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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ  
ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ) 
5/1/2019 

ΘΕΜΑ Α  
Στις ερωτήσεις 1 – 7 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που 
αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση 
 
1. Κατά την ελαστική κρούση δύο σωμάτων διατηρείται: 
α. η κινητική ενέργεια κάθε σώματος ξεχωριστά. 
β. η μηχανική ενέργεια κάθε σώματος ξεχωριστά. 
γ.  η ορμή κάθε σώματος ξεχωριστά.  
δ. η μηχανική ενέργεια του συστήματος των δύο σωμάτων.                                                     (μονάδες 3)
                                                                                                                                         
2. Σε όλες τις ανελαστικές κρούσεις δύο σωμάτων το μέγεθος το οποίο δεν διατηρείται είναι: 
α. η κινητική ενέργεια του συστήματος των δύο σωμάτων.  
β. η ορμή του συστήματος των δύο σωμάτων. 
γ. η ολική μάζα του συστήματος των δύο σωμάτων. 
δ. η ενέργεια του συστήματος των δύο σωμάτων.                                                                               (μονάδες 3) 
                                                                      
3. Μια σφαίρα Σ1 μάζας m1 συγκρούεται μετωπικά ελαστικά με ακίνητη σφαίρα Σ2 μάζας m2 (m2> m1). 
Μετά την κρούση η σφαίρα Σ1:   
α. συνεχίζει να κινείται στην ίδια κατεύθυνση. 
β. κινείται στην αντίθετη κατεύθυνση από την αρχική. 
γ. σε κατεύθυνση κάθετη της αρχικής της διεύθυνσης.   
δ. ακινητοποιείται.                                                                                                                             (μονάδες 3) 
                                                                                                                                            
4. Ένα σώμα σταθερής μάζας m κινείται με ταχύτητα μέτρου υ και έχει ορμή μέτρου p. Αν διπλασιαστεί το 
μέτρο της ορμής του, τότε : 
α. τετραπλασιάζεται η ταχύτητα του.   
β. υποδιπλασιάζεται η ταχύτητα του. 
γ. διπλασιάζεται η κινητική του ενέργεια. 
δ. τετραπλασιάζεται η κινητική του ενέργεια.                                                                               (μονάδες 3)                                                                                                         
 
5. Το κριτήριο με το οποίο διακρίνουμε τις κρούσεις σε ελαστικές ή ανελαστικές είναι αν διατηρείται: 
α. η μηχανική ενέργεια του συστήματος των συγκρουόμενων σωμάτων. 
β. η ενέργεια στο σύστημα των συγκρουόμενων σωμάτων. 
γ. η βαρυτική δυναμική ενέργεια του συστήματος των συγκρουόμενων σωμάτων.  
δ. η ορμή του συστήματος των συγκρουόμενων σωμάτων.                                                                  (μονάδες 3)                                                                                                                                              
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6. ύο σώματα Σ1, Σ2 κινούνται πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο και συγκρούονται πλαστικά. Για να 
παραμείνει το συσσωμάτωμα που δημιουργείται κατά την κρούση ακίνητο πρέπει πριν την κρούση τα 
δύο σώματα να έχουν: 
α. αντίθετες ταχύτητες. 
β. αντίθετες ορμές. 
γ. ίσες κινητικές ενέργειες.   
δ. ίσες (διανυσματικά) ορμές.                                                                                                     (μονάδες 3)
                                                                                                                                          
 7.  ύο σφαίρες Α και   ίσων μαζών mA=mB=m κινούνται σε λείο οριζόντιο επίπεδο με ταχύτητες μέτρων 
υA=2υ και υB=υ αντίστοιχα. Οι σφαίρες συγκρούονται μετωπικά και ελαστικά. Αν με Κ (πριν), Κ (μετά), 

συμβολίσουμε τις κινητικές ενέργειες της μάζας   πριν και μετά την κρούση αντίστοιχα, τότε ισχύει: 
α. Κ (μετά)=Κ (πριν). 
β. Κ (μετά)=2Κ (πριν). 
γ. Κ (μετά)=3Κ (πριν). 
δ. Κ (μετά)=4Κ (πριν).                                                                                                           (μονάδες 3) 
                                                                                                              
