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ΕΡΓΑΣΙΑ 

ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ  

14/03/2020 

ΘΕΜΑ Α 
Στις παρακάτω ερωτήσεις 1-5 να γράψετε  στην κόλλα σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα 

σε κάθε αριθμό το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση: 

1. Μια κρούση λέγεται έκκεντρη όταν :  

(α) δεν ικανοποιεί την αρχή διατήρησης της ορμής.  

(β) δεν ικανοποιεί την αρχή διατήρησης της ενέργειας.  

(γ) οι ταχύτητες των κέντρων μάζας των σωμάτων που συγκρούονται είναι κάθετες.  

(δ) οι ταχύτητες των κέντρων μάζας των σωμάτων που συγκρούονται είναι παράλληλες. (Μον 4) 

2. Ένα σώμα Α μάζας m που κινείται με ταχύτητα υ συγκρούεται κεντρικά και ελαστικά με 

ακίνητο σώμα Β διπλάσιας μάζας. Οι ταχύτητες των σωμάτων Α και Β αμέσως μετά την κρούση 

έχουν :  

(α) ίδιες κατευθύνσεις.  

(β) αντίθετες κατευθύνσεις.  

(γ) κάθετες κατευθύνσεις.  

(δ) ίσα μέτρα και ίδιες φορές.                                                                                                   (Μον 4) 

3. Μια σφαίρα A μάζας m κινείται και συγκρούεται κεντρικά και ελαστικά με ακίνητη σφαίρα B 

ίσης μάζας. 

(α) Οι σφαίρες ανταλλάσσουν ταχύτητες. 

(β) Στη διάρκεια της κρούσης για το σύστημα των δυο σφαιρών διατηρείται η ορμή και δεν 

διατηρείται η μηχανική ενέργεια. 

(γ) Οι σφαίρες μετά την κρούση κινούνται με ίδιες φορές. 

(δ) Οι σφαίρες μετά την κρούση κινούνται με ίδιες ταχύτητες.                                              (Μον 4) 

4.  Σε μια πλαστική κρούση δεν ισχύει:  

(α) ο τρίτος νόμος του Νεύτωνα.  

(β) η αρχή διατήρησης της ορμής. 

(γ) η αρχή διατήρησης της ενέργειας.  

(δ) η διατήρηση της μηχανικής ενέργειας του συστήματος.                                                  (Μον 4) 

5. Δύο σώματα A και B με ίσες μάζες που κινούνται σε λείο οριζόντιο επίπεδο με αντίθετες 

ταχύτητες και συγκρούονται κεντρικά και ελαστικά.  

(α) Τα σώματα A και B πριν την κρούση έχουν ίσες ορμές.  

(β) H ορμή καθώς και η κινητική ενέργεια του συστήματος των σωμάτων A και B πριν την 

κρούση είναι μηδέν.  

(γ) τα σώματα A και B πριν την κρούση έχουν αντίθετες κινητικές ενέργειες.  

(δ) η ολική ορμή του συστήματος των σωμάτων A και B μετά την κρούση είναι μηδέν.   (Μον 4) 

6. Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο φύλλο απαντήσεων σας το γράμμα κάθε πρότασης 

και δίπλα σε κάθε γράμμα τη λέξη Σωστό για τη σωστή πρόταση και τη λέξη Λάθος για τη 

λανθασμένη.  
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(α) Σε όλες τις ανελαστικές κρούσεις οι διευθύνσεις των ταχυτήτων των σωμάτων που 

συγκρούονται, είναι παράλληλες.  

(β) Στην ανελαστική κρούση τα σώματα υφίστανται μόνιμη παραμόρφωση, ενώ στην ελαστική 

κρούση τα σώματα μετά το πέρας της κρούσης επανακτούν το αρχικό φυσικό τους σχήμα.  

(γ)  Κατά την κρούση δύο σωμάτων η κινητική ενέργεια του συστήματος πάντα διατηρείται. 

(δ) Όταν η ορμή ενός σώματος είναι μηδέν τότε και η κινητική του ενέργεια θα είναι μηδέν. 

(ε) Όταν μια σφαίρα μικρής μάζας προσκρούει ελαστικά και κάθετα στην επιφάνεια ενός τοίχου, 

ανακλάται με ταχύτητα ίδιου μέτρου και αντίθετης φοράς από αυτή που είχε πριν από την 

κρούση.                                                                                                                                      (Μον 5) 

ΘΕΜΑ Β 

1. .  Δύο σώματα, το Α με μάζα m
1 

και το Β με μάζα m
2
, είναι διαρκώς σε επαφή και κινούνται σε 

λείο οριζόντιο επίπεδο με την ίδια ταχύτητα υ. Τα σώματα συγκρούονται κεντρικά με σώμα Γ μάζας 

4m
1
, το οποίο αρχικά είναι ακίνητο. 

