 m.     


Μονάδες 6 


 


F (N) 


x (m) 4 


10 


4 


0 
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A












ΘΕΜΑ  Β 


 


Β1. Μικρός κύβος κινείται σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Στο κύβο ασκείται μια σταθερή οριζόντια 


δύναμη F
��


 κατά τη διεύθυνση της κίνησής του για  χρονικό διάστημα 6 s. Οπότε αυξάνεται το 


μέτρο της ταχύτητας  του κύβου κατά 
s


m
6 .  


Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση. 


Αν στον ίδιο κύβο ασκείται μια σταθερή οριζόντια δύναμη 1F
�


 κατά τη διεύθυνση της κίνησής του 


με μέτρο διπλάσιο της F
��


, τότε τo χρονικό διάστημα που απαιτείται για να αυξηθεί  το μέτρο της 


ταχύτητας  του κύβου κατά 
s


m
6 .  


α) 12 s                                    β)  3 s                                γ) 6 s 


Μονάδες 4 


Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. 


Μονάδες 8 


 


 


Β2.  Ένα αυτοκίνητο κινείται ευθύγραμμα σε οριζόντιο δρόμο έχοντας σταθερή  ταχύτητα μέτρου 


υ0.  Ο οδηγός του τη χρονική στιγμή t = 0 s φρενάρει οπότε το αυτοκίνητο κινείται με σταθερή 


επιβράδυνση. Tο αυτοκίνητο σταματά τη χρονική στιγμή t1   Αν το αυτοκίνητο  κινείται με 


ταχύτητα μέτρου  2⋅υ0  σταματά τη χρονική στιγμή   t2  


 Α)  Να επιλέξτε τη σωστή απάντηση.: 


Αν η συνισταμένη δύναμη που ασκείται στο αυτοκίνητο και στις δυο περιπτώσεις είναι ίδια τότε  


θα ισχύει : 


         


        α.   t2 =t1                                β.   t2 = 2⋅ t1                          γ.    t1 = 2⋅ t2        


                                                                                                                                              Μονάδες 4   


             


Β)  Να δικαιολογήσετε την επιλογής σας                                                                            Μονάδες 9         
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A







ΘΕΜΑ  Δ 


Μία παλέτα με τούβλα μάζας m = 400 kg ανυψώνεται κατακόρυφα με τη βοήθεια ενός γερανού 


κατά 10 m πάνω από το έδαφος. Ο γερανός ασκεί στην παλέτα κατακόρυφη δύναμη με φορά προς 


τα πάνω, το μέτρο της οποίας έχει τέτοια τιμή ώστε η παλέτα ξεκινώντας από την ηρεμία αρχικά να 


επιταχύνεται με σταθερή επιτάχυνση για χρονική διάρκεια ίση με 5 s οπότε η παλέτα φτάνει στο 


μέσο της διαδρομής (δηλαδή στα πρώτα 5 m), και στη συνέχεια επιβραδύνεται ομαλά μέχρι που 


σταματά στο ύψος των 10 m πάνω από το έδαφος. 


Δίνεται η επιτάχυνση της βαρύτητας g = 10 m/s2 και ότι η αντίσταση του αέρα είναι αμελητέα. 


Να υπολογίσετε: 


Δ1) το μέτρο της επιτάχυνσης της παλέτας στα πρώτα 5 s της κίνησης. 


Μονάδες 6 


Δ2) το μέτρο της ταχύτητας που αποκτά στο τέλος της επιταχυνόμενης κίνησης, 


Μονάδες 6 


Δ3) το μέτρο της δύναμης που ασκεί ο γερανός στην παλέτα στη διάρκεια της επιταχυνόμενης 


κίνησης                                                                                                                                 Μονάδες 7 


Δ4)  την μέση ισχύ του γερανού κατά τη διάρκεια της ανόδου της παλέτας.  


Μονάδες 6 
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A












 


ΘΔΜΑ  Β 


 


Β1. Μνηνζηθιεηηζηήο βξίζθεηαη αθίλεηνο ζε έλα ζεκείν Α. Τε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s μεθηλά θαη 


θηλείηαη επζύγξακκα κε ζηαζεξή επηηάρπλζε.  


Α) Να επηιέμεηε ηε ζωζηή απάληεζε. 


Αλ ν κνηνζηθιεηηζηήο βξίζθεηαη ηε ρξνληθή ζηηγκή t1 ζε απόζηαζε 10 m από ην ζεκείν Α, 


ηόηε ηε ρξνληθή ζηηγκή 2t1 ζα βξίζθεηαη ζε απόζηαζε από ην Α ίζε κε: 


α) 20 m   β)  40 m   γ) 80 m               


 


Μονάδες 4 


Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 


Μονάδες 8 


 


 


Β2. Κηβώηην βξίζθεηαη αξρηθά αθίλεην ζε ιείν νξηδόληην δάπεδν ζηε ζέζε xν = 0 m, ελόο νξηδό-


ληηνπ άμνλα x΄x. Τε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s έλαο εξγάηεο ζπξώρλεη θαη αξρίδεη λα θηλεί ην θηβώηην 


αζθώληαο ζε απηό ζηαζεξή νξηδόληηα δύλακε κέηξνπ F.  


A) Αλ κε x ζπκβνιίζνπκε ηε ζέζε ηνπ θηβωηίνπ θαη κε Κ ηελ θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ θηβωηί-


νπ ζηε ζέζε απηή, λα απνδείμεηε ηε ζρέζε ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο ζε ζπλάξηεζε κε ηε ζέζε ηνπ 


θηβωηίνπ.    


Μονάδες 7 


B) Να ζρεδηάζεηε πνηνηηθά ηε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο Κ, ζε ζπλάξηε-


ζε κε ηε ζέζε x. 


Μονάδες 6 


 


27/05/2014 ΦΥΣΙΚΗ Page 1 of 2


ΑΡΙΣΤΟΒΑΘΜΙΟ 
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ


ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 


A







 


ΘΔΜΑ Γ 


 


Σώκα κάδαο 10 kg θηλείηαη ζε ιείν νξηδόληην επίπεδν κε ηαρύηεηα κέηξνπ υν= 10 m/s. Τε ρξνληθή 


ζηηγκή t = 0 s ζην ζώκα αζθείηαη ζηαζεξή νξηδόληηα δύλακε F , πνπ έρεη ωο απνηέιεζκα ηε ρξνλη-


θή ζηηγκή t1 = 4 s ην ζώκα λα θηλείηαη πξνο ηελ ίδηα θαηεύζπλζε, αιιά κε ηαρύηεηα κέηξνπ υ1  = 2 


m/s. 


Κάπνηα ρξνληθή ζηηγκή κεηά ηε ρξνληθή ζηηγκή t1 ε ηαρύηεηα ηνπ ζώκαηνο κεδελίδεηαη θαη ζηε ζπ-


λέρεηα ην ζώκα θηλείηαη ζε αληίζεηε ζε θαηεύζπλζε ζε ζρέζε κε ηελ αξρηθή ηνπ θαηεύζπλζε.  


Γ1) Να ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο επηηάρπλζεο κε ηελ νπνία θηλείηαη ην ζώκα.                      


Μονάδες 6  


Γ2) Να ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο  δύλακεο πνπ αζθήζεθε ζην ζώκα. 


Μονάδες 6  


Γ3) Να ππνινγίζεηε ην έξγν ηεο δύλακεο F  από ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s κέρξη ηε ρξνληθή ζηηγκή 


πνπ ε ηαρύηεηα ηνπ ζώκαηνο κεδελίδεηαη ζηηγκηαία.   


Μονάδες 6  


Γ4) Να παξαζηήζεηε γξαθηθά ηε ηηκή ηεο ηαρύηεηάο ηνπ, ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν ζε ζύζηεκα 


βαζκνινγεκέλωλ αμόλωλ γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα   0 s → 10 s  


Μονάδες 7  
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A












ΘΔΜΑ Β 


 


Β1) Η θαζεγήηξηα ηεο Φπζηθήο βαδίδεη πξνο ηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο θξαηώληαο ηελ ηζάληα ηεο ε 


νπνία έρεη κάδα 1,2 kg. Η θαζεγήηξηα γηα λα πάεη από ην γξαθείν ησλ θαζεγεηώλ ζηελ αίζνπζα 


δηδαζθαιίαο, πεξπαηάεη κε ζηαζεξή ηαρύηεηα ην δηάδξνκν ηνπ ζρνιείνπ, κήθνπο 10 m θαη ε ηζά-


ληα ηεο βξίζθεηαη πάληα ζε ύςνο 50 cm από ην έδαθνο. 


Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε. 


Αλ ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο είλαη g = 10 m/s
2
, ηόηε ην έξγν βάξνπο ηεο ηζάληαο είλαη ίζν κε: 


α) 120 J  β) 6 J   γ) κεδέλ 


 


 


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 


 


 


 


 


 


 


 


 


t
1t0


2t


1F


ΣF
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A







ΘΔΜΑ Γ 


 


Έλαο καζεηήο ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0, πεηάεη κηα πέηξα κάδαο 200 g, από ην έδαθνο θαηαθόξπθα 


πξνο ηα πάλσ κε αξρηθή ηαρύηεηα
νυ . Τν κέγηζην ύςνο, πνπ θηάλεη ε πέηξα από ην έδαθνο είλαη ίζν 


κε 5 m θαη ζηε ζπλέρεηα επαλέξρεηαη ζην ζεκείν εθηόμεπζεο ηε ρξνληθή ζηηγκή t1. Η επηηάρπλζε 


ηεο βαξύηεηαο είλαη g = 10 m/s
2
 θαη ε αληίζηαζε ηνπ αέξα ζεσξείηαη ακειεηέα. Να νξίζεηε σο επί-


πεδν αλαθνξάο γηα ηε δπλακηθή ελέξγεηα ην έδαθνο. 


Γ1) Να ππνινγίζεηε ηε κεραληθή ελέξγεηα ηεο πέηξαο ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ βξίζθεηαη ζην κέγη-


ζην ύςνο από ην έδαθνο.  


Μονάδες 6 


Γ2) Να ππνινγίζεηε ην κέηξν υν ηεο αξρηθήο ηαρύηεηαο εθηόμεπζεο. 


Μονάδες 6 


Γ3) Να βξείηε ζε πνην ύςνο από ην έδαθνο ε θηλεηηθή ελέξγεηα ηεο πέηξαο είλαη ίζε κε ην κηζό ηεο 


αξρηθήο ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο. 


Μονάδες 6 


Γ4) Να ζρεδηάζηε ζε ζύζηεκα βαζκνινγεκέλσλ αμόλσλ, ηε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο αιγεβξηθήο 


ηηκήο ηεο ηαρύηεηαο ηεο πέηξαο ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν, από ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0, κέρξη ηε 


ρξνληθή ζηηγκή t1. 


Μονάδες 7 
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A












ΘΕΜΑ  Β 


 


B1. Σώμα που κινείται έχει κινητική ενέργεια ίση με 1 J.  


 Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση   


Aν το μέτρο της ταχύτητας του σώματος διπλασιαστεί τότε η κινητική του ενέργεια θα αυξηθεί 


κατά: 


α)  3 J   β)  4 J    γ)  Δεν επαρκούν τα στοιχεία για να δοθεί απάντηση 


Μονάδες 4 


Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.  


Μονάδες 8 


 


 


Β2 Σε ένα κιβώτιο που αρχικά ήταν ακίνητο πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο, ασκείται 


οριζόντια δύναμη F . Το κιβώτιο κινείται πάνω στο οριζόντιο επίπεδο με ταχύτητα που αυξάνεται 


ανάλογα με το χρόνο. 


Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση. 


Η γραφική παράσταση της τιμής της δύναμης (F) που ασκείται στο κιβώτιο σε συνάρτηση με το 


χρόνο (t) παριστάνεται σωστά από το διάγραμμα:     


     Μονάδες 4  


Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.      


Μονάδες 9 


0 t


F


0 t


F


0 t


F


(α) (β) (γ)
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A







ΘΕΜΑ Δ 


 


Κύβος μάζας m είναι αρχικά ακίνητος  σε οριζόντιο δάπεδο. 


Στον κύβο ασκείται σταθερή δύναμη    οπότε αυτός αρχίζει 


να κινείται στο οριζόντιο δάπεδο. Κατά τη κίνηση του κύβου 


ασκείται σε αυτόν τριβή Τ =6Ν, η αντίσταση του αέρα 


θεωρείται αμελητέα. Μετά από μετατόπιση κατά x = 4 m στο οριζόντιο δάπεδο ο κύβος κινείται με 


ταχύτητα μέτρου  
m


υ = 4  
s


.  Το έργο της  στην παραπάνω μετατόπιση είναι WF = 32 J. Να 


υπολογίσετε:  


Δ1)  το έργο της τριβής στη παραπάνω μετατόπιση.                                                       


                                                                                                                                              Μονάδες 6                                                                                                  


Δ2)  το μέτρο της  δύναμη   .                                                                                                  


                                                                                                                                              Μονάδες 6                                                                         


Δ3)  τη μάζα του  κύβου.   


                                                                                                                                              Μονάδες 7          


Δ4) το μέτρο της οριζόντιας δύναμης που πρέπει να ασκηθεί στον κύβο  ώστε να αποκτήσει 


κινητική ενέργεια  Κ= 18 J  σε χρονικό διάστημα 2 s αν γνωρίζετε ότι αυτός βρίσκεται αρχικά 


ακίνητος σε λείο οριζόντιο δάπεδο.  


                                                                                                                                              Μονάδες 6                                                                                                                                                                                       
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A












ΘΔΜΑ Β 


Β1.  Έλα ζώκα κάδαο 2 kg βξίζθεηαη ζην έδαθνο (ζέζε Α) κε κεδεληθή δπλακηθή 


ελέξγεηα. Κάπνηα ρξνληθή ζηηγκή αζθείηαη ζην ζώκα ζηαζεξή θαηαθόξπθε 


δύλακε F  κέηξνπ 30 Ν κε απνηέιεζκα κεηά από ιίγν λα βξίζθεηαη ζηε ζέζε Γ 


ζε ύςνο h = 5 m πάλσ από ην έδαθνο. Η αληίζηαζε ηνπ αέξα είλαη ακειεηέα   


Δίλεηαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο g = 10 m/s
2
   


       Α)  Να επηιέμηε  ηε ζσζηή απάληεζε.                                                               


       α) Η βαξπηηθή δπλακηθή ελέξγεηα ηνπ ζώκαηνο ζηε ζέζε Γ είλαη ηζε κε 50 J.  


       β) Η θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ζώκαηνο ζηε ζέζε Γ είλαη ηζε κε 150 J.  


       γ) Η κεηαβνιή ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο ηνπ ζώκαηνο από ηε ζέζε Α κέρξη ηε ζέζε Γ είλαη  


           ίζε κε 50 J.  


                                                                                                                                 Μονάδες 4          


       Β)  Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο         


                                              Μονάδες 8   


 


Β2.   Δύν ζώκαηα Σ1 θαη Σ2 κε ίζεο κάδεο (m1 = m2), 


βξίζθνληαη πάλσ ζε ιείν νξηδόληην δάπεδν δεκέλα ζηα 


άθξα αβαξνύο θαη κε εθηαηνύ λήκαηνο. Σην ζώκα Σ2  


αζθείηαη ζηαζεξή νξηδόληηα δύλακε κέηξνπ F, όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα θαη ηo ζύζηεκα ησλ δπν 


ζσκάησλ θηλείηαη επζύγξακκα κε ζηαζεξή επηηάρπλζε κέηξνπ α ελώ ην λήκα παξακέλεη ζπλερώο 


ηελησκέλν θαη νξηδόληην. 


         Α)  Να επηιέμηε ηε ζσζηή απάληεζε                                                                


  Τν κέηξν ηεο δύλακεο πνπ αζθεί ην λήκα ζε θάζε ζώκα ηζνύηαη κε: 


         α)  F                                 β) 
2


F
                               γ)  3F  


                                                                                                                                              Μονάδες 4   


         Β)  Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο .                                                          


                                                                                                                                              Μονάδες 9   


1


 
2


 


F  


1m  
2m


 


h 


F 


Α 


Γ 
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A







ΘΔΜΑ  Γ 


Έλα θνξηεγό θηλείηαη ζε επζύγξακκν νξηδόληην δξόκν κε ηαρύηεηα πνπ έρεη ζηαζεξό κέηξν ίζν κε 


72 Km/h. Τε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s πνπ δηέξρεηαη από έλα ζεκείν Α ηνπ δξόκνπ, μεθηλά από ην ίδην 


ζεκείν λα θηλείηαη κία κνηνζπθιέηα κε ζηαζεξή επηηάρπλζε ίζε κε 2m/s
2
. Αλ ην θνξηεγό θαη ε  


κνηνζπθιέηα θηλνύληαη πξνο ηελ ίδηα θαηεύζπλζε λα ππνινγίζεηε: 


Γ1) Τε ρξνληθή ζηηγκή t1 όπνπ ηα δύν νρήκαηα ζα έρνπλ ηελ ίδηα ηαρύηεηα. 


Μονάδες 6  


Γ2) Τε ρξνληθή ζηηγκή θαη ηελ απόζηαζε από ην ζεκείν Α πνπ ζα ζπλαληεζνύλ ην θνξηεγό θαη ε 


κνηνζπθιέηα. 


Μονάδες 7 


Γ3) Να ζρεδηάζεηε ηε γξαθηθή παξάζηαζε ηνπ κέηξνπ ηεο ηαρύηεηαο ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν 


γηα ην θνξηεγό θαη ηε κνηνζπθιέηα, ζε βαζκνινγεκέλνπο άμνλεο από ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s 


έσο ηε ρξνληθή ζηηγκή όπνπ ηα νρήκαηα ζπλαληώληαη. 


Μονάδες 7 


Γ4) Αλ νη κάδεο ηνπ θνξηεγνύ θαη ηεο κνηνζπθιέηαο είλαη 5000 kg θαη 500 Κg θαη ΚΦ ,ΚΜ νη θηλε-


ηηθέο ελέξγεηεο ηνπ θνξηεγνύ θαη ηεο κνηνζπθιέηαο αληίζηνηρα ηε ζηηγκή ηεο ζπλάληεζεο, λα ππν-


ινγίζεηε ην πειίθν 
K



. 


Μονάδες 5 
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A












ΘΕΜΑ  Β 


Β1.  Πίθηκος με μάζα 40 Kg κρέμεται από το κλαδί ενός δένδρου. 


Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: 


Αν η επιτάχυνση της βαρύτητας είναι g = 10 m/s
2
 τότε η δύναμη που ασκεί ο πίθηκος στο κλαδί 


έχει μέτρο:  


α) 0 Ν                            β) 400 Ν                            γ) 800 Ν 


Μονάδες 4 


Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.                                                


Μονάδες 8         


Β2. Στην παρακάτω εικόνα παριστάνεται το διάγραμμα της ταχύτητας ενός κινητού που κινείται 


ευθύγραμμα σε συνάρτηση με το χρόνο.  


Α) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση. 


Από τα δεδομένα του διαγράμματος, προκύπτει ότι το διάστημα που διάνυσε το κινητό σε 


χρόνο t1 είναι: 


α)  0 1


1
υ t


2
           β)  0 1


1
υ t


4
     γ) 0 1


3
υ t


8
                     


 Μονάδες 4 


  Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. 


Μονάδες 9 


0 t( s )


m
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s


1t


0υ
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A







ΘΕΜΑ  Δ 


Τα σώματα Σ1 και Σ2 που δείχνονται στο παρακάτω σχήμα έχουν μάζες m1 = 4 Kg και m2 = 6 Kg. Ο 


συντελεστής τριβής ολίσθησης του Σ2 με το οριζόντιο επίπεδο έχει τιμή  
1


μ
3


 . Τη χρονική στιγμή 


t0 = 0 s το σύστημα αφήνεται ελεύθερο να κινηθεί. Δίνεται ότι το νήμα είναι αβαρές και έχει μήκος 


5m, η επιτάχυνση της βαρύτητας 
2


m
g = 10


s
 και η επίδραση του αέρα είναι αμελητέα.  


Δ1) Να υπολογίσετε το μέτρο της τριβής ολίσθησης που ασκείται στο Σ2 


Μονάδες 5 


Δ2) Να μεταφέρετε στο γραπτό σας το σχήμα, να σχεδιάσετε τις δυνάμεις που ασκούνται σε κάθε 


σώμα και να υπολογίσετε το κοινό μέτρο της επιτάχυνσης με την οποία κινείται κάθε σώμα.  


Μονάδες 8 


Δ3) Να υπολογίσετε την τάση του νήματος που συνδέει τα δυο σώματα  


Μονάδες 5 


Δ4) Να υπολογίσετε το έργο της δύναμης του βάρους που ασκείται στο Σ1 στο χρονικό διάστημα  


0 s – 2 s. 


Μονάδες 7 
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A












 


ΘΔΜΑ  Β 


 


Β1.   Από ηελ ηαξάηζα κηαο πνιπθαηνηθίαο αθήλνληαη λα πέζνπλ κία μύιηλε ζθαίξα Α κάδαο m θαη 


κία ζηδεξέληα ζθαίξα Β ηξηπιάζηαο κάδαο. Οη δύν ζθαίξεο εθηεινύλ ειεύζεξε πηώζε θαη ζπλεπώο 


ε επίδξαζε ηνπ αέξα ζεωξείηαη ακειεηέα.  


Α) Να επηιέμεηε ηελ ζωζηή απάληεζε. 


Αλ ΚA είλαη ε θηλεηηθή ελέξγεηα πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζθαίξα Α θαη ΚB ε θηλεηηθή ελέξγεηα πνπ 


αληηζηνηρεί ζηε ζθαίξα Β, ειάρηζηα πξηλ νη ζθαίξεο αθνπκπήζνπλ ζην έδαθνο, ηόηε ηζρύεη ηζρύεη:     


α) ΚΑ = ΚΒ    β) ΚΑ = 3ΚΒ   γ) ΚΒ = 3ΚΑ 


 


Μονάδες 4 


Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή  ζαο. 


Μονάδες 8 


 


 


Β2.   Γπν θηβώηηα Α θαη Β κε ίζεο κάδεο 


βξίζθνληαη δίπια – δίπια θαη αθίλεηα ζε ιείν 


νξηδόληην επίπεδν. Τε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 


αζθνύληαη ζηα θηβώηηα Α θαη Β ζηαζεξέο 


νξηδόληηεο δπλάκεηο 
AF  θαη 


BF  κε κέηξα FA = F  θαη 
B


2


F
F   αληίζηνηρα, όπωο θαίλεηαη ζην 


ζρήκα. Τα δπν θηβώηηα αξρίδνπλ λα θηλνύληαη επζύγξακκα ζην νξηδόληην επίπεδν θαη ε επίδξαζε 


ηνπ αέξα είλαη ακειεηέα.  


Α) Να επηιέμεηε ηελ ζωζηή απάληεζε. 


Αλ κεηά από ίζεο κεηαηνπίζεηο από ην ζεκείν εθθίλεζεο ηνπο, ηα θηβώηηα Α θαη Β έρνπλ 


ηαρύηεηεο κε κέηξα υΑ θαη υΒ αληίζηνηρα, ηόηε ηζρύεη: 


α) υΑ = υΒ   β) Α Β 2υ υ    γ) Β Α 2υ υ                   


Μονάδες 4 


Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 


Μονάδες 9 


 


BF


ΑFΑ


Β
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A







 


ΘΔΜΑ  Γ 


 


Έλα ζώκα κάδαο 2 kg θηλείηαη πάλω ζε ιείν νξηδόληην επίπεδν 


κε ηελ επίδξαζε νξηδόληηαο ζπληζηακέλεο δύλακεο. Τν 


δηάγξακκα ηεο ηαρύηεηαο ηνπ ζώκαηνο ζε ζπλάξηεζε κε ην 


ρξόλν γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα 0 s – 30 s θαίλεηαη ζην ζρήκα. 


Γ1) Να ππνινγηζηεί  ην ζπλνιηθό δηάζηεκα πνπ δηήλπζε ην 


ζώκα ην ρξνληθό δηάζηεκα 0 s – 30 s. 


Μονάδες 6 


Γ2) Να ζπκπιεξωζεί ν παξαθάηω πίλαθαο: 


 


Χξνληθό 


δηάζηεκα  


(s) 


Σπληζηακέλε νξηδόληηα δύλακε 


πνπ αζθείηαη ζην ζώκα 


(Ν) 


0  – 10  


10 – 30  


Μονάδες 6 


Γ3) Να ππνινγηζηεί ην έξγν ηεο ζπληζηακέλεο νξηδόληηαο δύλακεο ηα ρξνληθά δηαζηήκαηα 0 s – 10 


s θαη 10 s – 30 s. 


Μονάδες 6 


Γ4) Να αμηνπνηήζεηε ηα απνηειέζκαηα ηωλ πξνεγνύκελωλ εξωηεκάηωλ θαη λα επαιεζεύζεηε ην 


«Θεώξεκα κεηαβνιήο ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο» θαηά ηελ θίλεζε ηνπ ζώκαηνο ζην ρξνληθό 


δηάζηεκα 10 s – 30 s. 


Μονάδες 7 


 


 


υ(m/s)


100 30 (sec)t


60
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A












Β ΘΔΜΑ 


 


Β1. Έλαο κηθξόο θύβνο βξίζθεηαη αθίλεηνο πάλσ ζε ιείν νξηδόληην 


δάπεδν. Τελ ζηηγκή t = 0 s αξρίδεη λα αζθείηαη ζηνλ θύβν νξηδόληηα 


δύλακε F



ζηαζεξήο θαηεύζπλζεο ηεο νπνίαο ην κέηξν κεηαβάιιεηαη κε 


ην ρξόλν όπσο παξηζηάλεηαη ζην δηάγξακκα.  


Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε: 


Η επηηάρπλζε κε ηελ νπνία ζα θηλεζεί  ν θύβνο ζα έρεη. 


α) ζηαζεξό κέηξν θαη  κεηαβαιιόκελε θαηεύζπλζε. 


β) κέηξν πνπ απμάλεηαη κε ην ρξόλν θαη ζηαζεξή θαηεύζπλζε 


γ) κέηξν πνπ κεηώλεηαη κε ην ρξόλν θαη ζηαζεξή θαηεύζπλζε  


Μονάδες 4  


Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.                  


Μονάδες 8 


 


Β2. Σε έλα θηβώηην πνπ είλαη αθίλεην ζε ιείν νξηδόληην δάπεδν: 


Πεξίπησζε Ι:  Τε ρξνληθή ζηηγκή to = 0 s αξρίδεη λα αζθείηαη ζηαζεξή νξηδόληηα δύλακε 1F



. 


Πεξίπησζε ΙΙ:  Τε ρξνληθή ζηηγκή to = 0 s αξρίδεη λα αζθείηαη ε δύλακε 1F



 (πνπ αζθείηαη θαη ζηελ 


πεξίπησζε Ι) ηαπηόρξνλα κε κηα άιιε ζηαζεξή νξηδόληηα δύλακε 2F



 όπσο ζην παξαθάησ ζρήκα.  


 


 


 


 


Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε                                                                      


Ολνκάδνπκε WF1(I) ην έξγν πνπ παξάγεη ε 1F



 ζε ρξνληθό δηάζηεκα Δt ζηελ πεξίπησζε Ι θαη WF1(ΙI) 


ην έξγν πνπ παξάγεη ε 1F



 ίδην ρξνληθό δηάζηεκα  Δt ζηελ πεξίπησζε ΙΙ. Θα ηζρύεη:  


(α) WF1(I) <  WF1(IΙ)                        (β)  WF1(I) >  WF1(IΙ)                       (γ) WF1(I) =  WF1(IΙ)                          


Μονάδες 4 


Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο                                                


Μονάδες 9 


F 


t 


1F



 
2F



 


Περίπτωςη ΙΙ 


1F



 


 


Περίπτωςη Ι 
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A







ΘΔΜΑ  Γ 


 


Έλα θηβώηην κάδαο m = 4 kg βξίζθεηαη αθίλεην ζην έδαθνο. Σην θηβώηην αζθείηαη ζηαζεξή 


θαηαθόξπθε δύλακε F



 κέηξνπ 80 N, κε θνξά πξνο ηα πάλσ, νπόηε θαη αξρίδεη λα αλπςώλεηαη 


θαηαθόξπθα κε ζηαζεξή επηηάρπλζε. 


Γ1)   Να ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο επηηάρπλζεο  κε ηελ νπνία αλέξρεηαη ην θηβώηην.                                


                                                                                                                                             Μονάδες 6                                                                                                                                                                                                                                                              


Γ2)   Να ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο  ηαρύηεηαο ηνπ θηβσηίνπ, ηε ρξνληθή ζηηγκή, πνπ βξίζθεηαη ζε 


ύςνο h = 5 m από ην έδαθνο.             


                                                                                                                                              Μονάδες 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                      


Γ3)  Να απνδείμεηε όηη ζηε δηάξθεηα ηεο αλόδνπ ηνπ θηβσηίνπ κε ηε δξάζε ηεο δύλακεο F



, ε 


δπλακηθή ελέξγεηα πνπ έρεη ζε θάπνηα ύςνο είλαη ίζε κε ηελ θηλεηηθή ηνπ ελέξγεηα ζην ίδην ύςνο.                                         


                                                                                                                                              Μονάδες 6                                                                                                                                                                                                     


 Γ4)  Τε ρξνληθή ζηηγκή πνπ ην θηβώηην βξίζθεηαη ζε ύςνο h = 5 m από ην έδαθνο θαηαξγείηαη ε 


δύλακε F



. Να ππνινγίζεηε  ην κέγηζην ύςνο από ην έδαθνο ζην νπνίν θζάλεη ην θηβώηην. 


                                                                                                                                              Μονάδες 7                                                                                                                                                                                                                                                


Δίλεηαη όηη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο είλαη g = 10 m/s
2
. Θεσξήζηε σο επίπεδν αλαθνξάο γηα ηε 


βαξπηηθή δπλακηθή ελέξγεηα ην έδαθνο, θαζώο θαη ηελ αληίζηαζε ηνπ αέξα ακειεηέα.  
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A












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 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


x
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A







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 


 


 


 


1F 2
2F1


dΑ Β
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A












ΘΔΜΑ  Β 


B1. Μηθξό ζώκα κάδαο m = 500 g θηλείηαη ζε νξηδόληην επίπεδν κε ζηαζεξή ηαρύηεηα. κε ηελ 


επίδξαζε ζηαζεξήο νξηδόληηαο δύλακεο F



κέηξνπ 10 N.  


 Α) Να επηιέμεηε ηε ζωζηή απάληεζε. 


 Αλ δηπιαζηαζηεί ην κέηξν ηεο δύλακεο πνπ αζθείηαη ζην ζώκα, ηόηε ην 


 ζώκα ζα απνθηήζεη επηηάρπλζε πνπ ζα έρεη κέηξν: 


 α) 20 m/s
2
  β) 2 m/s


2
  γ) 0,2 m/s


2
                


Μονάδες 4 


Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.                                                


Μονάδες 8 


 


 


B2. Σε κηθξό ζώκα αζθείηαη δύλακε ζηαζεξήο 


θαηεύζπλζεο ηεο νπνίαο ε ηηκή κεηαβάιιεηαη κε ηελ 


κεηαηόπηζε όπωο θαίλεηαη ζην δηάγξακκα. 


Α) Να επηιέμεηε ηε ζωζηή απάληεζε.  


Τν έξγν ηεο δύλακεο F γηα ηε κεηαηόπηζε ηνπ 


ζώκαηνο από ηε ζέζε x = 0 m ζηε ζέζε x = 2 m ζα 


είλαη: 


α) 40 J   β) 20 J   γ) 80 J 


 


Μονάδες 4 


Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.                                                


Μονάδες 9 


 


0 x( m )


F( Ν )


1 2


20


10
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A







ΘΔΜΑ  Γ 


Οκάδα καζεηώλ πξαγκαηνπνηεί ζην εξγαζηήξην ηνπ ζρνιείνπ κηα ζεηξά  από  πεηξακαηηθέο 


δξαζηεξηόηεηεο πξνθεηκέλνπ λα κειεηήζνπλ ηε θίλεζε κε ηξηβή θαη ηελ ηζρύ ελόο θηλεηήξα.  


Γηα λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ην πείξακα  ρξεζηκνπνηνύλ 1) έλα κεηαιιηθό θύβν, 2) έλα δπλακόκεηξν, 


3) έλα θηλεηήξα, 4) κεηξνηαηλία θαη ρξνλόκεηξν, 5) δπγό ηζνξξνπίαο θαη πξαγκαηνπνηνύλ ηηο 


παξαθάηω ηξεηο δξαζηεξηόηεηεο. 


