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Ηµεροµηνία: Κυριακή 28 Απριλίου 2013
∆ιάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες
ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ Α

Στις ηµιτελείς προτάσεις Α1–Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της πρότασης
και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη φράση, η οποία τη συµπληρώνει σωστά.

Α2.

Α3.

∆ύο σώµατα Σ1 και Σ2 µικρών διαστάσεων, µε µάζες m1 και m2 (m1 < m2),
αφήνονται να κινηθούν ταυτόχρονα από το ίδιο µικρό ύψος και στον ίδιο τόπο.
Θεωρώντας ότι κατά την πτώση των σωµάτων η µόνη δύναµη που τους
ασκείται είναι το βάρος τους, τότε:
α. το σώµα Σ1 θα φτάσει πρώτο στο έδαφος.
β. το σώµα Σ2 θα φτάσει πρώτο στο έδαφος.
γ. το ελαφρύτερο σώµα αποκτά µεγαλύτερη επιτάχυνση.
δ. τα δύο σώµατα κινούνται µε την ίδια επιτάχυνση.
µονάδες 5
Ένα αυτοκίνητο κινείται σε ένα ευθύγραµµο δρόµο µε σταθερή ταχύτητα.
Κάποια στιγµή ο οδηγός αντιλαµβάνεται ότι υπάρχει µπροστά του ένα εµπόδιο
και εφαρµόζει τα φρένα, µε αποτέλεσµα το αυτοκίνητο να επιβραδύνεται
οµαλά µέχρι να σταµατήσει. Κατά τη διάρκεια της κίνησης του αυτοκινήτου,
από τη στιγµή της εφαρµογής των φρένων και µετά:
α. η επιτάχυνση και η ταχύτητα έχουν την ίδια φορά.
β. η συνισταµένη δύναµη που ασκείται στο αυτοκίνητο και η ταχύτητα έχουν
την ίδια φορά.
γ. η επιτάχυνση και η µεταβολή της ταχύτητας έχουν την ίδια φορά.
δ. η επιτάχυνση και η µετατόπιση έχουν την ίδια φορά.
µονάδες 5
Σε ένα παγοδρόµιο βρίσκονται ακίνητοι ο Χοντρός και ο Λιγνός. Κάποια
στιγµή ο Χοντρός σπρώχνει το Λιγνό. Αν θεωρήσουµε τις τριβές αµελητέες,
τότε:
α. αποκτούν και οι δύο την ίδια επιτάχυνση.
β. µεγαλύτερη επιτάχυνση αποκτά ο Λιγνός.
γ. µεγαλύτερη επιτάχυνση αποκτά ο Χοντρός.
δ. οι επιταχύνσεις και των δύο είναι µηδέν.
µονάδες 5

ÈÅ

Α1.
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Ένα κιβώτιο κινείται πάνω σε οριζόντιο δάπεδο. Για να αυξηθεί η τριβή που
δέχεται το κιβώτιο από το δάπεδο, θα πρέπει :
α. να αυξήσουµε το εµβαδόν της τριβόµενης επιφάνειας.
β. να ελαττώσουµε το εµβαδόν της τριβόµενης επιφάνειας.
γ. να µετατρέψουµε το οριζόντιο δάπεδο σε κεκλιµένο.
δ. να αυξήσουµε τη µάζα του κιβωτίου.
µονάδες 5

Α5.

Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα κάθε πρότασης και δίπλα σε κάθε
γράµµα τη λέξη Σωστό για τη σωστή πρόταση και τη λέξη Λάθος για τη
λανθασµένη.
α. Αδράνεια είναι η ιδιότητα των σωµάτων να αντιστέκονται σε κάθε
µεταβολή της κινητικής τους κατάστασης.
β. Η συνισταµένη της δράσης και της αντίδρασης είναι µηδέν.
γ. Αν ένα σώµα κινείται µε την επίδραση µόνο του βάρους του, η µηχανική
του ενέργεια παραµένει σταθερή.
δ. Ο πρώτος κανόνας του Kirchhoff είναι απόρροια της αρχής διατήρησης του
φορτίου.
ε. Το έργο του βάρους είναι πάντοτε µηδέν.
µονάδες 5

ΘΕΜΑ Β
Β1.
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Α4.

Το διάγραµµα που ακολουθεί αναφέρεται στις αλγεβρικές τιµές των ταχυτήτων
δύο σωµάτων Σ1 και Σ2, σε συνάρτηση µε τον χρόνο. Αν γνωρίζετε ότι τη
χρονική στιγµή t0 = 0 s τα σώµατα βρίσκονται στην ίδια θέση και αρχίζουν να
κινούνται στον ίδιο ευθύγραµµο δρόµο, τότε:
υ

2υ1

Α.

ÈÅ

Σ1

υ1

Σ2
t1

t

Ο λόγος των µέτρων των επιταχύνσεων των σωµάτων ισούται µε
α1
= 1.
α2

µονάδες 5
Β.

Τη χρονική στιγµή t1 τα δύο σώµατα θα συναντηθούν.
µονάδες 4
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Να χαρακτηρίσετε τις παραπάνω προτάσεις σαν σωστές (Σ) ή λανθασµένες (Λ)
και να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.
Από σηµείο Α, που βρίσκεται σε µικρό ύψος Η πάνω από το έδαφος, αφήνεται
να πέσει ελεύθερα ένα µικρών διαστάσεων σώµα. Αν θεωρήσουµε ότι η µόνη
δύναµη που ασκείται στο σώµα κατά τη διάρκεια της πτώσης είναι το βάρος
του, τότε:
Α.