 

 

 

 

 

Μετά την κρούση το Α σταματά, ενώ το Β κολλάει στο Γ και το συσσωμάτωμα αυτό κινείται με 

ταχύτητα υ/3. Τότε θα ισχύει: 
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Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.                                                                                         Μονάδες 2 

Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.                                                                                              Μονάδες 4 

 

2. Ένα σώμα Α μάζας Μ είναι ακίνητο σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Ένα άλλο σώμα Β μάζας m, που 

κινείται στο ίδιο οριζόντιο επίπεδο συγκρούεται πλαστικά κεντρικά με το σώμα A. Αν μετά την 

κρούση το συσσωμάτωμα έχει το 1/3 της κινητικής ενέργειας που είχε ελάχιστα πριν την κρούση, 

τότε μεταξύ των μαζών των σωμάτων ισχύει η σχέση:  

       α. M/m=6          β. M/m=2        γ. M/m=3             

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.                                                                                         Μονάδες 2 

Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.                                                                                              Μονάδες 4 

                                         

3. Μια μικρή σφαίρα μάζας m1 συγκρούεται μετωπικά και ελαστικά με ακίνητη μικρή σφαίρα 

μάζας m2. Μετά την κρούση οι σφαίρες κινούνται με αντίθετες ταχύτητες ίσων μέτρων. Ο λόγος 

των μαζών m1/m2 των δύο σφαιρών είναι: 

α. ½    β. 3   γ. 1/3   δ. 2 

 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.                                                                                         Μονάδες 2 

Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.                                                                                              Μονάδες 4 
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4. Δύο σώματα Α και Β με μάζες m
A 

και m
B
, αντίστοιχα, συγκρούονται μετωπικά. Οι ταχύτητές τους 

πριν και μετά την κρούση, σε συνάρτηση με το χρόνο φαίνονται στο παρακάτω διάγραμμα.  
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Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.                                                                                         Μονάδες 2 

Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.                                                                                              Μονάδες 5 

 

 

ΘΕΜΑ Γ 
Αρχικά η σφαίρα m1 βρίσκεται ακίνητη και το νήμα σε κατακόρυφη θέση. Εκτρέπουμε τη σφαίρα 

μάζας m1 = m από την αρχική της θέση ώστε το νήμα μήκους l = 1,6m να σχηματίζει με την 

κατακόρυφο γωνία φ = 60ο και την αφήνουμε ελεύθερη. Όταν αυτή περάσει από την αρχική της 

θέση ισορροπίας συγκρούεται ελαστικά με ακίνητο σώμα μάζας m2 = 3m που βρισκόταν πάνω σε 

οριζόντιο επίπεδο με τριβές. Το σώμα m2 μετά την κρούση, αφού διανύσει διάστημα S 

σταματάει. Να βρεθούν: 

Γ1. Το μέτρο της ταχύτητας u1 του σώματος μάζας m1 ελάχιστα πριν την κρούση.                   (Μον 5) 

Γ2. Το συνημίτονο της τελικής γωνίας απόκλισης θ που θα σχηματίσει το νήμα με την κατακόρυφο 

μετά την ελαστική κρούση.                                                                                                           (Μον 5) 

Γ3. Η δύναμη που ασκεί η σφαίρα στο σώμα αν η διάρκεια της κρούσης είναι 0,01s.             (Μον 5) 

Γ4. Το διάστημα S μέχρι να σταματήσει το σώμα m2.                                                                 (Μον 5) 

Γ5. Το ποσοστό απώλειας της κινητικής ενέργειας του m1 κατά την κρούση.                           (Μον 5) 

Δίνονται ο συντελεστής τριβής ολίσθησης μεταξύ σώματος και επιπέδου μολ = 0,2και η 

επιτάχυνση της βαρύτητας g=10m/s2. 

ΘΕΜΑ Δ 
Σώμα, Σ1, μάζας m=1,5kg αφήνεται να ολισθήσει χωρίς τριβή από την κορυφή Α ενός 

κατακόρυφου τεταρτοκυκλίου ακτίνας R=1,8m. Το σώμα αυτό όταν φτάνει στο σημείο Δ του 

τεταρτοκυκλίου, συγκρούεται κεντρικά και ελαστικά με ακίνητο σώμα Σ2, μάζας Μ=3kg, το οποίο 

κρέμεται από αβαρές νήμα μήκους L=1,6m. Mετά την κρούση το Σ1 συνεχίζει στο οριζόντιο 
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επίπεδο με το οποίο όμως παρουσιάζει τριβές, και σταματάει στο σημείο Γ όπου ΔΓ=S=2m. Το 

σώμα Σ1 δεν συγκρούεται ξανά με το σώμα Σ2.  

Να υπολογιστούν:  

Δ1. Η ταχύτητα του σώματος Σ1 όταν φτάνει στο σημείο Δ, μόλις πριν την κρούση.               (Μον 5) 

Δ2. Η μέγιστη γωνία εκτροπής του νήματος από την κατακόρυφο μετά την κρούση.              (Μον 5) 

Δ3. Ο συντελεστής τριβής μεταξύ του σώματος Σ1 και του οριζοντίου επιπέδου ΔΓ.               (Μον 5) 

Δ4. H τάση του νήματος αμέσως μετά την κρούση και πριν αρχίσει το νήμα να εκτρέπεται από την 

κατακόρυφη θέση.                                                                                                                         (Μον 5) 

Δ5. Το ποσοστό της αρχικής μηχανικής ενέργειας του σώματος Σ1 στο σημείο Α, που μεταβιβάστηκε 

στο σώμα Σ2 λόγω κρούσης.                                                                                                         (Μον 5) 

Δίνεται g=10m/s2. 