(Γραστηριότητα Α) Αξρηθά ρξεζηκνπνηώληαο ην δπγό πξνζδηνξίδνπλ ηε κάδα ηνπ θύβνπ, m = 2 kg.  


(Γραστηριότητα Β) Με ηε βνήζεηα ελόο θηλεηήξα (κνηέξ), ν νπνίνο αζθεί κέζω ελόο δπλακόκεηξνπ 


νξηδόληηα δύλακε F



 ζηνλ θύβν πεηπραίλνπλ ν θύβνο λα θηλείηαη αξγά κε ζηαζεξή ηαρύηεηα πάλω 


ζην δάπεδν ηεο ηάμεο. Καηά ηελ θίλεζε κε ζηαζεξή ηαρύηεηα ε έλδεημε ηνπ δπλακόκεηξνπ είλαη F 


= 4 N θαη νη καζεηέο δηαπηζηώλνπλ κε ηε βνήζεηα ηεο κεηξνηαηλίαο θαη ηνπ ρξνλνκέηξνπ όηη ν 


θύβνο δηαλύεη δηάζηεκα ίζν κε 1 m ζε ρξνληθή δηάξθεηα ίζε κε 4 s.  


(Γραστηριότητα Γ) Έλαο καζεηήο εθηνμεύεη από ζεκείν Α ηνπ δαπέδνπ ηνλ θύβν κε νξηδόληηα 


ηαρύηεηα ώζηε απηόο λα νιηζζήζεη επζύγξακκα πάλω ζην δάπεδν. Οη καζεηέο κεηξνύλ ην 


δηάζηεκα πνπ δηαλύεη ν θύβνο από ην ζεκείν Α κέρξη πνπ ζηακαηά θαη ην βξίζθνπλ ίζν κε 9 m.   


Γίλεηαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο g = 10 m/s
2
 θαη όηη ε επίδξαζε ηνπ αέξα είλαη ακειεηέα.. 


Να ππνινγίζεηε: 


 Γ1) ηελ ηξηβή νιίζζεζεο, θαζώο θαη ην ζπληειεζηή ηξηβήο νιίζζεζεο κεηαμύ θύβνπ θαη δαπέδνπ,  


Μονάδες 6 


Γ2) ην ξπζκό κε ηνλ νπνίν ν θηλεηήξαο πξνζθέξεη ελέξγεηα ζηνλ θύβν, θαηά ηελ θίλεζε κε 


ζηαζεξή ηαρύηεηα (δξαζηεξηόηεηα  Β), 


Μονάδες 6 


Γ3) ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο κε ηελ νπνία εθηνμεύεη ν καζεηήο ηνλ θύβν θαηά ηε δξαζηεξηόηεηα  Γ,   


Μονάδες 7 


Γ4) ην κέζν ξπζκό κε ηνλ νπνίν ε θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ θύβνπ κεηαηξέπεηαη ζε ζεξκόηεηα θαηά 


ηε δξαζηεξηόηεηα  Γ.  


Μονάδες 6 
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A












ΘΔΜΑ  Β 


 


Β1)  Από ην κπαιθόλη ηνπ 1
νπ


 νξόθνπ, πνπ βξίζθεηαη ζε ύςνο  H από ην 


έδαθνο, έλαο καζεηήο αθήλεη ειεύζεξε κηα κπάια λα πέζεη ζην δάπεδν. 


Σηελ δηπιαλή εηθόλα θαίλεηαη ε κπάια ζε ηξεηο δηαθνξεηηθέο ζέζεηο. 


Σηελ αξρηθή ηεο ζέζε Α, ζε κηα ελδηάκεζε ζέζε Γ θαη ζηελ ηειηθή ζέζε 


Δ ζην έδαθνο ειάρηζηα πξηλ αθηλεηνπνηεζεί. Θεσξνύκε σο επίπεδν α-


λαθνξάο γηα ηε δπλακηθή ελέξγεηα ην έδαθνο θαη ηελ αληίζηαζε ηνπ αέ-


ξα ακειεηέα. 


Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε. 


Η κεραληθή ελέξγεηα ηεο κπάιαο: 


α) είλαη κεδέλ ζηε ζέζε Α θαη κέγηζηε ζηε ζέζε Δ. 


β) είλαη κέγηζηε ζηε ζέζε Α θαη κεδέλ ζηε ζέζε Δ. 


γ) έρεη ηελ ίδηα ηηκή θαη ζηηο ηξεηο παξαπάλσ ζέζεηο. 


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 Δx, ηόηε ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο πνπ 


απνθηά είλαη ίζν κε υ.  


Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε. 


Αλ ζην ζώκα αζθείηαη ζπληζηακέλε δύλακε κέηξνπ 4F  θαη κεηαηνπηζηεί ζην ίδην νξηδόληην δάπεδν 


θαηά Δx, ηόηε ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο πνπ απνθηά είλαη ίζν κε: 


α) 2υ    β) 4υ   γ) 
2


υ
 


Μονάδες 4 


Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 


Μονάδες 9 
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A







ΘΔΜΑ Γ 


 


Τα ζώκαηα Σ1 θαη Σ2 ηνπ δηπιαλνύ ζρήκαηνο, έρνπλ κάδεο 


m1 = 15 kg θαη m2 = 25 kg αληίζηνηρα. Τα ζώκαηα είλαη δε-


κέλα κεηαμύ ηνπο κε έλα κε εθηαηό λήκα κήθνπο l = 2 m, 


ακειεηέαο κάδαο θαη βξίζθνληαη αθίλεηα ζην νξηδόληην δάπεδν κε ην λήκα ηελησκέλν. Τε ρξνληθή 


ζηηγκή t = 0 αζθείηαη ζην Σ1 νξηδόληηα ζηαζεξή δύλακε F  θαη ηα ζώκαηα αξρίδνπλ λα θηλνύληαη 


κε ζηαζεξή επηηάρπλζε ε νπνία έρεη κέηξν ίζν κε 2 m/s
2
, ελώ ην λήκα παξακέλεη ηελησκέλν θαη 


νξηδόληην. Ο ζπληειεζηήο ηξηβήο νιίζζεζεο κεηαμύ ησλ ζσκάησλ θαη ηνπ δαπέδνπ είλαη μ = 0,4. 


Γ1) Να ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο ηξηβήο νιίζζεζεο πνπ αζθείηαη ζε θάζε ζώκα.. 


Μονάδες 6 


 


Γ2) Να εθαξκόζεηε ην ζεκειηώδε λόκν ηεο Μεραληθήο ζην ζώκα Σ2 θαη λα ππνινγίζεηε ην κέηξν 


ηεο δύλακεο πνπ αζθείηαη ζην ζώκα Σ2 από ην λήκα. 


Μονάδες 6 


Γ3) Να ππνινγίζεηε ηελ ελέξγεηα πνπ κεηαβηβάδεηαη ζηα ζώκαηα κέζσ ηνπ έξγνπ ηεο δύλακεο F , 


από ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 κέρξη ηε ρξνληθή t1 = 4 s. 


Μονάδες 6 


Γ4) Τε ρξνληθή ζηηγκή t1 = 4 s θόβεηαη ην λήκα, ρσξίο λα πάςεη λα αζθείηαη ε δύλακε F . Να ππν-


ινγίζεηε ηελ απόζηαζε κεηαμύ ησλ ζσκάησλ Σ1 θαη Σ2, ηε ρξνληθή ζηηγκή t2 = 7 s.  


Μονάδες 7 


Δίλεηαη όηη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο είλαη g = 10 m/s
2
.  


 


F
2 1
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A












ΘΔΜΑ Β 


 


Β1)  Σην δηπιαλό δηάγξακκα θαίλεηαη πωο κεηαβάιιεηαη ε ηαρύ-


ηεηα ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν γηα δύν δξνκείο Α θαη Β, πνπ 


θηλνύληαη ζηνλ ίδην επζύγξακκν δξόκν. Ο δξνκέαο Α έρεη κάδα 


κεγαιύηεξε από ηε κάδα ηνπ δξνκέα Β (mA > mB). 


Α) Να επηιέμεηε ηε ζωζηή πξόηαζε. 


Τε ρξνληθή ζηηγκή t1, νη θηλεηηθέο ελέξγεηεο ΚΑ θαη ΚΒ ηωλ δξν-


κέωλ Α θαη Β αληίζηνηρα, επαιεζεύνπλ ηε ζρέζε: 


α) ΚΑ > ΚΒ   β) ΚΑ = ΚΒ   γ) ΚΑ < ΚΒ  
Μονάδες 4 


Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 
Μονάδες 8 


 


Β2)  Σε έλα θηβώηην πνπ αξρηθά εξεκεί ζε ιείν νξηδόληην δάπεδν 


έλαο καζεηήο αζθεί νξηδόληηα δύλακε F , ε αιγεβξηθή ηηκή ν-


πνίαο κεηαβάιιεηαη ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν, όπωο θαίλεηαη 


ζην δηπιαλό δηάγξακκα. 


Α) Να επηιέμεηε ηε ζωζηή πξόηαζε. 


Η θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ θηβωηίνπ: 


α) απμάλεηαη ζηε ρξνληθή δηάξθεηα 10 t , παξακέλεη ζηαζεξή 


ζηε ρξνληθή δηάξθεηα 1 2t t  θαη κεηώλεηαη ζηε ρξνληθή δηάξ-


θεηα 2 3t t . 


β) απμάλεηαη κόλν ζηε ρξνληθή δηάξθεηα 10 t . 


γ) απμάλεηαη ζε όιε ηε ρξνληθή δηάξθεηα από 30 t . 


Μονάδες 4 
Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 


Μονάδες 9 


 


 


ΘΔΜΑ Γ 


 


Έλα ζώκα κάδαο m = 4 kg θηλείηαη ζε νξηδόληην δάπεδν κε ζηαζεξή ηαρύηεηα υν = 10 m/s. Γηα λα 


δηαηεξνύκε ζηαζεξή ηελ ηαρύηεηα ηνπ ζώκαηνο αζθνύκε ζ’ απηό νξηδόληηα δύλακε F . Τν κέηξν 


ηεο δύλακεο, από ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 κέρξη ηε ζηηγκή t1 = 10 s, είλαη ζηαζεξό θαη ίζν κε 20 N.  


Γ1) Να ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο ηξηβήο νιίζζεζεο κεηαμύ ηνπ ζώκαηνο θαη ηνπ δαπέδνπ.  
Μονάδες 5 


Γ2) Να ππνινγίζεηε ην ξπζκό παξαγωγήο έξγνπ από ηε δύλακε F . 
Μονάδες 5 


Τε ρξνληθή ζηηγκή t1 απμάλνπκε αθαξηαία ην κέηξν ηεο δύλακεο F  θαηά 10 Ν θαη ην δηαηεξνύκε 


ζηε ζπλέρεηα ζηαζεξό ζηε λέα ηνπ ηηκή, κέρξη ηε ρξνληθή ζηηγκή t2, όπνπ ε ηαρύηεηα ηνπ ζώκαηνο 


γίλεηαη ίζε κε 20 m/s θαη ηε ζηηγκή απηή θαηαξγνύκε αθαξηαία ηε δύλακε F .  


Γ3) Να βξείηε ηε ρξνληθή ζηηγκή t2 πνπ θαηαξγήζακε ηε δύλακε. 
Μονάδες 7 


Γ4) Να ζρεδηάζεηε ζε ζύζηεκα βαζκνινγεκέλωλ αμόλωλ, ην δηάγξακκα ηεο ηαρύηεηαο ηνπ ζώκα-


ηνο ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν από ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0, κέρξη ηε ζηηγκή πνπ ζηακαηά λα θηλεί-


ηαη θαη λα ππνινγίζεηε ην ζπλνιηθό δηάζηεκα πνπ δηάλπζε ην ζώκα.  
Μονάδες 8 


Γίλεηαη όηη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο είλαη g = 10 m/s
2
.  


 


υ


t
1t


υ


A


Β


0
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A












ΘΔΜΑ Β 


Β1. Έλα  θηβώηην είλαη αξρηθά αθίλεην ζε ιείν νξηδόληην 


δάπεδν. Σην θηβώηην αζθνύληαη   δπν ζηαζεξέο  νξηδόληηεο 


αληίξξνπεο δπλάκεηο 1F



 θαη 2F



 κε απνηέιεζκα ην θηβώηην 


λα θηλείηαη κε επηηάρπλζε  a



  νκόξξνπε ηεο 1F



.   


Α)  Να επηιέμεηε ηελ ζωζηή απάληεζε. 


Αλ θαηαξγεζεί  ε 2F



 ε επηηάρπλζε κε ηελ νπνία θηλείηαη ην θηβώηην έρεη δηπιάζην κέηξν 


ρωξίο λα αιιάμεη θνξά. 


Τόηε ηα κέηξα ηωλ δπλάκεωλ  1F



 θαη  2F



 ζπλδένληαη κε ηε ζρέζε :      


             α)  21 2FF       β)  12 2FF    γ)  21 3FF                             


Μονάδες 4 


Β)  Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επιλογή ζαο                                                        


Μονάδες 8  


 


 


Β2.   Η ζέζε ελόο ζώκαηνο, πνπ θηλείηαη επζύγξακκα θαηά κήθνο ελόο πξνζαλαηνιηζκέλνπ άμνλα 


x΄x, δίλεηαη ζε θάζε ρξνληθή ζηηγκή από ηελ εμίζωζε  x = 10 + 5t ( x ζε m , t ζε s ).  


 Α) Να επηιέμεηε ηελ ζωζηή απάληεζε. 


Πνην από ηα παξαθάηω δηαγξάκκαηα παξηζηάλεη ζωζηά ηελ ηηκή ηεο ηαρύηεηαο ηνπ 


ζώκαηνο ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν; 


   α)      β)              γ)   


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Μονάδες 4   


Β)  Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.                                                           


Μονάδες 9 


 


 


1F



2F



0 s)( t


(m/s) 
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5
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A







ΘΔΜΑ Γ 


Μηθξό ζώκα κάδαο m = 200 g θηλείηαη ζε νξηδόληην  δξόκν, κε ηνλ νπνίν εκθαλίδεη ζπληειεζηή 


ηξηβήο νιίζζεζεο μ = 0,2. Τε ρξνληθή ζηηγκή πνπ ζεωξνύκε ωο t = 0 s ην ζώκα θηλείηαη κε 


ηαρύηεηα κέηξνπ υν = 72 km/h.  Δίλεηαη όηη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο είλαη g = 10m/s
2
 θαη όηη ε 


επίδξαζε ηνπ αέξα ζεωξείηαη ακειεηέα. Να ππνινγίζεηε: 


Γ1) ην κέηξν ηεο ηξηβήο νιίζζεζεο, 


Μονάδες 6 


Γ2) ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ ζα ζηακαηήζεη ην ζώκα λα θηλείηαη. 


Μονάδες 6  


Γ3) ηελ κεηαηόπηζε ηνπ ζώκαηνο, από ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s, κέρξη λα ζηακαηήζεη. 


Μονάδες 6 


 


Γ4) ην έξγν ηεο ηξηβήο νιίζζεζεο, από ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s κέρξη λα ζηακαηήζεη ην ζώκα λα 


θηλείηαη. 


Μονάδες 7 


 


27/05/2014 ΦΥΣΙΚΗ Page 2 of 2


ΑΡΙΣΤΟΒΑΘΜΙΟ 
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ


ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 


A












ΘΔΜΑ Β 


 


Β1)  Από έλα ζεκείν ηνπ εδάθνπο εθηνμεύνπκε θαηαθόξπθα πξνο ηα πάλσ κηα πέηξα. Η πέηξα θη-


λείηαη θαηαθόξπθα, θηάλεη ζε ύςνο 6 m από ην έδαθνο θαη ζηε ζπλέρεηα πέθηεη ζην έδαθνο αθξη-


βώο ζην ζεκείν εθηόμεπζεο. Έλαο καζεηήο ηζρπξίδεηαη όηη,  


“ η μεηαηόπιζη ηηρ πέηπαρ από ηη σπονική ζηιγμή ηηρ εκηόξεςζηρ, μέσπι ηη ζηιγμή πος επανέπσεηαι 


ζηο ίδιο ζημείο είναι ίζη με 12 m”. 


Να επηβεβαηώζεηε ή λα δηαςεύζεηε ηνλ παξαπάλσ ηζρπξηζκό, δηθαηνινγώληαο ηελ απάληεζή ζαο. 


Μονάδες 12 


 


 


Β2)  Γύν καζεηέο, ν Αρηιιέαο (Α) θαη ε Βίθπ (Β), θηλνύληαη επ-


ζύγξακκα ζε νξηδόληην δξόκν. Σην δηπιαλό δηάγξακκα θαίλεηαη 


πσο κεηαβάιιεηαη ην κέηξν ηεο ηαρύηεηάο ηνπο, ζε ζπλάξηεζε 


κε ην ρξόλν.  


Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε 


Τα δηαζηήκαηα sΑ θαη sΒ, πνπ έρνπλ δηαλύζεη ν Αρηιιέαο θαη ε 


Βίθπ αληίζηνηρα, ζηε ρξνληθή δηάξθεηα 10 t , ηθαλνπνηνύλ ηε ζρέζε: 


α) As s   β) 
A


3


2
s s    γ) A 2s s    


Μονάδες 4 


Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 


Μονάδες 9 
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A







 


ΘΔΜΑ Γ 


 


Έλα κηθξό ζώκα κάδαο 5 kg είλαη αξρηθά αθίλεην ζε νξηδόληην δάπεδν. Τε ρξνληθή ζηηγκή tν = 0  


αζθείηαη ζην ζώκα νξηδόληηα ζηαζεξή δύλακε F  κέηξνπ 60 Ν, νπόηε ην ζώκα αξρίδεη λα νιηζζαί-


λεη πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηεο δύλακεο F  θαη ηε ρξνληθή ζηηγκή t1 = 10 s έρεη απνθηήζεη ηαρύηεηα 


ίζε κε 40 m/s.  


Γ1) Να ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο επηηάρπλζεο ηνπ ζώκαηνο.  


Μονάδες 6 


Γ2) Να ππνινγίζεηε ην ζπληειεζηή ηξηβήο νιίζζεζεο κεηαμύ ηνπ ζώκαηνο θαη ηνπ δαπέδνπ.  


Μονάδες 6 


Τε ρξνληθή ζηηγκή t1 θαηαξγείηαη ε δύλακε F  θαη ην ζώκα ζπλερίδεη ηελ θίλεζή ηνπ κέρξη λα ζηα-


καηήζεη. 


Γ3) Να ππνινγίζεηε ην δηάζηεκα πνπ δηαλύεη ην ζώκα ζηε δηάξθεηα ηεο επηβξαδπλόκελεο θίλεζεο 


πνπ εθηειεί.  


Μονάδες 7 


Γ4) Να ππνινγίζεηε ην έξγν ηεο ηξηβήο νιίζζεζεο ζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο θίλεζεο. 


Μονάδες 6 


 


Γίλεηαη όηη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο είλαη g = 10 m/s
2
.  
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A












 


 


ΘΔΜΑ  Β 


 


Β1. Έλαο αζηξνλαύηεο ηνπ κέιινληνο πξνζεδαθίδεηαη ζε έλα πιαλήηε. Πξνθεηκέλνπ λα κεηξήζεη 


ηελ επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο αθήλεη από θάπνην ύςνο κηα κηθξή κεηαιιηθή ζθαίξα ε νπνία 


θηάλεη ζην έδαθνο κεηά από ρξνληθό δηάζηεκα 2 s. Ο αζηξνλαύηεο είρε επαλαιάβεη ην ίδην 


αθξηβώο πείξακα ζηε γε (αθήλνληαο ηελ ζθαίξα από ην ίδην ύςνο) θαη είρε κεηξήζεη ρξνληθό 


δηάζηεκα  1 s. 


 


Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. 


Αλ ν αζηξνλαύηεο γλσξίδεη όηη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο ζηε γε είλαη 
2


m
g 10


s
  θαη 


ακειώληαο γεληθά ηελ επίδξαζε ηνπ αέξα ζπκπεξαίλεη όηη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο 


ζηνλ πιαλήηε είλαη:  


α) 
2


m
2,5


s
        β) 


2


m
5


s
        γ) 


2


m
20


s
 


Μονάδες 4 


Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.                                                


Μονάδες 8         


 


 


 


Β2.   Έλαο αζιεηήο πεηάεη κηα κπάια θαηαθόξπθα πξνο ηα πάλσ πνπ θηάλεη ζε κέγηζην ύςνο H 


(από ην ρέξη ηνπ). Η επίδξαζε ηνπ αέξα ζεσξείηαη ακειεηέα. 


 


Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε. 


     Τν ύςνο ζην νπνίν ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο ηεο κπάιαο είλαη ην κηζό ηνπ  


      αξρηθνύ ηεο είλαη ίζν κε 


α) 
Η


4
                  β) 


Η


2
                 γ) 


3 Η


4



           


Μονάδες 4 


Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.  


Μονάδες 9 
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A







 


 


ΘΔΜΑ  Γ 


 


Αζιεηήο ηνπ δξόκνπ ησλ 100 m κάδαο 80Kg ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s μεθηλά από ηελ εξεκία θαη 


θηλείηαη επζύγξακκα. Σε όιε ηε δηάξθεηα ηεο δηαδξνκήο ηνπ ε νξηδόληηα ζπληζηώζα ηεο δύλακεο 


ΟF πνπ αζθεί ην έδαθνο ζηνλ αζιεηή θαηά ηε θαηεύζπλζε ηεο θίλεζεο ηνπ έρεη κέηξν  FO = 600 N. 


Σπγρξόλσο ν αέξαο αζθεί δύλακε ζηνλ αζιεηή (αληίζηαζε) πνπ ε θαηεύζπλζεο ηεο είλαη αληίζεηε 


ηεο ηαρύηεηαο ηνπ αζιεηή. Αξρηθά ε αληίζηαζε ηνπ αέξα έρεη κέηξν 400 Ν θαη ηε ρξνληθή ζηηγκή t1 


απμάλεηαη αθαξηαία ζηα 600 Ν νπόηε θαη δηαηεξείηαη ζηαζεξή κέρξη ηνλ ηεξκαηηζκό. Η κέγηζηε 


ηζρύο πνπ αλαπηύζζεη ν αζιεηήο ώζηε λα κπνξεί λα αζθεί ζην έδαθνο ηελ αλαγθαία νξηδόληηα 


ζπληζηώζα ηεο δύλακεο είλαη ίζε κε 610
3
W. Δίλεηαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο 


2


m
g 10


s
 .  


Να πξνζδηνξίζεηε : 


Γ1) ηα είδε ησλ θηλήζεσλ πνπ εθηειεί ν αζιεηήο θαζώο θαη ηε ηηκή ηεο επηηάρπλζεο ζε όιν ην 


κήθνο ηεο δηαδξνκήο, 


Μονάδες 7 


Γ2) ην κέηξν ηεο δύλακεο πνπ αζθείηαη από ηo έδαθνο ζηνλ αζιεηή θαηά ην ζηάδην ηεο 


επηηαρπλόκελεο θίλεζεο ηνπ, 


Μονάδες 6 


Γ3) ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ αιιάδεη ην είδνο ηεο θίλεζεο ηνπ αζιεηή, 


Μονάδες 6 


Γ4)  ηελ επίδνζε ηνπ αζιεηή, δειαδή ην ζπλνιηθό ρξνληθό δηάζηεκα πνπ απαηηείηαη γηα λα 


δηαλύζεη ηελ απόζηαζε ησλ 100 m. 


Μονάδες 6 
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A












ΘΔΜΑ  Β 


Β1. Σώκα βάξνπο 10 Ν βξίζθεηαη αθίλεην ζε νξηδόληην πάησκα. Σην ζώκα  αξρίδεη 


λα αζθείηαη θαηαθόξπθε δύλακε  κε θνξά πξνο ηα πάλσ, ην κέηξν ηεο νπνίαο  


απμάλεηαη. Σηελ πξώηε ζηήιε ηνπ δηπιαλνύ πίλαθα θαίλνληαη θάπνηεο ηηκέο ηεο 


δύλακεο F  θαζώο απμάλεηαη.  


Α) Να κεηαθέξεηε ηνλ πίλαθα ζην ηεηξάδην  ζαο θαη λα ζπκπιεξώζεηε ζηε 


δεύηεξε ζηήιε ην κέηξν ηεο θάζεηεο δύλακεο επαθήο N ,πνπ αζθείηαη ζην ζώκα 


από ην πάησκα .  


                                                                                                                                        


                                                                                                                                              Μονάδες 4 


Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηηο απαληήζεηο ζαο.  


                                                                                                                                       Μονάδες 8 


 


Β2.  Σώκα κάδαο 1 Kg αθήλεηαη ρσξίο αξρηθή ηαρύηεηα  λα πέζεη από ύςνο h = 5 m πάλσ απν ην 


έδαθνο. Δίλεηαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο g = 10 m/s
2
. 


Α)  Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. 


Αλ ην ζώκα θηάλεη ζην έδαθνο κε ηαρύηεηα κέηξνπ 5 m/s, ηόηε:  


α) Ιζρύεη ε δηαηήξεζε ηεο κεραληθήο ελέξγεηαο γηα ηελ πηώζε απηή. 


β) Δελ ηζρύεη ε δηαηήξεζε ηεο κεραληθήο ελέξγεηαο γηα ηελ πηώζε απηή. 


γ) Τα παξαπάλσ δεδνκέλα δελ επαξθνύλ γηα λα θαηαιήμνπκε ζε ζπκπέξαζκα. 


Μονάδες 4 


Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 


Μονάδες 9 


 


 


 


 


 


 


 


F N


0


2


6


10
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A







 


ΘΔΜΑ Γ 


Μηα κηθξή ζθαίξα κάδαο m = 1,2.10
-3


 kg αθήλεηαη ειεύζεξε λα θηλεζεί 


κέζα ζε έλα θπιηλδξηθό δνρείν πνπ πεξηέρεη ιάδη. Η ζθαίξα αθήλεηαη από 


έλα ζεκείν Α θαη θαζώο θαηεβαίλεη, εθηόο από ην βάξνο ηεο, δέρεηαη από 


ην ιάδη θαηαθόξπθε ζπλνιηθή δύλακε F



 κε θνξά πξνο ηα πάλσ, ην κέηξν 


ηεο νπνίαο κεηαβάιιεηαη ζε ζπλάξηεζε κε ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο ηεο 


ζθαίξαο, ζύκθσλα κε ηε ζρέζε: 


F = (1+5 υ )10
-2


  [F ζε N θαη υ ζε m/s] 


Η ζθαίξα κεηά από ιίγν ρξόλν, από ηόηε πνπ αθήλεηαη ειεύζεξε, απνθηά 


ζηαζεξή ηαρύηεηα κέηξνπ υΣ, κε ηελ νπνία πιένλ θηλείηαη κέρξη λα θηάζεη 


ζηνλ ππζκέλα.  


Δίλεηαη όηη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο είλαη g=10m/s
2
.  


Να ππνινγίζεηε : 


Γ1)  ην κέηξν ηεο  δύλακεο F



, ζηε ρξνληθή δηάξθεηα πνπ ε ζθαίξα θηλείηαη κε ζηαζεξή ηαρύηεηα, 


Μονάδες 5 


Γ2)  ην κέηξν ηεο ζηαζεξήο ηαρύηεηαο υΣ,  


Μονάδες 7 


Γ3)  ηελ ηζρύ ηεο δύλακεο F



πνπ δέρεηαη ε ζθαίξα από ην ιάδη, ζηε ρξνληθή δηάξθεηα πνπ  


      θηλείηαη κε ζηαζεξή ηαρύηεηα, 


Μονάδες 6 


Γ4) ην κέηξν ηεο επηηάρπλζεο ηεο ζθαίξαο, ζηε ζέζε όπνπ ην κέηξν ηεο ηαρύηεηάο ηεο είλαη 


      ίζν κε υ = 0,02 m/s.  


Μονάδες 7 


 


 


Α 
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A












ΘΔΜΑ Β 


 


Β1. Έλαο ζθηέξ θηλείηαη επζύγξακκα ζε νξηδόληηα  πίζηα. 


Σηε δηπιαλή εηθόλα παξηζηάλεηαη ην δηάγξακκα ηεο ζέζεο 


ηνπ ζθηέξ ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν.  


Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε. 


Από ην δηάγξακκα απηό ζπκπεξαίλεηαη όηη ν  ζθηέξ εθηε-


ιεί:   


α) νκαιή θίλεζε 


β) επηηαρπλόκελε θίλεζε 


γ) επηβξαδπλόκελε θίλεζε                   


Μονάδες 4 


Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.                                                


Μονάδες 8 


 


Β2. Έλα θηβώηην βξίζθεηαη αξρηθά αθίλεην ζε ιείν νξηδόληην δάπεδν ζηε ζέζε x = 0 m. Τε  ρξνληθή 


ζηηγκή t = 0 s έλαο εξγάηεο ζπξώρλεη θαη θηλεί ην θηβώηην αζθώληαο ζε απηό ζηαζεξή   νξηδόληηα 


δύλακε.  


A) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε. 


Αλ κε x ζπκβνιίζνπκε ηε ζέζε θαη κε Κ ηελ θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ θηβσηίνπ  ζ’ απηή ηε ζέζε, λα 


ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:  


 


x K 


0  


 2x  


 3K 


4x  


Μονάδες 4 


Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.                                                


Μονάδες 9 
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A







F



  


Σ1 


Σ2 


ΘΔΜΑ  Γ 


Tα ζώκαηα ηνπ ζρήκαηνο Σ1 θαη Σ2 έρνπλ κάδεο m1 = 4 Kg θαη m2  = 2 Kg         


αληίζηνηρα  θαη ζπλδένληαη κε  αβαξέο κε εθηαηό λήκα.  Σην Σ1 αζθείηαη ζηαζεξή  


θαηαθόξπθε δύλακε F



κε κέηξν  90 Ν θαη ην ζύζηεκα ησλ δπν ζσκάησλ, ηελ  


ρξνληθή    ζηηγκή  t = 0 s,  αξρίδεη λα αλεβαίλεη θαηαθόξπθα, κε ην λήκα ηελησκέ-


λν.  


Δίλεηαη όηη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο ίζε κε 
2


m
g=10


s
 θαη ε αληίζηαζε ηνπ  


αέξα είλαη ακειεηέα. 
 


Γ1) Να ζρεδηάζεηε ηηο δπλάκεηο πνπ αζθνύληαη ζε θάζε ζώκα θαη λα εθαξκόζεηε γηα ην θαζέλα 


      ην ζεκειηώδε λόκν ηεο Μεραληθήο.   


Μονάδες 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      


Γ2 ) Να ππνινγίζεηε ηελ επηηάρπλζε ησλ ζσκάησλ.                                                                                                                                                                                               


                                                                                                                                              Μονάδες 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               


Γ3)  Να ππνινγίζεηε ην ζπλνιηθό έξγν ησλ βαξώλ ησλ ζσκάησλ όηαλ απηά έρνπλ αλπςσζεί  


        θαηά h = 10 m  πάλσ από ηελ αξρηθή ηνπο ζέζε. 


                                                                                                                                              Μονάδες 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           


Γ4)  Να ππνινγίζεηε ηε ζπλνιηθή θηλεηηθή ελέξγεηα  ησλ ζσκάησλ  όηαλ απηά έρνπλ αλπςσζεί 


        θαηά   h =10 m  πάλσ από ηελ αξρηθή ηνπο ζέζε. 


Μονάδες 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
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A












K F 


ΘΔΜΑ  Β 


 


Β1. Σην δηπιαλό ζρήκα θαίλνληαη δύν 


ακαμάθηα Α θαη Β κε κάδεο m θαη 2m αληίζηνηρα.  


 Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε                                                   


Αλ ηα ακαμάθηα θηλνύληαη ζε αληίζεηεο 


θαηεπζύλζεηο, όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα θαη ην A 


έρεη ηαρύηεηα δηπιάζηνπ κέηξνπ από ηνπ B ηόηε:   


α) ην ακαμάθη Α έρεη δηπιάζηα θηλεηηθή ελέξγεηα από ην ακαμάθη Β. 


β) ην ακαμάθη Β έρεη δηπιάζηα θηλεηηθή ελέξγεηα από ην ακαμάθη Α . 


γ) ηα δπν ακαμάθηα έρνπλ ίζεο θηλεηηθέο ελέξγεηεο. 


