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ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 2 

1) Στο διπλανό διάγραμμα παρουσιάζεται η ταχύτητα ενός σώματος μάζας m = 100 g λόγω 
σύγκρουσης με δεύτερο σώμα. Η 
σύγκρουση διαρκεί χρονικό διάστημα 1s 
και εξαιτίας της, το σώμα επιβραδύνεται. 
Τα σώματα κινούνται στην ίδια ευθεία 
πριν και μετά την σύγκρουση. Θεωρήστε 
ότι η δύναμη που δέχθηκε γι'  αυτό το 
χρονικό διάστημα το σώμα είναι 
σταθερή.  
Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. Το 
μέτρο της δύναμης που δέχθηκε το σώμα 
κατά την κρούση είναι:     

 α. 1Ν    β. 5Ν      γ. 15Ν  
      Β) Δικαιολογήστε 

 
2)  Ένα μπαλάκι μάζας m αφήνεται να πέσει από ύψος h1 από την επιφάνεια του εδάφους. Αφού 

χτυπήσει στο έδαφος αναπηδά κατακόρυφα και φτάνει σε ύψος h1 από την επιφάνεια του 
εδάφους. Η χρονική διάρκεια της πρόσκρουσης είναι Δt.   

Α) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση. Η μέση συνισταμένη δύναμη που ασκείται στο μπαλάκι 
κατά τη διάρκεια της πρόσκρουσης είναι:    

  
        Β) Δικαιολογήστε 
 
3)  Ένα συμπαγές σώμα κινείται με κάποια ταχύτητα και όταν πέσει πάνω σε έναν ακλόνητο 

τοίχο και ενσωματωθεί σε αυτόν, η παραγόμενη θερμότητα είναι Q.   
Αν το ίδιο σώμα προσκρούσει στον ίδιο τοίχο με τη μισή ταχύτητα, τότε η θερμική ενέργεια 
που θα απελευθερωθεί θα είναι:    

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.    
 α. Q    β. Q/2   γ. Q/4   
       Β) Δικαιολογήστε 
 

4)  Ένα συμπαγές σώμα κινείται με κάποια ταχύτητα και όταν συγκρουστεί πλαστικά με ένα 
δεύτερο ακίνητο και όμοιο σώμα, τότε η αύξηση της θερμικής ενέργειας στο σύστημα των 
σωμάτων είναι Q. Αν το άλλο σώμα δεν ήταν ακίνητο, αλλά κινούταν με ταχύτητα ίδιου 
μέτρου και αντίθετης κατεύθυνσης, τότε η αύξηση της θερμικής ενέργειας στο σύστημα των 
σωμάτων θα ήταν:   

Α)     Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.     
 α.    2Q.      β. 4Q      γ. 8Q.  

Β) Δικαιολογήστε 
 

5)  Οβίδα αρχικά ακίνητη σπάει ακαριαία λόγω έκρηξης σε δύο κομμάτια Α και Β. Η μάζα του 
κομματιού Β είναι διπλάσια από τη μάζα του Α.   
Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση και να δικαιολογήσετε : 
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 Ο λόγος των κινητικών ενεργειών ΚA/ΚB των δύο κομματιών αμέσως μετά την έκρηξη είναι 
     

                             α. 1     β. 2     γ. 1/2   
 

6)  Ένα φορτηγό με μάζα Μ και ταχύτητα υ και ένα επιβατηγό αυτοκίνητο με μάζα m1 = Μ/4 και 
ταχύτητα υ1=2υ κινούνται σε αντίθετες κατευθύνσεις πάνω σε οριζόντιο μονόδρομο, 
πλησιάζοντας το ένα το άλλο. Τα οχήματα συγκρούονται μετωπικά και πλαστικά 
δημιουργώντας συσσωμάτωμα.  
 Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.    

         Η συνολική ορμή του συσσωματώματος αμέσως μετά την κρούση, έχει μέτρο        
 α. 2Μυ     β. Μυ/2    γ. Μυ   

 
7)  Ένας πύραυλος αποτελείται από δύο τμήματα ίσης μάζας m. Κάποια στιγμή ενώ ο                    
πύραυλος κινείται κατακόρυφα προς τα πάνω με σταθερή ταχύτητα ν  με ειδικό μηχανισμό το ένα 
τμήμα αποκολλάται από το άλλο. Η χρονική διάρκεια της αποκόλλησης θεωρείται αμελητέα. Μετά 
την αποκόλληση το πάνω τμήμα συνεχίζει να κινείται κατακόρυφα προς τα πάνω με ταχύτητα 
μέτρου 3v/2. Η επιτάχυνση της βαρύτητας θεωρείται σταθερή και ίση με g  
 Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: Το κάτω τμήμα θα σταματήσει στιγμιαία για πρώτη φορά μετά 
από χρόνο Δt όπου:     

α.  Δt είναι ο χρόνος που χρειάζεται για να φτάσει στο έδαφος το άλλο τμήμα. 
   