8.  άλτε Σ στις σωστές και Λ στις λανθασμένες προτάσεις. 
α. Η πλαστική κρούση είναι ειδική περίπτωση ελαστικής κρούσης. 
β. Σκέδαση ονομάζεται κάθε φαινόμενο του μικρόκοσμου στο οποίο τα «συγκρουόμενα» σωματίδια 
αλληλεπιδρούν με σχετικά μικρές δυνάμεις για πολύ μικρό χρόνο. 
γ. Με κριτήριο τις διευθύνσεις που κινούνται τα σώματα πριν συγκρουστούν, οι κρούσεις διακρίνονται σε 
κεντρικές, έκκεντρες και πλάγιες. 
δ. Σε όλες τις μετωπικές κρούσεις δύο σωμάτων διατηρείται η μηχανική ενέργεια του συστήματος των 
σωμάτων.                                                                                                                                             (μονάδες 4) 

        
ΘΕΜΑ Β 
Β1. Μία σφαίρα Σ1 μάζας m1=m κινούμενη πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο με ταχύτητα μέτρου υ1 , 
συγκρούεται μετωπικά και ελαστικά με αρχικά ακίνητη σφαίρα Σ2 μάζας m2=2m. To ποσοστό μεταβολής 
του μέτρου της ορμής της σφαίρας Σ1 είναι: 
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Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση                                                                                                                    (Μον.  2)                                                                                                            
Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.                                                                                                               (Μον.   4) 

 
Β2. Ένα σώμα Σ1 μάζας m1= 2kg κινείται σε λείο οριζόντιο επίπεδο με ταχύτητα μέτρου υ1=6m/s και 
συγκρούεται πλαστικά με δεύτερο σώμα Σ2 μάζας m2, που κινείται αντίθετα με το Σ1 με ταχύτητα μέτρου 
υ2. Κατά την κρούση όλη η κινητική ενέργεια του συστήματος μετατρέπεται σε θερμική ενέργεια η οποία 
είναι ίση με 60J. Η μάζα m2 και το μέτρο της ταχύτητα υ2, του σώματος Σ2 είναι: 

α.  m2=3kg , υ2= 4m/s                                    β.  m2=4kg , υ2= 3m/s                        γ.  m2=2kg , υ2= 6m/s 
 
 
Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση                                                                                                                    (Μον.  2) 
Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.                                                                                                               (Μον.  4) 

Β3. Στην άκρη ενός κατακόρυφου ιδανικού νήματος μήκους L κρέμεται ένα σώμα Σ μάζας M. Η άλλη άκρη 
του νήματος είναι δεμένη σε οροφή. Ένα βλήμα μάζας m= M/9 κινούμενο οριζόντια με ταχύτητα μέτρου  

10 gL  σφηνώνεται ακαριαία στο σώμα Σ. Η μεταβολή του μέτρου της τάσης του νήματος ελάχιστα 

πριν και αμέσως μετά την κρούση είναι: 
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α.        T=0.                                                β.  T=mg.                                               γ.    T=11mg. 
Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση                                                                                                                    (Μον.  2) 
Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.                                                                                                               (Μον.  4) 

Β4.  ύο σώματα Σ1, Σ2 κινούνται πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο σε διευθύνσεις κάθετες μεταξύ τους. Το 
σώμα Σ1 μάζας m1 κινείται με ταχύτητα μέτρου υ1=4m/s. Το σώμα Σ2 έχει μάζα m2=3kg και ταχύτητα 
μέτρου υ2= 2m/s. Τα δύο σώματα συγκρούονται πλαστικά και το δημιουργούμενο συσσωμάτωμα κινείται 
με ταχύτητα μέτρου V=2m/s. Η μάζα του Σ1 είναι: 

α.      m1=2kg.                                                β.  m1=1kg.                                              γ.   m1=0,5kg. 
Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση                                                                                                                    (Μον.  2) 
Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.                                                                                                               (Μον.  5) 

 

 

ΘΕΜΑ Γ 
Σώμα μάζας m1 κινούμενο σε οριζόντιο επίπεδο συγκρούεται με ταχύτητα μέτρου υ1 = 15m/s κεντρικά και 
ελαστικά με ακίνητο σώμα μάζας m2. Η χρονική διάρκεια της κρούσης θεωρείται αμελητέα. 

