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ΘΕΜΑ Α 
 
Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις και δίπλα το 
γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 
 

A1. Όταν δύο σώματα συγκρούονται ανελαστικά 
 
α. η κινητική ενέργεια του συστήματος τους μένει σταθερή. 
β. η κινητική ενέργεια του συστήματος τους αυξάνεται. 
γ. η ορμή του συστήματος μειώνεται. 
δ. η κινητική ενέργεια του συστήματος  μειώνεται. 

(μονάδες 5) 

Α2 .Η αρχή διατήρησης της ορμής ισχύει 

α. μόνο στις κεντρικές κρούσεις. 
β. μόνο στις ελαστικές κρούσεις. 
γ. σε όλα τα είδη κρούσεων μεταξύ σωμάτων ενός απομονωμένου συστήματος. 
δ. μόνο στις κεντρικές ελαστικές κρούσεις. 

(μονάδες 5) 

 

Α3. Όταν δύο σφαίρες με ίσες μάζες συγκρούονται κεντρικά και ελαστικά ανταλλάσσουν 

α. ταχύτητες και ορμές.  
β. μόνο ταχύτητες. 
γ. μόνο ορμές. 
δ. μόνο κινητικές ενέργειες. 

(μονάδες 5) 

 

Α4. Δύο σφαίρες κινούνται στην ίδια ευθεία και συγκρούονται με αντίθετες  ορμές. Τότε 

α. η κινητική ενέργεια του συστήματος των δυο σφαιρών είναι μηδέν. 
β. αν οι σφαίρες συγκρουστούν πλαστικά το συσσωμάτωμα θα ακινητοποιηθεί. 
γ. αν οι σφαίρες συγκρουστούν πλαστικά μέρος της αρχικής κινητικής ενέργειάς του 
συστήματος τους θα μετατραπεί σε θερμότητα. 
δ. αν συγκρουστούν ελαστικά μετά την κρούση θα κινούνται με την ίδια φορά. 

 

(μονάδες 5) 

 

 

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ Γ  λυκείου προετοιμασία 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21/12/2019 
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Α5. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν  γράφοντας στο τετράδιο σας  δίπλα 

στο γράμμα σε κάθε πρόταση τη λέξη σωστό αν η πρόταση είναι σωστή ή την λέξη λάθος αν 

είναι λάθος. 

α. Στις έκκεντρες κρούσεις τα σώματα κινούνται  σε παράλληλες διευθύνσεις πριν 

συγκρουστούν 

β. Οι δυνάμεις που αναπτύσσονται μεταξύ δυο σωμάτων που συγκρούονται έχουν σχέση 

δράσης αντίδρασης 

γ. Ένα σύστημα σωμάτων είναι μονωμένο αν η ορμή του συστήματος είναι μηδέν 

δ. Η αρχή διατήρησης της ενέργειάς ισχύει σε όλα τα είδη κρούσεων 

ε. Στην πλάγια κρούση οι ταχύτητες των σωμάτων που συγκρούονται έχουν τυχαίες 

διευθύνσεις 

(μονάδες 5) 

ΘΕΜΑ B 
 
B1.Τα σώματα Σ1 μάζας m1 και Σ2 μάζας 
 m2 =3m1 του διπλανού σχήματος κινούνται 
σε λείο οριζόντιο επίπεδο και συγκρούονται 
κεντρικά και ελαστικά. Τα σώματα πριν 
συγκρουστούν έχουν ταχύτητες μέτρων u1=2u 
και u2=u αντίστοιχα . Για τις ταχύτητες u1

′  και 

u2
′  των σωμάτων μετά την κρούση ισχύει : 

 
 α.u1

′ = 0,5u   ,u2
′ = 1,5u            β.u2

′ = −0,5u  ,u2
′ = u            γ.u1

′ = −0,5u,u2
′ = −u 

 
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση 

 
 (2 μονάδες) 

Να δικαιολογήσετε την απάντηση σας 
(6 μονάδες) 