β. Δt=v/2g    

 γ. Δt=v/4g    
     

8)  Δυο αμαξάκια Α και Β με μάζες 2 kg και 6 kg αντίστοιχα κινούνται αντίθετα σε λείο 
οριζόντιο επίπεδο και συγκρούονται πλαστικά. Θεωρούμε τη διάρκεια της κρούσης αμελητέα. Αν 
τα μέτρα των ταχυτήτων τους ακριβώς πριν από την κρούση ήταν 8 m/s και 2 m/s αντίστοιχα:   
 Α) Να βρεθεί το μέτρο της ταχύτητας του συσσωματώματος αμέσως μετά την κρούση.    

Β) Να κάνετε, στο ίδιο διάγραμμα, τόσο για κάθε σώμα όσο και για το συσσωμάτωμα τη 
γραφική παράσταση της ορμής τους ως συνάρτηση του χρόνου. Στο διάγραμμα να 
απεικονίζεται η κατάσταση τόσο πριν όσο και μετά την κρούση.   

 Γ) Η μείωση της κινητικής ενέργειας του συστήματος λόγω της κρούσης είναι:     
 α. 75 J    β. 76 J    γ. 12 J   

 
9)  Βλήμα Σ1. μάζας m1, που κινείται στη θετική κατεύθυνση του άξονα x'x με ταχύτητα μέτρου 
υ συγκρούεται με σώμα Σ2 μάζας m2. Το συσσωμάτωμα που προκύπτει μένει ακίνητο στο σημείο 
της σύγκρουσης.   
 Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.     
 Η μεταβολή της ορμής του σώματος Σ2 κατά την κρούση έχει αλγεβρική τιμή:    
 α. – m2υ     β.  m1υ     γ. 0  

     
10)  Σώμα Σ1 μάζας m που κινείται προς τη θετική κατεύθυνση του άξονα x'x, με ταχύτητα μέτρου 
υ συγκρούεται πλαστικά με ακίνητο σώμα Σ2 τριπλάσιας μάζας. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.  
Η μεταβολή της ορμής του σώματος Σ1 κατά την κρούση έχει μέτρο.  
                               α. mυ/4    β. 3mυ/4    γ. 0  

 
11)  Σώμα Σ1 μάζας m1 που κινείται με ταχύτητα μέτρου os συγκρούεται πλαστικά με σώμα Σ2 
μάζας  m2 = 2m1 το οποίο κινείται σε αντίθετη κατεύθυνση με ταχύτητα μέτρου υ2. Το 
συσσωμάτωμα που προκύπτει παραμένει ακίνητο μετά την κρούση. Να επιλέξετε τη σωστή 
απάντηση.    
Αν K1 και Κ2 οι κινητικές ενέργειες των σωμάτων Σ1 και Σ2 πριν την κρούση, ο λόγος τους Κ1/Κ2 θα 
έχει τιμή   
                                              α. 1/2    β. 2     γ. 1  
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12)  Δύο σφαίρες Α και Β, που θεωρούνται υλικά σημεία, κινούνται πάνω σε λείο οριζόντιο 
δάπεδο, με αντίθετη φορά, και συγκρούονται πλαστικά 
δημιουργώντας συσσωμάτωμα. Εξαιτίας της κρούσης οι ορμές των 
δύο σφαιρών μεταβάλλονται.    
 Αν ΔpA,  ΔpΒ είναι οι αλγεβρικές τιμές των μεταβολών ορμής των 
δύο σφαιρών ισχύει:    

α. ΔpA=ΔpΒ    β. ΔpA = - ΔpΒ   

Α) Να επιλέξετε τη σωστή σχέση.  
B) Δικαιολογήστε 
 

13)  Ένα βαγόνι Α με μάζα m συγκρούεται με ένα δεύτερο ακίνητο βαγόνι Β ίσης μάζας και μετά τη 
σύγκρουση τα δύο βαγόνια κινούνται μαζί ως ένα σώμα.   
Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: Αν ΚA είναι η κινητική ενέργεια του βαγονιού Α και ΚΣ η 
κινητική ενέργεια του συσσωματώματος, τότε ισχύει:    
 α. ΚΣ = ΚΑ     β. ΚΣ = 2ΚΑ     γ. ΚΑ =ΚΑ/2  
Β) Δικαιολογήστε 

 
14)  Ένα μπαλάκι του τένις, μάζας m = 100 g. κινείται οριζόντια με ταχύτητα υ = 10 m/s και 
συγκρούεται με κατακόρυφο τοίχο, οπότε ανακλάται και επιστρέφει με επίσης οριζόντια ταχύτητα 
ίδιου μέτρου.   
 Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.     

