
1

ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
25/12/2016

ΘΕΜΑ 1
Στις παρακάτω ερωτήσεις 1 - 7 να γράψετε  στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα σε κάθε
αριθμό το γράµμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση:
Α1. Σε κάθε κρούση ισχύει
α. η αρχή διατήρησης της µηχανικής ενέργειας.
β. η αρχή διατήρησης της ορµής.
γ. η αρχή διατήρησης του ηλεκτρικού φορτίου.
δ. όλες οι παραπάνω αρχές.

Εσπερ. 2002
Α2. Σε μια κρούση δύο σφαιρών
α. το άθροισμα των κινητικών ενεργειών των σφαιρών πριν από την κρούση είναι πάντα ίσο με το
άθροισμα των κινητικών ενεργειών τους μετά από την κρούση.
β. οι διευθύνσεις των ταχυτήτων των σφαιρών πριν και μετά από την κρούση βρίσκονται πάντα στην ίδια
ευθεία.
γ. το άθροισμα των ορμών των σφαιρών πριν από την κρούση είναι πάντα ίσο με το άθροισμα των ορμών
τους μετά από την κρούση.
δ. το άθροισμα των ταχυτήτων των σφαιρών πριν από την κρούση είναι πάντα ίσο με το άθροισμα των
ταχυτήτων τους μετά από την κρούση.

Εσπερ. 2006

Α3. Μια ανελαστική κρούση μεταξύ δύο σωμάτων χαρακτηρίζεται ως πλαστική όταν
α. η ορμή του συστήματος δεν διατηρείται.
β. τα σώματα μετά την κρούση κινούνται χωριστά.
γ. η ολική κινητική ενέργεια του συστήματος διατηρείται.
δ. οδηγεί στη συγκόλληση των σωμάτων, δηλαδή στη δημιουργία συσσωματώματος.

Ομογ. 2007

Α4. Σώμα μάζας m κινείται οριζόντια με ταχύτητα μέτρου υ. Στην πορεία συγκρούεται μετωπικά με άλλο
σώμα και επιστρέφει κινούμενο με ταχύτητα μέτρου 2υ. Το μέτρο της μεταβολής της ορμής του είναι
α. 0.
β. mυ.
γ. 2mυ.
δ. 3mυ.

Επαν. Ημερ. 2007
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Α5. Σε μια ελαστική κρούση δύο σωμάτων
α. ένα μέρος της κινητικής ενέργειας μετατρέπεται σε θερμική.
β. η ορμή κάθε σώματος παραμένει σταθερή.
γ. η κινητική ενέργεια του συστήματος παραμένει σταθερή.
δ. η κινητική ενέργεια του συστήματος ελαττώνεται.

Α6. Σε μία πλαστική κρούση
α. δε διατηρείται η ορμή.
β. η τελική κινητική ενέργεια του συστήματος είναι μεγαλύτερη της αρχικής.
γ. η κινητική ενέργεια του συστήματος διατηρείται.
δ. η αρχική κινητική ενέργεια του συστήματος είναι μεγαλύτερη της τελικής.

Επαν. Ημερ. 2011

Α7. Σφαίρα Σ1 συγκρούεται μετωπικά και ελαστικά με ακίνητη σφαίρα Σ2 τετραπλάσιας μάζας. Μετά την
κρούση
α. η σφαίρα Σ παραμένει ακίνητη.
β. η σφαίρα Σ1 συνεχίζει να κινείται στην ίδια κατεύθυνση.
γ. όλη η κινητική ενέργεια της σφαίρας Σ1 μεταφέρθηκε στη σφαίρα Σ2.
δ. ισχύει Δp = − Δp , όπου Δp , Δp οι μεταβολές των ορμών των δύο σφαιρών.

Επαν. Ημερ. 2014
Α8. Να γράψετε στο τετράδιο σας το γράμμα κάθε πρότασης και δίπλα σε κάθε γράμμα τη λέξη Σωστό, για
τη σωστή πρόταση, και τη λέξη Λάθος, για τη λανθασμένη.
1. Κατά την πλαστική κρούση δύο σωμάτων η μηχανική ενέργεια του συστήματος παραμένει σταθερή.
2. Έκκεντρη ονομάζεται η κρούση στην οποία οι ταχύτητες των κέντρων μάζας των σωμάτων που
συγκρούονται είναι παράλληλες.
3. Όταν μια σφαίρα προσκρούει ελαστικά σε ένα τοίχο, τότε πάντα ισχύει 'υ =υ (υ η ταχύτητα της
σφαίρας πριν την κρούση, 'υ η ταχύτητα της σφαίρας μετά την κρούση).
4. Κατά τη πλαστική κρούση δύο σωμάτων πάντα ισχύει πρινp

 = άμετp
 ( πρινp

 η ορμή του συστήματος πριν
την κρούση, άμετp

 η ορμή του συστήματος μετά την κρούση).
5. Κατά την κρούση δύο σωμάτων η κινητική ενέργεια του συστήματος πάντα διατηρείται.
6. Σώμα Α συγκρούεται ελαστικά και κεντρικά με ακίνητο αρχικά σώμα Β που έχει την ίδια μάζα με το Α.
Τότε η ταχύτητα του Α μετά την κρούση μηδενίζεται.

ΘΕΜΑ 2
Β1. 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
2

1

m
m των

δύο σφαιρών είναι

α. 1. β.
3
1 . γ.

2
1 .

Ημερ. 2004

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.

Β2. Σώμα μάζας m, το οποίο έχει κινητική ενέργεια Κ, συγκρούεται πλαστικά με σώμα μάζας 4m. Μετά
την κρούση, το συσσωμάτωμα μένει ακίνητο. Η μηχανική ενέργεια που χάθηκε κατά την κρούση, είναι
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α.
4
5 K. β. Κ. γ.

