
ΘΕΜΑ Β 

Β1. Δύο ομάδες μαθητών εκτελούν στο εργαστήριο πειράματα μελέτης ευθύγραμμων 
κινήσεων.  
Η ομάδα Α χρησιμοποιεί ένα ηλεκτρικό αυτοκινητάκι, το οποίο κινείται με σταθερή ταχύτητα. 
Η ομάδα Β χρησιμοποιεί ένα μικρό αμαξίδιο, το οποίο με νήμα συνδέεται μέσω μιας μικρής 
τροχαλίας με ένα βαρίδι. Άφησαν το βαρίδι ελεύθερο και καθώς πέφτει προκαλεί μια 
επιταχυνόμενη κίνηση στο αμαξίδιο. 
Τα οχήματα και των δύο ομάδων κινήθηκαν ευθύγραμμα πάνω στον πάγκο και σέρνουν πίσω 
τους από μια χαρτοταινία,  στην οποία κατάλληλος μηχανισμός αφήνει στίγματα κάθε 0,2 s.  
Οι μαθητές και των δύο ομάδων, πήραν την αντίστοιχη χαρτοταινία και με τη βοήθεια 
υποδεκάμετρου σημείωσαν τις τροχιές των κινητών, ενώνοντας με διακεκομμένη γραμμή τα 
στίγματα (κουκίδες), ενώ κάτω από αυτές σημείωσαν τις ενδείξεις του υποδεκάμετρου σε 
cm, αρχίζοντας με μηδέν στην πρώτη κουκίδα.  
 

Στο σχήμα που ακολουθεί, φαίνονται για την ομάδα Α πέντε κουκίδες μετά την πρώτη, την 
οποία θεώρησαν ότι έγινε τη στιγμή  𝑡0 = 0 . 
 

 

 

 

Στο σχήμα που ακολουθεί, φαίνονται για την ομάδα Β δέκα κουκίδες μετά την πρώτη, την 
οποία θεώρησαν ότι έγινε τη στιγμή  𝑡0 = 0 . 
 
 

 

 

Αφού μελετήσετε προσεκτικά τις εργασίες των δύο ομάδων: 
 
Α)Να επιλέξετε τη σχέση που ισχύει για το μέτρο της ταχύτητας του κινητού της ομάδας Α 
(𝜐𝛢 ) και το μέτρο της μέσης ταχύτητας του κινητού της ομάδας Β ( �̅�𝛣 ), όπως αυτή προκύπτει 
για τη χρονική διάρκεια στην οποία έγιναν οι πρώτες δέκα κουκίδες μετά τη στιγμή 𝑡0 = 0 : 

i.  𝜐𝛢 = �̅�𝛣        ii.   𝜐𝛢 = 2 ∙ �̅�𝛣          iii.      �̅�𝛣 = 2 ∙ 𝜐𝛢  
Μονάδες 4 

Β)Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 
Μονάδες 8 

 

Β2. Μια σκιέρ κατεβαίνει μια χιονισμένη πλαγιά η 
οποία αποτελεί κεκλιμένο επίπεδο με γωνία κλίσης 𝜑  
ως προς το οριζόντιο επίπεδο, για την οποία δίνονται   
𝜂𝜇𝜑 = 0,6  και    𝜎𝜐𝜈𝜑 = 0,8 . Η σκιέρ εμφανίζει με τη 
χιονισμένη πλαγιά τριβή με συντελεστή τριβής 
ολίσθησης  𝜇1 = 0,25  . 
 

Στη βάση της πλαγιάς, η σκιέρ συνεχίζει σε οριζόντιο χιονισμένο δάπεδο με διαφορετική 
κατάσταση χιονιού, με το οποίο εμφανίζει τριβή με συντελεστή τριβής ολίσθησης  𝜇2. 
Αν δίνεται ότι το μέτρο της επιτάχυνσης της σκιέρ στη χιονισμένη πλαγιά, είναι ίσο με το μέτρο 
της επιβράδυνσής της στο οριζόντιο χιονισμένο δάπεδο, τότε: 



 
Α)Να επιλέξετε τη σωστή τιμή για το συντελεστή τριβής   𝜇2 : 

i. 𝜇2 = 0,25               ii.  𝜇2 = 0,4 
Μονάδες 4 

Β)Να αιτιολογήσετε πλήρως την απάντησή σας. 
Μονάδες 9 

 