Αν η επαφή της μπάλας με τον τοίχο διαρκεί χρονικό διάστημα Δt = 0,1 s, τότε η μέση 
οριζόντια δύναμη που ασκεί ο τοίχος στη μπάλα κατά τη διάρκεια της επαφής:   

 α. έχει μέτρο μηδέν    
β. έχει μέτρο 20 Ν και φορά προς τον τοίχο   
γ. έχει μέτρο 10Ν και φορά από τον τοίχο προς τη μπάλα.   
δ. έχει μέτρο 20 Ν και φορά από τον τοίχο προς τη μπάλα.  
Β) Δικαιολογήστε 
 

15)  Δύο σώματα με μάζες m και 2m κινούνται στην ίδια ευθεία, με ταχύτητες που έχουν μέτρο 3υ 
και υ αντίστοιχα, με αντίθετες φορές. Τα σώματα συγκρούονται πλαστικά δημιουργώντας 
συσσωμάτωμα. Το μέτρο της μεταβολής της ορμής του σώματος μάζας m ισούται με:    
 α. 8mυ/3     β. 10mυ/3     γ. -3mυ  

 
16)  Ένα σώμα είναι αρχικά ακίνητο. Το σώμα εκρήγνυται και χωρίζεται σε δύο κομμάτια με μάζες 
m1=m2.  

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. Για τα μέτρα της μεταβολής της ορμής και τις 
μεταβολές της κινητικής ενέργειας ισχύει:   

  
  
  
17)  Σφαίρα Σ1 με μάζα m1 = 2 kg κινείται πάνω σε λείο οριζόντιο δάπεδο με ταχύτητα 
μέτρου υ1=6m/s. Η σφαίρα Σ1 συγκρούεται με 
ακίνητη σφαίρα Σ2 μάζας m2 = 4 kg. Μετά τη 
κρούση η σφαίρα μάζας m1 έχει ταχύτητα 
μέτρου  2 m/s με φορά προς τα αριστερά. Όλες 
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οι ταχύτητες πριν και μετά την κρούση έχουν την ίδια διεύθυνση.   
Α) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση.   
Αν Κολ είναι η ολική κινητική ενέργεια των δυο σφαιρών πριν την κρούση και Κολ' είναι η ολική 
κινητική τους ενέργεια μετά την κρούση, θα ισχύει:   

 α.  Κολ >  Κολ'   β. Κολ =  Κολ'   γ. Κολ  <  Κολ'   
Β) Δικαιολογήστε 
 
18) Τα αμαξίδια του σχήματος έχουν την ίδια μάζα (m) και συγκρατούνται ακίνητα μέσω 
ενός νήματος, δεδομένου ότι το αβαρές ελατήριο που βρίσκεται ανάμεσα τους είναι 
συσπειρωμένο.  

 Κάποια στιγμή κόβουμε το νήμα και τα αμαξίδια αρχίζουν να κινούνται χωρίς τριβές.     

 
        Έστω x2 = 3x1 και t1 = 2s, ο χρόνος που κάνει το αμαξίδιο A1 να φτάσει στο Κ.    
 Ο χρόνος t2 που κάνει το αμαξίδιο Α2 να φτάσει στο Μ είναι ίσος με.    
 α. t2 = 2 s     β. t2 = 4 s     γ.t2 = 6 s  
      Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να δικαιολογήσετε 
 

   
19) Ένα βαγόνι Β1 μάζας m1 = 30000 kg κινείται με ταχύτητα μέτρου υ1 = 4 m/s και πέφτει 
σε άλλο ακίνητο βαγόνι Β2. Αμέσως μετά τη σύγκρουση, το Β2 κινείται με ταχύτητα μέτρου 
υ2' = 3 m/s, ενώ το Β1 αναστρέφει την κίνηση του και κινείται με ταχύτητα μέτρου υ1' = 1 m/s.  
Η μάζα του Β2 είναι ίση με.   

 α. 30000 kg    β. 40000 kg    γ. 50000 kg  
          Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να δικαιολογήσετε 
 