 Μονάδες 4 


Β)  Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο  


Μονάδες 8 


 


Β2.  Ο θύβνο Κ βξίζθεηαη πάλσ ζε κηα 


ζαλίδα, ε νπνία θηλείηαη νξηδόληηα κε 


επηηάρπλζε ίζε κε α, κε ηελ επίδξαζε 


νξηδόληηαο δύλακεο κέηξνπ F, όπσο θαίλεηαη ζην δηπιαλό ζρήκα. Ο θύβνο Κ  θηλείηαη καδί κε ηελ 


ζαλίδα ρσξίο λα νιηζζαίλεη πάλσ ζε απηήλ. 


Α) Να αληηγξάςεηε ην ζρήκα ζηε θόιια ηνπ γξαπηνύ ζαο θαη λα ζρεδηάζεηε ηηο δπλάκεηο 


πνπ αζθνύληαη ζηνλ θύβν. 


Μονάδες 4 


          Β) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε                                                   


Πνηα ζπληζηώζα δύλακεο από απηέο πνπ αζθνύληαη ζηνλ θύβν, ηνλ αλαγθάδεη λα θηλείηαη  καδί  µε 


ηε ζαλίδα. 


α) Η δύλακε F                           β) Τν βάξνο ηνπ           γ) Η ζηαηηθή ηξηβή 


Μονάδες 4 


Γ) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο                                                


Μονάδες 5 


A 


υ 2υ 


B 


m 2m 
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A







ΘΔΜΑ  Γ 


 


Έλα μύιηλν θηβώηην κάδαο m = 50 kg βξίζθεηαη αθίλεην ζε νξηδόληην δάπεδν. Τε ρξνληθή ζηηγκή t 


= 0 s, θαηά ηελ νπνία ην θηβώηην βξίζθεηαη ζηε ζέζε x = 0 m ηνπ νξηδόληηνπ πξνζαλαηνιηζκέλνπ 


άμνλα Ox, αξρίδεη λα αζθείηαη ζε απηό ζηαζεξή νξηδόληηα δύλακε F  κε κέηξν 150 N . Αθνύ ην 


θηβώηην κεηαηνπηζηεί θαηά Δx1 = 20 m θαηαξγείηαη αθαξηαία ε δύλακε F



. Σηε ζπλέρεηα ην θηβώηην 


κεηαηνπίδεηαη επηπιένλ Δx2 = 10 m θαη ζηακαηά. Γίλεηαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο 
2


m
g = 10


s
 


θαη όηη ε επίδξαζε ηνπ αέξα ζεσξείηαη ακειεηέα 


Γ1) Να ππνινγίζεηε ην έξγν ηεο δύλακεο F



γηα ηελ κεηαηόπηζε Δx1 = 20 m                


Μονάδες 5  


Γ2)  Να δείμεηε όηη ε ηξηβή νιίζζεζεο κεηαμύ ηνπ θηβσηίνπ θαη ηνπ νξηδνληίνπ δαπέδνπ έρεη κέηξν 


Τ = 100 Ν  θαη λα ππνινγίζεηε ην ζπληειεζηή ηξηβήο νιίζζεζεο κεηαμύ θηβσηίνπ θαη δαπέδνπ  


Μονάδες 8 


Γ3) Να ππνινγίζεηε ηελ επηηάρπλζε ηνπ θηβσηίνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηαηόπηζήο ηνπ θαηά Δx2 


= 10 m  


Μονάδες 6  


Γ4) Να ππνινγίζεηε ηελ θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ θηβσηίνπ ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ θαηαξγείηαη ε 


δύλακε F



. 


Μονάδες 6 
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A












ΘΕΜΑ Β 


 Β1.  Δύο  μικροί κύβοι  Σ1 και Σ2 με μάζες m1 


και m2 με m2 = m1 είναι αρχικά ακίνητοι πάνω σε 


λείο οριζόντιο δάπεδο και απέχουν απόσταση d.  


Tη χρονική στιγμή   t = 0 s ασκούμε ταυτόχρονα 


δυο οριζόντιες σταθερές δυνάμεις 1F
�


 στο κύβο Σ1 και 2F
�


 στο κύβο Σ2 με αποτέλεσμα αυτοί να 


κινηθούν πάνω στην ίδια ευθεία σε αντίθετες κατευθύνσεις.                                                                      


Α)  Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση.                                                                        


Αν οι κύβοι συναντώνται στο μέσο της μεταξύ τους απόστασης για τα μέτρα των δυνάμεων 1F
�


 


και 2F
�


 θα ισχύει  


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


     Μονάδες 4 


Β)  Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. 


          Μονάδες 8 


                                                                                                                                                        


 


Β2. Ένα αυτοκίνητο κινείται ευθύγραμμα ομαλά. Ένα ακίνητο περιπολικό, μόλις περνά το 


αυτοκίνητο από μπροστά του, αρχίζει να το καταδιώκει με σταθερή επιτάχυνση.                                                     


Α)  Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση.                                                                         


Τη στιγμή που το περιπολικό φθάνει  το αυτοκίνητο: 


α)  η ταχύτητα του περιπολικού είναι ίση με τη ταχύτητα του αυτοκινήτου.  


β)  η ταχύτητα του περιπολικού είναι διπλάσια από την ταχύτητα του αυτοκινήτου. 


γ)  η  ταχύτητα του αυτοκινήτου είναι τριπλάσια από τη ταχύτητα του περιπολικού.  


Μονάδες 4 


Β)  Να δικαιολογήσετε την επιλογής σας.  


          Μονάδες 9 


 


 


 


 


1F
� 2Σ


2F
�


1Σ


d
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A







ΘΕΜΑ  Δ 


Στο διπλανό διάγραμμα  φαίνεται η 


γραφική παράσταση της τιμής της 


ταχύτητας σε συνάρτηση με το χρόνο 


για ένα σώμα μάζας m = 2 kg που 


κινείται σε οριζόντιο ευθύγραμμο 


δρόμο.  


Δ1) Αντλώντας πληροφορίες από το 


διάγραμμα να υπολογίσετε την τιμή 


της επιτάχυνσης με την οποία κινείται το σώμα στα χρονικά διαστήματα 0 s →  10 s, 10 s →  30 s  


Μονάδες 6 


Δ2) Να κατασκευάσετε τη γραφική παράσταση της τιμής της επιτάχυνσης του σώματος σε 


συνάρτηση με το χρόνο σε βαθμολογημένους άξονες για τo χρονικό διάστημα από  0 s →  30 s. και 


να υπολογίσετε τη συνισταμένη δύναμη που ασκείται στο σώμα  στο χρονικό διάστημα 0 s →  10 s. 


Μονάδες 7 


Δ3) Να υπολογίσετε τη μέση ταχύτητα του σώματος για τo χρονικό διάστημα από  0 s →  30 s. 


Μονάδες 6 


Δ4) Να υπολογίσετε το έργο της συνισταμένης δύναμης για τo χρονικό διάστημα από  10 s →  30 s.  


Μονάδες 7 


 


      υ(m/s) 


t(s) 0 10 30 


30 
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A












ΘΔΜΑ Β 


 


Β1)  Έλα ζώκα κάδαο m αθήλεηαη ειεύζεξν λα πέζεη από κηθξό 


ύςνο h πάλσ από ην έδαθνο. Η αληίζηαζε ηνπ αέξα ζεσξείηαη ακε-


ιεηέα θαη σο επίπεδν αλαθνξάο γηα ηε δπλακηθή ελέξγεηα ζεσξνύκε 


ην έδαθνο.  


Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε. 


Σην δηπιαλό δηάγξακκα παξηζηάλεηαη ζε ζπλάξηεζε ηνπ ύςνπο y 


από ην έδαθνο: 


α) ε κεραληθή ελέξγεηα ηνπ ζώκαηνο. 


β) ε θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ζώκαηνο. 


γ) ε δπλακηθή ελέξγεηα ηνπ ζώκαηνο. 


Μονάδες 4 


Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 


Μονάδες 8 


 


Β2)  Γύν ζώκαηα Σ1 θαη Σ2, κε κάδεο m1 θαη m2 αληίζηνηρα, είλαη 


αθίλεηα ζε ιείν νξηδόληην δάπεδν. Τε ρξνληθή ζηηγκή t = 0, ηα 


ζώκαηα Α θαη Β δέρνληαη νξηδόληηεο δπλάκεηο νη νπνίεο έρνπλ ίζα 


κέηξα θαη αξρίδνπλ λα θηλνύληαη επζύγξακκα. Σην δηπιαλό δηά-


γξακκα ηαρύηεηαο – ρξόλνπ, θαίλεηαη πσο κεηαβάιιεηαη ην κέηξν 


ηεο ηαρύηεηαο ησλ ζσκάησλ ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν.  


Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε. 


Γηα ηηο κάδεο ησλ ζσκάησλ ηζρύεη ε ζρέζε: 


α) m1 = m2    β) m1 > 2m2     γ) 2
1


2


m
m   


Μονάδες 4 


Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 


Μονάδες 9 


 


 


 


 


 


 


 


y0


υ


t
1t


1υ


1Σ


2Σ


0


12υ
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A







ΘΔΜΑ Γ 


 


Γύν ζώκαηα Σ1 θαη Σ2 κε κάδεο m1 = 1 kg θαη m2 = 3 kg 


βξίζθνληαη αθίλεηα ζε νξηδόληην δάπεδν, κε ην νπνίν εκ-


θαλίδνπλ ηνλ ίδην ζπληειεζηή ηξηβήο μ = 0,5. Τα ζώκαηα 


αξρηθά βξίζθνληαη ζηα ζεκεία Α, Β θαη ε κεηαμύ ηνπο 


απόζηαζε είλαη d = 16 m. Τε ρξνληθή ζηηγκή t = 0, αζθνύληαη ζηα ζώκαηα ηαπηόρξνλα νξηδόληηεο 


ζπγγξακκηθέο δπλάκεηο κε κέηξα F1 = 8 Ν θαη F2 = 30 N αληίζηνηρα, νπόηε ηα ζώκαηα αξρίδνπλ λα 


θηλνύληαη θαηά κήθνο ηεο επζείαο πνπ νξίδνπλ ηα ζεκεία Α θαη Β, κε ην Σ1 λα είλαη κπξνζηά από 


ην Σ2, όπσο θαίλεηαη ζην δηπιαλό ζρήκα. 


Γ1) Να ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο ηξηβήο νιίζζεζεο πνπ αζθείηαη ζε θάζε ζώκα. 


Μονάδες 6 


Γ2) Να ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο επηηάρπλζεο κε ηελ νπνίαο θηλείηαη θάζε ζώκα. 


Μονάδες 6 


Γ3) Να ππνινγίζεηε ην δηάζηεκα πνπ δηαλύεη θάζε ζώκα, από ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0, κέρξη ηε 


ρξνληθή ζηηγκή t1 πνπ ηα ζώκαηα ζα ζπλαληεζνύλ. 


Μονάδες 6 


Γ4) Να ππνινγίζεηε ηε κεηαβνιή ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο θάζε ζώκαηνο, από ηε ρξνληθή ζηηγκή t 


= 0, κέρξη ηε ρξνληθή ζηηγκή t1 πνπ ηα ζώκαηα ζα ζπλαληεζνύλ.  


Μονάδες 7 


Γίλεηαη όηη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο είλαη g = 10 m/s
2
.  


 


1F2
2F 1


dΑ Β
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A












ΘΔΜΑ  Β 


 


Β1. Σε κηθξό ζώκα πνπ θηλείηαη επζύγξακκα ζε ιείν νξηδόληην επίπεδν κε ηαρύηεηα 
s


m
4  αζθείηαη 


ζηαζεξή νξηδόληηα δύλακε 1F



 αληίξξνπε ηεο ηαρύηεηαο, κε απνηέιεζκα ην ζώκα λα ζηακαηά ζε 


ρξνληθό δηάζηεκα Δt1 = 4 s. Άιιε ζηαζεξή νξηδόληηα δύλακε 2F



, δηπιάζηνπ κέηξνπ ηεο πξώηεο, 


αζθείηαη ζην ίδην ζώκα όηαλ θηλείηαη κε ηαρύηεηα 
s


m
8  νπόηε ε ηαρύηεηά ηνπ κεδελίδεηαη ζε 


ρξνληθό δηάζηεκα Δt2.  


Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε 


Γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα Δt2 ηζρύεη: 


α) Δt2 = 2s 


β) Δt2 = 4s 


γ) Δt2 = 8s 


Μονάδες 4 


Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο                                                


Μονάδες 8 


 


 


Β2. Οη γξαθηθέο παξαζηάζεηο ησλ ηηκώλ δύν νξηδόληησλ δπλάκεσλ 


ζε ζπλάξηεζε κε ηε ζέζε θαίλνληαη ζην ζρήκα. Οη δπλάκεηο 


αζθνύληαη ζε δύν κηθξά ζώκαηα πνπ θηλνύληαη ζε νξηδόληην 


δάπεδν.  


Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε 


Αλ ηα ζώκαηα κεηαηνπίδνληαη  θαηά ην ίδην δηάζηεκα κέζσ πνηαο 


δύλακεο κεηαθέξεηαη πεξηζζόηεξε ελέξγεηα ζην  αληίζηνηρν ζώκα; 


α) ηεο δύλακεο (1)       β) ηεο δύλακεο (2)        γ) Καη ζηηο δπν πεξηπηώζεηο ε κεηαθεξόκελε 


ελέξγεηα είλαη ε ίδηα. 


 Μονάδες 4 


Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 


Μονάδες 9 


 


x


F


0
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A







ΘΔΜΑ  Γ 


 


Μία παιέηα κε ηνύβια κάδαο m = 400 kg αλπςώλεηαη θαηαθόξπθα κε ηε βνήζεηα ελόο γεξαλνύ 


θαηά 10 m πάλσ από ην έδαθνο. Ο γεξαλόο αζθεί ζηελ παιέηα θαηαθόξπθε δύλακε κε θνξά πξνο 


ηα πάλσ, ην κέηξν ηεο νπνίαο έρεη ηέηνηα ηηκή ώζηε ε παιέηα μεθηλώληαο από ηελ εξεκία αξρηθά λα 


επηηαρύλεηαη κε ζηαζεξή επηηάρπλζε γηα ρξνληθή δηάξθεηα ίζε κε 5 s νπόηε ε παιέηα θηάλεη ζην 


κέζν ηεο δηαδξνκήο (δειαδή ζηα πξώηα 5 m), θαη ζηε ζπλέρεηα επηβξαδύλεηαη νκαιά κέρξη πνπ 


ζηακαηά ζην ύςνο ησλ 10 m πάλσ από ην έδαθνο. 


Δίλεηαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο g = 10 m/s
2
 θαη όηη ε αληίζηαζε ηνπ αέξα είλαη ακειεηέα. 


Να ππνινγίζεηε: 


Γ1) ην κέηξν ηεο επηηάρπλζεο ηεο παιέηαο ζηα πξώηα 5 s ηεο θίλεζεο, θαζώο θαη ην κέηξν ηεο 


ηαρύηεηαο πνπ απνθηά ζην ηέινο ηεο επηηαρπλόκελεο θίλεζεο, 


Μονάδες 6 


Γ2) ην κέηξν ηεο δύλακεο πνπ αζθεί ν γεξαλόο ζηελ παιέηα ζηε δηάξθεηα ηεο επηηαρπλόκελεο 


θίλεζεο, 


Μονάδες 6 


Γ3) ην κέηξν ηεο δύλακεο πνπ αζθεί ν γεξαλόο ζηελ παιέηα ζηε δηάξθεηα ηεο επηβξαδπλόκελεο 


θίλεζεο, 


Μονάδες 7 


Γ4) ηελ κέζε ηζρύ ηνπ γεξαλνύ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλόδνπ ηεο παιέηαο.  


Μονάδες 6 
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A












ΘΔΜΑ  Β 


 


Β1. Έλα ζώκα θηλείηαη επζύγξακκα ζε νξηδόληην δξόκν. Σην ζώκα αζθνύληαη ηξεηο δπλάκεηο 


1F , 2F  θαη 3F  πνπ έρνπλ ηελ ίδηα θαηεύζπλζε κε ηε κεηαηόπηζε ηνπ ζώκαηνο. Σηα παξαθάηω 


δηαγξάκκαηα απεηθνλίδνληαη ηα κέηξα ηωλ δπλάκεωλ απηώλ ζε ζπλάξηεζε κε ηε ζέζε x ηνπ 


ζώκαηνο.  


Α) Να επηιέμεηε ηελ ζωζηή απάληεζε. 


  


Αλ W1, W2 θαη W3 είλαη ηα έξγα πνπ παξάγνπλ νη δπλάκεηο 1F , 2F  θαη 3F  αληίζηνηρα θαηά 


ηε κεηαηόπηζε ηνπ ζώκαηνο από ηε  ζέζε x = 0 m έωο ηε ζέζε  x= +2 m, ηόηε γηα ηα έξγα πνπ 


παξάγνπλ νη δπλάκεηο απηέο ηζρύεη:  


α) W1 = W2 θαη W2 > W3   β) W1 > W2 θαη W2  =  W3   γ) W1 < W2 θαη W2  >  W3 


Μονάδες 4 


Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 


Μονάδες 8 


 


B2. Απηνθίλεην θηλείηαη ζε επζύγξακκν δξόκν. Σε δπν ρξνληθέο ζηηγκέο t1 θαη  t2 ην απηνθίλεην 


έρεη ηαρύηεηα κε κέηξν υ1 θαη υ2 θαη θηλεηηθή ελέξγεηα Κ1 θαη Κ2 αληίζηνηρα.  


Α) Να επηιέμεηε ηελ ζωζηή απάληεζε. 


Αλ γηα ηα κέηξα ηωλ ηαρπηήηωλ ηζρύεη, υ2 = 2υ1 ηόηε: 


α) Κ2  = 2Κ1        β) Κ1 = 4Κ2        γ) Κ2 = 4Κ1                                                                         


Μονάδες 4 


Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο                                                


Μονάδες 9 


 


x(m) 2 0 


F2(N) 


10 
10 


F1(Ν) 


x(m) 2 0 


F3(N) 


x(m) 2 0 


10 
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A







ΘΔΜΑ Γ  


 


Έλα απηνθίλεην κάδαο 1000 Kg είλαη ζηακαηεκέλν ζε έλα θαλάξη Φ1   πνπ είλαη θόθθηλν. Τε 


ζηηγκή tο= 0 s  πνπ αλάβεη ην πξάζηλν,  ν νδεγόο παηάεη ην γθάδη, νπόηε ην απηνθίλεην θηλείηαη κε 


ζηαζεξή επηηάρπλζε, κε απνηέιεζκα ηελ ρξνληθή ζηηγκή t2 = 4 s λα έρεη ηαρύηεηα κέηξνπ υ2 =10 


m/s. Σηε ζπλέρεηα ζπλερίδεη λα θηλείηαη κε ζηαζεξή ηαρύηεηα κέρξη λα θηάζεη ζην επόκελν θαλάξη 


Φ2 πνπ απέρεη 500 m από ην πξνεγνύκελν.  


Να ππνινγίζεηε:  


Γ1) Τε ζπληζηακέλε ηωλ δπλάκεωλ πνπ αζθνύληαη ζην απηνθίλεην θαηά ηελ επηηαρπλόκελε θίλεζή 


ηνπ.   


                                                                                                                                          Μονάδες 6 


Γ2)  Τελ απόζηαζε ηνπ απηνθίλεηνπ από ην δεύηεξν  θαλάξη Φ2 ηε ρξνληθή  t2.  


                                                                                                                                          Μονάδες 6 


Γ3)  Τε  ρξνληθή ζηηγκή ην απηνθίλεην θηάλεη ζην  δεύηεξν θαλάξη Φ2.                                       


                                                                                                                                          Μονάδες 6 


Γ4) Τν έξγν ηεο ζπληζηακέλεο ηωλ δπλάκεωλ πνπ αζθνύληαη ζην απηνθίλεην ζην ρξνληθό 


δηάζηεκα  , όπνπ  t1  κηα ρξνληθή ζηηγκή,  πξηλ ηε ζηηγκή t2 ,  πνπ ην απηνθίλεην θηλνύηαλ κε 


ηαρύηεηα κέηξνπ υ1= 5m/s.  


                                                                                                                                           Μονάδες 7  
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A












 


ΘΕΜΑ Β 


 


Β1. Ένα κινητό κινείται ευθύγραμμα και η 


τιμή της ταχύτητάς του μεταβάλλεται με το 


χρόνο όπως φαίνεται στο διπλανό διάγραμμα. 


Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση 


Για το είδος της κίνησης του κινητού ισχύει: 


α) Σε όλο το χρονικό διάστημα 0 → t2 το κινητό εκτελεί ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη 


κίνηση 


β) Στο χρονικό διάστημα από t1 →  t2 το κινητό εκτελεί ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση 


γ) Στο  χρονικό διάστημα από t1→t2 το κινητό εκτελεί ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση 


Μονάδες 4 


Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας     


Μονάδες 8 


 


Β2. Σφαίρα μικρών διαστάσεων βρίσκεται ακίνητη σε μικρό ύψος h πάνω από το έδαφος. Στο 


ύψος αυτό με επίπεδο αναφοράς για τη δυναμική ενέργεια το έδαφος, η σφαίρα έχει δυναμική 


ενέργεια ίση με 120 J. Η σφαίρα αφήνεται ελεύθερη, οπότε εκτελεί ελεύθερη πτώση με την 


επίδραση του αέρα να θεωρείται αμελητέα.  


Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση 


Όταν η σφαίρα βρεθεί σε απόσταση ίση με h/3, από το σημείο εκκίνησης, τότε η δυναμική 


της ενέργεια U και η κινητική της ενέργεια K θα είναι αντίστοιχα: 


α) U = 40 J, K = 80 J  β) U = 80 J, K = 40 J  γ) U = 90 J, K = 30 J  


Μονάδες 4 


Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας 


Μονάδες 9 


t1 t2 t(s) 0 


m
( )


s
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A







 


ΘΕΜΑ Δ 


 


Μικρός μεταλλικός κύβος,  αφήνεται τη χρονική στιγμή t = 0 s, από ύψος h = 30 m πάνω από το 


έδαφος   ενώ ταυτόχρονα αρχίζει να ασκείται στον κύβο  σταθερή κατακόρυφη δύναμη F με μέτρο 


20 N.  Ο κύβος φθάνει στο έδαφος τη χρονική στιγμή  t1 = 2 s .Η επιτάχυνση της βαρύτητας στη 


διάρκεια της κίνησης είναι σταθερή, με τιμή g = 10 m/s
2
 . Θεωρήστε ως επίπεδο αναφοράς για τη 


δυναμική ενέργεια το έδαφος, καθώς και την αντίσταση του αέρα αμελητέα 


Να υπολογίσετε 


Δ1)   την επιτάχυνση του κύβου  


                                                                                                                                              Μονάδες 6 


Δ2) τη μάζα του κύβου                                                                        


                                                                                                                                              Μονάδες 6      


Δ3 ) την κινητική ενέργεια του κύβου όταν φθάνει στο έδαφος    


                                                                                                                                              Μονάδες 6 


Δ4) το λόγο της  κινητικής ενέργειας  Κ  προς τη βαρυτική δυναμική ενέργεια  U του κύβου τη 


στιγμή που αυτός  απέχει 18 m από το έδαφος              


                                                                                                                                              Μονάδες 7      
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A












 


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 
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A







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 


 


 


0 s)( t


(N) F


10


5
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10 15
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A












ΘΔΜΑ Β 


 


Β1)  Έλα ζώκα θηλείηαη ζε νξηδόληην δάπεδν κε ζηαζεξή ηαρύηεηα κέηξνπ 4 m/s κε ηελ επίδξαζε 


νξηδόληηαο ζηαζεξήο δύλακεο κέηξνπ ίζνπ κε 40 N. 


Α) Να επηιέμεηε ηε ζωζηή πξόηαζε. 


Ο ξπζκόο κε ηνλ νπνίν ε πξνζθεξόκελε ζην ζώκα ελέξγεηα κεηαηξέπεηαη ζε ζεξκόηεηα έρεη κέηξν 


ίζν κε:  


α) 160 J/s    β) 40 J/s     γ) 10 J/s  


Μονάδες 4 


Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 


Μονάδες 8 


 


Β2)  Γύν ζώκαηα Σ1 θαη Σ2, κε κάδεο m1 θαη m2 αληίζηνηρα, είλαη 


αθίλεηα ζε ιείν νξηδόληην δάπεδν. Τε ρξνληθή ζηηγκή t = 0, ηα 


ζώκαηα Α θαη Β δέρνληαη νξηδόληηεο δπλάκεηο νη νπνίεο έρνπλ ίζα 


κέηξα θαη αξρίδνπλ λα θηλνύληαη επζύγξακκα. Σην δηπιαλό δηά-


γξακκα ηαρύηεηαο – ρξόλνπ, θαίλεηαη πωο κεηαβάιιεηαη ην κέηξν 


ηεο ηαρύηεηαο ηωλ ζωκάηωλ ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν.  


Α) Να επηιέμεηε ηε ζωζηή πξόηαζε. 


Γηα ηηο κάδεο ηωλ ζωκάηωλ ηζρύεη ε ζρέζε: 


α) m1 = m2    β) m1 > 2m2     γ) 2
1


2


m
m   


Μονάδες 4 


Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 


Μονάδες 9 


 


ΘΔΜΑ Γ 


 


Έλα θηβώηην κε κάδα 2 kg είλαη αξρηθά αθίλεην πάλω 


ζε νξηδόληην δάπεδν θαη ζηε ζέζε xo = 0 ελόο νξηδόληη-


νπ άμνλα x΄x. Σην θηβώηην αζθείηαη νξηδόληηα δύλακε 


F  ζηαζεξήο θαηεύζπλζεο θαη αξρίδεη λα θηλείηαη πξνο 


ηε ζεηηθή θνξά ηνπ άμνλα. Η ηηκή ηεο δύλακεο κεηα-


βάιιεηαη κε ηε ζέζε x ηνπ θηβωηίνπ, όπωο θαίλεηαη ζην 


δηπιαλό δηάγξακκα. Ο ζπληειεζηήο ηξηβήο νιίζζεζεο κεηαμύ ηνπ θηβωηίνπ θαη ηνπ δαπέδνπ είλαη μ 


= 0,1. Να ππνινγίζεηε: 


υ


t
1t


1υ


1Σ


2Σ


0


12υ


0 2 4


10


(m)x


(N)F 
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8
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A







Γ1) ην κέηξν ηεο ηξηβήο νιίζζεζεο κεηαμύ ηνπ θηβωηίνπ θαη ηνπ δαπέδνπ. 


Μονάδες 5 


Γ2) ην έξγν ηεο δύλακεο F , θαηά ηε κεηαηόπηζε ηνπ θηβωηίνπ από ηε ζέζε xν = 0, κέρξη ηε ζέζε x 


= 6 m.  


Μονάδες 7 


Γ3) ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο ηνπ θηβωηίνπ ζηε ζέζε x = 6 m.  


Μονάδες 7 


Γ4) πόζν ηνηο εθαηό από ηελ ελέξγεηα πνπ κεηαβηβάδεηαη ζην θηβώηην κέζω ηνπ έξγνπ ηεο δύλακεο 


F , κεηαηξέπεηαη ζε θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ θηβωηίνπ θαηά ηε κεηαηόπηζή ηνπ από ηε ζέζε xν = 0, 


κέρξη ηε ζέζε x = 6 m.  


Μονάδες 6 


Γίλεηαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο g = 10m/s
2
. 
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A












ΘΔΜΑ  Β 


Β1.  Σε μύιηλν παξαιιειεπίπεδν αζθείηαη νξηδόληηα δύλακε κέηξνπ F  θαη θηλείηαη ζε νξηδόληην 


ηξαπέδη κε ζηαζεξή ηαρύηεηα. Η έδξα ηνπ  παξαιιειεπίπεδνπ πνπ βξίζθεηαη ζε επαθή κε ην 


ηξαπέδη  έρεη εκβαδόλ Ε1.  


Τν ίδην παξαιιειεπίπεδν ηνπνζεηείηαη ώζηε λα έρεη ζε επαθή κε ην ηξαπέδη κηα έδξα εκβαδνύ 1Ε


2
. 


Α) Να επηιέμεηε ηε ζωζηή απάληεζε: 


Πξνθεηκέλνπ ην παξαιιειεπίπεδν λα θηλείηαη πάιη κε ζηαζεξή ηαρύηεηα απαηηείηαη ε άζθεζε 


νξηδόληηαο δύλακεο κέηξνπ,  


α) 
F


2
                     β) F                     γ) 2 F  


Μονάδες 4 


Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο                                                


Μονάδες 8         


 


 


Β2.   Έλαο αιεμηπηωηηζηήο κάδαο m πέθηεη θαηαθόξπθα πξνο ην έδαθνο  έρνληαο, ιόγω ηεο 


αληίζηαζεο ηνπ αέξα, ζηαζεξή ηαρύηεηα κέηξνπ υ.  Η επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο θαηά ηελ θίλεζε 


ηνπ αιεμηπηωηηζηή ζεωξείηαη ζηαζεξή θαη ίζε κε g. Όια ηα κεγέζε εθθξάδνληαη ζε κνλάδεο ηνπ SI.  


Α) Να επηιέμεηε ηε ζωζηή απάληεζε: 


Η ελέξγεηα πνπ κεηαθέξεηαη από ηνλ αιεμηπηωηηζηή ζηνλ αέξα ζε θάζε δεπηεξόιεπην, εθθξαζκέλε 


ζε J είλαη ίζε  κε 


α) mgπ       β) mgπ
2
       γ) 21


m υ
2


  


Μονάδες 4 


Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο  


Μονάδες 9 
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A







ΘΔΜΑ  Γ 


 


Ταρύπινν ζθάθνο κε ζπλνιηθή κάδα 100.000 Kg πιεζηάδεη πξνο ην ιηκάλη ελόο λεζηνύ. Η κεραλή 


ηνπ όπωο θαη ην πεδάιην έρνπλ πάζεη βιάβε νπόηε ν άλεκνο ην παξαζέξλεη πξνο ην ιηκελνβξαρίνλα 


κε ζηαζεξή ηαρύηεηα 
0υ  κέηξνπ 


m
2


s
. Όηαλ, ηε ρξνληθή ζηηγκή t0 = 0 s, ην πινίν βξίζθεηαη ζε 


απόζηαζε 300 m από ηνλ ιηκελνβξαρίνλα ν κεραληθόο θαηαθέξλεη λα ζέζεη ζε ιεηηνπξγία ηηο 


κεραλέο όρη όκωο ην πεδάιην. Με ηε βνήζεηα ηωλ κεραλώλ πξνθαιείηαη ζην πινίν ε άζθεζε 


ζπληζηακέλεο δύλακεο F  κε θαηεύζπλζε αληίζεηε ηεο 
0υ  θαη κε κέηξν 1.000Ν.   


Γ1) Να ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο επηηάρπλζεο κε ηελ νπνία θηλείηαη ην πινίν κεηά ηελ έλαξμε ηεο 


ιεηηνπξγίαο ηωλ κεραλώλ ηνπ. 


Μονάδες 5 


Γ2) Να εμεηάζεηε αλ ην πινίν ζα απνθύγεη ηε ζύγθξνπζε κε ηνλ ιηκελνβξαρίνλα . 


Μονάδες 7 


Γ3) λα ππνινγίζεηε ηελ απόζηαζε ηνπ πινίνπ από ηνλ ιηκελνβξαρίνλα ηε ρξνληθή ζηηγκή                


t = 10 min. 


Μονάδες 6 


Γ4) λα ππνινγίζεηε ην έξγν ηεο δύλακεο F  ζην ρξνληθό δηάζηεκα 0 – 10 min. 


Μονάδες 7 
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A












ΘΔΜΑ Β 


 


Β1.  Γύν απηνθίλεηα κε κάδεο  mA  =  4000 Kg θαη  mB  = 1000 Kg  είλαη αξρηθά αθίλεηα ζε  


νξηδόληην δξόκν. Τα απηνθίλεηα αξρίδνπλ λα θηλνύληαη ζην δξόκν κε ζηαζεξή επηηάρπλζε.  Η 


ζπληζηακέλε δύλακε πνπ αζθείηαη ζηα δπν απηνθίλεηα έρεη ην ίδην κέηξν. 


        Α) Να επηιέμεηε ηελ ζωζηή απάληεζε.  


           Όηαλ θαη ηα δύν  απηνθίλεηα έρνπλ δηαλύζεη απόζηαζε  x   θηλνύληαη κε ηαρύηεηεο κέηξνπ 


υΑ   θαη  υΒ   αληίζηνηρα. Γηα ηηο ηαρύηεηεο  υΑ   θαη  υΒ   ηζρύεη:  


α)   υA  =  υB                   β)  2υA  =  υB              γ) υA  = 2υΒ 


Μονάδες 4 


B) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.  