4
7 K.

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.

Β3. Σφαίρα Σ
1

κινούμενη προς ακίνητη σφαίρα Σ
2
, ίσης μάζας με την Σ

1
, συγκρούεται μετωπικά και

ελαστικά με αυτήν. Το ποσοστό της αρχικής κινητικής ενέργειας της Σ
1

που μεταβιβάζεται στη Σ
2

κατά την

κρούση είναι
α. 50%. β. 100%. γ. 75%.

Επαν. Ημερ. 2006

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Nα δικαιολογήσετε την επιλογή σας.

Β4. Ένα αυτοκίνητο Α μάζας Μ βρίσκεται σταματημένο σε κόκκινο φανάρι. Ένα άλλο αυτοκίνητο Β μάζας
m, ο οδηγός του οποίου είναι απρόσεκτος, πέφτει στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου Α. Η κρούση

θεωρείται κεντρική και πλαστική. Αν αμέσως μετά την κρούση το συσσωμάτωμα έχει το
3
1 της κινητικής

ενέργειας που είχε αμέσως πριν την κρούση, τότε θα ισχύει:

α. .
M
m

6
1
 β. .

M
m

2
1
 γ. .

M
m

3
1


Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.

Β5. . Σώμα μάζας mΑ κινείται σε λείο οριζόντιο επίπεδο με ταχύτητα μέτρου υΑ και συγκρούεται
κεντρικά και πλαστικά με ακίνητο σώμα μάζας mΒ = 2mΑ. Η μεταβολή της κινητικής ενέργειας του
συστήματος των δύο σωμάτων, η οποία παρατηρήθηκε κατά την κρούση, είναι

α. ΔΚ =
6

2
ΑAυm . β. ΔΚ =

3

2
ΑAυm . γ. ΔΚ =

3
2 2

ΑAυm

Ημερ. 2009

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.

ΘΕΜΑ 3

Ένα σώμα Σ
1

με μάζα m
1
=1kg κινείται με ταχύτητα υ

1
=10
s
m

σε λείο οριζόντιο επίπεδο και κατά μήκος του

άξονα x΄x, όπως φαίνεται στο σχήμα.
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Το σώμα Σ
1

συγκρούεται κεντρικά και ελαστικά με ακίνητο σώμα Σ
2

μάζας m
2
=3kg που βρίσκεται στο ίδιο

οριζόντιο επίπεδο με το Σ
1.

Η διάρκεια της κρούσης θεωρείται αμελητέα και η φορά της ταχύτητας υ
1

θετική. Να υπολογίσετε:
α. την ταχύτητα του Σ1 μετά την κρούση.
β. την ταχύτητα του Σ2 μετά την κρούση.
γ. την κινητική ενέργεια του συστήματος των δύο σωμάτων μετά την κρούση τους.
δ. την αλγεβρική τιμή της μεταβολής της ορμής του σώματος Σ1, λόγω της κρούσης.

Ομογ. 2010

ΘΕΜΑ 4
Σώμα Σ1 με μάζα m1=1kg και ταχύτητα 1υ

 κινείται σε οριζόντιο επίπεδο και κατά μήκος του άξονα x΄x
χωρίς τριβές, όπως στο σχήμα. Το σώμα Σ1 συγκρούεται με σώμα Σ2 μάζας m2=3kg που αρχικά είναι
ακίνητο. Η κρούση οδηγεί στη συγκόλληση των σωμάτων.

α. Να δικαιολογήσετε γιατί το συσσωμάτωμα που προκύπτει από τη συγκόλληση θα συνεχίσει να κινείται
κατά μήκος του άξονα x΄x.
β. Να εξηγήσετε γιατί η θερμοκρασία του συσσωματώματος θα είναι μεγαλύτερη από την αρχική κοινή
θερμοκρασία των δύο σωμάτων.

γ. Να υπολογίσετε το λόγο
1

2

Κ
Κ όπου Κ2 η κινητική ενέργεια του συσσωματώματος και Κ1 η κινητική

ενέργεια του σώματος Σ1 πριν την κρούση.

δ. Να δικαιολογήσετε αν ο λόγος
1

2

Κ
Κ μεταβάλλεται ή όχι στην περίπτωση που το σώμα μάζας m1 κινείτο

με ταχύτητα διπλάσια της υ1.
Επαν. Εσπερ. 2004

ΘΕΜΑ 5

Σώμα μάζας m
1

κινούμενο σε οριζόντιο επίπεδο συγκρούεται με ταχύτητα μέτρου υ
1
=15
s
m κεντρικά και

ελαστικά με ακίνητο σώμα μάζας m
2
. Η χρονική διάρκεια της κρούσης θεωρείται αμελητέα.

Αμέσως μετά την κρούση, το σώμα μάζας m
1

κινείται αντίρροπα με ταχύτητα μέτρου '
1υ = 9

s
m .

α. Να προσδιορίσετε το λόγο των μαζών
2

1

m
m .

β. Να βρεθεί το μέτρο της ταχύτητας του σώματος μάζας m
2

αμέσως μετά την κρούση.
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γ. Να βρεθεί το ποσοστό της αρχικής κινητικής ενέργειας του σώματος μάζας m
1

που

μεταβιβάστηκε στο σώμα μάζας m
2

λόγω της κρούσης.

δ. Να υπολογισθεί πόσο θα απέχουν τα σώματα όταν σταματήσουν.
Ο συντελεστής τριβής ολίσθησης μεταξύ του επιπέδου και κάθε σώματος είναι μ=0,1.

Δίνεται g=10 2s
m .

Ημερ. 2008