3

Β2.

Ο χρόνος που χρειάζεται το σώµα να φτάσει στο έδαφος ισούται µε
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µονάδες 4

Β.

Το σηµείο Γ της τροχιάς, στο οποίο η κινητική και η δυναµική ενέργεια
του σώµατος είναι ίσες, απέχει από το έδαφος απόσταση ίση µε

H
.
4

µονάδες 4

Να χαρακτηρίσετε τις παραπάνω προτάσεις σαν σωστές (Σ) ή λανθασµένες (Λ)
και να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.
Β3.

∆ύο αντιστάτες, µε ωµικές αντιστάσεις R1 και R2, συνδέονται µεταξύ τους
όπως φαίνεται στην συνδεσµολογία του σχήµατος. Αν µεταξύ των άκρων Α
και Β της συνδεσµολογίας εφαρµόσουµε τάση V, οι αντιστάτες διαρρέονται
από ρεύµατα εντάσεων Ι1 και I2 = 2I1 αντίστοιχα.
I1

R1

A

B

I2

Β.

Για τις τιµές των αντιστάσεων R1 και R2 ισχύει η σχέση:
α. R1 = 2 R2
β. R2 = 2 R1
γ. R1 = R2

ÈÅ

Α.

R2

µονάδες 4

Για την ηλεκτρική ισχύ που καταναλώνεται στις αντιστάσεις R1 και R2,
ισχύει η σχέση:
α. P1 = 2 P2

β. P2 = 2 P1

γ. P1 = P2
µονάδες 4

Να επιλέξετε την σωστή απάντηση και να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.
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ΘΕΜΑ Γ
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∆ύο σώµατα Σ1 και Σ2 µικρών διαστάσεων έχουν µάζες m1 = 8 kg και m2 = 2 kg
αντίστοιχα. Τα σώµατα αρχικά ηρεµούν σε λείο οριζόντιο επίπεδο και συνδέονται µε
τεντωµένο, αβαρές και µη εκτατό νήµα, µήκους d = 2 m.

Τη χρονική στιγµή t0 = 0 s ασκούµε στο σώµα Σ1 σταθερή οριζόντια δύναµη, µέτρου
F = 20 N, όπως φαίνεται στο σχήµα. Να υπολογίσετε:
Γ1.

τα µέτρα της κοινής επιτάχυνσης των σωµάτων και της τάσης του νήµατος.
µονάδες 9

Γ2.

το µέτρο της κοινής ταχύτητας που έχουν τα σώµατα τη χρονική στιγµή t1 = 4s.
µονάδες 5
Αν τη χρονική στιγµή t1 = 4s κόψουµε το νήµα, τότε:

Γ3.

να κάνετε τη γραφική παράσταση της συνισταµένης δύναµης που ασκείται στο
σώµα Σ1 σε συνάρτηση µε τον χρόνο, για το χρονικό διάστηµα από t0 = 0s έως
t2 = 6s.
µονάδες 5

Γ4.

να βρείτε πόση απόσταση θα απέχουν τα δύο σώµατα µεταξύ τους τη χρονική
στιγµή t2 = 6s.
µονάδες 6

ΘΕΜΑ ∆

ÈÅ

Σώµα µάζας m = 10 kg, που αρχικά ηρεµεί σε σηµείο Α οριζόντιου επιπέδου, αρχίζει
τη χρονική στιγµή t0 = 0 s να κινείται υπό την επίδραση δύναµης µέτρου F = 100 N
που σχηµατίζει µε το οριζόντιο επίπεδο γωνία φ (ηµφ = 0,6 και συνφ = 0,8) όπως
φαίνεται στο σχήµα.


F


F

φ
Α

∆

φ
Γ
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Το σώµα, αφού κινηθεί πάνω στο οριζόντιο επίπεδο για διάστηµα S1 = 75 m φτάνει σε
σηµείο Γ. Αν ο συντελεστής τριβής ολίσθησης στο οριζόντιο επίπεδο έχει τιµή
µ = 0,5, να υπολογίσετε:
το µέτρο της ταχύτητας υ1 µε την οποία φθάνει το σώµα στο σηµείο Γ.
µονάδες 6

3

∆1.

∆2.

∆3.

∆4.
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Στο σηµείο Γ το σώµα συναντά κεκλιµένο επίπεδο γωνίας κλίσης φ, εισέρχεται σε
αυτό χωρίς να µεταβληθεί στιγµιαία
το µέτρο της ταχύτητας του και αρχίζει να

ανέρχεται, µε τη δύναµη F να παραµένει σταθερή. Αν ο συντελεστής τριβής
ολίσθησης στο κεκλιµένο επίπεδο είναι ο ίδιος µε αυτόν στο οριζόντιο, τότε:
να υπολογίσετε το µέτρο της τριβής ολίσθησης στο κεκλιµένο επίπεδο και να
χαρακτηρίσετε το είδος της κίνησης του σώµατος σε αυτό.
µονάδες 6
Το σώµα, καθώς ανέρχεται στο κεκλιµένο επίπεδο διέρχεται από σηµείο ∆, που
απέχει από το σηµείο Γ απόσταση S2 = 30 m. Να υπολογίσετε:

τη συνολική ενέργεια που προσφέρθηκε στο σώµα µέσω της δύναµης F , κατά
τη διαδροµή (ΑΓ∆).
µονάδες 7
το ποσό της ενέργειας που µετατράπηκε σε θερµότητα κατά τη διαδροµή
(ΑΓ∆).
µονάδες 6
∆ίνεται: g = 10 m/s2.

ÈÅ

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !!!
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