Μονάδες 8 


 


 


Β2.  Παηδηθό ακαμάθη έρεη  κάδα m = 1 Kg 


θαη  θηλείηαη ζε νξηδόληην δάπεδν. Σην 


ακαμάθη αζθείηαη ηε ρξνληθή ζηηγκή          


t = 0 s νξηδόληηα δύλακε κέηξνπ  F = 8 N.  


Η γξαθηθή παξάζηαζε ηεο ηαρύηεηάο ηνπ 


ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ ρξόλν δίλεηαη ζην  


δηπιαλό ζρήκα. 


 


Γπν καζεηέο Α θαη Β ζπδεηνύλ γηα ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν κπνξνύλ  λα ππνινγίζνπλ ηελ 


επηηάρπλζε ηνπ .  


  Α) Να επηιέμεηε ηελ ζωζηή απάληεζε.  


Ο Α ζθέθηεηαη λα ππνινγίζεη ηελ επηηάρπλζε από ηε γξαθηθή παξάζηαζε  


 ελώ ν Β από ην ιόγν  
F


m
.  


Tν ζωζηό ηξόπν ππνινγηζκνύ ηεο επηηάρπλζεο   έρεη ζθεθζεί  


α)   ν καζεηήο Α                   β)  ν καζεηήο Β              γ) θαη νη δπν 


Μονάδες 4 


B) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.  


Μονάδες 9  


 


10


15


5


1 2 3


20
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A







ΘΔΜΑ  Γ 


 


Απηνθίλεην κάδαο m = 10
3 


kg θηλείηαη 


πάλω ζε έλα επζύγξακκν νξηδόληην δξόκν, 


ν νπνίνο παξηζηάλεηαη ζην ζρήκα. Τν 


απηνθίλεην μεθηλά από ηελ εξεκία από ην ζεκείν Α θαη θηλείηαη πξνο ην Γ. 


Η θίλεζε ηνπ απηνθηλήηνπ από ην Α ωο ην Β δηαξθεί 10 s θαη ε ζπληζηακέλε ηωλ δπλάκεωλ πνπ 


αζθνύληαη ζ’ απηό είλαη νξηδόληηα ζηαζεξνύ κέηξνπ 210
3 


Ν. Σηε ζπλέρεηα ην απηνθίλεην θηλείηαη 


από ην Β ωο ην Γ κε ζηαζεξή ηαρύηεηα  γηα ρξνληθό δηάζηεκα 20 s. Τέινο από ην Γ ωο ην Γ 


επηβξαδύλεηαη νκαιά κέρξη πνπ ζηακαηά. Η ζπληζηακέλε ηωλ δπλάκεωλ ζηελ θάζε ηεο 


επηβξάδπλζεο από ην Γ ωο ην Γ είλαη αληίξξνπε ηεο θίλεζεο θαη έρεη ζηαζεξό κέηξν 210
3 


Ν.  


Να ππνινγηζζνύλ: 


Γ1) Η επηηάρπλζε ηνπ απηνθηλήηνπ θαηά ηελ θίλεζε από ην Α ωο ην Β  


Μονάδες 5 


Γ2) Η θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ απηνθηλήηνπ ζηε ζέζε Β θαζώο θαη ην έξγν ηεο ζπληζηακέλεο ηωλ 


δπλάκεωλ θαηά ηελ θίλεζε από ην Β ωο ην Γ.  


Μονάδες 6 


Γ3) Η απόζηαζε από ην Γ ωο ην Γ. 


Μονάδες 6 


Γ4) Η κέζε ηαρύηεηα ηνπ απηνθηλήηνπ γηα όιε ηελ θίλεζε από ην Α ωο ην Γ  


Μονάδες 8 


 


Β A Γ Δ 
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A












 


ΘΕΜΑ  Β 


 


B1. Στο διπλανό σχήμα φαίνεται η γραφική 


παράσταση της ταχύτητας ενός οχήματος που 


κινείται σε ευθύγραμμο δρόμο, σε συνάρτηση με το 


χρόνο. 


Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση 


Η μετατόπιση του οχήματος από τη χρονική 


στιγμή t = 0 s  έως τη χρονική στιγμή t = 4 s είναι ίση 


με:  


α) 36 m    β) 40 m    γ) 32 m 


Μονάδες 4 


Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. 


Μονάδες 8 


 


B2. Δύο αυτοκίνητα Α1 και Α2 με μάζες m1 και m2 αντίστοιχα (με m1 > m2), κινούνται σε 


ευθύγραμμο τραχύ δρόμο έχοντας την ίδια κινητική ενέργεια. Κάποια χρονική στιγμή οι οδηγοί 


εφαρμόζουν τα φρένα οπότε μπλοκάρουν τους τροχούς. Τότε ασκείται (συνολική) δύναμη τριβής 


ίδιου μέτρου και στα δύο αυτοκίνητα με αποτέλεσμα να σταματήσουν.  


Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση 


Για τα διαστήματα s1 και s2 αντίστοιχα που διάνυσαν τα αυτοκίνητα Α1 και Α2 από τη 


στιγμή του φρεναρίσματος μέχρι να σταματήσουν ισχύει η σχέση: 


    α).s1 > s2                 β). s2 > s1                 γ) s1 = s2               . 


 


Μονάδες 4 


Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας 


Μονάδες 9 


 


 υ (m/s) 


10 


8 
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0 
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A







 


F   


Σ1 


Σ2 


ΘΕΜΑ  Δ 


 


Tα σώματα του σχήματος Σ1 και Σ2 έχουν μάζες m1 = 4 Kg και m2  = 2 Kg 


αντίστοιχα  και συνδέονται με  αβαρές νήμα.  Στο Σ1 ασκείται σταθερή 


κατακόρυφη δύναμη με μέτρο  F = 90 Ν και το σύστημα το σωμάτων, την 


χρονική στιγμή t = 0,  αρχίζει να ανεβαίνει κατακόρυφα, με το νήμα 


τεντωμένο. Δίνεται ότι η επιτάχυνση της βαρύτητας ίση με 
2


m
g=10


s
 και η 


αντίσταση του αέρα είναι αμελητέα.. 


Δ1) Να σχεδιάσετε τις δυνάμεις που ασκούνται σε κάθε σώμα και να 


εφαρμόσετε για το καθένα το θεμελιώδη νόμο της Μηχανικής .   


Μονάδες 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      


Δ2 ) Να υπολογίσετε την επιτάχυνση των σωμάτων                                                                                                                                                                                               


                                                                                                                                             Μονάδες 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               


Δ3)  Να υπολογίσετε το συνολικό έργο των βαρών των σωμάτων όταν αυτά έχουν ανυψωθεί κατά h 


= 10 m  πάνω από την αρχική τους θέση 


                                                                                                                                              Μονάδες 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           


Δ4)  Να υπολογίσετε τη συνολική κινητική ενέργεια  των σωμάτων  όταν αυτά έχουν ανυψωθεί 


κατά   h =10 m  πάνω από την αρχική τους θέση 


Μονάδες 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
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A












Β ΘΔΜΑ 


 


Β1. Τν κέηξν ηεο επηηάρπλζεο ηεο βαξύηεηαο ζηελ επηθάλεηα ηεο Γεο είλαη 6,25 θνξέο 


κεγαιύηεξν από ην κέηξν ηεο επηηάρπλζεο ηεο βαξύηεηαο ζηελ επηθάλεηα ηεο Σειήλεο. Τν βάξνο 


ελόο κεηαιιηθνύ θύβνπ, όπωο κεηξάηαη κε ην ίδην δπλακόκεηξν, ζηε Γε είλαη ΒΓ θαη ζηελ επηθάλεηα 


ηεο Σειήλεο είλαη ΒΣ. Η επίδξαζε ηνπ αέξα, όπνπ ππάξρεη ζεωξείηαη ακειεηέα.  


             Α) Να επηιέμεηε ηελ ζωζηή απάληεζε 


             Γηα ηα κέηξα ηωλ βαξώλ ηνπ θύβνπ ηζρύνπλ νη ζρέζεηο:  


           α)  ΒΓ = 6,25ΒΣ    


β)  ΒΣ  = 6,25 ΒΓ  


         γ)   ΒΓ =ΒΣ   


Μονάδες 4 


Β)  Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο                                                


Μονάδες 8 


 


B2. Μία κπίιηα ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s, βξίζθεηαη 


αξρηθά αθίλεηε ζηελ ζέζε x = 0 s ηνπ νξηδόληηνπ άμνλα x΄x. 


Η κπίιηα ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s, αξρίδεη λα θηλείηαη θαη ε 


ηηκή ηεο ηαρύηεηαο ηεο ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν 


παξηζηάλεηαη ζην δηπιαλό δηάγξακκα. Με s θαη Δx 


ζπκβνιίδνπκε αληίζηνηρα ην δηάζηεκα πνπ δηαλύεη ε κπίιηα 


θαη ηε κεηαηόπηζε ηεο ζην ρξνληθό δηάζηεκα 0 s – 30 s.  


           Α)  Να επηιέμεηε ηελ ζωζηή απάληεζε                                  


            Γηα ηηο ηηκέο ηωλ κεγεζώλ s θαη Δx ηζρύεη:     


α)  s = Δx = 125 m            


β)  s = 30 m θαη Δx = 10 m               


γ)  s = 125 m θαη Δx = 75 m.  


Μονάδες 4 


Β)    Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο                                                


Μονάδες 9 


 t s0 10


 sm /
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20 


-5 
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A







ΘΔΜΑ  Γ 


 


Μηθξό ζώκα κάδαο m = 400 g βξίζθεηαη αξρηθά 


αθίλεην ζε νξηδόληην δάπεδν. Ο ζπληειεζηήο ηξηβήο 


νιίζζεζεο κεηαμύ ζώκαηνο θαη δαπέδνπ είλαη μ = 


0,25. Τε ρξνληθή ζηηγκή  t = 0 s ζην ζώκα αζθείηαη 


νξηδόληηα δύλακε F



 ζηαζεξήο ηηκήο κε ηνλ ρξόλν 


όπωο θαίλεηαη ζην δηπιαλό δηάγξακκα. Δίλεηαη ε 


επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο 
2


m
g = 10


s
 θαη όηη ε 


επίδξαζε ηνπ αέξα είλαη ακειεηέα 


Να ππνινγίζεηε: 


Γ1) Τν κέηξν ηεο επηηάρπλζεο ηνπ ζώκαηνο ηε ρξνληθή ζηηγκή t1 = 3 s 


Μονάδες 8 


Γ2) Τε κεηαηόπηζε ηνπ ζώκαηνο ζηε ρξνληθή δηάξθεηα 0→5 s 


Μονάδες 5 


Γ3) Τν έξγν ηεο δύλακεο F ζηε ρξνληθή δηάξθεηα 0→5 sec 


Μονάδες 5 


Γ4) Τελ θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ζώκαηνο ηε ρξνληθή ζηηγκή t1 = 3 s 


Μονάδες 7  


 


 


t (s) 5 


5 


0 


F (N) 


 


27/05/2014 ΦΥΣΙΚΗ Page 2 of 2


ΑΡΙΣΤΟΒΑΘΜΙΟ 
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ


ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 


A












ΘΔΜΑ  Β 


Β1.  Πίζεθνο κε κάδα 40 Kg θξέκεηαη από ην θιαδί ελόο δέλδξνπ, 


Α) Να επηιέμεηε ηε ζωζηή απάληεζε: 


Αλ ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο είλαη 
2


m
g =10


s
 ηόηε ε δύλακε πνπ αζθεί ν πίζεθνο ζην θιαδί έρεη 


κέηξν:  


α) 0 Ν               β) 400 Ν                            γ) 800 Ν 


Μονάδες 4 


Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.                                                


Μονάδες 8         


Β2. Σηελ παξαθάηω εηθόλα παξηζηάλεηαη ην δηάγξακκα ηεο ηαρύηεηαο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη 


επζύγξακκα ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν.  


Α) Να επηιέμεηε ηε ζωζηή πξόηαζε.  


Από ηα δεδνκέλα πνπ κπνξείηε λα αληιήζεηε από ην δηάγξακκα ππνινγίδεηε όηη ην 


δηάζηεκα πνπ δηάλπζε ην θηλεηό ζε ρξόλν t1 είλαη: 


α)  0 1


1
υ t


2
           β)  0 1


1
υ t


4
     γ) 0 1


3
υ t


8
                     


 Μονάδες 4 


  Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 


Μονάδες 9 


0 t( s )


m
υ( )


s


1t


0υ
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A







ΘΔΜΑ  Γ  


Τα ζώκαηα Σ1 θαη Σ2 πνπ δείρλνληαη ζην παξαθάηω ζρήκα έρνπλ κάδεο m1 = 4 Kg θαη m2 = 6 Kg. Ο 


ζπληειεζηήο ηξηβήο νιίζζεζεο ηνπ Σ2 κε ην νξηδόληην επίπεδν έρεη ηηκή  
1


μ
3


 . Τε ρξνληθή ζηηγκή 


t0 = 0 s ην ζύζηεκα αθήλεηαη ειεύζεξν λα θηλεζεί. Δίλεηαη όηη ην λήκα είλαη αβαξέο θαη έρεη κήθνο 


5m, ηξνραιία είλαη ακειεηέαο κάδαο, ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο 
2


m
g = 10


s
 θαη ε επίδξαζε ηνπ 


αέξα είλαη ακειεηέα.  


Γ1) Να ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο ηξηβήο νιίζζεζεο πνπ αζθείηαη ζην Σ2 


Μονάδες 5 


Γ2) Να ζρεδηάζεηε ζην γξαπηό ζαο ηηο δπλάκεηο πνπ αζθνύληαη ζε θάζε ζώκα θαη λα ππνινγίζεηε 


ην θνηλό κέηξν ηεο επηηάρπλζεο κε ηελ νπνία θηλείηαη θάζε ζώκα.  


Μονάδες 8 


Γ3) Να ππνινγίζεηε ηελ ηάζε ηνπ λήκαηνο πνπ ζπλδέεη ηα δπν ζώκαηα  


Μονάδες 5 


Γ4) Να ππνινγίζεηε ην έξγν ηεο δύλακεο ηνπ βάξνπο πνπ αζθείηαη ζην Σ1 ζην ρξνληθό δηάζηεκα  


0 s – 2 s. 


Μονάδες 7 
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A












ΘΔΜΑ  Β 


Β1. Σηα δηπιαλά ζρήκαηα θαίλνληαη νη 


δηαδνρηθέο ζέζεηο ηεο θίλεζεο δύν 


ζθαηξώλ ζην εξγαζηεξηαθό ηξαπέδη. Η 


απόζηαζε κεηαμύ δύν δηαδνρηθώλ 


ζέζεωλ θάζε ζθαίξαο αληηζηνηρεί ζε 


ρξνληθό δηάζηεκα 0,1 s. Tα κήθε είλαη 


κεηξεκέλα ζε cm. Η ηαρύηεηα ηεο 


ζθαίξαο Α είλαη υ1. Η κέζε ηαρύηεηα 


ηεο ζθαίξαο Β γηα ηελ δηαδξνκή 


cm 200  cm 0   είλαη υ2. 


Α) Να επηιέμεηε ηε ζωζηή 


απάληεζε. 


Γηα ηηο ηαρύηεηεο   υ1  θαη  υ2  ηζρύεη: 


α) υ1 =  υ2       β)  υ1  >  υ2            γ) υ1  <  υ2  


Μονάδες 4 


 Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 


Μονάδες 8 


 


Β2. Σε δύν ζώκαηα  Σ1 θαη Σ2 ίζωλ καδώλ κε ηηκή m = 10 kg αζθνύληαη θαηαθόξπθεο δπλάκεηο  1F  


θαη 2F  αληίζηνηρα. Οη δπλάκεηο έρνπλ θαηεύζπλζε αληίζεηε από ηα βάξε ηωλ ζωκάηωλ.  


Τν ζώκα Σ1 θηλείηαη πξνο ηα πάλω κε επηηάρπλζε 2 m/s
2
. Τν ζώκα Σ2 θηλείηαη πξνο ηα θάηω κε 


επηβξάδπλζε 2 m/s
2
.  


Α) Να επηιέμεηε ηε ζωζηή απάληεζε. 


     Γηα ηηο ηηκέο ηωλ δπν δπλάκεωλ ηζρύεη: 


  α)  F1  = F2   β) F1  >  F2   γ) F1  <  F2 


Μονάδες 4 


  Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 


          Μονάδες 9 


 


500 100 150 200


500 100 150 200


A


B
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A







 


ΘΔΜΑ Γ    


Έλα ζώκα,  κάδαο m = 2 kg, είλαη αθίλεην ζηε ζέζε xν = 0 m ηνπ άμνλα xx' , πάλω ζε νξηδόληην 


δάπεδν.  Σην ζώκα αζθείηαη νξηδόληηα δύλακε F



 κε θαηεύζπλζε πξνο ηε ζεηηθή θνξά ηνπ άμνλα 


xx' .  Η ηηκή ηεο δύλακεο κεηαβάιιεηαη ζύκθωλα κε ηε ζρέζε: xF 10   (x ζε m, F ζε Ν). Η 


δύλακε F



 θαηαξγείηαη ακέζωο κεηά ηνλ κεδεληζκό ηεο.  


Γίλεηαη όηη ν ζπληειεζηήο ηξηβήο νιίζζεζεο κεηαμύ ζώκαηνο θαη δαπέδνπ είλαη μ = 0,125, ε 


επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο είλαη  g = 10 m/s
2
 θαη όηη ε αληίζηαζε ηνπ αέξα είλαη ακειεηέα.                                


Γ1) Να ππνινγίζεηε ηελ ηξηβή νιίζζεζεο πνπ ζα αζθεζεί ζην ζώκα κόιηο απηό αξρίζεη λα 


νιηζζαίλεη.      


                                                                                                                                             Μονάδες 5 


Γ2) Να ππνινγίζεηε ην έξγν ηεο  δύλακεο F



 γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ αζθείηαη ζην ζώκα.    


                                                                                                                                             Μονάδες 6 


Γ3) Nα ππνινγίζεηε ηελ θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ζώκαηνο ζην ζεκείν πνπ κεδελίδεηαη ε F



.    


                                                                                                                                             Μονάδες 7  


Γ4) Να ππνινγίζεηε  ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ ζα θηλεζεί ην ζώκα, κεηά ην κεδεληζκό ηεο δύλακεο 


F



,  κέρξη λα ζηακαηήζεη. 


                                                                                                                                              Μονάδες 7     
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A












ΘΔΜΑ  Β 


 


Β1.  Εξγάηεο  ζπξώρλεη ην θηβώηην κάδαο m ζε νξηδόληην δάπεδν αζθώληαο ζε απηό νξηδόληηα 


δύλακε ζηαζεξνύ κέηξνπ F. Η επίδξαζε ηνπ αέξα ακειείηαη.  


Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε: 


Tν θηβώηην ζα θηλείηαη κε επηηάρπλζε κέηξνπ:  


α) νπσζδήπνηε κεγαιύηεξνπ από 
F


m
       β) νπσζδήπνηε κηθξόηεξνπ από 


F


m
       γ) εμαξηάηαη από 


ην είδνο ησλ επηθαλεηώλ επαθήο θηβσηίνπ θαη δαπέδνπ 


Μονάδες 4 


Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο                                                


Μονάδες 8         


 


 


 


 


Β2.   Έλαο αζιεηήο πεηάεη κηα κπάια θαηαθόξπθα πξνο ηα πάλσ πνπ θηάλεη ζε κέγηζην ύςνο (από 


ην ρέξη ηνπ) H. Η επίδξαζε ηνπ αέξα ζεσξείηαη ακειεηέα. 


 


Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε: 


Τν ύςνο ζην νπνίν ε θηλεηηθή ελέξγεηα ηεο κπάιαο είλαη ε κηζή ηεο αξρηθήο ηεο είλαη ίζν κε 


α) 
Η


4
                   β) 


Η


2
                   γ) Η           


Μονάδες 4 


Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο  


Μονάδες 9 
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A







ΘΔΜΑ  Γ 


 


Απηνθίλεην θηλείηαη ζε νξηδόληην δξόκν κε ζηαζεξή ηαρύηεηα 
m


20
s


. Ξαθληθά ζε απόζηαζε 50 m ν 


νδεγόο βιέπεη ην θσο ελόο ζεκαηνδόηε λα γίλεηαη θίηξηλν. Ο ρξόλνο αληίδξαζεο ηνπ νδεγνύ, δει. 


ν ρξόλνο από ηε ζηηγκή πνπ βιέπεη ην θσο ηνπ ζεκαηνδόηε κέρξη λα παηήζεη ην θξέλν, είλαη 0,7s. 


Ο νδεγόο παηάεη ην θξέλν,  νη ηξνρνί κπινθάξνπλ θαη ην απηνθίλεην νιηζζαίλεη πάλσ ζην 


νδόζηξσκα  κε ην νπνίν εκθαλίδεη ζπληειεζηή ηξηβήο 0,5.  Η κάδα ηνπ απηνθηλήηνπ καδί κε ηνλ 


νδεγό είλαη 1000 Kg.  Δίλεηαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο 
2


m
g = 10


s
 θαη όηη ε επίδξαζε ηνπ αέξα 


είλαη ακειεηέα.  


Γ1) Να ππνινγίζεηε ηελ επηβξάδπλζε κε ηελ νπνία θηλείηαη ην απηνθίλεην κεηά ην πάηεκα ησλ 


θξέλσλ ηνπ.   


Μονάδες 5 


Γ2) Να θαηαζθεπάζεηε ην δηάγξακκα ηεο ηηκήο ηεο ηαρύηεηαο ηνπ απηνθηλήηνπ ζε ζπλάξηεζε κε 


ην ρξόλν από ηε ζηηγκή πνπ ν νδεγόο βιέπεη ην θσο ηνπ ζεκαηνδόηε κέρξη πνπ ζηακαηά ην 


απηνθίλεην.  


Μονάδες 7 


Γ3) Να εμεηάζεηε αλ ην απηνθίλεην πεξλάεη ην θαλάξη πξηλ ζηακαηήζεη. 


Μονάδες 6 


Γ4) Να ππνινγίζεηε ην πνζό ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο ηνπ απηνθηλήηνπ πνπ κεηαηξάπεθε ζε 


ζεξκόηεηα θαηά ηελ επηβξάδπλζε ηνπ. 


Μονάδες 7 
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A












ΘΔΜΑ Β 


 


 Β1.  Απηνθίλεην είλαη αξρηθά αθίλεην. Τε ρξνληθή ζηηγκή  t = 0 s ν νδεγόο ηνπ απηνθηλήηνπ,     


παηάεη ην γθάδη νπόηε ην απηνθίλεην αξρίδεη λα θηλείηαη κε ζηαζεξή επηηάρπλζε α . Τε ρξνληθή 


ζηηγκή t1, ην κέηξν ηεο επηηάρπλζεο αξρίδεη λα ειαηηώλεηαη κέρξη ηε ρξνληθή ζηηγκή t2 νπόηε θαη 


κεδελίδεηαη.                  


Α) Να επηιέμεηε ηελ ζωζηή απάληεζε.                                                   


α) Τν κέηξν ηεο ηαρύηεηαο ηνπ θηλεηνύ ηελ ρξνληθή ζηηγκή t2 είλαη κεγαιύηεξν από ην 


κέηξν ηεο ηαρύηεηάο ηνπ ηε ρξνληθή ζηηγκή t1. 


β) Τν κέηξν ηεο ηαρύηεηαο ηνπ θηλεηνύ ηελ ρξνληθή ζηηγκή t2 είλαη ίζν κε κεδέλ. 


γ) Σην ρξνληθό δηάζηεκα 0 → t1 ην απηνθίλεην εθηειεί νκαιά επηηαρπλόκελε θίλεζε 


ελώ ζην ρξνληθό δηάζηεκα t1 → t2  εθηειεί νκαιά επηβξαδπλόκελε θίλεζε  


                                                                                                                                       Μονάδες 4 


          Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.                                             


                                                                                                                                       Μονάδες 8   


                                                                                                                                             


 


Β2.  Σε έλα θηβώηην  κάδαο m πνπ βξίζθεηαη αθίλεην πάλω ζε  ιείν νξηδόληην δάπεδν  αζθείηαη   


νξηδόληηα ζηαζεξή δύλακε 1F



  θαη ην ζώκα θηλείηαη κε επηηάρπλζε κέηξνπ α.   


Α) Να επηιέμεηε ηελ ζωζηή απάληεζε.                                                   


 Αλ καδί κε ηελ 1F



 αζθνύκε ζην θηβώηην θαη δεύηεξε νξηδόληηα δύλακε 2F



 κε   


κέηξν 1
2


F
F


3
  θαη αληίζεηεο θαηεύζπλζεο από ηελ 1F



, ηόηε ε επηηάρπλζε κε ηελ 


νπνία ζα θηλείηαη ην θηβώηην ζα έρεη κέηξν ίζν κε: 
 


   α) 
2


α
                         β) 


2


3


α
                          γ) 


3


α
  


                                                                                                                                    Μονάδες 4   


         Β)  Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.                                                                     


                                                                                                                                    Μονάδες 9   
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A







ΘΔΜΑ  Γ 


Τε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s έλαο καζεηήο μεθηλά λα παξαηεξεί ηελ θίλεζε ελόο ζώκαηνο κάδαο          


m = 10 kg πνπ εθηειεί επζύγξακκε νκαιή θίλεζε ζε νξηδόληην δξόκν κε ζηαζεξή ηαρύηεηα κέηξνπ 


υ1 = 20 m/s. To ζώκα δηαλύεη δηάζηεκα s1 = 100 m θηλνύκελν κε ζηαζεξή ηαρύηεηα θαη ζηε ζπλέ-


ρεηα απνθηά ζηαζεξή επηβξάδπλζε κέρξη λα ζηακαηήζεη. Η επίδξαζε ηνπ αέξα είλαη ακειεηέα θαη  


ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο είλαη ίζε κε g = 10 m/s
2
. 


Αλ γλωξίδεηε όηη ε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο επηβξαδπλόκελεο θίλεζεο είλαη Δt = 5 s ηόηε: 


Γ1) Να ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο επηβξάδπλζεο ηνπ ζώκαηνο. 


Μονάδες 5 


Γ2) Να θαηαζθεπάζεηε ηε γξαθηθή παξάζηαζε ηνπ κέηξνπ ηεο ηαρύηεηαο ηνπ ζώκαηνο ζε            


ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν ζε βαζκνινγεκέλνπο άμνλεο. 


Μονάδες 7 


Γ3) Να ππνινγίζεηε ηε κέζε ηαρύηεηα ηνπ ζώκαηνο γηα ηε ζπλνιηθή ρξνληθή δηάξθεηα πνπ ν καζε-


ηήο παξαηήξεζε ηελ θίλεζε ηνπ. 


Μονάδες 7 


Γ4) Να ππνινγίζεηε ηνλ ζπληειεζηή ηξηβήο νιίζζεζεο κεηαμύ ηνπ ζώκαηνο θαη ηνπ δξόκνπ ζηνλ 


νπνίν θηλείηαη, αλ γλωξίδεηε όηη ε ηξηβή νιίζζεζεο είλαη ε κνλαδηθή δύλακε πνπ επηβξαδύλεη ην 


ζώκα. 


Μονάδες 6 
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A












ΘΔΜΑ  Β 


 


Β1)  Έλα απηνθίλεην θηλείηαη θαηά κήθνο ελόο επζύ-


γξακκνπ νξηδόληηνπ δξόκνπ, ν νπνίνο ζεωξνύκε όηη ηαπηίδε-


ηαη κε ηνλ νξηδόληην άμνλα x΄x. Σην δηπιαλό δηάγξακκα παξη-


ζηάλεηαη ε ζέζε ηνπ απηνθηλήηνπ ζε ζπλάξηεζε ηνπ ρξόλνπ.  


Α) Να επηιέμεηε ηε ζωζηή πξόηαζε. 


Η κεηαηόπηζε ηνπ απηνθηλήηνπ ζηελ θίλεζε πνπ πεξηγξάθεηαη 


ζην δηπιαλό δηάγξακκα είλαη ίζε κε: 


α) 140 m   β) 60 m   γ) – 40 m 


Μονάδες 4 


Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 


Μονάδες 8 


 


Β2)  Σε κηα κπάια πνπ αξρηθά εξεκεί ζε ιείν νξηδόληην δάπεδν 


αζθείηαη νξηδόληηα δύλακε F θαη αξρίδεη λα θηλείηαη επζύγξακ-


κα. Σην δηπιαλό δηάγξακκα, θαίλεηαη πώο κεηαβάιιεηαη ε αιγε-


βξηθή ηηκή ηεο δύλακεο ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν. 


Α) Να επηιέμεηε ηε ζωζηή πξόηαζε. 


Η θηλεηηθή ελέξγεηα ηεο κπάιαο έρεη ηε κέγηζηε ηηκή ηεο: 


α) ηε ρξνληθή ζηηγκή t1.  


β) ηε ρξνληθή ζηηγκή t2.  


γ) ηε ρξνληθή ζηηγκή t3.  


Μονάδες 4 


Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 


Μονάδες 9 
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A







ΘΔΜΑ Γ 


 


Έλαο εξγάηεο έρεη δέζεη δύν θηβώηηα Κ1 θαη Κ2 κε έλα κε εθηα-


ηό λήκα ακειεηέαο κάδαο. Σην θηβώηην Κ1 αζθείηαη νξηδόληηα 


ζηαζεξή δύλακε F , όπωο θαίλεηαη ζην ζρήκα θαη ηα θηβώηηα 


κεηαθηλνύληαη ζε ιείν νξηδόληην δάπεδν, κε ην λήκα λα είλαη πάληα νξηδόληην θαη ηεληωκέλν. Τα 


βάξε ηωλ θηβωηίωλ Κ1 θαη Κ2 είλαη B1 = 150 N θαη Β2 = 250 Ν αληίζηνηρα, ελώ ην κέηξν ηεο δύλα-


κεο πνπ αζθεί ην λήκα ζην θηβώηην Κ2 είλαη ίζν κε 100 Ν. 


Να ππνινγίζεηε: 


Γ1) ηε κάδα θάζε θηβωηίνπ, 


Μονάδες 6 


Γ2) ηελ επηηάρπλζε κε ηελ νπνία θηλείηαη ην θηβώηην Κ1, 


Μονάδες 6 


Γ3) ην κέηξν ηεο δύλακεο F πνπ αζθείηαη ζην θηβώηην Κ1, 


Μονάδες 6 


Γ4) πόζν ηνηο εθαηό από ηελ ελέξγεηα πνπ κεηαβηβάδεηαη ζηα θηβώηηα κέζω ηεο δύλακεο F , κεηα-


θέξεηαη ζην θηβώηην Κ2.  


Μονάδες 7 


Δίλεηαη όηη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο είλαη g = 10 m/s
2
.  


 


 


F
2 1
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A












 


ΘΔΜΑ  Β 


Β1.  Έλα απηνθίλεην θαη έλα πνδήιαην βξίζθνληαη ζηακαηεκέλα κπξνζηά από έλα θωηεηλό        


ζεκαηνδόηε. Τε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s ν θωηεηλόο ζεκαηνδόηεο γίλεηαη πξάζηλνο νπόηε ην απηνθί-


λεην θαη ην πνδήιαην μεθηλνύλ ηαπηόρξνλα θηλνύκελα επζύγξακκα κε ζηαζεξή επηηάρπλζε.  


Α) Να επηιέμεηε ηελ ζωζηή απάληεζε.                                                   


Τε ρξνληθή ζηηγκή t1 ην απηνθίλεην απέρεη από ην ζεκαηνδόηε ηεηξαπιάζηα απόζηαζε 


από απηή πνπ απέρεη ην πνδήιαην. Σπκπεξαίλνπκε όηη ε επηηάρπλζε ηνπ απηνθηλήηνπ 


ζπγθξηηηθά κε εθείλε ηνπ πνδειάηνπ έρεη κέηξν: 


α) δηπιάζην            β) ηεηξαπιάζην                 γ) νθηαπιάζην.               


 Μονάδες 4 


Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.                                                


Μονάδες 8 


 


Β2. Κηβώηην αξρίδεη ηελ t = 0 s λα θηλείηαη επζύγξακκα ζε νξηδόληην δάπεδν θαη ε ηηκή ηεο          


ηαρύηεηαο ηνπ δίδεηαη από ηε ζρέζε  υ = 5t (SI).  


Α) Να επηιέμεηε ηελ ζωζηή απάληεζε.                                                   


 Η ηηκή ηεο ζπληζηακέλεο ηωλ δπλάκεωλ πνπ αζθνύληαη ζην θηβώηην:  


α) ειαηηώλεηαη κε ην ρξόλν.      


β) απμάλεηαη κε ην ρξόλν.     


γ) παξακέλεη ζηαζεξή.  


