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ΘΕΜΑ Α 
 
Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό καθεμιάς από ηις παρακάηφ ερφηήζεις και δίπλα ηο 
γράμμα ποσ ανηιζηοιτεί ζηη ζφζηή απάνηηζη. 
 

A.1. Σε θάζε ειαζηηθή  θξνύζε κεηαμύ δύν ζσκάησλ δηαηεξείηαη : 

α. ε νξκή θάζε ζώκαηνο μερσξηζηά.   

β. ε θηλεηηθή ελέξγεηα θάζε ζώκαηνο μερσξηζηά.   

γ. ε θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ δύν ζσκάησλ θαη ε νξκή  ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ 

δύν ζσκάησλ.   

δ. ε θηλεηηθή ελέξγεηα θάζε ζώκαηνο μερσξηζηά θαη ε νξκή  ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ δύν 

ζσκάησλ.   

                                                                                                                 (5 μονάδες) 

A.2. Έλα ζώκα ζηαζεξήο κάδαο m θηλείηαη κε ηαρύηεηα κέηξνπ π θαη έρεη νξκή κέηξνπ p. Αλ 
ππνδηπιαζηαζηεί ην κέηξν ηεο νξκήο ηνπ, ηόηε  

α. ηεηξαπιαζηάδεηαη ε ηαρύηεηα ηνπ.  
β. ππνηξηπιαζηάδεηαη ε ηαρύηεηα ηνπ.  
γ. ππνδηπιαζηάδεηαη ε θηλεηηθή ηνπ ελέξγεηα.  
δ. ππνηεηξαπιαζηάδεηαη ε θηλεηηθή ηνπ ελέξγεηα. 

                                                                                       (5 μονάδες) 
 
A.3. Έλα ζώκα κάδαο m πξνζθξνύεη θάζεηα ζε κηα αθιόλεηε επηθάλεηα κε νξκή κέηξνπ p 

θαη θηλεηηθή ελέξγεηα Κ. Αλ ε κεηαβνιή ηνπ κέηξνπ ηεο νξκήο ηνπ ζώκαηνο είλαη 2p :   
α. Η θξνύζε είλαη αλειαζηηθή .   
β. Η κεηαβνιή ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο ηνπ ζώκαηνο είλαη 2K.   
γ. Τν κέηξν ηεο κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο ηνπ ζώκαηνο είλαη ίζν κε κεδέλ.   
δ. Η θξνύζε είλαη ειαζηηθή.   

                                                                                     (5 μονάδες) 
 

A.4. Μηα ζθαίξα Σ1, κάδαο m1, ζπγθξνύεηαη θεληξηθά ειαζηηθά κε αθίλεηε ζθαίξα Σ2, κάδαο 
m2=3 m1.  Μεηά ηελ θξνύζε  : 

α. νη ζθαίξεο θηλνύληαη ζε αληίζεηεο θαηεπζύλζεηο θαη ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο ηεο Σ1 είλαη ίζν 
κε απηό ηεο Σ2 . 
β. νη ζθαίξεο θηλνύληαη ζε ίδηεο θαηεπζύλζεηο θαη ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο ηεο Σ1 είλαη ίζν κε 
απηό ηεο Σ2 . 
γ. νη ζθαίξεο θηλνύληαη ζε ίδηεο θαηεπζύλζεηο θαη ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο ηεο Σ1 είλαη δηπιάζην 
από απηό ηεο Σ2 . 
δ. νη ζθαίξεο θηλνύληαη ζε αληίζεηεο θαηεπζύλζεηο θαη ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο ηεο Σ1 είλαη 
δηπιάζην από απηό ηεο Σ2 .                                                                                        

 (5 μονάδες) 

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ Γ  λυκείου προετοιμαςία 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/04/2019 



                                                                                                                                    
 

                                 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 2012-2013 
 

Φπονηιζηήπια Εν-ηάξη                                                                                                      Σελίδα 2 από 4                                                                                                                                                                                                                                                       
 

 

A.5. Να ταρακηηρίζεηε καθεμιά από ηις παρακάηφ προηάζεις με ηο γράμμα Σ αν είναι ζφζηή ή 

με ηο γράμμα  Λ αν είναι λανθαζμένη. 