 
Αμέσως μετά την κρούση, το σώμα μάζας m1 κινείται αντίρροπα με ταχύτητα μέτρου υ1′ = 9m/s. 
   

Γ1.Να προσδιορίσετε το λόγο των μαζών 1

2

m

m
.                                                                                              (Μον.  5) 

Γ2. Να βρεθεί το μέτρο της ταχύτητας του σώματος μάζας m2 αμέσως μετά την κρούση.                  (Μον.  7)                                                                                
Γ3. Να βρεθεί το ποσοστό της αρχικής κινητικής ενεργείας του σώματος μάζας m1 που μεταβιβάστηκε στο 
σώμα μάζας m2 λόγω της κρούσης.                                                                                                                 (Μον.  7) 
Γ4. Να υπολογίσει πόσο θα απέχουν τα σώματα όταν σταματήσουν.                                             (Μον.  6) 
Ο συντελεστής τριβής ολίσθησης μεταξύ του επιπέδου και κάθε σώματος είναι μ = 0,1.  ίνεται g = 10m/s2.                                                                                               
 
 
ΘΕΜΑ Δ 
 Σώμα Σ1 μάζας m1 = 1kg ισορροπεί κρεμασμένο από νήμα μήκους l = 1, 6m. Εκτρέπουμε το σώμα, ώστε το 
νήμα να σχηματίσει γωνιά θ με την αρχική του θέση και από την θέση αυτή το εκτοξεύουμε με αρχική 

ταχύτητα 0u , όπως στο σχήμα. Τη στιγμή που το νήμα γίνεται κατακόρυφο το Σ1 έχει ταχύτητα μέτρου 

υ1=8m/s και προσπίπτει κεντρικά και ελαστικά σε αρχικά ακίνητο σώμα Σ2 μάζας m2 =3kg. 
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Αμέσως μετά την κρούση το Σ2 ολισθαίνει σε οριζόντιο δάπεδο και αφού διανύσει διάστημα d = 1,75m 
προσκρούει σε αρχικά ακίνητο σώμα Σ3 μάζας m3 =1,5kg με αποτέλεσμα την δημιουργία 
συσσωματώματος. Το Σ3 είναι δεμένο στο ελεύθερο άκρο ιδανικού ελατηρίου σταθεράς k = 36N/m του 
οποίου το άλλο άκρο είναι ακλόνητα στερεωμένο. Το ελατήριο την στιγμή της κρούσης βρίσκεται στο 
φυσικό μήκος του και τα σώματα Σ2 και Σ3 παρουσιάζουν με το δάπεδο συντελεστή τριβής ολίσθησης 
μ=0,2. Να υπολογίσετε: 
Δ1. Tο  μέτρο της μεταβολής της ορμής του Σ1 εξαιτίας της κρούσης του με το Σ2.                               (Μον.  5)                 
Δ2. Την τάση του νήματος αμέσως μετά την κρούση του Σ1 με το Σ2.                                (Μον.  5) 
Δ3. Τη μέγιστη γωνία που θα διαγράψει το νήμα μετά την κρούση του Σ1 με το Σ2.                             (Μον.  5)                                                                        
Δ4. Την ενέργεια που χάθηκε στο περιβάλλον εξαιτίας της πλαστικής κρούσης.                                  (Μον.  5)                                                                                                         
Δ5. Την μέγιστη συσπείρωση του ελατηρίου                                                                                                 (Μον.  5) 
 ίνεται: g = 10m/s2. Η διάρκεια κάθε κρούσης να θεωρηθεί αμελητέα και οι διαστάσεις των σωμάτων 
αμελητέες. 
 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 
 

 

 

 