Μονάδες 4     


  Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.                                                


Μονάδες 9 
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A







 


ΘΔΜΑ  Γ 


O ζάιακνο αλειθπζηήξα κάδαο m = 500 kg είλαη 


αξρηθά αθίλεηνο θαη μεθηλώληαο ηε ρξνληθή ζηηγκή  


t = 0 s θαηεβαίλεη ζε ρξνληθό δηάζηεκα 12 s από ηνλ 


ηειεπηαίν όξνθν ζην ηζόγεην ελόο πνιπώξνθνπ θηη-


ξίνπ. Σην ζάιακν εθηόο από ην βάξνο ηνπ αζθείηαη, 


κέζω ελόο ζπξκαηόζρνηλνπ, κία θαηαθόξπθε πξνο 


ηα πάλω δύλακε F



. Η ηηκή ηεο F



ζε ζπλάξηεζε κε 


ην ρξόλν θαζόδνπ παξηζηάλεηαη ζην δηπιαλό        


δηάγξακκα.  


Δίλεηαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο ίζε κε 
2


m
g=10


s
θαη όηη ε αληίζηαζε ηνπ αέξα είλαη ακειεηέα.. 


Γ1) Να ραξαθηεξίζεηε ηηο θηλήζεηο πνπ εθηειεί ν ζάιακνο θαη λα ππνινγίζεηε ηελ ηηκή ηεο         


επηηάρπλζήο  ηνπ ζε θάζε κία από απηέο.  


Μονάδες 6 


Γ2) Να ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο ηνπ ζαιάκνπ ηηο ρξνληθέο ζηηγκέο 4 s, 8 s θαη 12 s. 


Μονάδες 6 


Γ3) Να ζρεδηάζεηε ην δηάγξακκα ηεο ηαρύηεηαο ηνπ ζαιάκνπ ζπλαξηήζεη ηνπ ρξόλνπ θαη λα      


ππνινγίζεηε ην νιηθό κήθνο ηεο δηαδξνκήο πνπ έθαλε ν αλειθπζηήξαο  θαηά ηελ θάζνδό ηνπ.  


Μονάδες 8 


Γ4) Να ππνινγίζηε ην έξγν ηεο δύλακεο F



θαη ηε κεηαβνιή ηεο δπλακηθήο ελέξγεηαο ηνπ ζαιάκνπ 


ζην ρξνληθό δηάζηεκα από ηε ρξνληθή ζηηγκή  4 s, ωο ηε ρξνληθή ζηηγκή 8 s.   


Μονάδες 5 


 


F(N) 


t(s) 4 


4500 


12 
0 


8 


5500 


5000 
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A












ΘΔΜΑ  Β 


 


Β1. Μηθξή ζθαίξα εθηνμεύεηαη από ην έδαθνο θαηαθόξπθα πξνο ηα πάλσ. Η επηηάρπλζε ηεο 


βαξύηεηαο (g) είλαη ζηαζεξή θαη σο επίπεδν αλαθνξάο γηα ηε βαξπηηθή δπλακηθή ελέξγεηα 


ζεσξείηαη ην έδαθνο. 


Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή πξόηαζε.  


Η γξαθηθή παξάζηαζε ηεο βαξπηηθήο δπλακηθήο ελέξγεηαο (U) ηεο ζθαίξαο ζε ζπλάξηεζε 


κε ην ύςνο (y) από ην ζεκείν εθηόμεπζεο έρεη ηε κνξθή ηνπ δηαγξάκκαηνο: 


Μονάδες 4 


Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.  


Μονάδες 8 


 


B2. Έλα θηλεηό εθηειεί επζύγξακκε νκαιά επηηαρπλόκελε θίλεζε έρεη αξρηθή ηαρύηεηα κέηξνπ υο 


θαη επηηάρπλζε κέηξνπ a. 


Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε: 


  Όηαλ ην θηλεηό έρεη απνθηήζεη ηαρύηεηα κέηξνπ υ = 3υο έρεη δηαλύζεη δηάζηεκα: 


              α)  s = 
2


ν2υ


a
       β)  s =


2


ν4υ


a
   γ)  s = 


2


ν


2


υ


a
       


     Μονάδες 4 


Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.      


Μονάδες 9 


 


U


0 y


U


0 y


U


0 y
(α) (β) (γ)
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A







ΘΔΜΑ Γ 


 


Έλα  ζώκα  κάδαο  4 kg , αθήλεηαη από ύςνο h,  πάλσ από ην έδαθνο  θαη θζάλεη ζην έδαθνο κε 


ηαρύηεηα κέηξνπ υ = 30 m/s . Η επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο ζηε δηάξθεηα ηεο θίλεζεο είλαη 


ζηαζεξή, κε ηηκή g=10 m/s
2
 Θεσξήζηε σο επίπεδν αλαθνξάο γηα ηε δπλακηθή ελέξγεηα ην έδαθνο, 


θαζώο θαη ηελ αληίζηαζε ηνπ αέξα ακειεηέα 


Γ1)    Να ππνινγίζεηε ην ύςνο h                                                                                   


                                                                                                                                          Μονάδες 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        


Γ2)  Να ππνινγίζεηε  ηελ απόζηαζε ηνπ ζώκαηνο από ην έδαθνο ηε ζηηγκή πνπ θηλείηαη κε 


ηαρύηεηα κέηξνπ  10 m/s                                                                                                                                               


                                                                                                                                             Μονάδες 6                                                                                                                                                                                               


Γ3)  Να παξαζηήζεηε  γξαθηθά ζε ζύζηεκα βαζκνινγεκέλσλ αμόλσλ ηε δπλακηθή ελέξγεηα ηνπ 


ζώκαηνο ζε ζπλάξηεζε κε ην ύςνο από ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο            


                                                                                                                                             Μονάδες 6                                                                                                                                                                                                        


Γ4)  Να ππνινγίζεηε  ην έξγν ηνπ βάξνπο  ηνπ ζώκαηνο, ζην ηειεπηαίν δεπηεξόιεπην ηεο θίλεζεο 


ηνπ ζώκαηνο 


                                                                                                                               Μονάδες 6                                                                                                                                                                                                       
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A












F1 


 


F2 


ΘΔΜΑ  Β 


 


Β1.  Σε θύβν  κάδαο 2 kg  πνπ βξίζθεηαη ζε ιείν   νξηδόληην 


δάπεδν  αζθνύληαη   δύν  νξηδόληηεο δπλάκεηο  κέηξνπ   


F1 = 4 Ν  θαη  F2  = 3 Ν  θάζεηεο κεηαμύ ηνπο όπσο δείρλεηαη 


ζην δηπιαλό ζρήκα .  


Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε                                                   


Η επηηάρπλζε κε ηελ νπνία ζα θηλεζεί ν θύβνο έρεη κέηξν ίζν κε: 


 α)  2,5 m/s
2  


      β) 1,5 m/s
2  


       γ) 2 m/s
2  


   


 


Μονάδες 4 


Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο                                                


Μονάδες 8 


 


 


B2. Γύν ζθαίξεο Α θαη Β κε ίζεο κάδεο αθήλνληαη λα εθηειέζνπλ ειεύζεξε 


πηώζε από ύςνο h/2 θαη h, αληίζηνηρα.  


Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε. 


Δάλ tA θαη tB είλαη νη ρξόλνη πνπ ρξεηάδνληαη νη  ζθαίξεο Α θαη Β 


αληίζηνηρα, γηα λα θηάζνπλ ζην έδαθνο, ηόηε ηζρύεη ε ζρέζε:  


     (α) tB = tA  (β) tB = 2tA    (γ) tB = 2 tA 


  Μονάδες 4 


Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.   


Μονάδες 9 


 


A


B


2h/


h
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A







ΘΔΜΑ Γ    


 


Έλα ζώκα,  κάδαο m = 2 kg, είλαη αθίλεην ζηε ζέζε xν = 0 m ηνπ άμνλα xx' , πάλσ ζε νξηδόληην 


δάπεδν.  Σην ζώκα αζθείηαη νξηδόληηα δύλακε F



 κε θαηεύζπλζε πξνο ηε ζεηηθή θνξά ηνπ άμνλα 


xx' .  Η ηηκή ηεο δύλακεο κεηαβάιιεηαη ζύκθσλα κε ηε ζρέζε: xF 10   (x ζε m , F ζε Ν). Η 


δύλακε F



 θαηαξγείηαη ακέζσο κεηά ηνλ κεδεληζκό ηεο.  


Γίλεηαη όηη ν ζπληειεζηήο ηξηβήο νιίζζεζεο κεηαμύ ζώκαηνο θαη δαπέδνπ είλαη μ = 0,125, ε 


επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο είλαη  g = 10 m/s
2
 θαη όηη ε αληίζηαζε ηνπ αέξα είλαη ακειεηέα.          


Γ1) Να ππνινγίζεηε ηελ ηξηβή νιίζζεζεο πνπ ζα αζθεζεί ζην ζώκα κόιηο απηό αξρίζεη λα 


νιηζζαίλεη.      


                                                                                                                                             Μονάδες 5 


Γ2) Να ππνινγίζεηε ην έξγν ηεο  δύλακεο F



 γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ αζθείηαη ζην ζώκα.    


                                                                                                                                             Μονάδες 6 


Γ3) Nα ππνινγίζεηε ηελ θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ζώκαηνο ζην ζεκείν πνπ κεδελίδεηαη ε F



.    


                                                                                                                                             Μονάδες 7  


Γ4) Να ππνινγίζεηε  ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ ζα θηλεζεί ην ζώκα, κεηά ην κεδεληζκό ηεο δύλακεο 


F



 κέρξη λα ζηακαηήζεη. 


                                                                                                                                              Μονάδες 7     


   


 


27/05/2014 ΦΥΣΙΚΗ Page 2 of 2


ΑΡΙΣΤΟΒΑΘΜΙΟ 
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ


ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 


A












ΘΔΜΑ  Β 
 


Β1. Κηβώηην κάδαο 500 kg  βξίζθεηαη ζε θαηάζηξωκα θαξαβηνύ. Γεξαλόο κεηαθέξεη ην θηβώηην 


θαηαθόξπθα θαηά 10 m θάηω από ηελ αξρηθή ηνπ ζέζε θαη ην ηνπνζεηεί ζε βαγόλη (δηαδξνκή Ι). 


Σηε ζπλέρεηα ην βαγόλη θηλείηαη ζε επζύγξακκεο νξηδόληηεο ξάγεο θαη κεηαθέξεη ην θηβώηην ζε 


απόζηαζε 100 m από ηε ζέζε πνπ ην ηνπνζέηεζε ν γεξαλόο (δηαδξνκή ΙΙ).  


Α) Να επηιέμεηε ηελ ζωζηή απάληεζε. 


Αλ W1, θαη W2 είλαη ην έξγν πνπ παξάγεηαη από ην βάξνο ηνπ θηβωηίνπ θαηά ηηο 


δηαδξνκέο (Ι) θαη (ΙΙ) αληίζηνηρα,  ηόηε ηζρύεη : 
 


α) W1 = W2   β) W1 > W2   γ) W1 < W2 


Μονάδες 4     


Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 


Μονάδες 8 


 


Β2. Θέιεηε λα κεηώζεηε ηε δύλακε ηεο ηξηβήο κεηαμύ ελόο «ζπγθξνπόκελνπ απηνθηλήηνπ» ηνπ 


Λνύλα Παξθ, ην νπνίν ζπλεζίδεηε λα νδεγείηε καδί κε έλα θίιν ζαο, θαη ηεο νξηδόληηαο πίζηαο ηνπ 


Λνύλα  Πάξθ.  


Α) Να επηιέμεηε ηελ ζωζηή απάληεζε. 


Γηα λα πεηύρεηε θάηη ηέηνην ζα πξέπεη: 


α) Να νδεγείηε ην απηνθίλεην κε κεγαιύηεξε ηαρύηεηα. 


β) Να επηιέμεηε ην απηνθίλεην πνπ έρεη ηε κηθξόηεξε βάζε (επηθάλεηα επαθήο). 


γ) Να κελ πάξεηε καδί ζαο ην θίιν ζαο θαη λα νδεγήζεηε κόλνο ζαο ην απηνθίλεην. 


Μονάδες 4 


Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 


Μονάδες 9 
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A







ΘΔΜΑ  Γ 
 


Έλα παηγλίδη εθηνμεύεη κηθξέο ζθαίξεο κάδαο  m = 0,01 Kg. 


Η επηηάρπλζε ηωλ ζθαηξώλ γίλεηαη κέζα ζε έλα ιείν 


νξηδόληην ζωιήλα κε ηε βνήζεηα ελόο ειαηεξίνπ πνπ 


απνζπζπεηξώλεηαη. Η ηηκήο ηεο δύλακεο F



 πνπ αζθεί ην  


ειαηήξην ζηε ζθαίξα ζαλ ζπλάξηεζε ηεο κεηαηόπηζεο ηεο 


ζθαίξαο κέζα ζην ζωιήλα παξηζηάλεηαη ζην δηπιαλό 


δηάγξακκα. Σηε ζέζε x = 0 m ε ζθαίξα είλαη αθίλεηε θαη ζηε 


ζέζε x = 0,1 m εγθαηαιείπεη ην ζωιήλα έρνληαο απνθηήζεη 


ηελ ηαρύηεηα εθηόμεπζεο.  


H αληίζηαζε ηνπ αέξα ζεωξείηαη ακειεηέα. 


Να ππνινγηζζνύλ: 


Γ1) Τν έξγν ηεο δύλακεο F



γηα ηελ ζπλνιηθή κεηαηόπηζε θαηά 0,1m κέζα ζην ζωιήλα.  


Μονάδες 6 


Γ2) Η ηαρύηεηα εθηόμεπζεο ηεο ζθαίξαο.  


Μονάδες 6 


Γ3) Η επηηάρπλζε ηεο ζθαίξαο ζην κέζν ηεο δηαδξνκήο ηεο  ζην ζωιήλα, δειαδή ζηε ζέζε             


x = 0,05 m 


Μονάδες 6 


Γ4) Να απνδείμεηε όηη εάλ ε ζθαίξα θηλνύληαλ κέζα ζην ζωιήλα κε ηελ ζηαζεξή επηηάρπλζε πνπ 


ππνινγίζαηε ζην πξνεγνύκελν εξώηεκα ηόηε ζα απνθηνύζε ηελ ίδηα ηαρύηεηα εθηόμεπζεο.  


 Μονάδες 7 


 


 


F(N) 


x(m) 
0,1 


10 


5 


0,05 
0 
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A












ΘΔΜΑ  Β 


Β1.  Από έλα ζεκείν Ο πνπ βξίζθεηαη ζε ύςνο h πάλσ από ην έδαθνο βάιινληαη θαηαθόξπθα δπν 


ζθαίξεο Α θαη Β κε ηαρύηεηεο ίδηνπ κέηξνπ. Η ζθαίξα Α βάιιεηαη πξνο ηα πάλσ θαη ε ζθαίξα Β 


πξνο ην έδαθνο. Αλ γλσξίδεηε όηη mB = 2mA θαη ζεσξήζεηε ηελ επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο ζηαζεξή 


θαη ηελ αληίζηαζε ηνπ αέξα ακειεηέα. 


Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. 


Αλ WA είλαη ην έξγν ηνπ βάξνπο ηεο ζθαίξαο Α θαη WB ην έξγν ηνπ βάξνπο ηεο ζθαίξαο Β κέρξη νη 


ζθαίξεο λα θηάζνπλ ζην έδαθνο ηζρύεη: 


α)  A B


1
W = W    


2
  β) WΑ = WΒ          γ) WΑ=2WΒ  


Μονάδες 4 


Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.                                                


Μονάδες 8    


Β2.   Κηβώηην βξίζθεηαη αθίλεην ζε ιείν νξηδόληην επίπεδν. Τε 


ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s ζην θηβώηην αζθείηαη νξηδόληηα δύλακε ε 


ηηκή ηεο νπνίαο ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν δίλεηαη από ην 


δηάγξακκα πνπ παξηζηάλεηαη ζηε δηπιαλή εηθόλα. 


Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. 


Τν θηβώηην θηλείηαη κε ηε κέγηζηε ηαρύηεηα ηε ρξνληθή 


ζηηγκή, 


α) 10 s    β) 15 s     γ) 20 s                                                  


 Μονάδες 4 


  Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 


Μονάδες 9 
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A







ΘΔΜΑ  Γ 


Ο ζπξκόο ελόο πξναζηηαθνύ ηξέλνπ απνηειείηαη από ηε κεραλή κε κάδα  6000kg  θαη δπν βαγόληα 


πνπ ην θαζέλα έρεη κάδα m=2000Kg. Τε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s   ην ηξέλν μεθηλά από ην ζηαζκό 


θαη θηλείηαη ζε νξηδόληηεο επζύγξακκεο ζηδεξνηξνρηέο αξρηθά κε ζηαζεξή επηηάρπλζε  νπόηε ζε 


ρξνληθό δηάζηεκα 10 s θηάλεη ζε θσηεηλό ζεκαηνδόηε πνπ απέρεη 100 m από ην ζηαζκό. Σηε 


ζπλέρεηα ην ηξέλν θηλείηαη κε ζηαζεξή ηαρύηεηα κέρξη ηνλ επόκελν ζεκαηνδόηε. Σε όιε ηε 


δηάξθεηα ηεο θίλεζεο ζεσξνύκε όηη ε νξηδόληηα ζπληζηώζα ηεο δύλακεο F  πνπ αζθεί ε κεραλή  


ζην ηξέλν είλαη ζηαζεξή. Η αληίζηαζε ηνπ αέξα είλαη ακειεηέα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 


επηηαρπλόκελεο θίλεζεο ελώ αζθείηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νκαιήο θίλεζεο. 


Να ππνινγίζεηε θαηά ηελ επηηαρπλόκελε θίλεζε ηνπ ηξέλνπ:  


Γ1) ην κέηξν ηεο επηηάρπλζεο. 


Μονάδες 6 


Γ2) ην κέηξν ηεο νξηδόληηαο ζπληζηώζαο ηεο δύλακεο F . 


Μονάδες 6 


Γ3) ην κέηξν θαη ηε θαηεύζπλζε ησλ δπλάκεσλ πνπ αζθνύληαη ζην πξώην βαγόλη από ηε κεραλή 


ηνπ ηξέλνπ θαη από ην δεύηεξν βαγόλη, κέζσ ησλ ζπλδέζκσλ πνπ ηα ελώλεη. 


Μονάδες 7 


Καηά ηελ θίλεζε ηνπ ηξέλνπ κεηαμύ ησλ ζεκαηνδνηώλ λα ππνινγίζεηε, 


 Γ4) ηελ ηζρύ πνπ αλαπηύζζεη  ε κεραλή ηνπ ηξέλνπ. 


Μονάδες 6 
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A












ΘΕΜΑ Β 


 


Β1. Κιβώτιο αρχίζει την t = 0 να κινείται ευθύγραμμα σε οριζόντιο δάπεδο και η τιμή της ταχύτητας 


του δίδεται από τη σχέση  υ = 5t (SI) για t ≥ 0  


Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση                                                   


Η τιμή της συνισταμένης των δυνάμεων που ασκούνται στο κιβώτιο:  


α) ελαττώνεται με το χρόνο     β) αυξάνεται με το χρόνο     γ) παραμένει σταθερή  


Μονάδες 4     


Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας                                                


  Μονάδες 8 


      


                                                                                                                           


Β2. Δύο  όμοιες  μεταλλικές σφαίρες Σ1 και Σ2 , ίδιας μάζας,  αφήνονται  ταυτόχρονα να εκτελέσουν 


ελεύθερη πτώση,   από ύψος  h1  η  Σ1 και από ύψος  h2  η Σ2,  πάνω από την επιφάνεια της Γης.  Η 


αντίσταση του αέρα είναι αμελητέα  και η επιτάχυνση της βαρύτητας σταθερή.  


Α)  Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 


Αν h1= 2h2, τότε:  


α)  Η σφαίρα  Σ1 φθάνει στο έδαφος έχοντας ταχύτητα διπλάσιου μέτρου από την ταχύτητα  


της σφαίρας  Σ2.  


β)  Οι  δύο σφαίρες φτάνουν ταυτόχρονα στο έδαφος.  


γ)   Η σφαίρα  Σ1 φθάνει στο έδαφος έχοντας διπλάσια κινητική ενέργεια από τη σφαίρα  Σ2.  


Μονάδες 4  


Β)  Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας  


Μονάδες 9  
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A







ΘΕΜΑ  Δ 


 


Ένας γερανός ανυψώνει  σε ύψος  80m πάνω  από την επιφάνεια εδάφους  , ένα κιβώτιο μάζας 


1500Kg.  Το κιβώτιο ανυψώνεται με σταθερή ταχύτητα μέτρου υ=2m/s. Δίνεται η  επιτάχυνση της 


βαρύτητας g = 10 m/s2. Θεωρήστε ως επίπεδο αναφοράς για τη δυναμική ενέργεια το έδαφος και 


την αντίσταση του αέρα αμελητέα. 


Δ1)  Να υπολογίσετε το χρόνο που θα διαρκέσει η ανύψωση                                  


                                                                                                                                              Μονάδες 5 


Δ2)  Να  υπολογίσετε τη δύναμη   που ασκεί ο γερανός στο κιβώτιο  


                                                                                                                                              Μονάδες 6 


Δ3)  Να  υπολογίσετε την μέση  ισχύ του γερανού στη χρονική διάρκεια της ανύψωσης του 


κιβωτίου           


                                                                                                                                              Μονάδες 7 


Δ4)  Από λάθος του χειριστή του γερανού το κιβώτιο απαγκιστρώνεται τη στιγμή που βρίσκεται 


ακίνητο σε ύψος 80m απο τη επιφάνεια του εδάφους. Να υπολογίσετε το λόγο της κινητικής 


ενέργειας   Κ  προς τη δυναμική ενέργεια U του σώματος δύο (2) δευτερόλεπτα μετά την 


απαγκίστρωσή του από τον γερανό                                                                                                                             


          Μονάδες 7 


 


27/05/2014 ΦΥΣΙΚΗ Page 2 of 2


ΑΡΙΣΤΟΒΑΘΜΙΟ 
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ


ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 


A












ΘΔΜΑ Β 


Β1. Έλα παηγλίδη - απηνθηλεηάθη  κάδαο 1 Kg είλαη αθίλεην ζηε ζέζε x = 0 m.  Τελ ρξνληθή ζηηγκή t 


= 0 s μεθηλά λα θηλείηαη επζύγξακκα. Σηνλ παξαθάησ πίλαθα θαίλνληαη  νη ηηκέο ηεο ζέζεο ηνπ 


απηνθηλήηνπ ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ ρξόλν.        


 t (s) x (m) 


0 0 


1 1 


2 4 


3 9 


         


       Μία από ηηο παξαθάησ απαληήζεηο είλαη ε ζσζηή κε βάζε ηηο παξαπάλσ ηηκέο 


Α)  Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε.                                                                   


α)   ην απηνθίλεην θηλείηαη κε ζηαζεξή επηηάρπλζε κέηξνπ 4 m/s
2
. 


β)   ην απηνθίλεην ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 2 s έρεη ηαρύηεηα κέηξνπ 
m


υ 4
s


 .  


γ)   ζην απηνθίλεην αζθείηαη ζηαζεξή ζπληζηακέλε δύλακε  κέηξνπ 1 Ν. 


Mονάδες 4   


       Β)  Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.  


Mονάδες 8  


                                                                                                                                


Β2.   Δύν  όκνηεο  κεηαιιηθέο ζθαίξεο Σ1 θαη Σ2 , ίδηαο κάδαο,  αθήλνληαη  ηαπηόρξνλα λα 


εθηειέζνπλ ειεύζεξε πηώζε,   από ύςνο  h1  ε  Σ1 θαη από ύςνο  h2  ε Σ2,  πάλσ από ηελ επηθάλεηα 


ηεο Γεο.  


      Α)  Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. 


      Αλ h1= 2h2, ηόηε:  


      α)  Η ζθαίξα  Σ1 θζάλεη ζην έδαθνο έρνληαο ηαρύηεηα δηπιάζηνπ κέηξνπ από ηελ ηαρύηεηα  


            ηεο ζθαίξαο  Σ2.  


      β)  Οη  δύν ζθαίξεο θηάλνπλ ηαπηόρξνλα ζην έδαθνο.  


      γ)   Η ζθαίξα  Σ1 θζάλεη ζην έδαθνο έρνληαο δηπιάζηα θηλεηηθή ελέξγεηα από ηε ζθαίξα  Σ2.  


Μονάδες 4  


      Β)  Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.  


Μονάδες 9  
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A







ΘΔΜΑ  Γ 


Σην δάπεδν ηνπ δηαδξόκνπ ηνπ ζρνιείνπ βξίζθεηαη αθίλεην έλα θηβώηην κε βηβιία ζπλνιηθήο κάδαο 


m = 20 kg. Τε ρξνληθή ζηηγκή to = 0 s ν Γηάλλεο αξρίδεη λα ζπξώρλεη ην θηβώηην αζθώληαο ζε απηό 


νξηδόληηα ζηαζεξή δύλακε F κέηξνπ 50 N. Τε ρξνληθή ζηηγκή t1 = 4 s ε ηαρύηεηα ηνπ θηβώηηνπ 


είλαη ίζε κε υ = 2 m/s θαη ν Γηάλλεο ζηακαηά λα ζπξώρλεη ην θηβώηην. Σηε ζπλέρεηα ην θηβώηην 


θηλείηαη γηα ιίγν αθόκε πάλσ ζην δάπεδν θαη ηέινο ζηακαηά. Δίλεηαη όηη ε επίδξαζε ηνπ αέξα είλαη 


ακειεηέα θαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο είλαη g = 10 m/s
2


. 


Να ππνινγίζεηε: 


Γ1) ηελ επηηάρπλζε ηνπ θηβσηίνπ ζηε ρξνληθή δηάξθεηα πνπ ν Γηάλλεο έζπξσρλε ην θηβώηην, 


Μονάδες 5 


Γ2) ην ζπληειεζηή ηξηβήο νιίζζεζεο κεηαμύ ηνπ θηβσηίνπ θαη ηνπ δαπέδνπ, 


Μονάδες 7 


Γ3) ηελ ελέξγεηα πνπ πξνζθέξζεθε από ην Γηάλλε ζην θηβώηην, κέζσ ηνπ έξγνπ ηεο δύλακεο F ,  


Μονάδες 6 


Γ4) ην ζπλνιηθό δηάζηεκα πνπ δηάλπζε ην θηβώηην πάλσ ζην δάπεδν, από ηε ρξνληθή ζηηγκή          


to = 0 s, κέρξη λα ζηακαηήζεη.  


Μονάδες 7 
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A












F(N) 


X(m)  0 5 8 


10 


ΘΔΜΑ Β 


 


Β1.  Σε θύβν Α κάδαο m αζθείηαη ζπληζηακέλε δύλακε κέηξνπ F  κε απνηέιεζκα ν θύβνο Α λα 


θηλείηαη κε επηηάρπλζε κέηξνπ α = 4 m/s
2
. Αλ ζην θύβν Α ζπγθνιιήζνπκε έλαλ άιιν θύβν Β κάδαο  


3m  ηόηε πξνθύπηεη ζώκα Γ.  


Α)  Να επηιέμεηε ηελ ζωζηή απάληεζε                                                   


Αλ ζην ζώκα Γ  αζθήζνπκε  ζπληζηακέλε δύλακε κέηξνπ 2F  ηόηε ε επηηάρπλζε κε ηελ νπνία  ζα 


θηλεζεί ην ζώκα Γ ηζνύηαη κε: 


  α)  4 m/s
2  


                β) 2 m/s
2  


            γ) 8 m/s
2  


   


 Mονάδες 4 


Β)   Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο                                                


Mονάδες 8   


 


 


                                                                                                                                         


Β2. Έλα ζώκα βξίζθεηαη αξρηθά αθίλεην ζηε ζέζε xν = 0 m  


πάλω ζε ιείν νξηδόληην δάπεδν. Σην ζώκα αζθείηαη  


νξηδόληηα δύλακε ζηαζεξήο δηεύζπλζεο κε απνηέιεζκα 


απηό λα αξρίζεη λα θηλείηαη επζύγξακκα πάλω ζην δάπεδν.  


Η επίδξαζε ηνπ αέξα ζεωξείηαη ακειεηέα. Σην δηπιαλό 


δηάγξακκα παξηζηάλεηαη ε ηηκή ηεο  δύλακεο  πνπ αζθείηαη 


ζην ζώκα, ζε ζπλάξηεζε κε ηε ζέζε x ηνπ ζώκαηνο.  


Α) Να επηιέμεηε ηελ ζωζηή απάληεζε                                                   


Με ηε βνήζεηα ηνπ δηαγξάκκαηνο ζπκπεξαίλνπκε όηη: 


α)  Από x = 5 m έωο  x = 8 m ε θηλεηηθή ελέξγεηα  ηνπ ζώκαηνο ειαηηώλεηαη  


β)  Από x = 0 m έωο x = 5 m   ην ζώκα θηλείηαη κε ζηαζεξή ηαρύηεηα  


γ).  Σηε ζέζε x = 8 m ην ζώκα έρεη θηλεηηθή ελέξγεηα ίζε κε 65 J  


Μονάδες 4 


Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο                                               


 Μονάδες 9 
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A







ΘΔΜΑ  Γ 


 


Ο ζάιακνο ελόο αλειθπζηήξα κάδαο m = 200 kg εξεκεί ζηελ θνξπθή ηνπ θξεαηίνπ. Ξαθληθά ηε 


ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s ζπάεη ην ζπξκαηόζρνηλν πνπ ζπγθξαηεί ην ζάιακν. Ο ζάιακνο εθηειεί γηα 1 


s ειεύζεξε πηώζε θαη ζηε ζπλέρεηα ελεξγνπνηείηαη ζύζηεκα αζθαιείαο πνπ έρεη ωο απνηέιεζκα λα 


αζθείηαη ζην ζάιακν θαηαθόξπθε πξνο ηα πάλω ζηαζεξή δύλακε, κέηξνπ 4000 Ν, νπόηε ν 


ζάιακνο επηβξαδύλεηαη κέρξη πνπ ζηακαηά. Γίλεηαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο ίζε κε 10
2


m
g=


s
 


θαη όηη  ε αληίζηαζε ηνπ αέξα είλαη ακειεηέα..  


Να ππνινγίζεηε:  


Γ1) ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο ηνπ ζαιάκνπ ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ ελεξγνπνηείηαη ην ζύζηεκα 


αζθαιείαο.  


Μονάδες 5 


Γ2) ην δηάζηεκα πνπ δηάλπζε ν αλειθπζηήξαο εθηειώληαο επηβξαδπλόκελε θίλεζε.  


Μονάδες 7 


Γ3) ηνλ νιηθό ρξόλν θίλεζεο ηνπ αλειθπζηήξα.  


Μονάδες 6 


Γ4) ηε κέζε ηζρύο ηεο δύλακεο πνπ αζθεί ην ζύζηεκα αζθαιείαο ζηνλ αλειθπζηήξα.   


Μονάδες 7 
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A












ΘΔΜΑ  Β 


 


Β1) Γύν καζεηέο, ν Αληώλεο (Α) θαη ν Βαζίιεο (Β) ζπλα-


γσλίδνληαη κε ηα πνδήιαηά ηνπο πνηνο από ηνπο δύν κπνξεί 


λα θηάζεη πξώηνο λα θηλείηαη κε ηαρύηεηα ίζε κε 20 km/h. 


Γηα ην ιόγν απηό ζηακαηνύλ ζην ίδην ζεκείν ελόο επζύγξακ-


κνπ νξηδόληηνπ δξόκνπ θαη αξρίδνπλ ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 


λα θηλνύληαη παξάιιεια. Σην δηπιαλό δηάγξακκα θαίλεηαη ε 


γξαθηθή παξάζηαζε ηαρύηεηαο – ρξόλνπ γηα ηνπο δύν καζε-


ηέο.  


Α) Από ηηο παξαθάησ ηξεηο επηινγέο, λα επηιέμεηε απηήλ πνπ ζεσξείηε ζσζηή. 


Ο καζεηήο πνπ ζα θαηαθέξεη πξώηνο λα “θηάζεη” ηα 25 km/h, είλαη: 


α) ν Αληώλεο  


β) ν Βαζίιεο  


γ) θαλέλαο από ηνπο δύν, αθνύ ζα θηάζνπλ ηαπηόρξνλα λα θηλνύληαη κε 20 km/h 


Μονάδες 4 


Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 


Μονάδες 8 


 


Β2) Από έλα ζεκείν ηνπ εδάθνπο εθηνμεύνπκε κηθξή κεηαιιηθή ζθαίξα θαηαθόξπθα πξνο 


ηα πάλσ κε αξρηθή ηαρύηεηα κέηξνπ υν θαη θηάλεη ζε κέγηζην ύςνο ίζν κε h πάλσ από ην έδαθνο. Η 


αληίζηαζε ηνπ αέξα ζεσξείηαη ακειεηέα. 


Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε. 


Γηα λα θηάζεη ε ζθαίξα ζε κέγηζην ύςνο ίζν κε 2h, πξέπεη λα εθηνμεπηεί κε ηαρύηεηα κέηξνπ: 


α) 2υν    β) 4υν   γ) ν 2υ  


Μονάδες 4 


Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 


Μονάδες 9 


 


 


 


 


 


 


 








t
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A







ΘΔΜΑ  Γ 


 


Γύν 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 δύλακεο πνπ αζθείηαη ζην Σ1 θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 


επηηαρπλόκελεο θίλεζεο πνπ εθηειεί. 


Μονάδες 6 


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. 


Μονάδες 6 


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. 


Μονάδες 7 
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A












ΘΔΜΑ  Β 


 


Β1. Έλα θηβώηην είλαη αξρηθά αθίλεην ζε ιείν νξηδόληην επίπεδν. Σην θηβώηην αζθείηαη νξηδόληηα 


δύλακε πνπ ε ηηκή ηεο κεηαβάιιεηαη κε ηε ζέζε ηνπ θηβσηίνπ όπσο θαίλεηαη ζην δηάγξακκα ηεο 


δηπιαλήο εηθόλαο. Η επίδξαζε ηνπ αέξα ζεσξείηαη ακειεηέα.  


Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε: 


Σηε ζέζε x = 3 m ην θηβώηην έρεη θηλεηηθή ελέξγεηα, 


α) 20 J      β) 30 J       γ) 40 J                  


Μονάδες 4 


Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.  


Μονάδες 8 


 


Β2.   Κηβώηην βάξνπο Β βξίζθεηαη αθίλεην ζε νξηδόληην δάπεδν. Έλαο άλζξσπνο δέλεη ην θηβώηην κε 


αβαξέο ζθνηλί θαη ην ζύξεη πάλσ ζην δάπεδν. Όηαλ ην ζθνηλί είλαη νξηδόληην θαη κέζσ απηνύ ν 


άλζξσπνο αζθεί ζην θηβώηην δύλακε κέηξνπ F = B ην θηβώηην θηλείηαη κε ζηαζεξή ηαρύηεηα. Η 


επίδξαζε ηνπ αέξα ακειείηαη.  


 


Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε: 


Τν δάπεδν αζθεί ζην θηβώηην δύλακε κε κέηξν, 


α) Β                      β) 2 Β                     γ) 2 Β  


Μονάδες 4 


Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο                                                


Μονάδες 9 
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A







ΘΔΜΑ  Γ 


 


Δηαζηεκόπινην βξίζθεηαη ζε ύςνο 30 m πάλσ από ηελ επηθάλεηα ηεο Σειήλεο. Τε ρξνληθή ζηηγκή   


t = 0 s Σειελάθαηνο κάδαο  2000 kg εγθαηαιείπεη ην δηαζηεκόπινην ρσξίο αξρηθή ηαρύηεηα θαη 


θηλείηαη θαηαθόξπθα πξνθεηκέλνπ λα πξνζεδαθηζζεί ζηελ επηθάλεηα ηεο Σειήλεο. Εμαηηίαο ηεο 


ιεηηνπξγίαο ηεο κεραλήο ηεο Σειελαθάηνπ αζθείηαη ζε απηή δύλακε F  ε θαηεύζπλζε ηεο νπνίαο 


είλαη αληίζεηε ηεο ηαρύηεηαο θαη κε ζηαζεξό κέηξν 3.000 Ν. Τε ρξνληθή ζηηγκή  t = 20 s ε κεραλή 


ηεο Σειελαθάηνπ παύεη λα ιεηηνπξγεί. Δίλεηαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο θνληά ζηελ επηθάλεηα 


ηεο ζειήλεο έρεη κέηξν 
2


m
g = 1,6


s
 θαη όηη ε Σειήλε δελ έρεη αηκόζθαηξα.  


Να ππνινγίζεηε: 


Γ1) ην κέηξν ηεο επηηάρπλζεο ηεο Σειελαθάηνπ όηαλ ιεηηνπξγεί ε κεραλή ηεο.   


Μονάδες 6 


Γ2) ηε κέζε ηζρύ πνπ αλέπηπμε ε κεραλή ηεο Σειελαθάηνπ.  


Μονάδες 6 


Γ3) ηελ ηαρύηεηα κε ηελ νπνία ε Σειελάθαηνο θηάλεη ζηελ επηθάλεηα ηεο Σειήλεο. 


Μονάδες 7 


Γ4) ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ απαηηείηαη από ηε ζηηγκή πνπ ε Σειελάθαηνο εγθαηέιεηςε ην 


δηαζηεκόπινην κέρξη λα πξνζεδαθηζζεί ζηε Σειήλε. 


Μονάδες 6 
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A












ΘΕΜΑ Β 
 
B1.   Δύο μικρά σώματα Α και Β  διαφορετικών μαζών,  βρίσκονται πάνω  σε λείο οριζόντιο  


δάπεδο.  Tο Α είναι ακίνητο ενώ το Β κινείται με σταθερή ταχύτητα μέτρου υo.  Κάποια στιγμή  


ασκούμε την ίδια οριζόντια  δύναμη F
�


 και στα δυο σώματα για το ίδιο χρονικό διάστημα, με 


αποτέλεσμα αυτά να αποκτήσουν ταχύτητες ίδιου μέτρου. Η δύναμη F
�


 που ασκείται στο σώμα Β 


έχει την ίδια κατεύθυνση με την ταχύτητα υo. 


Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση. 


           Αν mA  και  mB    οι μάζες των σωμάτων Α και Β αντίστοιχα, ισχύει: 


           α)       mA < mB              β)    mA > mB             γ)   mA  =  mB                                      


                                                                                                                                              Μονάδες 4        


          Β)  Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. 


                  Μονάδες 8 


 


 


B2. Μαθητής της Α΄ Λυκείου παρατηρεί στο σχήμα 


τη γραφική παράσταση ταχύτητας - χρόνου ενός 


αυτοκινήτου, που κινείται σε ευθύγραμμο δρόμο.   


 


Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση. 


Ο μαθητής κάνει τον παρακάτω συλλογισμό, ερμηνεύοντας τη μορφή του διαγράμματος:  


«Η επιταχυνόμενη κίνηση διαρκεί 5 s (από 0 s έως 5 s), ενώ η επιβραδυνόμενη διαρκεί 


10 s  (από 10 s έως 20 s) . Αφού λοιπόν το χρονικό διάστημα που απαιτείται  ώστε η 


ταχύτητα του να μηδενιστεί  είναι μεγαλύτερο από το χρονικό διάστημα που απαιτείται  


για να αυξηθεί η ταχύτητά του σε  20 m/s, συμπεραίνω ότι η επιτάχυνση έχει μεγαλύτερο 


μέτρο από την επιβράδυνση». 


           α) Ο παραπάνω  συλλογισμός είναι σωστός. 


  β) Ο παραπάνω  συλλογισμός είναι λάθος. 


           γ) Δεν έχω τα δεδομένα για να συμπεράνω. 


Μονάδες 4 


B) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. 


Μονάδες 9 
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A







ΘΕΜΑ  Δ 


Ένας κύβος μάζας 10 kg ολισθαίνει πάνω σε λείο δάπεδο με σταθερή ταχύτητα υο = 3 m/s, κατά 


μήκος μιας ευθείας που ταυτίζεται με τον οριζόντιο άξονα x΄x. Τη χρονική στιγμή t = 0 s ο κύβος 


βρίσκεται στη θέση x = 0 m του άξονα και αρχίζει να ασκείται σε αυτόν οριζόντια δύναμη F
�


 ίδιας 


κατεύθυνσης με την ταχύτητα. Το μέτρο της δύναμης μεταβάλλεται με την θέση x του κύβου, 


σύμφωνα με την σχέση F = 10x [F σε Ν και x σε m]. Τη χρονική στιγμή που ο κύβος διέρχεται από 


τη θέση x = 4 m η δύναμη παύει να ασκείται. Αμέσως μετά ο κύβος συνεχίζει την κίνηση σε 


δεύτερο τραχύ οριζόντιο δάπεδο που ακολουθεί το πρώτο, μέχρι που σταματά. Η κίνηση με τριβές 


στο τραχύ δάπεδο διαρκεί χρόνο ίσο με 2,5 s.  


Δίνεται η επιτάχυνση της βαρύτητας, g = 10 m/s2.  


Δ1) Να υπολογίσετε το μέτρο της επιτάχυνσης του κύβου στη θέση x = 2 m.   


Μονάδες 5 


Δ2) Να κατασκευάσετε το διάγραμμα του μέτρου της δύναμης F
�


 σε συνάρτηση με τη θέση x για 


τη μετατόπιση από 0 m → 4 m. Στη συνέχεια να υπολογίσετε την ενέργεια που μεταφέρθηκε στον 


κύβο, μέσω του έργου της δύναμης F
�


, κατά τη διάρκεια της μετατόπισης του κύβου από την θέση 


x = 0 m έως την  θέση x = 4 m. 


Μονάδες 7 


Δ3) Να υπολογίσετε το μέτρο της ταχύτητας του κύβου στη θέση x = 4 m. 


Μονάδες 6 


Δ4) Να υπολογίσετε τον συντελεστή τριβής ολίσθησης μεταξύ του κύβου και του δεύτερου 


δαπέδου. 


Μονάδες 7 
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A












 


ΘΕΜΑ  Β 


 


Β1.  Ένα κινητό κινείται ευθύγραμμα και η τιμή της ταχύτητάς 


του μεταβάλλεται με το χρόνο όπως φαίνεται στο διπλανό 


διάγραμμα. 


Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση. 


Κατά την κίνηση του κινητού, από τη χρονική στιγμή t = 0, μέχρι 


να σταματήσει, το κινητό κινείται με: 


α) επιτάχυνση ίση με  4 m/s
2 
και μετατοπίζεται κατά 50 m. 


β) επιτάχυνση ίση με – 4 m/s
2 
και μετατοπίζεται κατά 100 m. 


γ) επιτάχυνση ίση με – 4 m/s
2 
και μετατοπίζεται κατά 50 m. 


Μονάδες 4 


Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.                 


Μονάδες 8 


 


Β2. Σφαίρα μικρών διαστάσεων βρίσκεται ακίνητη σε μικρό ύψος h πάνω από το έδαφος. Στο 


ύψος αυτό με επίπεδο αναφοράς για τη δυναμική ενέργεια το έδαφος, η σφαίρα έχει δυναμική 


ενέργεια ίση με 120 J. Η σφαίρα αφήνεται ελεύθερη, οπότε εκτελεί ελεύθερη πτώση με την 


επίδραση του αέρα να θεωρείται αμελητέα.  


Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση 


Όταν η σφαίρα βρεθεί σε απόσταση ίση με h/3, από το σημείο εκκίνησης, τότε η δυναμική 


της ενέργεια U και η κινητική της ενέργεια K θα είναι αντίστοιχα: 


α) U = 40 J, K = 80 J  β) U = 80 J, K = 40 J  γ) U = 90 J, K = 30 J  


Μονάδες 4 


Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας 


Μονάδες 9 
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A







 


ΘΕΜΑ Δ 


 


Ένα μικρό σώμα μάζας 2 kg βρίσκεται αρχικά ακίνητο πάνω σε οριζόντιο δάπεδο. Τη χρονική 


στιγμή t = 0 ασκείται στο σώμα σταθερή οριζόντια δύναμη .  Η δύναμη ασκείται στο σώμα μέχρι 


τη χρονική στιγμή t1 = 4 s οπότε εκείνη τη στιγμή έχει αποκτήσει ταχύτητα μέτρου υ1 = 20 m/s .Τη 


χρονική στιγμή t1 η δύναμη καταργείται  και το σώμα επιβραδύνεται ομαλά μέχρι τη χρονική στιγμή 


t2 = 12 s  που η ταχύτητά του μηδενίζεται. Δίνεται η επιτάχυνση της βαρύτητας g = 10 m/s
2
.    


Να υπολογίσετε: 


Δ1) την επιβράδυνση που προκαλεί η τριβή στο χρονικό διάστημα  t1→ t2. 


                                                                                                                                      Μονάδες 5 


Δ2) το συντελεστή τριβής ολίσθησης μεταξύ σώματος και δαπέδου.    


                                                                                                                                      Μονάδες 6  


Δ3) το μέτρο της δύναμης  .                                                                                   


                                                                                                                                       Μονάδες 7 


Δ4) το έργο της τριβής από τη χρονική στιγμή t = 0, μέχρι τη χρονική στιγμή που σταματά το 


σώμα.  


                                                                                                                                       Μονάδες 7 
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A












ΘΔΜΑ Β 


 


Β1)  Από έλα ζεκείν ηνπ εδάθνπο εθηνμεύνπκε θαηαθόξπθα πξνο ηα πάλσ κηα πέηξα. Η πέηξα θη-


λείηαη θαηαθόξπθα, θηάλεη ζε ύςνο 6 m από ην έδαθνο θαη ζηε ζπλέρεηα πέθηεη ζην έδαθνο αθξη-


βώο ζην ζεκείν εθηόμεπζεο. Έλαο καζεηήο ηζρπξίδεηαη όηη,  


“ η μεηαηόπιζη ηηρ πέηπαρ από ηη σπονική ζηιγμή ηηρ εκηόξεςζηρ, μέσπι ηη ζηιγμή πος επανέπσεηαι 


ζηο ίδιο ζημείο είναι ίζη με 12 m”. 


Να επηβεβαηώζεηε ή λα δηαςεύζεηε ηνλ παξαπάλσ ηζρπξηζκό, δηθαηνινγώληαο ηελ απάληεζή ζαο. 


Μονάδες 12 


 


 


Β2)  Οη ζθαίξεο Α θαη Β ηνπ δηπιαλνύ ζρήκαηνο κε κάδεο mΑ = m θαη mΒ = 


2m, αθήλνληαη λα πέζνπλ ειεύζεξα από ύςνο 2h θαη h αληίζηνηρα θαη θηάλνπλ 


ζην έδαθνο κε ηαρύηεηεο κέηξνπ ςΑ θαη ςΒ.  


Η αληίζηαζε ηνπ αέξα ζεσξείηαη ακειεηέα θαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο 


είλαη ζηαζεξή.   


Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε. 


Τα κέηξα ςΑ θαη ςΒ ησλ ηαρπηήησλ ηθαλνπνηνύλ ηε ζρέζε: 


α) Α 2ς ς     β) Βς ς    γ) Β 2ς ς   


 


Μονάδες 4 


Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 


Μονάδες 9 


 


 


ΘΔΜΑ Γ 


 


Τα ζώκαηα Σ1 θαη Σ2 ηνπ δηπιαλνύ ζρήκαηνο έρνπλ αληίζηνηρα 


βάξε B1 = 100 Ν θαη Β2 = 400 Ν θαη είλαη αξρηθά αθίλεηα, δε-


κέλα ζε αβαξέο κε εθηαηό λήκα κήθνπο 1 m, ην νπνίν είλαη ηε-


λησκέλν. Τε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 αζθείηαη ζην ζώκα Σ1 νξηδό-


ληηα ζηαζεξή δύλακε F , όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα, νπόηε ηα ζώκαηα αξρίδνπλ λα θηλνύληαη ζην 


ιείν δάπεδν κε ηελ ίδηα επηηάρπλζε, κέηξνπ ίζν κε 2 m/s
2
 θαη ην λήκα παξακέλεη πάληα νξηδόληην 


θαη ηελησκέλν. Η επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο είλαη g = 10 m/s
2
. 


h


2h


A


B
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A







Γ1) Να ππνινγίζεηε ην δηάζηεκα πνπ δηαλύεη θάζε ζώκα ζηα πξώηα 5 δεπηεξόιεπηα ηεο θίλεζεο 


ηνπ. 


Μονάδες 6 


Γ2) Να εθαξκόζεηε ην ζεκειηώδε λόκν ηεο κεραληθήο ζην ζώκα Σ2 θαη λα ππνινγίζεηε ην κέηξν 


ηεο δύλακεο πνπ δέρεηαη ην ζώκα Σ2 από ην λήκα. 


Μονάδες 6 


Γ3) Να ππνινγίζεηε ηελ ελέξγεηα πνπ κεηαβηβάζηεθε ζην ζύζηεκα ησλ ζσκάησλ κέζσ ηεο δύλα-


κεο F , από ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0, κέρξη ηε ζηηγκή t1 πνπ ε ηαρύηεηα ηνπ ζώκαηνο Σ1 γίλεηαη ίζε 


κε 10 m/s. 


Μονάδες 6 


Γ4) Τε ρξνληθή ζηηγκή t1 θόβεηαη ην λήκα πνπ ζπγθξαηεί ηα δύν ζώκαηα. Να ππνινγίζεηε ηελ α-


πόζηαζε κεηαμύ ησλ δύν ζσκάησλ ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ ε ηαρύηεηα ηνπ Σ1 είλαη ίζε κε 30 m/s.  


Μονάδες 7 
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A












ΘΔΜΑ  Β 


 


Β1)  Έλα απηνθίλεην θηλείηαη θαηά κήθνο ελόο επζύγξακκνπ νξηδόληηνπ δξόκνπ, ν νπνίνο 


ζεωξνύκε όηη ηαπηίδεηαη κε ηνλ νξηδόληην άμνλα x΄x. Τν απηνθίλεην μεθηλά από ηε ζέζε xo = – 40m 


θαη θηλνύκελν επζύγξακκα δηέξρεηαη από ηε ζέζε x1 = + 180 m θαη ζην ηέινο θαηαιήγεη ζηε ζέζε 


x2 = + 40 m.  


Α) Να επηιέμεηε ηε ζωζηή πξόηαζε. 


Η κεηαηόπηζε ηνπ απηνθηλήηνπ ζηελ θίλεζε πνπ πεξηγξάθεηαη παξαπάλω είλαη ίζε κε: 


α) 360 m   β) 80 m   γ) –  80 m 


Μονάδες 4 


Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 


Μονάδες 8 


 


Β2)   Έλα ζώκα είλαη αξρηθά αθίλεην πάλω ζε νξηδόληην 


δάπεδν θαη βξίζθεηαη ζηε ζέζε x = 0 ελόο νξηδόληηνπ άμνλα 


x΄x. Σην ζώκα αζθνύληαη δπλάκεηο, ηωλ νπνίωλ ε 


ζπληζηακέλε είλαη νξηδόληηα, νπόηε ην ζώκα αξρίδεη λα 


θηλείηαη θαηά κήθνο ηνπ άμνλα x΄x. Σην δηπιαλό δηάγξακκα 


παξηζηάλεηαη ε αιγεβξηθή ηηκή ηεο ζπληζηακέλεο δύλακεο ζε 


ζπλάξηεζε κε ηε ζέζε x ηνπ ζώκαηνο. 


Α) Να επηιέμεηε ηε ζωζηή πξόηαζε. 


H θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ζώκαηνο ζηε ζέζε x3 = 3x1: 


α) έρεη ηε κέγηζηε ηηκή ηεο θαηά ηε κεηαηόπηζε ηνπ ζώκαηνο από ηε ζέζε x = 0 κέρξη ηε ζέζε x3 = 


3x1. 


β) είλαη ίζε κε κεδέλ. 


γ) είλαη κεγαιύηεξε από ηελ θηλεηηθή ελέξγεηα πνπ έρεη ζηε ζέζε x1. 


Μονάδες 5 


Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 


Μονάδες 8 


 


 


 


 


 


 


1x0
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A







ΘΔΜΑ  Γ 


 


Έλα θηβώηην κάδαο 50 kg είλαη αθίλεην ζε νξηδόληην δάπεδν. Τε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 αζθνύκε ζην 


θηβώηην κέζω λήκαηνο κηα νξηδόληηα δύλακε ζηαζεξήο θαηεύζπλζεο, ην κέηξν ηεο νπνίαο 


απμάλεηαη, μεθηλώληαο από ηελ ηηκή κεδέλ. Τε ρξνληθή ζηηγκή t1= 5 ην κέηξν δύλακεο είλαη ίζν κε 


250 Ν θαη ηόηε ην θηβώηην κόιηο πνπ αξρίδεη λα νιηζζαίλεη ζην νξηδόληην δάπεδν. 


Γ1) Να βξείηε ηε κέγηζηε ηηκή ηεο ζηαηηθήο ηξηβήο (νξηαθή ηξηβή) πνπ αλαπηύζζεηαη κεηαμύ 


θηβωηίνπ θαη δαπέδνπ.  


Μονάδες 5 


Τε ρξνληθή ζηηγκή t1 ζηαζεξνπνηνύκε ην κέηξν ηεο δύλακεο ζηελ ηηκή πνπ έρεη εθείλε ηε ζηηγκή, 


νπόηε ην θηβώηην ζηε ζπλέρεηα νιηζζαίλεη ζην νξηδόληην δάπεδν, θαη ηε ρξνληθή ζηηγκή t2 = 15 s 


έρεη αλαπηύμεη ηαρύηεηα ίζε κε 10 m/s. 


Γ2) Να ππνινγίζεηε ηελ επηηάρπλζε κε ηελ νπνία ην θηβώηην νιηζζαίλεη ζην νξηδόληην δάπεδν. 


Μονάδες 6 


Γ3) Να ππνινγίζεηε ην ζπληειεζηή ηξηβήο νιίζζεζεο κεηαμύ ηνπ θηβωηίνπ θαη ηνπ δαπέδνπ. 


Μονάδες 6 


Γ4) Τε ζηηγκή t2, ην λήκα θόβεηαη, νπόηε ζηε ζπλέρεηα ην θηβώηην νιηζζαίλεη κέρξη λα ζηακαηήζεη. 


Να ππνινγίζεηε ην ζπλνιηθό έξγν ηεο ηξηβήο από ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0, κέρξη ηε ζηηγκή πνπ ην 


θηβώηην ζηακαηά λα θηλείηαη. 


Μονάδες 8 


Δίλεηαη όηη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο είλαη g = 10 m/s
2
.  
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A












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) Από έλα ζεκείν ηνπ εδάθνπο εθηνμεύνπκε κηα κηθξή κεηαιιηθή ζθαίξα θαηαθόξπθα πξνο ηα 


πάλσ κε αξρηθή ηαρύηεηα κέηξνπ υν θαη θηάλεη ζε κέγηζην ύςνο ίζν κε h πάλσ από ην έδαθνο. Η 


αληίζηαζε ηνπ αέξα ζεσξείηαη ακειεηέα. 


Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε. 


Αλ ε πέηξα εθηνμεπηεί κε δηπιάζηα αξρηθή ηαρύηεηα, ηόηε ζα θηάζεη ζε κέγηζην ύςνο πάλσ από ην 


έδαθνο ίζν κε: 


α) 2h    β) 4h   γ) 2h  


 


Μονάδες 4 


Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 


Μονάδες 9 
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A







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, όπσο 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 ησλ θηλεηηθώλ ελεξγεηώλ  1 2K K  ησλ δύν ζσκάησλ, 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. (Θεσξήζηε όηη ηε 


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


Μονάδες 7 


 


1F 2
2F1


dΑ Β


27/05/2014 ΦΥΣΙΚΗ Page 2 of 2


ΑΡΙΣΤΟΒΑΘΜΙΟ 
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ


ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 


A












ΘΔΜΑ  Β 


Β1.  Σε κηα ζθαίξα κάδαο m αζθνύληαη κόλν δπν δπλάκεηο κε θάζεηεο δηεπζύλζεηο  κε ίζα κέηξα F 


ε θάζε κηα. 


Α) Να επηιέμεηε ηε ζωζηή απάληεζε: 


Τόηε ε ζθαίξα θηλείηαη κε επηηάρπλζε κέηξνπ, 


α) 
F


m
                      β) 


2 F


m



                    γ) 


2 F


m



 


Μονάδες 4 


Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.                                                


Μονάδες 8         


 


 


Β2.   Έλα θηβώηην είλαη αξρηθά αθίλεην ζε ιείν νξηδόληην επίπεδν. Σην θηβώηην αζθείηαη νξηδόληηα 


δύλακε πνπ ε ηηκή ηεο κεηαβάιιεηαη κε ην ρξόλν όπωο θαίλεηαη ζην δηάγξακκα ηεο δηπιαλήο 


εηθόλαο. Η επίδξαζε ηνπ αέξα ζεωξείηαη ακειεηέα.  


Α) Να επηιέμεηε ηε ζωζηή απάληεζε: 


Η θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ θηβωηίνπ γίλεηαη κέγηζηε ηε ρξνληθή ζηηγκή, 


α)  t1      β)  t3   γ) t2               


Μονάδες 4 


Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.                                               


Μονάδες 9 


 


 


0
1t


F


2t  3t  


27/05/2014 ΦΥΣΙΚΗ Page 1 of 2


ΑΡΙΣΤΟΒΑΘΜΙΟ 
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ


ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 


A







ΘΔΜΑ  Γ 


Αγξόηεο πξνζδέλεη κε αβαξέο λήκα ζ΄ έλαλ ειθπζηήξα (ηξαθηέξ) κεγάιν θηβώηην θνξηωκέλν κε 


θαπζόμπια κε ζπλνιηθή κάδα 500 kg. Τν θηβώηην βξίζθεηαη αθίλεην ζε νξηδόληην δξόκν. Τε 


ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s tν ηξαθηέξ αξρίδεη λα αζθεί ζην θηβώηην κέζω ηνπ ζθνηληνύ ζηαζεξή δύλακε 


F  κε κέηξν 2000 Ν ε δηεύζπλζε ηεο νπνίαο ζρεκαηίδεη γωλία θ= 60
0
  ( ο ο3 1


ημ60 ,   συν60
2 2


  ) 


πάλω από ηελ νξηδόληηα δηεύζπλζε. Με ηελ επίδξαζε ηεο F  ην θηβώηην αξρίδεη λα θηλείηαη ζηνλ 


νξηδόληην δξόκν θαη δηαλύεη δηάζηεκα S = 25 m κέρξη ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 6 s.  Τν έδαθνο αζθεί 


ζην θηβώηην δύλακε ηξηβήο νιίζζεζεο κέηξνπ 360 Ν, ελώ  ε επίδξαζε ηνπ αέξα ζεωξείηαη 


ακειεηέα. 


Να ππνινγίζεηε:  


Γ1) Τα έξγα ηωλ δπλάκεωλ F  θαη ηξηβήο. 


Μονάδες 7 


Γ2) ηελ ηαρύηεηα ηνπ θηβωηίνπ ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 6 s.  


Μονάδες 6 


Γ3) ηε κέζε ηζρύ πνπ αλαπηύζζεη ην ηξαθηέξ θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα 0s – 6 s.  


Μονάδες 6 


Τε ρξνληθή ζηηγκή t = 6 s ην ζθνηλί θόβεηαη θαη ην κέηξν ηεο δύλακεο ηεο ηξηβήο πνπ αζθείηαη ζην 


θηβώηην απμάλεηαη ζηα 1000 Ν, 


Γ4) λα ππνινγίζεηε ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ ην θηβώηην ζηακαηά. 


Μονάδες 6 
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A












ΘΔΜΑ  Β 


 


Β1. Σηδεξέλην θηβώηην βάξνπο  βξίζθεηαη αξρηθά αθίλεην πάλσ ζην έδαθνο. Με ηε βνήζεηα 


γεξαλνύ αζθείηαη ζην θηβώηην ζηαζεξή θαηαθόξπθε δύλακε  κέηξνπ,
2


3B
F  . Τν θηβώηην 


αλέξρεηαη θαηαθόξπθα κε ζηαζεξή επηηάρπλζε. Η αληίζηαζε ηνπ αέξα λα ζεσξεζεί ακειεηέα. Η 


επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο g είλαη ζηαζεξή. 


Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε. 


Τν θηβώηην αλέξρεηαη κε ζηαζεξή επηηάρπλζε πνπ έρεη κέηξν,  


α) 0,5 g
 
 β) 2,5 g γ) 1,5 g 


          Μονάδες 4 


Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο                 Μονάδες 8 


 


Β2. Γύν κηθξέο όκνηεο ζηδεξέληεο ζθαίξεο Α θαη Γ πνπ έρνπλ ίζεο κάδεο βξίζθνληαη ζε ύςνο hΑ θαη 


hΓ αληίζηνηρα από ην έδαθνο. Οη ζθαίξεο αθήλνληαη λα πέζνπλ ειεύζεξα. Οη αληηζηάζεηο ηνπ αέξα 


λα ζεσξεζνύλ ακειεηέεο. Αλ WA θαη WΓ είλαη ηα έξγα ησλ βαξώλ ηνπο αληίζηνηρα, από ην ζεκείν 


πνπ μεθίλεζαλ λα θηλνύληαη θαη κέρξη λα θηάζνπλ ζην έδαθνο, ηζρύεη: 


Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε, 


α)  


β)  


γ)  


          Μονάδες 4 


Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο                 Μονάδες 9 


 


27/05/2014 ΦΥΣΙΚΗ Page 1 of 2


ΑΡΙΣΤΟΒΑΘΜΙΟ 
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ


ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 


A







ΘΔΜΑ  Γ 


 


Έλα παηδί κάδαο mπ = 40 kg ζέξλεη ην έιθεζξό ηνπ, κάδαο mε = 10 kg πάλσ ζε κία νξηδόληηα πίζηα 


ρηνλνδξνκηθνύ θέληξνπ κε ζηαζεξή ηαρύηεηα αζθώληαο ζε απηό ζηαζεξή νξηδόληηα δύλακε F



 


κέηξνπ 20Ν. Σηε ζπλέρεηα κπαίλεη κέζα ζην έιθεζξν θαη δεηάεη από ηνλ παηέξα ηνπ λα ην 


ζπξώμεη. Ο παηέξαο ηνπ δίλεη κία ώζεζε ζην έιθεζξν θαη ην αθήλεη λα γιηζηξήζεη. Τν έιθεζξν, κε 


ην παηδί κέζα, από ηε ζηηγκή πνπ θεύγεη από ηα ρέξηα ηνπ παηέξα δηαλύεη απόζηαζε 4m κέρξη λα 


ζηακαηήζεη. Γίλεηαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο g = 10 m/s
2
 θαη όηη ε αληίζηαζε ηνπ αέξα είλαη 


ακειεηέα. 


Να ππνινγίζεηε: 


Γ1) ην ζπληειεζηή ηξηβήο κεηαμύ ηνπ έιθεζξνπ θαη ηεο πίζηαο.  


Μονάδες 6 


Γ2) ην κέηξν ηεο δύλακεο ηεο ηξηβήο πνπ αζθείηαη από ηελ πίζηα ζην έιθεζξν όηαλ απηό 


νιηζζαίλεη κε ην παηδί κέζα.  


Μονάδες 6 


Γ3) ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο ηνπ έιθεζξνπ ηε ζηηγκή πνπ θεύγεη από ηα ρέξηα ηνπ παηέξα ηνπ 


παηδηνύ.  


Μονάδες 7 


Γ4) ην ξπζκό πνπ κεηαθέξεηαη ελέξγεηα από ην παηδί ζην έιθεζξν κέζσ ηνπ έξγνπ ηεο δύλακεο 


F



όηαλ ην ζέξλεη κε ζηαζεξή ηαρύηεηα πάλσ ζηελ νξηδόληηα πίζηα, αλ δίλεηαη όηη δηαλύεη 


απόζηαζε 15 m ζε ρξόλν 10 s.  


Μονάδες 6 
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A












ΘΔΜΑ Β 


B1.  Έλα ζώκα είλαη αθίλεην ζηε ζέζε xν  = 0 m θαη ηε ρξνληθή ζηηγκή tο  = 0 s αξρίδεη λα θηλείηαη 


επζύγξακκα κε ζηαζεξή επηηάρπλζε  a = 2 m/s
2
.   


         Α) Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ηηκέο ησλ κεγεζώλ πνπ ιείπνπλ από ηνλ παξαθάησ πίλαθα. 


 


Χξνληθή ζηηγκή 


t (s) 


Επηηάρπλζε 


a (m/s
2
) 


Ταρύηεηα 


υ (m/s) 


Θέζε 


x (m) 


0 


2 


0 0 


2   


4   


6   


8   


       


    Μονάδες  3 


   B) Να ζρεδηάζεηε ζε βαζκνινγεκέλνπο άμνλεο ηε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο ηηκήο ηεο        


ηαρύηεηαο ηνπ ζώκαηνο ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα 0 s → 8 s.  