 
B2. Τα σώματα Σ1 και Σ2 του διπλανού 
σχήματος με μάζες m1 και m2 αντίστοιχα 
κινούνται σε λείο επίπεδο και συγκρούονται 
πλαστικά με ταχύτητες μέτρων u1=3u και 
u2=u. Το συσσωμάτωμα μετά την κρούση 
έχει ταχύτητα μέτρου uk=u/2. Ο λόγος των 
μαζών m1/m2 των δύο σωμάτων μπορεί να είναι : 
 

α.   
m1

m2
= 1/2                         β.    

m1

m2
= 2                     γ.   

m1

m2
= 3/5   

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση 

(2 μονάδες) 
Να δικαιολογήσετε την απάντηση σας 

(7 μονάδες) 
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B3. Σώμα Σ1 μάζας m1 
αφήνεται από την κορυφή 
λείου τεταρτοκύκλιου ακτίνας 
R και φτάνοντας στη βάση του 
συνεχίζει να κινείται σε λείο 
οριζόντιο επίπεδο όπου 
συγκρούεται κεντρικά και 
ελαστικά με ακίνητο σώμα Σ2 
μάζας m2=m1. Αν η επιτάχυνση της βαρύτητας είναι g, τότε η ταχύτητα του σώματος m2 μετά 
την κρούση  είναι:  
 

α.u2
′ = √2gR             β. u2

′ =0            γ.u2
′ = √gR 

 

 
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

(2 μονάδες) 
 

Να δικαιολογήσετε την απάντηση σας. 
(6 μονάδες) 

 
ΘΕΜΑ Γ  
 
Το σώμα Σ2 μάζας m2=0,2kg ισορροπεί 

δεμένο στο άκρο αβαρούς και μη εκτατού 

νήματος μήκους  l. Σώμα Σ1 μάζας 

m1=0,1kg κινούμενο με ταχύτητα μέτρου 

u1=6m/s συγκρούεται  κεντρικά και ελαστικά 

με το ακίνητο σώμα Σ2. Αν η κρούση είναι 

ακαριαία να υπολογίσετε : 

Γ1. τις ταχύτητες των δύο σωμάτων μετά 

την κρούση. 

(Μονάδες 6) 

Γ2. την κινητική ενέργεια που μεταφέρθηκε από το σώμα  Σ1 στο σώμα Σ2 στην διάρκεια της 

κρούσης.  

(Μονάδες 6) 

Γ3. το μέτρο της μεταβολής της ορμής του σώματος Σ1 . 

(Μονάδες 7) 

Γ4 το ύψος h που θα φθάσει το Σ2  μετά την κρούση. 
 (Μονάδες 6)  

  
Δίνεται: g=10m/s2 
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ΘΕΜΑ Δ 
Σώμα Σ2 μάζας m2=1,8kg είναι 

ακίνητο σε οριζόντιο επίπεδο  με 

το οποίο παρουσιάζει συντελεστή 

τριβής ολίσθησης μ=0,5. Σώμα Σ1 

μάζας m1=0,2kg κινείται με 

ταχύτητα μέτρου u0 =20m/s και 

συγκρούεται κεντρικά και  πλαστικά με το σώμα Σ2. Η κρούση των δύο σωμάτων είχε 

αμελητέα χρονική διάρκεια. 

Δ1. Να υπολογίσετε την ταχύτητα του συσσωματώματος μετά την κρούση. 

 (Μονάδες 6) 

Δ2. Να βρεθεί το ποσοστό της κινητικής ενέργειας του σώματος Σ1 πριν την κρούση που 

μετατράπηκε σε θερμότητα.  

(Μονάδες 7) 

Δ3. Να βρεθεί η απόσταση  που θα διανύσει το συσσωμάτωμα μέχρι να σταματήσει.  

(Μονάδες 6) 

Δ4. Να παρασταθεί γραφικά η ορμή του συσσωματώματος σε σχέση με το χρόνο μέχρι το 

συσσωμάτωμα να ακινητοποιηθεί.  

(Μονάδες 6) 

Δίνεται: g=10m/s2 

 