α. Η πιαζηηθή θξνύζε είλαη εηδηθή πεξίπησζε ειαζηηθήο θξνύζεο.   
β. Η θξνύζε είλαη έλα θαηλόκελν πνπ δηαξθεί πνιύ ιίγν ρξόλν .  
γ. Με θξηηήξην ηηο δηεπζύλζεηο πνπ θηλνύληαη ηα ζώκαηα πξηλ ζπγθξνπζηνύλ, νη θξνύζεηο 
δηαθξίλνληαη ζε θεληξηθέο, έθθεληξεο θαη πιάγηεο.  
δ. Όηαλ κία ζθαίξα πξνζθξνύεη πιάγηα ζε έλαλ ηνίρν, ηόηε ε γσλία πξόζπησζεο είλαη πάληα 
ίζε κε ηε γσλία αλάθιαζεο.  

ε. Σε θάζε θξνύζε κεηαμύ δύν κηθξώλ ζσκάησλ ηζρύεη  |   ⃗⃗⃗   |  |   ⃗⃗⃗   |   όπνπ  |   ⃗⃗⃗   | , |   ⃗⃗⃗   |    
ηα  κέηξα ησλ κεηαβνιώλ ησλ νξκώλ ησλ ζσκάησλ. 

(5 μονάδες) 
 
 
ΘΕΜΑ B 
 
B.1. Σε κεησπηθή θξνύζε δύν ζσκάησλ Α θαη Β πνπ έρνπλ κάδεο m θαη 3m, αληίζηνηρα, 

δεκηνπξγείηαη ζπζζσκάησκα πνπ παξακέλεη αθίλεην ζην ζεκείν ηεο ζύγθξνπζεο. Ο 
ιόγνο ησλ κέηξσλ ησλ νξκώλ ησλ δύν ζσκάησλ πξηλ από ηελ θξνύζε, είλαη  

 
α. 1/3                                             β.   3.                                γ.   1.  
 
Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε 

 
 (2 μονάδες) 

Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο 
(6 μονάδες) 

 
B.2. Σώκα κάδαο  mΑ θηλείηαη ζε ιείν νξηδόληην επίπεδν κε ηαρύηεηα κέηξνπ  πΑ  θαη 

ζπγθξνύεηαη θεληξηθά θαη ειαζηηθά κε αθίλεην ζώκα κάδαο  mΒ = 2mΑ. Η κεηαβνιή ηεο 
θηλεηηθήο ελέξγεηαο ηνπ ζώκαηνο κάδαο mA, ε νπνία παξαηεξήζεθε θαηά ηελ θξνύζε, 
είλαη  : 
 

α.       
 

 
    

                          β.       
 

 
    

                      γ.       
 

 
    

    

Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε 

(2 μονάδες) 
Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο 

(6 μονάδες) 
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B.3. Γύν ζώκαηα κε κάδεο m1 θαη m2  θηλνύληαη ρσξίο ηξηβέο ζην 

ίδην νξηδόληην επίπεδν θαη ζε θάζεηεο δηεπζύλζεηο κε νξκέο 

κέηξσλ p1=p2=p, (όπσο ζην ζρήκα) θαη ζπγθξνύνληαη 

πιαζηηθά. 

Η θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ζπζζσκαηώκαηνο ηζνύηαη κε : 

α.        
  

     
           

β.        
   

     
                                  

γ.        
  

        
                                                                                                                   

 
Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. 

(2 μονάδες) 
 
Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο. 