Να εμεγήζεηε, πνην από ηα κεγέζε ηνπ παξαπάλσ πίλαθα, ηζνύηαη κε ηελ θιίζε ηεο  επζείαο ηεο 


γξαθηθήο παξάζηαζεο.   


        Μονάδες 9 


 


 B2.  Μία ζθαίξα όηαλ αθήλεηαη από κηθξό ύςνο h πάλσ από ηελ επηθάλεηα ηεο Γεο θηάλεη ζην 


έδαθνο ζε ρξόλν tΓ. Η ίδηα ζθαίξα όηαλ αθήλεηαη από ην ίδην ύςνο h πάλσ από ηελ επηθάλεηα  


ελόο πιαλήηε Α θηάλεη ζηελ επηθάλεηα ηνπ πιαλήηε ζε ρξόλν tA = 3tΓ. Η αληίζηαζε ηνπ αέξα 


ζηελ επηθάλεηα ηεο Γεο είλαη ακειεηέα, ελώ ν πιαλήηεο Α δελ έρεη αηκόζθαηξα.  


Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε.  


Αλ gΓ θαη gΑ είλαη νη επηηαρύλζεηο ηεο βαξύηεηαο ζηε Γε θαη ζηνλ πιαλήηε Α 


αληίζηνηρα, ηόηε ηζρύεη: 


     α) Γ
A


9


g
g     β) Γ


A
3


g
g     γ) A


Γ
9


g
g   


Μονάδες 4 


Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.       


Μονάδες 9 
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A







ΘΔΜΑ  Γ 


Έλα θηβώηην κε πιαθάθηα κάδαο m = 50 Kg αξρηθά βξίζθεηαη 


αθίλεην πάλσ ζην έδαθνο. Με ηε βνήζεηα ελόο γεξαλνύ ην 


θηβώηην αλπςώλεηαη θαηαθόξπθα. Η δύλακε F



 πνπ αζθεί ν 


γεξαλόο ζην θηβώηην, έρεη θαηαθόξπθε δηεύζπλζε θαη ε ηηκή 


ηεο ζηα πξώηα δύν κέηξα ηεο αλόδνπ, ζπλαξηήζεη ηνπ ύςνπο 


h ηνπ θηβσηίνπ από ην έδαθνο παξηζηάλεηαη ζην δηάγξακκα.  


Δίλεηαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο g = 10 m/s
2


 θαη όηη ε 


αληίζηαζε ηνπ αέξα είλαη ακειεηέα.  


Να ππνινγίζεηε: 


Γ1) ην κέηξν ηεο επηηάρπλζεο ηνπ θηβσηίνπ ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ βξίζθεηαη ζε ύςνο 1m πάλσ 


από ην έδαθνο, 


Μονάδες 6 


Γ2) ην έξγν ηεο δύλακεο F



γηα αλύςσζε θαηά 2 m πάλσ από ην έδαθνο, 


Μονάδες 6 


Γ3) ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο ηνπ θηβώηηνπ ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ βξίζθεηαη ζε ύςνο ίζν κε 2 m πά-


λσ από ην έδαθνο, 


Μονάδες 7 


Γ4) ην ρξόλν πνπ ζα ρξεηαδόηαλ ην θηβώηην λα αλέιζεη θαηά 2 m, αλ αλέβαηλε ζπλερώο κε ζηαζεξή 


επηηάρπλζε ίζε κε απηήλ πνπ ππνινγίζαηε ζην εξώηεκα Δ1.  


Μονάδες 6 


 


 


 


0
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A












ΘΔΜΑ Β 


 


Β1)  Έλα ζώκα θηλείηαη ζε νξηδόληην δάπεδν κε ζηαζεξή ηαρύηεηα κέηξνπ 4 m/s κε ηελ επίδξαζε 


νξηδόληηαο ζηαζεξήο δύλακεο κέηξνπ ίζνπ κε 40 N. 


Α) Να επηιέμεηε ηε ζωζηή πξόηαζε. 


Ο ξπζκόο κε ηνλ νπνίν ε πξνζθεξόκελε ζην ζώκα ελέξγεηα κεηαηξέπεηαη ζε ζεξκόηεηα έρεη κέηξν 


ίζν κε:  


α) 160 J/s    β) 40 J/s     γ) 10 J/s  


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 ζωζηή 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. 


Μονάδες 9 
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A







ΘΔΜΑ Γ 


 


Γύν ζώκαηα Σ1 θαη Σ2 κε ίζεο κάδεο m = 20 kg ην 


θαζέλα, νιηζζαίλνπλ πάλω ζε νξηδόληην δάπεδν 


κε ην νπνίν εκθαλίδνπλ ίζε θαηά κέηξν ηξηβή, ην 


κέηξν ηεο νπνίαο είλαη ίζν κε 100 Ν. Τα ζώκαηα 


θηλνύληαη πάλω ζηελ ίδηα επζεία ζε αληίζεηεο θαηεπζύλζεηο ώζηε λα πιεζηάδνπλ κεηαμύ ηνπο. Τε 


ρξνληθή ζηηγκή t = 0 πνπ ηα ζώκαηα δηέξρνληαη από ηα ζεκεία Α θαη Β ηεο επζείαο έρνληαο  ηαρύ-


ηεηεο κέηξνπ υν1 = 12 m/s θαη υν2 = 8 m/s αληίζηνηρα, θαη απέρνπλ κεηαμύ ηνπο απόζηαζε d = 150 


m, αζθνύληαη ζ’ απηά δπλάκεηο 
1F  θαη 


2F  αληίζηνηρα, όπωο θαίλεηαη ζην ζρήκα, νπόηε ηε ρξνληθή 


ζηηγκή t1 = 2 s ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο θάζε ζώκαηνο έρεη δηπιαζηαζηεί. Να ππνινγίζεηε: 


Γ1) ην ζπληειεζηή ηξηβήο νιίζζεζεο κεηαμύ ηωλ ζωκάηωλ θαη ηνπ νξηδόληηνπ δαπέδνπ. 


Μονάδες 5 


Γ2) ηα κέηξα ηωλ δπλάκεωλ 
1F  θαη 


2F . 


Μονάδες 8 


Γ3)  πόζν απέρνπλ ηα ζώκαηα, ηε ρξνληθή ζηηγκή t1. 


Μονάδες 6 


Γ4) ηελ νιηθή θηλεηηθή ηωλ ζωκάηωλ ηε ρξνληθή ζηηγκή t1. 


Μονάδες 6 


Γίλεηαη όηη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο είλαη g = 10 m/s
2
.  


 


1F





22F





1


d


o,1υ o,2υ
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A












ΘΔΜΑ  Β 


 


Β1) Σην εξγαζηήξην θπζηθώλ επηζηεκώλ ηνπ 


ζρνιείνπ ζαο κειεηάηε πεηξακαηηθά ηελ ειεύζε-


ξε πηώζε ελόο ζώκαηνο. Από ηηο πεηξακαηηθέο 


κεηξήζεηο πνπ ιάβαηε, πξνέθπςε ε δηπιαλή 


γξαθηθή παξάζηαζε, ε νπνία παξηζηάλεη ηε ζέ-


ζε ηνπ ζώκαηνο ζε ζπλάξηεζε κε ην ηεηξάγσλν 


ηνπ ρξόλνπ πηώζεο.  


Α) Γηα ηελ θιίζε k ηεο επζείαο ηνπ παξαπάλσ δηαγξάκκαηνο, πνηά από ηηο αθόινπζεο ζρέζεηο ηζρύ-


εη;  


α) k = α , όπνπ α ε επηηάρπλζε ηνπ ζώκαηνο 


β) 
α


k
2


 , όπνπ α ε επηηάρπλζε ηνπ ζώκαηνο  


γ) k = υ , όπνπ υ ε ηειηθή ηαρύηεηα ηνπ ζώκαηνο   


Μονάδες 4 
Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο 


Μονάδες 8  
 


 


B2. Μπίιηα βξίζθεηαη ζε ύςνο h = 9m πάλσ από ην έδαθνο θαη αθήλεηαη λα πέζεη ειεύζεξα. Η α-


ληίζηαζε ηνπ αέξα ζεσξείηαη ακειεηέα θαη ε βαξπηηθή δπλακηθή ελέξγεηα ηεο κπίιηαο είλαη κεδέλ 


ζην έδαθνο.    


Α) Από ηηο παξαθάησ ηξεηο επηινγέο, λα επηιέμεηε απηήλ πνπ ζεσξείηε ζσζηή. 


Η θηλεηηθή ελέξγεηα ηεο κπίιηαο είλαη δηπιάζηα από ηε βαξπηηθή δπλακηθή ηεο ελέξγεηα ζε ύςνο:  


α) 1h 2,25m                  β)    1h 4,5m                          γ) 1h 3m  


Μονάδες 4 


Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο 


Μονάδες 9
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ΘΔΜΑ  Γ 


 


Έλαο νδεγόο επηβηβάδεηαη ζην απηνθίλεην 


ηνπ, πξνζδέλεηαη ζην θάζηζκα κε ηε δώλε 


αζθαιείαο θαη ζέηεη ζε ιεηηνπξγία ηνλ θη-


λεηήξα. Τε ρξνληθή ζηηγκή t0 = 0 s παηά ην 


γθάδη. Γηα ηελ θίλεζε ηνπ απηνθηλήηνπ ηα 


κόλα ζηνηρεία πνπ έρνπκε είλαη ην δηπιαλό 


δηάγξακκα, πνπ καο δίλεη ηελ επηηάρπλζε 


ηνπ ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν θαη πσο ην 


απηνθίλεην θηλήζεθε επζύγξακκα. 


Γ1) Nα ζρεδηάζεηε ζε βαζκνινγεκέλνπο άμνλεο ηε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο ηαρύηεηαο ηνπ απηνθη-


λήηνπ ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν θαη λα ραξαθηεξίζεηε ην είδνο ή ηα είδε ησλ θηλήζεσλ πνπ εθηε-


ιεί, 


Μονάδες 7 


Γ2) Πόζν απέρεη ην απηνθίλεην από ηελ αξρηθή ηνπ ζέζε ηε ρξνληθή ζηηγκή 11s θαη πνηα ε ηηκή 


ηεο ηαρύηεηάο ηνπ; 


Μονάδες 6 


Γ3) Να ππνινγίζεηε ην έξγν ηεο ζπληζηακέλεο ησλ δπλάκεσλ πνπ αζθνύληαη ζην απηνθίλεην ζην 


ρξνληθό δηάζηεκα 5s→7s.  


Μονάδες 5 


Γ4) Γλσξίδνληαο πσο ε θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ απηνθηλήηνπ καδί κε ηνλ νδεγό ηε ρξνληθή ζηηγκή 


 t =2 s είλαη Κ = 31200 J θαη ε κάδα ηνπ απηνθηλήηνπ είλαη Μ = 900 Κg λα ππνινγίζεηε ηε κάδα ηνπ 


νδεγνύ. 


Μονάδες 7 
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A












 


ΘΔΜΑ B 


Β1.  Μία κπίιηα θηλείηαη πάλω ζηνλ άμνλα x΄x θαη ηε ζηηγκή       


t = 0 s βξίζθεηαη ζηε ζέζε x0 = 0 m. Η ηηκή ηεο ηαρύηεηαο 


ηεο κπίιηαο ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν παξηζηάλεηαη ζην 


δηπιαλό δηάγξακκα.  


 


Α) Να επηιέμεηε ηελ ζωζηή απάληεζε.                                                   


Η κπίιηα ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 30 s βξίζθεηαη ζηε 


 ζέζε  


      α) 125 m  β) 100 m     γ) 75 m  


Μονάδες 4 


Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.                                               


Μονάδες 8 


 


 


Β2. Μία κεηαιιηθή ζθαίξα εθηειεί ειεύζεξε πηώζε. Σε ζεκείν Α ηεο ηξνρηάο ηεο έρεη ηαρύηεηα 


κέηξνπ υ θαη θηλεηηθή ελέξγεηα ίζε κε Κ. Σε έλα άιιν ζεκείν Β πνπ βξίζθεηαη ρακειόηεξα από ην 


Α ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο ηεο ζθαίξαο είλαη ίζν κε 2υ.  


Α) Να επηιέμεηε ηελ ζωζηή απάληεζε                                                   


     Η κεηαβνιή ηεο δπλακηθήο ελέξγεηαο ηεο ζθαίξαο από ηε ζέζε Α ζηελ ζέζε Β  


     είλαη ίζε κε:  


       α)  – 3Κ             β) 2Κ             γ) – 4Κ 


Μονάδες 4 


Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο                                                


Μονάδες 9 


 


 t s0 10


 sm /


10 


20 


-5 


25 30 


27/05/2014 ΦΥΣΙΚΗ Page 1 of 2


ΑΡΙΣΤΟΒΑΘΜΙΟ 
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ


ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 


A







ΘΔΜΑ  Γ 


Σε θηβώηην κάδαο m = 10 kg, ην νπνίν αξρηθά εξεκεί πάλω ζε ιείν νξηδόληην δάπεδν, αξρίδεη ηελ 


ζηηγκή t0 = 0 s λα αζθείηαη ζηαζεξή νξηδόληηα δύλακε 1F



 κέηξνπ 20 Ν.  


Γ1) Να ππνινγηζζεί ην δηάζηεκα πνπ ζα δηαλύζεη ην θηβώηην από t0  = 0 s έωο t1  = 10 s. 


Μονάδες 6 


Γ2) Να ππνινγηζζεί ην έξγν ηεο δύλακεο 1F



 ζην παξαπάλω ρξνληθό δηάζηεκα.  


Μονάδες 6 
 


Έζηω όηη ηελ ζηηγκή t0 = 0 s εθηόο από ηε δύλακε 1F



 αζθείηαη ζην θηβώηην θαη κηα δεύηεξε δύλακε 


2F



 ίζε κε ηελ 1F



, δειαδή νη δπλάκεηο έρνπλ ίδην κέηξν θαη θαηεύζπλζε. 


Γ3) Να ππνινγηζζεί ε επηηάρπλζε ηνπ θηβωηίνπ όηαλ αζθνύληαη ζε απηό ηαπηόρξνλα θαη νη δύν 


δπλάκεηο 1F



 θαη 2F



. 


Μονάδες 5 


Γ4) Να ππνινγίζεηε πάιη ην έξγν ηεο δύλακεο 1F



 από t0 = 0 s έωο t1  = 10 s όηαλ αζθνύληαη 


ηαπηόρξνλα θαη νη δύν δπλάκεηο 1F



 θαη 2F



.  


Να ζπγθξίλεηε απηό ην έξγν κε ην έξγν πνπ ππνινγίζαηε ζην εξώηεκα Γ2.  


Μονάδες 8 
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A












ΘΔΜΑ Β 


Β1.  Μηθξή ζθαίξα  κάδαο m = 2 Κg  αθήλεηαη από ύςνο  h = 180 m πάλσ από ηελ επηθάλεηα ηνπ 


εδάθνπο λα πέζεη ειεύζεξα.  


 Η επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο  είλαη ζηαζεξή θαη ίζε κε
2


m
g =10


s
. 


 Η επίδξαζε ηνπ αέξα είλαη ακειεηέα θαη σο επίπεδν κεδεληθήο δπλακηθήο ελέξγεηαο ζεσξνύκε ην 


έδαθνο.  


A) Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ηνπ παξαθάησ πίλαθα. 


                                                                                                                                              Μονάδες 6 
 


Ύυος   


h (m) 


Κινητική 


ενέργεια  


 K (J) 


Γσναμική 


ενέργεια  


 U (J) 


Τατύτητα 


υ (m/s) 


180 0  0 


80    


0  0  


 


B) Nα δηθαηνινγήζεηε ηηο ηηκέο πνπ ζπκπιεξώζαηε ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα. 


 


                                                                                                                                              Μονάδες 6 


         


Β2.   Έλα απηνθίλεην είλαη αξρηθά αθίλεην.  Ο νδεγόο ηνπ  απηνθηλήηνπ  ηε ρξνληθή ζηηγκή t0 = 0 s, 


παηάεη ην γθάδη  νπόηε ην απηνθίλεην θηλείηαη κε ζηαζεξή επηηάρπλζε θαη ηε ρξνληθή ζηηγκή  t1  έρεη 


δηαλύζεη  δηάζηεκα S1. Τε ρξνληθή ζηηγκή  t2 = 2·t1  έρεη δηαλύζεη  δηάζηεκα S2.  


       Α)  Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε. 


                    Τα δηαζηήκαηα  S1 θαη  S2  ζπλδένληαη κε ηε ζρέζε:   


                α)   S2 =  S1                              β)  S2 = 2·S1                  γ)   S2 = 4·S1     


                                                                                                                                       Μονάδες 4 


        Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 


                                                                                                                                       Μονάδες 9   
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A







ΘΔΜΑ  Γ 


Κηβώηην κάδαο m = 10 kg αξρηθά 


εξεκεί ζε ηξαρύ νξηδόληην δξόκν. 


Τε ρξνληθή ζηηγκή t = 0, αζθείηαη 


ζην ζώκα νξηδόληηα δύλακε ην   κέ-


ηξν ηεο νπνίαο κεηαβάιιεηαη κε ηε 


ζέζε ηνπ θηβσηίνπ όπσο θαίλεηαη 


ζην παξαπάλσ δηάγξακκα.  


Ο ζπληειεζηήο ηξηβήο νιίζζεζεο 


κεηαμύ ηνπ θηβσηίνπ θαη ηνπ     


δξόκνπ είλαη ίζνο κε 0,4.  


Δίλεηαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο 
2


m
g = 10


s
 θαη όηη ε επίδξαζε ηνπ αέξα είλαη ακειεηέα. 


 Να ππνινγίζεηε : 


 


Γ1) Τν κέηξν ηεο επηηάρπλζεο ηνπ θηβσηίνπ όηαλ βξίζθεηαη ζηε ζέζε x = 3 m. 


Μονάδες 6 


Γ2)  Τε ρξνληθή ζηηγκή πνπ ην θηβώηην βξίζθεηαη ζηε ζέζε x = 8 m.  


Μονάδες 6 


Γ3) Τν κέηξν ηεο ηαρύηεηαο ηνπ θηβσηίνπ όηαλ βξίζθεηαη ζηε ζέζε x = 16 m. 


Μονάδες 6 


Γ4) Τε ζέζε ηνπ θηβσηίνπ κεηαμύ x=0 θαη x=16m ζηελ νπνία ε ζπληζηακέλε ησλ δπλάκεσλ πνπ 


ηνπ αζθνύληαη είλαη κεδέλ. 


Μονάδες 7 


 


 80 


16 8 x(m) 


        F(N) 


0 
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A












ΘΔΜΑ Β 


 


Β1.   Δύν κεηαιιηθέο ζθαίξεο Σ1 θαη Σ2, κε κάδεο m1 θαη m2 αληίζηνηρα,  κε m2 > m1 αθήλνληαη λα 


εθηειέζνπλ ειεύζεξε πηώζε από ην ίδην ύςνο πάλσ από ηελ επηθάλεηα ηεο Γεο. Η αληίζηαζε ηνπ 


αέξα ζεσξείηαη ακειεηέα θαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο g είλαη ζηαζεξή. 


Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε.                                                  


α) Τν βάξνο ηεο Σ2 είλαη κεγαιύηεξν από απηό ηεο Σ1 θαη ζπλεπώο ε Σ2 θηλείηαη κε 


επηηάρπλζε κεγαιύηεξε από απηήλ ηεο Σ1. 


β) Οη δύν ζθαίξεο θηλνύληαη κε ίζεο επηηαρύλζεηο θαη θηάλνπλ ηαπηόρξνλα ζην     


έδαθνο έρνληαο ίζεο ηαρύηεηεο. 


γ) Η βαξύηεξε ζθαίξα θηάλεη πξώηε ζην έδαθνο θαη κε ηαρύηεηα κεγαιύηεξε από 


ηελ ειαθξύηεξε.  


Μονάδες 4 


Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.                                                


Μονάδες 8 


      


 


Β2. Έλα απηνθίλεην κεηαθηλείηαη επζύγξακκα ζε 


νξηδόληην δξόκν. Σην δηπιαλό δηάγξακκα παξηζηά-


λεηαη γξαθηθά ε ηηκή ηεο ηαρύηεηαο ηνπ απηνθηλή-


ηνπ ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν.   


 


Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε.                                                   


Από ην δηάγξακκα απηό ζπκπεξαίλνπκε όηη: 


α) Τν απηνθίλεην θηλείηαη κε ζηαζεξή ηαρύηεηα κέηξνπ υ = 20 m/s.   


β) H κεηαηόπηζε ηνπ απηνθίλεηνπ ζην ρξνληθό δηάζηεκα 0 40 s  είλαη  ίζε κε 800 m.  


γ) Η  κέζε ηαρύηεηα ηνπ απηνθηλήηνπ  ζην ρξνληθό δηάζηεκα  0 40 s  είλαη ίζε κε 10 m/s. 


 Μονάδες 4 


Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.                                               


Μονάδες 9 


      


υ(m/s) 


t(s)    0 


  20 


40 
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A







ΘΔΜΑ Γ 


Τα ζώκαηα Σ1 θαη Σ2  έρνπλ κάδεο  m1 = 4 Kg  θαη  


m2 = 6 Κg  αληίζηνηρα θαη είλαη ζπλδεδεκέλα  κε 


αβαξέο κε εθηαηό λήκα. Μηα ζηαζεξή νξηδόληηα δύ-


λακε F



αζθείηαη ζην ζώκα Σ1 θαη ην ζύζηεκα ησλ 


δπν ζσκάησλ κεηαθηλείηαη επζύγξακκα  κε  ζηαζεξή ηαρύηεηα κέηξνπ υ = 10 m/s. Καζ’ όιε ηελ 


δηάξθεηα ηεο θίλεζεο ησλ δύν ζσκάησλ ην λήκα είλαη ηελησκέλν.    


Ο ζπληειεζηήο ηξηβήο κεηαμύ  δαπέδνπ ζσκάησλ είλαη μ = 0,2.   


Δίλεηαη όηη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο ίζε κε 
2


m
g=10


s
 θαη ε αληίζηαζε ηνπ αέξα είλαη ακειεηέα. 


Να ππνινγίζεηε 


Γ1)  ηε δύλακε ηξηβήο πνπ αζθείηαη ζε θάζε ζώκα, 


                                           Μονάδες 6 


Γ2)  ηελ ηάζε ηνπ λήκαηνο πνπ ζπλδέεη ηα δπν ζώκαηα,                             


Μονάδες 6   


Γ3) ηνλ ξπζκό κε ηνλ νπνίν κεηαθέξεηαη ελέξγεηα κέζσ ηεο δύλακεο F



 ζην ζύζηεκα ησλ         


ζσκάησλ.                                                                                                                               


Μονάδες 6 


Γ4)  Κάπνηα ζηηγκή, ην λήκα πνπ ζπλδέεη ηα ζώκαηα θόβεηαη  ελώ ε δύλακε  F



 εμαθνινπζεί λα 


αζθείηαη ζην Σ1.  


Να ππνινγίζεηε  ην ιόγν ησλ κέηξσλ ησλ ηαρπηήησλ  1


2


υ  
   


υ
 ησλ δπν ζσκάησλ,  2 δεπηεξόιεπηα 


κεηά ηε θνπή ηνπ λήκαηνο. 


                                                                                                                                              Μονάδες 7 


 


2 1 F
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A












ΘΕΜΑ  Β 


 


Β1. Ένας μαθητής πετά ένα κέρμα κατακόρυφα προς τα πάνω, το οποίο σε εύλογο χρόνο επιστρέφει 


στα χέρια του.  


Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση 


Το πρόσημο του έργου του βάρους είναι: 


α) θετικό κατά την άνοδο του κέρματος και αρνητικό κατά την κάθοδο. 


β) αρνητικό κατά την άνοδο του κέρματος και θετικό κατά την κάθοδο. 


γ) θετικό κατά την άνοδο του κέρματος και θετικό κατά την κάθοδο. 


Μονάδες 4 


Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.  


Μονάδες 8 


 


Β2. Μία μεταλλική σφαίρα μικρών διαστάσεων αφήνεται να πέσει ελεύθερα από ύψος h με 


αποτέλεσμα η ταχύτητα της ακριβώς πριν ακουμπήσει στο έδαφος να έχει μέτρο ίσο με υ 


Θεωρήστε την επίδραση του αέρα αμελητέα και την επιτάχυνση της βαρύτητας (g) σταθερή.  


Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση                                                   


Για να έχει η ίδια σφαίρα ακριβώς πριν ακουμπήσει στο έδαφος ταχύτητα διπλάσιου μέτρου, τότε 


πρέπει να αφεθεί από ύψος:  


α) 2 h    β) 2 h    γ) 4h  


 


Μονάδες 4 


Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.  


Μονάδες 9 
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A







ΘΕΜΑ  Δ 


 


Ο θάλαμος ενός ανελκυστήρας μαζί με τους επιβάτες έχει 


μάζα m = 400 kg και αρχίζει την στιγμή to = 0 s να κατεβαίνει 


από τον 4
ο
 όροφο ενός κτιρίου στο ισόγειο. Στον 


ανελκυστήρα εκτός από το βάρος του ασκείται μέσω ενός 


συρματόσχοινου και μια κατακόρυφη προς τα πάνω δύναμη 


F



. Στο σχήμα παριστάνεται το μέτρο της ταχύτητας του ανελκυστήρα με το χρόνο κατά την 


κάθοδό του. Δίνεται η επιτάχυνση της βαρύτητας ίση με 
2


m
g=10


s
 και ότι  η αντίσταση του αέρα 


είναι αμελητέα.. 


Δ1) Να χαρακτηρίσετε τις κινήσεις που εκτελεί ο θάλαμος και να υπολογίσετε την τιμή της  


επιτάχυνσή του σε κάθε μια από αυτές.  


Μονάδες 5 


Δ2) Να υπολογίσετε το μήκος της διαδρομής του θαλάμου από τον 4
ο
 όροφο στο ισόγειο. 


Μονάδες 7 


Δ3) Να υπολογίσετε το μέτρο της δύναμης F



τις χρονικές στιγμές 3 s, 5 s και 9 s.  


Μονάδες 6 


Δ4) Να υπολογίσετε το έργο της δύναμης F



 σε όλη την διαδρομή της καθόδου.  


Μονάδες 7 


 


 


u(m/s) 


t(s) 0 4 8 12 


2 
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A












ΘΔΜΑ Β 


 


Β1)  Έλαο εξγάηεο αζθεί ζε έλα ζώκα νξηδόληηα ζηαζεξή δύλακε F  κε θνξά πξνο ηα δεμηά θαη ην 


ζώκα θηλείηαη επζύγξακκα κε ζηαζεξή επηηάρπλζε πάλω ζε νξηδόληην δάπεδν, πξνο ηελ θαηεύζπλ-


ζε ηεο δύλακεο.  


Σε θαζέλα από ηα παξαθάηω ηξία ζρήκαηα ηα βέιε αληηζηνηρνύλ ζηα δηαλύζκαηα ηωλ δπλάκεωλ (ή 


ζπληζηωζώλ δπλάκεωλ), πνπ αζθνύληαη ζην ζώκα, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θίλεζήο ηνπ. 


 


Να επηιέμεηε πνην ζρήκα αληηζηνηρεί ζηελ θίλεζε πνπ εθηειεί ην ζώκα θαη λα εμεγήζεηε θαζέλα 


από ηα βέιε πνπ είλαη ζρεδηαζκέλα ζε πνηα δύλακε (ή ζπληζηώζα δύλακεο) αληηζηνηρεί. 


Μονάδες 12 


 


Β2)   Γύν ζώκαηα Α θαη B δηέξρνληαη ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 


από ην ίδην ζεκείν ελόο επζύγξακκνπ δξόκνπ θηλνύκελα πξνο 


ηελ ίδηα θαηεύζπλζε κε ηαρύηεηεο υΑ θαη υΒ αληίζηνηρα θαη ηζρύ-


εη, υΑ = 2υΒ. Σην δηπιαλό δηάγξακκα παξηζηάλεηαη ε αιγεβξηθή 


ηηκή ηεο ηαρύηεηαο ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν γηα ηα ζώκαηα Α 


θαη Β.   


Α) Να επηιέμεηε ηε ζωζηή πξόηαζε. 


Αλ WA θαη WB, νη αιγεβξηθέο ηηκέο ηνπ νιηθνύ έξγνπ ηωλ δπλάκεωλ πνπ αζθνύληαη ζηα ζώκαηα Α 


θαη Β αληίζηνηρα, ζηε ρξνληθή δηάξθεηα 10 t , ηόηε ηζρύεη: 


α) WΑ > WΒ   β) WΑ = WΒ   γ) WΑ < WΒ  


  


Μονάδες 4 


Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 


Μονάδες 9 


 


 


 


 


υ


t
1t


υ


A


Β


0


υ


(1)


(2)


(4)


(3)


Σχήμα (β)


(1)


(2)


(4)


(3)


Σχήμα (γ)


(1)


(2)


(4)


(3)


Σχήμα (α)
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A







ΘΔΜΑ Γ 


 


Γύν ζώκαηα Σ1 θαη Σ2 κε ίζεο κάδεο m = 20 kg ην 


θαζέλα, νιηζζαίλνπλ πάλω ζε νξηδόληην δάπεδν κε 


ην νπνίν εκθαλίδνπλ ηνλ ίδην ζπληειεζηή ηξηβήο 


νιίζζεζεο μ = 0,4. Τα ζώκαηα θηλνύληαη πάλω 


ζηελ ίδηα επζεία ζε αληίζεηεο θαηεπζύλζεηο ώζηε λα πιεζηάδνπλ κεηαμύ ηνπο θαη ηε ρξνληθή ζηηγκή 


t = 0, δηέξρνληαη από ηα ζεκεία ηεο Α θαη Β ηεο επζείαο, ηα νπνία απέρνπλ κεηαμύ ηνπο απόζηαζε 


d = 40 m, κε ηαρύηεηεο κέηξνπ υν1 = 5 m/s θαη υν2 = 7 m/s. Τελ ίδηα ζηηγκή (t = 0), ζηα ζώκαηα Σ1 


θαη Σ2 αζθνύληαη δπλάκεηο κε κέηξα F1 = 180 N θαη F2 = 140 N αληίζηνηρα, όπωο θαίλεηαη ζην δη-


πιαλό ζρήκα.  


Γ1) Να ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο ηξηβήο νιίζζεζεο κεηαμύ θάζε ζώκαηνο θαη ηνπ νξηδόληηνπ δα-


πέδνπ. 


Μονάδες 5 


Γ2) Να ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο επηηάρπλζεο θάζε ζώκαηνο. 


Μονάδες 6 


Γ3) Να ππνινγίζεηε πνηα ρξνληθή ζηηγκή ηα ζώκαηα Σ1 θαη Σ2, έρνπλ ίζεο θηλεηηθέο ελέξγεηεο. 


Μονάδες 6 


Γ4) Να ππνινγίζεηε ην έξγν θάζε δύλακεο από ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0, κέρξη ηε ρξνληθή ζηηγκή 


πνπ ηα ζώκαηα ζα ζπλαληεζνύλ. 


Μονάδες 8 


Γίλεηαη όηη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο είλαη g = 10 m/s
2
.  


 


 


 


 


1F





2
2F





1
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A












ΘΔΜΑ  Β 


 


Β1.  Έλα θηβώηην βξίζθεηαη αξρηθά αθίλεην ζε ιείν νξηδόληην επίπεδν. Τν θηβώηην αξρίδεη λα 


θηλείηαη ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s κε ηελ επίδξαζε ζηαζεξήο νξηδόληηαο δύλακεο. Η επίδξαζε ηνπ 


αέξα ζεωξείηαη ακειεηέα.  


Α) Να θαηαζθεπάζεηε πνηνηηθά ηε γξαθηθή παξάζηαζε ηνπ έξγνπ ηεο δύλακεο ζε 


ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν θίλεζεο ηνπ θηβωηίνπ 


Μονάδες 4 


Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ θαηαζθεπή ζαο                                                


Μονάδες 8 


 


 


 


Β2.   Έλαο άλζξωπνο ζπξώρλεη ζε νξηδόληην επίπεδν θηβώηην αζθώληαο ζε απηό νξηδόληηα δύλακε 


κε απμαλόκελν κέηξν F. Τόηε ην θηβώηην θηλείηαη κε επηηάρπλζε κέηξνπ α. Η επίδξαζε ηνπ αέξα 


ακειείηαη.  


Α) Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ παξαθάηω πίλαθα: 


F (ζε Ν) α (
2


m


s
) 


5 2 


10  


15 6 


20  


 


Μονάδες 4 


Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο                                                


Μονάδες 9 
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ΘΔΜΑ  Γ 


 


Απηνθίλεην θηλείηαη ζε επζύγξακκα δξόκν κε ηαρύηεηα κέηξνπ 
m


20
s


. Τε  ρξνληθή ζηηγκή  t = 0 s 


ην απηνθίλεην βξίζθεηαη κπξνζηά από έλα θαλάξη πνπ αλάβεη θόθθηλν. Ο νδεγόο είλαη απξόζεθηνο 


θαη πεξλάεη ρωξίο λα ζηακαηήζεη ζπλερίδνληαο λα θηλείηαη κε ηελ ίδηα ζηαζεξή ηαρύηεηα. 


Μνηνζηθιεηηζηήο ηεο ηξνραίαο πνπ βξίζθεηαη αθίλεηνο ζην θαλάξη ηελ ίδηα ζηηγκή αξρίδεη λα ηνλ 


θαηαδηώθεη. Η κνηνζηθιέηα καδί κε ηνλ αλαβάηε έρεη κάδα 250Kg. Αξρίδεη λα θηλείηαη κε ζηαζεξή 


επηηάρπλζε κέηξνπ 
2


m
3


s
 γηα ρξνληθό δηάζηεκα 8 s ελώ ζηε ζπλέρεηα θηλείηαη κε ζηαζεξή ηαρύηεηα 


γηα 20 s. Αθνινύζωο ν νδεγόο ηεο θξελάξεη θαη νη ηξνρνί ηεο κνηνζηθιέηαο νιηζζαίλνπλ ζην δξόκν 


νπόηε ε κνηνζηθιέηα επηβξαδύλεηαη κε επηβξάδπλζε ζηαζεξνύ κέηξνπ κέρξη λα ζηακαηήζεη ζην 


επόκελν θαλάξη, όπνπ ν ηξνρνλόκνο θάλεη ζήκα ζηνλ απξόζεθην νδεγό λα ζηακαηήζεη. Ο 


ζπληειεζηήο ηξηβήο νιίζζεζεο κεηαμύ ειαζηηθώλ θαη νδνζηξώκαηνο  είλαη 0,8. Δίλεηαη όηη ε 


επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο 
2


m
g = 10


s
 θαη όηη ε αληίζηαζε ηνπ αέξα αζθείηαη κόλν θαηά ηε 


δηάξθεηα ηεο νκαιήο θίλεζεο ηεο κνηνζηθιέηαο.  


Να ππνινγίζεηε: 


Γ1) ην κέηξν ηεο επηβξάδπλζεο  κε ηελ νπνία θηλείηαη ε κνηνζηθιέηα θαζώο θαη ην ρξνληθό 


δηάζηεκα πνπ εθηειεί επηβξαδπλόκελε θίλεζε. 


Μονάδες 7 


Γ2) ηε ζεξκόηεηα πνπ εθιύεηαη θαηά ηελ επηβξαδπλόκελε θίλεζε.  


Μονάδες 6 


Γ3) ηελ απόζηαζε κεηαμύ ηωλ θαλαξηώλ.  


Μονάδες 5 


Κάπνηα ρξνληθή ζηηγκή t  ζηε δηάξθεηα ηεο νκαιήο θίλεζεο ν κνηνζηθιεηηζηήο πξνζπεξλάεη ην 


απηνθίλεην,  


Γ4) λα ππνινγίζεηε ηε ρξνληθή ζηηγκή t πνπ ε κνηνζηθιέηα πξνζπεξλάεη ην απηνθίλεην . 


Μονάδες 7 
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A












ΘΔΜΑ  Β 


 


B1. Έλα θηλεηό πνπ θηλείηαη επζύγξακκα θαη νκαιά ηε ρξνληθή ζηηγκή t0=0 s βξίζθεηαη ζηε 


ζέζε x0 = 0  m ελόο νξηδόληηνπ άμνλα x΄x.  


A) Να ζπκπιεξωζεί ν παξαθάηω πίλαθαο:       


Χξνληθή ζηηγκή 


t(s) 


Ταρύηεηα 


υ(m/s) 


Θέζε 


x(m) 


5   


10  20 


15   


                                                                                                                               Μονάδες 5 


B) Να εμεγήζεηε πωο ππνινγίζαηε ηηο ηηκέο ηωλ κεγεζώλ κε ηηο νπνίεο ζπκπιεξώζαηε ηνλ 


πίλαθα.  


                                Μονάδες 7 


 


Β2. Μία κεηαιιηθή ζθαίξα εθηειεί ειεύζεξε πηώζε κε ηελ επίδξαζε κόλν ηνπ βάξνπο ηεο. Σε 


ζεκείν Α ηεο ηξνρηάο ηεο έρεη ηαρύηεηα κέηξνπ υ θαη θηλεηηθή ελέξγεηα ίζε κε Κ.  Σε έλα άιιν 


ζεκείν Β πνπ βξίζθεηαη ρακειόηεξα από ην Α, έρεη ηαρύηεηα δηπιάζηνπ κέηξνπ, δειαδή ίζνπ κε 


2υ.   


           Α) Να επηιέμεηε ηελ ζωζηή απάληεζε                                                   


Τν έξγν ηνπ βάξνπο ηεο ζθαίξαο θαηά ηε κεηαηόπηζε ηεο από ηε ζέζε Α ζηελ ζέζε Β είλαη ίζν κε :  


α) 3Κ               β) 2Κ               γ) 4Κ 


Μονάδες 4 


Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο                                                


Μονάδες 9 
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A







ΘΔΜΑ  Γ 


 


Έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 5 kg θηλείηαη ζε 


νξηδόληην δάπεδν. Τε ρξνληθή ζηηγκή πνπ ην ζώκα 


βξίζθεηαη ζηε ζέζε x = 0 m ηνπ νξηδόληηνπ 


πξνζαλαηνιηζκέλνπ άμνλα Οx θαη θηλείηαη κε 


ηαρύηεηα κέηξνπ υ0 = 4 m/s, αζθείηαη ζε απηό 


νξηδόληηα δύλακε  ίδηαο θαηεύζπλζεο κε ηελ 


ηαρύηεηα . Η ηηκή ηεο δύλακεο 
 
κεηαβάιιεηαη κε ηε ζέζε όπωο θαίλεηαη ζην δηπιαλό 


δηάγξακκα. Ο ζπληειεζηήο ηξηβήο νιίζζεζεο κεηαμύ ζώκαηνο θαη δαπέδνπ είλαη μ = 0,2. Γίλεηαη ε 


επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο 
2


m
g = 10


s
 θαη όηη ε επίδξαζε ηνπ αέξα ζεωξείηαη ακειεηέα. 


Να ππνινγίζεηε:  


Γ1) Τελ ηηκή ηεο επηηάρπλζεο ηνπ ζώκαηνο όηαλ βξίζθεηαη ζηε ζέζε x = 0 m
 
θαη όηαλ βξίζθεηαη 


ζηε ζέζε x = 7,5 m            


Μονάδες 6 


Γ2) Τν έξγν ηεο δύλακεο  γηα ηε κεηαηόπηζε από ηε ζέζε x = 0 m κέρξη ηε ζέζε x =5 m .                                               


Μονάδες 7 


Γ3) Τν έξγν ηεο ηξηβήο απν ηε ζέζε x = 0 m κέρξη ηε ζέζε x = 5 m                   


Μονάδες 5 


Γ4) Τν κέηξν ηεο ηαρύηεηαο ηνπ ζώκαηνο ζηε ζέζε x = 5 m θαη λα δηθαηνινγήζεηε γηαηί απηή ε 


ηηκή απνηειεί ην κέγηζην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο ηνπ ζώκαηνο θαηά ηελ θίλεζή ηνπ κεηαμύ ηωλ 


ζέζεωλ x=0 m θαη x=7,5 m                 


 Μονάδες 7 


 


 


 


)(mx


)(NF


0 


30 
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A
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Β1. Γύν θηλεηά Α θαη Β θηλνύληαη επζύγξακκα. Η ηηκή ηεο ηαρύηεηάο ηνπο κεηαβάιιεηαη κε ην 


ρξόλν όπωο θαίλεηαη ζην παξαθάηω δηάγξακκα. 


 


Α) Να επηιέμεηε ηε ζωζηή απάληεζε. 


     α) Σην ρξνληθό δηάζηεκα 0→t1 ηα δπν θηλεηά ζα έρνπλ ίζεο κεηαηνπίζεηο  


     β) Τε ρξνληθή ζηηγκή t1 ηα δπν θηλεηά ζα έρνπλ ηαρύηεηεο ίζνπ κέηξνπ θαη  


          επηηαρύλζεηο ίζνπ κέηξνπ. 


     γ) Σην ρξνληθό δηάζηεκα 0→t1 ην κέηξν ηεο κεηαηόπηζεο ηνπ Β ζα είλαη δηπιάζην 


          από ην κέηξν ηεο κεηαηόπηζεο ηνπ Α 


          Μονάδες 4 


Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.  


                 Μονάδες 8 


 


Β2.  Μηθξή ζηδεξέληα ζθαίξα κάδαο m βξίζθεηαη αξρηθά ζην έδαθνο. Η ζθαίξα εθηνμεύεηαη 


θαηαθόξπθα πξνο ηα πάλω κε αξρηθή ηαρύηεηα κέηξνπ υ0.  


Η αληίζηαζε ηνπ αέξα λα ζεωξεζεί ακειεηέα.  


Α) Να επηιέμεηε ηε ζωζηή απάληεζε. 


     Η θηλεηηθή ελέξγεηα πνπ ζα έρεη ε ζθαίξα θηάλνληαο ζην έδαθνο ζα είλαη: 


α) ίζε κε ηελ πνζόηεηα  


β) κηθξόηεξε από ηελ πνζόηεηα  


γ) κεγαιύηεξε από ηελ πνζόηεηα  


           Μονάδες 4 


            Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 


Μονάδες 9 


π1 
(B) 


(A) 


t t1  0  


π 
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 Έλα άδεην θηβώηην, κάδαο 10 Kg βξίζθεηαη αθίλεην πάλω ζε νξηδόληην δάπεδν. Έλαο εξγάηεο 


αζθεί ζην θηβώηην νξηδόληηα  δύλακε κέηξνπ 60 N γηα ρξνληθό δηάζηεκα Δt θαη κεηαηνπίδεη ην 


θηβώηην θαηά 25 m πάλω ζην νξηδόληην δάπεδν.  


Ο ζπληειεζηήο ηξηβήο νιίζζεζεο κεηαμύ θηβωηίνπ θαη δαπέδνπ είλαη 0,4  θαη ε επηηάρπλζε ηεο 


βαξύηεηαο είλαη g = 10 m/s
2
. 


Να ππνινγίζεηε:  


Γ1) ην ρξνληθό δηάζηεκα Δt, 


            Μονάδες 6 


Γ2) ηα έξγα όιωλ ηωλ δπλάκεωλ πνπ αζθνύληαη ζην θηβώηην ζην ρξνληθό δηάζηεκα Δt, 


                                    Μονάδες 6 


Γ3) ηελ θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ θηβωηίνπ όηαλ ην θηβώηην έρεη κεηαηνπηζηεί θαηά 25 m.  


               Μονάδες 6 


 


Έλα ίδην θηβώηην είλαη γεκάην κε άκκν κάδαο 40 Kg  βξίζθεηαη αθίλεην πάλω ζην ίδην  


νξηδόληην δάπεδν.  


Γ4) Να ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο νξηδόληηαο δύλακεο πνπ πξέπεη λα αζθήζεη ν εξγάηεο  


ζην γεκάην θηβώηην ώζηε ζην ίδην ρξνληθό δηάζηεκα Δt λα ην κεηαηνπίζεη  θαηά 25 m. 


            Μονάδες 7 
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A












ΘΔΜΑ Β 


 


Β1.   Η ζέζε ελόο ζώκαηνο, πνπ θηλείηαη επζύγξακκα θαηά κήθνο ελόο πξνζαλαηνιηζκέλνπ άμνλα 


x΄x, δίλεηαη ζε θάζε ρξνληθή ζηηγκή από ηελ εμίζσζε  x = 5t ( x ζε m , t ζε s ).  


 Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε. 


Πνην από ηα παξαθάησ δηαγξάκκαηα παξηζηάλεη ζσζηά ηελ αιγεβξηθή ηηκή ηεο ηαρύηεηαο ηνπ 


ζώκαηνο ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν; 


     


       α)                β)                    γ)   


 


 


 


 


 


 


 


 


Μονάδες 4   


Β)  Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο                                                            


Μονάδες 8 


 


Β2. Έλα  θηβώηην είλαη αξρηθά αθίλεην ζε ιείν νξηδόληην 


δάπεδν. Σην θηβώηην αζθνύληαη   δπν ζηαζεξέο  νξηδόληηεο 


αληίξξνπεο  δπλάκεηο 1F



 θαη 2F



 κε απνηέιεζκα ην 


θηβώηην λα θηλείηαη κε επηηάρπλζε  a



  νκόξξνπε ηεο 1F



.   


Αλ θαηαξγεζεί  ε 2F



 ε επηηάρπλζε κε ηελ νπνία θηλείηαη ην θηβώηην έρεη δηπιάζην κέηξν ρσξίο λα 


αιιάμεη θνξά.  


Α)  Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε. 


Τα κέηξα ησλ δπλάκεσλ  1F



 θαη  2F



 ζπλδένληαη κε ηε ζρέζε :      


α)  21 2FF            β)  12 2FF            γ)  21 3FF                             


Μονάδες 4 


Β)  Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο                                                        


Μονάδες 9  


 


1F



2F



0 s)( t


(m/s) u


5


0 s)( t


(m/s) u


5


1 0 s)( t


(m/s) u


5


1
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A







ΘΔΜΑ  Γ 


 


Έλα θηβώηην κε πιαθάθηα κάδαο m = 50 Kg αξρηθά 


βξίζθεηαη αθίλεην πάλσ ζην έδαθνο. Με ηε βνήζεηα ελόο 


γεξαλνύ ην θηβώηην αλπςώλεηαη θαηαθόξπθα. Η δύλακε 


F



 πνπ αζθεί ν γεξαλόο ζην θηβώηην, έρεη θαηαθόξπθε 


δηεύζπλζε θαη ε ηηκή ηεο ζηα πξώηα δύν κέηξα ηεο αλόδνπ, 


ζπλαξηήζεη ηνπ ύςνπο h ηνπ θηβσηίνπ από ην έδαθνο 


παξηζηάλεηαη ζην δηάγξακκα. Δίλεηαη ε επηηάρπλζε ηεο 


βαξύηεηαο g = 10 m/s
2


 θαη όηη ε αληίζηαζε ηνπ αέξα είλαη 


ακειεηέα.  


Να ππνινγίζεηε: 


Γ1) ην κέηξν ηεο επηηάρπλζεο ηνπ θηβσηίνπ ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ βξίζθεηαη ζε ύςνο 1m πάλσ 


από ην έδαθνο, 


Μονάδες 6 


Γ2) ην έξγν ηεο δύλακεο F



γηα αλύςσζε θαηά 2 m πάλσ από ην έδαθνο, 


Μονάδες 6 


Γ3) ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο ηνπ θηβώηηνπ ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ βξίζθεηαη ζε ύςνο ίζν κε 2 m 


πάλσ από ην έδαθνο. 


Μονάδες 7 


Γ4) ην ρξόλν πνπ ζα ρξεηαδόηαλ ην θηβώηην λα αλέιζεη θαηά 2 m, αλ αλέβαηλε ζπλερώο κε ζηαζεξή 


επηηάρπλζε ίζε κε απηήλ πνπ ππνινγίζαηε ζην εξώηεκα Δ1.  


Μονάδες 6 


 


F(N) 


h(m) 1 2 


700 


800 


600 


0
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A












 


ΘΕΜΑ  Β 


 


B1. Μία σιδερένια συμπαγής σφαίρα (Α) και ένα μπαλάκι του πινγκ-πονγκ (Β) αφήνονται την 


ίδια χρονική στιγμή από το μπαλκόνι του 1ου ορόφου ενός κτιρίου.  


Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση. 


Αν η αντίσταση του αέρα θεωρηθεί αμελητέα και η επιτάχυνση της βαρύτητας (g) σταθερή, τότε: 


α) η σφαίρα (Α) φτάνει στο έδαφος γρηγορότερα από το μπαλάκι, γιατί έχει μεγαλύτερη 


μάζα. 


β) το μπαλάκι (Β) φτάνει στο έδαφος γρηγορότερα, γιατί έχει μικρότερη μάζα και συνεπώς 


θα αποκτήσει μεγαλύτερη επιτάχυνση. 


γ) τα δύο σώματα φτάνουν ταυτόχρονα γιατί o λόγος 
W


m
, δηλαδή ο λόγος του βάρους τους 


W, προς τη μάζα τους m, είναι ίδιος και για τα δυο σώματα. 


Μονάδες 4 


Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας . 


Μονάδες 8 


 


Β2. Στο παρακάτω σχήμα φαίνεται η γραφική παράσταση ταχύτητας –  χρόνου για δύο οχήματα 


Α και Β, που κινούνται ευθύγραμμα. 


 


Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση                                               


Για τα μέτρα των επιταχύνσεων  των δύο οχημάτων ισχύει: 


α) Μεγαλύτερη επιτάχυνση έχει το όχημα (Α) 


β) Τα δύο οχήματα έχουν την ίδια επιτάχυνση 


γ) Μεγαλύτερη επιτάχυνση έχει το όχημα (Β) 


Μονάδες 4 


Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας . 


Μονάδες 9    


(A) 


 


t(s) 


5 


 υ(m/s) 


4 


(B) 


0 


27/05/2014 ΦΥΣΙΚΗ Page 1 of 2


ΑΡΙΣΤΟΒΑΘΜΙΟ 
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ


ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 


A







 


ΘΕΜΑ Δ 


 


Ένα μικρό σώμα μάζας 2 kg βρίσκεται αρχικά ακίνητο σε οριζόντιο δάπεδο. Ο συντελεστής τριβής 


ολίσθησης μεταξύ σώματος και δαπέδου είναι μ = 0,1. Τη χρονική στιγμή t = 0 s , στο σώμα 


ασκείται σταθερή οριζόντια δύναμη , με αποτέλεσμα το σώμα να αρχίσει να κινείται πάνω στο 


οριζόντιο δάπεδο.  Όταν η μετατόπιση του σώματος είναι 10 m  αυτό κινείται με ταχύτητα μέτρου  


m
υ = 10  


s
.  Δίνεται η επιτάχυνση της βαρύτητας 


2


m
g = 10


s
 και ότι η επίδραση του αέρα θεωρείται 


αμελητέα. 


Να υπολογίσετε : 


Δ1)   το μέτρο της δύναμης της τριβής που θα εμφανιστεί μόλις το σώμα τεθεί σε κίνηση    


                                                                                                                                              Μονάδες 5 


Δ2)   το μέτρο της δύναμης    που ασκείται στο σώμα                           


                                                                                                                                              Μονάδες 7 


Δ3)   το έργο της δύναμης    από τη στιγμή που άρχισε να κινείται το σώμα μέχρι τη στιγμή που  


απέκτησε ταχύτητα  μέτρου ΄ m
υ  = 5  


s
.  


                                                                                                                                              Μονάδες 7 


Δ4)   τη μέση ισχύ της δύναμης της τριβής  από τη στιγμή που άρχισε να κινείται το σώμα μέχρι τη 


στιγμή που  απέκτησε ταχύτητα  μέτρου ΄ m
υ  = 5  


s
.                                                              


Μονάδες 6                                            
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A












ΘΔΜΑ  Β 


Β1. Έλα κηθξό ζώκα θξέκεηαη κέζσ ζρνηληνύ πνπ 


ζεσξείηαη αβαξέο από ην ηαβάλη (ζρήκα 1).  Έλαο καζεηήο 


ζρεδηάδεη ζσζηά ηηο δπλάκεηο πνπ αζθνύληαη ζην ζθνηλί 


(ζρήκα 2) θαη θάλεη ηνλ εμήο ζπιινγηζκό:  


 


«Σύκθσλα κε ηνλ 3
ν
  Νόκν ηνπ Νεύησλα νη δπλάκεηο       


Α θαη Α΄ είλαη αληίζεηεο».  


Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε. 


     α) O ζπιινγηζκόο ηνπ καζεηή είλαη ζσζηόο.   


     β) O ζπιινγηζκόο ηνπ καζεηή είλαη ιάζνο. 


     γ) Δελ έρεη επαξθή ζηνηρεία γηα λα ζρεδηάζεη ηηο δπλάκεηο. 


Μονάδες 4 


Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.    


Μονάδες 8 


  


Β2. Σε κηα ζηηγκή απξνζεμίαο μεθεύγεη ην ζθπξί από ηα ρέξηα θάπνηνπ εξγάηε πνπ δνπιεύεη ζηελ 


ηαξάηζα ελόο πνιπώξνθνπ θηεξίνπ. Έλα δεπηεξόιεπην αξγόηεξα ην ζθπξί βξίζθεηαη έλαλ όξνθν 


πην θάησ από ηελ ηαξάηζα ηνπ θηεξίνπ. 


Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε. 


Αλ ζεσξήζεηε ηελ επίδξαζε ηνπ αέξα ακειεηέα, ηελ επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο ζηαζεξή θαη ηελ 


πςνκεηξηθή δηαθνξά ησλ δηαδνρηθώλ νξόθσλ ίδηα ηόηε έπεηηα από έλα αθόκε δεπηεξόιεπην ην 


ζθπξί ζα βξίζθεηαη ζε ζρέζε κε ηελ ηαξάηζα: 


α) Τέζζεξηο νξόθνπο πην θάησ.    


β) Δύν νξόθνπο πην θάησ. 


γ) Τξεηο νξόθνπο πην θάησ. 


Μονάδες 4 


Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 


Μονάδες  9 


 


2 Σρήκα


1 Σρήκα


A


'A
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A







ΘΔΜΑ  Γ 


Απηνθηλνύκελν βαγόλη κεηαθνξάο 


πξνζσπηθνύ ηεο εηαηξείαο ηξέλσλ κάδαο       


m = 5000 kg είλαη αθίλεην ζηε ζέζε xν= 0 


κηαο επζύγξακκεο νξηδόληηαο ζηδεξνηξνρηάο, 


ε νπνία ηαπηίδεηαη κε ηνλ νξηδόληην άμνλα 


x΄x. Τε ρξνληθή ζηηγκή tν = 0 s ην βαγόλη 


αξρίδεη λα θηλείηαη. Η ζπληζηακέλε ησλ 


δπλάκεσλ F



  πνπ αζθνύληαη ζην βαγόλη 


είλαη παξάιιειε ζηε ζηδεξνηξνρηά θαη ε ηηκή ηεο κεηαβάιιεηαη ζε ζπλάξηεζε κε ηε ζέζε x ηνπ 


βαγνληνύ γηα ηα πξώηα 70 m, όπσο θαίλεηαη ζην δηάγξακκα. 


Να ππνινγίζεηε: 


Γ1) ηελ επηηάρπλζε ηνπ βαγνληνύ ζηε ζέζε x1 = 50 m, 


Μονάδες 6 


Γ2) ην έξγν ηεο ζπληζηακέλεο ησλ δπλάκεσλ θαηά ηελ κεηαηόπηζε ηνπ βαγνληνύ από ηελ  


       ζέζε xν= 0 m  έσο ηελ ζέζε x1 = 20 m,  


Μονάδες 6 


Γ3) ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο ηνπ βαγνληνύ ζηε ζέζε x2 = 70 m,  


Μονάδες 8 


Γ4) ηε κέζε ηαρύηεηα ηνπ βαγνληνύ θαηά ηελ κεηαηόπηζή ηνπ από ηελ ζέζε x1 = 20 m  


       έσο ηελ ζέζε x2 = 70 m.  


Μονάδες 5 


 


 


ΣF(103N) 


x(m) 20 


15 


10 


70 
0 
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A












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) 
2


a
   


Μονάδες 4 
Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 


Μονάδες 8 


 


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. 
Μονάδες 4 


Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 
Μονάδες 9 


 


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. 
Μονάδες 6 


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. 
Μονάδες 6 


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. 
Μονάδες 7 
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ΘΔΜΑ Β 


  


Β1.  Σην δηπιαλό ζρήκα έρνπλ ζρεδηαζζεί ηα 


δηαγξάκκαηα Α θαη Β ηεο ηηκήο ηεο ηαρύηεηαο δπν 


ζσκάησλ, ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν. Τα ζώκαηα 


θηλνύληαη ζε παξάιιειεο  επζύγξακεο ηξνρηέο  


       Α)  Να επηιέμηε ηε ζσζηή απάληεζε 


       α)  Τα κέηξα ησλ επηηαρύλζεσλ ησλ δύν 


ζσκάησλ ηθαλνπνηνύλ ηε ζρέζε  α Β = 2αΑ. 


       β) Αλ ηα δύν ζώκαηα έρνπλ ίζεο κάδεο ηόηε ε 


ζπληζηακέλε ησλ δπλάκεσλ πνπ αζθνύληαη ζην ζώκα Α είλαη ίζε  κε ηε ζπληζηακέλε ησλ 


δπλάκεσλ πνπ αζθνύληαη ζην ζώκα Β. 


       γ) Αλ  SA  ην δηάζηεκα πνπ δηαλύεη ην ζώκα Α  ζην ρξνληθό δηάζηεκα 0→t1  θαη SB  ην 


δηάζηεκα πνπ δηαλύεη ην ζώκα  Β  ζην ίδην ρξνληθό δηάζηεκα  ζα ηζρύεη  SA =4 SB   


                                                                                                                                            Μονάδες 4 


       Β)  Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.                                                                        


                                                                                                                                            Μονάδες 8   


                                                                                                                                         


 


Β2.  Κηβώηην κάδαο Μ  βξίζθεηαη αξρηθά αθίλεην ζε ιείν νξηδόληην δάπεδν. Σην θηβώηην  αξρίδεη λα 


αζθείηαη  ζηαζεξή νξηδόληηα δύλακε κέηξνπ F .  Όηαλ ην ζώκα έρεη κεηαηνπηζηεί θαηά χ1 έρεη 


θηλεηηθή ελέξγεηα  Κ1  θαη ηαρύηεηα κέηξνπ υ1.  


       Α)  Να επηιέμηε ηε ζσζηή πξόηαζε                                                                                  


       Όηαλ ην θηβώηην έρεη κεηαηνπηζηεί  ζπλνιηθά θαηά x2 = 4 x1  ζα έρεη απνθηήζεη 


       α)  ηαρύηεηα  κέηξνπ  υ2 = 4υ1 


       β)  ηαρύηεηα  κέηξνπ  υ2 = 2υ1 


 γ)  θηλεηηθή ελέξγεηα  Κ2 = 2Κ1 


                                                                                                                                            Μονάδες 4   


       Β)  Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο                                                                           


                                                                                                                                             Μονάδες 9         
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ΘΔΜΑ Γ 


 


Από έλα ζηξαηησηηθό ειηθόπηεξν, πνπ γηα ιίγν αησξείηαη αθίλεην ζε θάπνην ύςνο πάλσ από έλα 


θπιάθην, αθήλεηαη έλα δέκα κάδαο m = 2 kg γηα λα ην πάξνπλ νη θαληάξνη ηνπ θπιαθίνπ. Τν δέκα 


πέθηεη θαηαθόξπθα θαη δηέξρεηαη από έλα ζεκείν Α ηεο ηξνρηάο ηνπ κε ηαρύηεηα κέηξνπ 10 m/s θαη 


από  έλα άιιν ζεκείν Β κε ηαρύηεηα κέηξνπ 20 m/s. Τν ζεκείν Β είλαη 30 m πην θάησ από ην Α. Ο 


αέξαο αζθεί δύλακε F  ζην δέκα ε νπνία έρεη ηελ ίδηα δηεύζπλζε αιιά αληίζεηε θνξά από ηελ 


ηαρύηεηα ηνπ δέκαηνο. Γίλεηαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο g = 10 m/s
2
. 


Γ1) Να ππνινγίζεηε ηε κεηαβνιή ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο ηνπ θηβσηίνπ κεηαμύ ησλ ζέζεσλ Α θαη 


Β.  


Μονάδες 6 


Γ2) Να ππνινγίζεηε ην έξγν ηεο δύλακεο F θαηά ηε δηαδξνκή ηνπ δέκαηνο από ην Α σο ην Β.  


Μονάδες 7 


Αλ κε ηα παξαπάλσ δεδνκέλα, ππνζέζνπκε όηη ε δύλακε F είλαη ζηαζεξή, λα ππνινγίζεηε: 


Γ3) ην κέηξν ηεο δύλακεο F .  


Μονάδες 6 


Γ4) ην ρξόλν θίλεζεο ηνπ δέκαηνο κεηαμύ ησλ ζεκείσλ Α θαη Β. 


Μονάδες 6 
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ΘΔΜΑ  Β 


Β1)  Έλα απηνθίλεην θηλείηαη θαηά κήθνο ελόο επζύγξακκνπ νξηδόληηνπ δξόκνπ, ν νπνίνο ζεωξνύ-


κε όηη ηαπηίδεηαη κε ηνλ νξηδόληην άμνλα x΄x. Τν απηνθίλεην μεθηλά από ηε ζέζε xo = +40m θαη θη-


λνύκελν επζύγξακκα δηέξρεηαη από ηε ζέζε x1 = + 90 m θαη ζην ηέινο θαηαιήγεη ζηε ζέζε x2 = + 


20 m.  


Α) Να επηιέμεηε ηε ζωζηή πξόηαζε. 


Η κεηαηόπηζε ηνπ απηνθηλήηνπ ζηελ θίλεζε πνπ πεξηγξάθεηαη παξαπάλω είλαη ίζε κε: 


α) 120 m   β) 80 m   γ) –  20 m 


Μονάδες 4 


Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 


Μονάδες 8 


 


 


 


Β2)  Δύν ζώκαηα Σ1 θαη Σ2 έρνπλ ίζεο κάδεο θαη θηλνύληαη ζηνλ ίδην νξηδόληην δξόκν ζε αληίζεηεο 


θαηεπζύλζεηο κε ηαρύηεηεο 1υ  θαη 2υ  αληίζηνηρα. 


Α) Από ηηο παξαθάηω ηξεηο επηινγέο, λα επηιέμεηε απηήλ πνπ ζεωξείηε ζωζηή. 


Αλ γηα ηα κέηξα ηωλ ηαρπηήηωλ ηζρύεη υ1 = 2υ2, ηόηε ν ιόγνο 1


2


K


K
 ηωλ θηλεηηθώλ ελεξγεηώλ ηωλ 


ζωκάηωλ Σ1 θαη Σ2, είλαη ίζνο κε: 


α) 4   β) – 4   γ) 2 


Μονάδες 4 


Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 


Μονάδες 9 
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ΘΔΜΑ  Γ 


 


Έλα ζώκα κε κάδα 120 kg νιηζζαίλεη ζε νξηδόληην επζύγξακκν 


δξόκν, πνπ ηαπηίδεηαη κε ηνλ άμνλα x΄x.. Σην ζώκα αζθείηαη 


δύλακε F  ζηε δηεύζπλζε ηεο θίλεζεο ηνπ θαη ηε ρξνληθή ζηηγ-


κή t = 0, δηέξρεηαη από ηε ζέζε xo = – 25 m, θηλνύκελν πξνο ηε 


ζεηηθή θαηεύζπλζε ηνπ άμνλα. Σην δηπιαλό δηάγξακκα θαίλε-


ηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο αιγεβξηθήο ηηκήο ηεο ηαρύηεηαο 


ηνπ ζώκαηνο ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν Ο ζπληειεζηήο ηξηβήο νιίζζεζεο κεηαμύ ηνπ ζώκαηνο θαη 


ηνπ δξόκνπ είλαη μ = 0,2 θαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο είλαη g = 10 m/s
2
.  


Γ1) Να ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο νξηδόληηαο δύλακεο F , πνπ αζθείηαη ζην ζώκα, ζηε ρξνληθή 


δηάξθεηα 0   5 s. 


Μονάδες 6 


Γ2) Να ππνινγίζεηε ην ξπζκό παξαγωγήο έξγνπ από ηε δύλακε F (ηζρύ ηεο δύλακεο F ),  ηε ρξν-


ληθή ζηηγκή t1 = 3 s. 


Μονάδες 6 


Γ3) Να πξνζδηνξίζεηε ηε ζέζε ηνπ ζώκαηνο ηε ρξνληθή ζηηγκή t2 = 10 s. 


Μονάδες 6 


Γ4) Να ππνινγίζεηε ην έξγν ηεο δύλακεο F , ζηε δηάξθεηα ηνπ 4
νπ


 δεπηεξνιέπηνπ ηεο θίλεζεο ηνπ 


ζώκαηνο. 


Μονάδες 7 


Δίλεηαη όηη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο είλαη g = 10 m/s
2
.  
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