(7 μονάδες) 
 
ΘΕΜΑ Γ  
 

Σώκα κάδαο m1 θηλνύκελν ζε νξηδόληην επίπεδν ζπγθξνύεηαη κε ηαρύηεηα κέηξνπ π1=10m/s 
θεληξηθά κε  αθίλεην ζώκα κάδαο m2=3m1. Η 
ρξνληθή δηάξθεηα ηεο θξνύζεο ζεσξείηαη 
ακειεηέα.  
Γ1. Να ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο 
ηνπ ζπζζσκαηώκαηνο αλ ε θξνύζε είλαη πιαζηηθή. 

(5 μονάδες) 
Γ2. Να ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο ηνπ m1 ακέζσο κεηά ηελ θξνύζε αλ ε θξνύζε 
είλαη ειαζηηθή.   

(5 μονάδες) 
Γ3. Να ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο ηνπ m2 ακέζσο κεηά ηελ θξνύζε ,αλ ε θξνύζε 
είλαη αλειαζηηθή θαη ην m1 ακέζσο κεηά ηελ θξνύζε θηλείηαη αληίξξνπα κε ηαρύηεηα κέηξνπ 
π1’=8m/s.   

(5 μονάδες) 
Γ4. Να ππνινγίζεηε ζε θάζε κία από ηηο παξαπάλσ πεξηπηώζεηο ην κέηξν ηεο κεηαβνιήο 
ηεο νξκήο ηνπ ζώκαηνο m1 .(δίλεηαη m1= 2kg)  

(5 μονάδες) 
Γ5.Σε πνία από ηηο παξαπάλσ πεξηπηώζεηο ην ζώκα κάδαο m2 δέρεηαη δύλακε 
κεγαιύηεξνπ κέηξνπ. (λα ζεσξήζεηε ηνπο ρξόλνπο πνπ δηαξθνύλ νη θξνύζεηο ζε θάζε 
πεξίπησζε ίζνπο κεηαμύ ηνπο) 

(5 μονάδες) 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                    
 

                                 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 2012-2013 
 

Φπονηιζηήπια Εν-ηάξη                                                                                                      Σελίδα 4 από 4                                                                                                                                                                                                                                                       
 

 
ΘΕΜΑ Δ 
Τν ζώκα ηνπ δηπιαλνύ ζρήκαηνο έρεη κάδα Μ=0,7Kg  θαη 
ηζνξξνπεί δεκέλν ζην θάησ άθξν θαηαθόξπθνπ κε εθηαηνύ 

λήκαηνο κήθνπο l=1,8m . Σώκα κάδαο m=0,3Kg  θηλείηαη κε 

ηαρύηεηα u0=10√  m/s θαη ζπγθξνύεηαη πιαζηηθά κε ην 
ζώκα M. Να ππνινγίζεηε: 
 
Δ.1. Τν ύςνο πνπ ζα θηάζεη ην ζπζζσκάησκα. 

(5 μονάδες) 
Δ.2. Τελ ηάζε T ηνπ λήκαηνο ζην αλώηεξν ζεκείν ηεο ηξνρηάο 
ηνπ. 

(6 μονάδες) 
Δ.3. Να ππνινγίζεηε ην πνζνζηό κεηαβνιήο ηεο θηλεηηθήο 
ελέξγεηαο ηνπ ζπζζσκαηώκαηνο ιόγσ ηεο θξνύζεο. 

(6 μονάδες) 
Δ.4. Τελ ειάρηζηε ηαρύηεηα πνπ πξέπεη λα έρεη ην ζώκα m ώζηε κεηά ηελ πιαζηηθή ηνπο 
θξνύζε, ην ζπζζσκάησκα λα δηαγξάςεη κία πιήξε θπθιηθή ηξνρηά (λα θάλεη αλαθύθισζε) 

(δίλεηαη √      ). 
 
Γίλεηαη ε επηηάρπλζε βαξύηεηαο g=10m/s2   

(8 μονάδες) 
 
 


