
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄  ΛΥΚΕΙΟΥ 
  

Αντικείμενο: Κεφάλαιο 5 
  

Θέμα 1ο  
Α.  Στις παρακάτω προτάσεις να επιλέξετε τη σωστή απάντηση 

α. Ένα σώμα μάζας 3 Kg χτυπάει σε κατακόρυφο τοίχο με οριζόντια 
ταχύτητα 2m/s και  επιστρέφει με οριζόντια ταχύτητα μέτρου 1m/s. Η 
μεταβολή της ορμής του είναι: 

         i. 2 Kg·m/s,    ii. 3 Kg·m/s,   iii. 1 Kg·m/s,    iv.   6 Kg·m/s,    v.  9 
Kg·m/s.     

  
β. Κατά την ελαστική κρούση δύο σωμάτων: 

         i. η κινητική ενέργεια του συστήματος αυξάνεται. 
         ìi. η κινητική ενέργεια του συστήματος μειώνεται. 
         iii. η κινητική ενέργεια του κάθε σώματος μένει σταθερή. 
         iv. η κινητική ενέργεια του συστήματος μένει σταθερή. 
  

γ. Μια σφαίρα Α προσπίπτει με ταχύτητα υ πάνω σε ακίνητη σφαίρα Β 
ίσης μάζας. Αν η κρούση είναι κεντρική και ελαστική τότε η ταχύτητα 
της Α αμέσως μετά την κρούση είναι:  

      i. u,         ii. Μηδέν,         iii.  – u,         iv.  2u  
  
δ.  Τρεις σφαίρες Α, Β, Γ με μάζες m, m, 2m αντίστοιχα έχουν τα κέντρα 

τους στην ίδια ευθεία και ισορροπούν σε λείο οριζόντιο επίπεδο. 
Δίνεται στη  σφαίρα Α ταχύτητα υ προς τη Β. Αν όλες οι κρούσεις 
είναι ελαστικές πόσες κρούσεις θα γίνουν;  

            i. 1,        ii. 2,       iii.  3,      iv.  4 
  
ε.  Μία  βάρκα κινείται μέσα σε ποταμό, με τον άξονα της κάθετο στον 

άξονα του ποταμού, με τη βοήθεια της μηχανής της. Αν το ρεύμα του 
ποταμού την παρασύρει τότε θα φτάσει στην απέναντι όχθη:  

      i.  πιο γρήγορα από ότι αν δεν υπήρχε το ρεύμα του ποταμού.   
      ii. στον ίδιο χρόνο. 
      iii. πιο αργά. 
      iv. εξαρτάται από την ταχύτητα της βάρκας. 

            (μονάδες 8) 
  

Β. Οι παρακάτω γραφικές παραστάσεις της δεύτερης στήλης αναφέρονται 
στην κεντρική κρούση δύο σωμάτων. Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της 

 

 



πρώτης στήλης με τα διαγράμματα της δεύτερης. 
  

  
(μονάδες 8) 

  
Γ.  Να χαρακτηρίσετε τις πιο κάτω προτάσεις σαν σωστές ή λάθος. 
  

α. Σε κάθε κρούση η μεταβολή της ορμής του συστήματος είναι μηδέν. 
β. Σε κάθε κρούση η μεταβολή της ορμής του κάθε σώματος είναι μηδέν. 

     γ. Σε κάθε κρούση η μεταβολή της ορμής του κάθε σώματος είναι αντίθετη 
από τη μεταβολή της ορμής του άλλου. 

     δ. Σε κάθε κρούση η συνολική ταχύτητα του συστήματος μένει σταθερή. 
ε. Σε κάθε κρούση η μεταβολή της ταχύτητας του κάθε σώματος είναι 

αντίθετη από τη μεταβολή της ταχύτητας του άλλου. 
στ. Η μάζα ενός πυραύλου ελαττώνεται συνεχώς με αποτέλεσμα να 

ελαττώνεται και η προωστική δύναμη. 
ζ. Επειδή η ορμή του συστήματος πύραυλος – καυσαέρια διατηρείται 

σταθερή, όση δύναμη ασκούν τα καυσαέρια στον πύραυλο τόση 
δέχονται και από αυτόν. 

η. Μια ακίνητη χειροβομβίδα εκρήγνυται στο διάστημα οπότε κάθε στιγμή 
το κέντρο μάζας των θραυσμάτων θα βρίσκεται στο αρχικό κέντρο της 
χειροβομβίδας 

(μονάδες 9) 
  
Θέμα 2ο 
Α. Να κάνετε τις αντιστοιχίσεις 
             

MΑ = MΒ
 

  

Πλαστική κρούση 

  

            MΑ > MΒ
 

  

            MΑ << MΒ
  

-Η κρούση είναι όταν 



  
(μονάδες 6) 

Β. Να συμπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις 
Στη μηχανική με τον όρο κρούση εννοούμε τη ………………….. δύο 
σωμάτων που διαρκεί ……………. χρόνο και μεταξύ των σωμάτων 
αναπτύσσονται ………………                            ………………………
Στην ατομική και πυρηνική φυσική  η έννοια της κρούσεις περιλαμβάνει 
την ………………… των …………………… σωματιδίων που δεν 
έρχονται σε ……………  Το φαινόμενο της κρούσεις στο μικρόκοσμο 
ονομάζεται …………………..  Η κρούση στην οποία οι ταχύτητες των 
σωμάτων πριν την κρούση είναι παράλληλες λέγεται …………………..   
ενώ όταν έχουν διαφορετικές διευθύνσεις λέγονται ……………………… 

 (8 μονάδες) 
  
 Δ.  Στις παρακάτω προτάσεις να επιλέξετε τη σωστή απάντηση 

Από αεροπλάνο που κινείται οριζόντια με σταθερή ταχύτητα u ως προς το 
έδαφος, αφήνει μια βόμβα να πέσει.  
α) ο πιλότος βλέπει τη βόμβα να εκτελεί:  

1) οριζόντια βολή,    
2) κατακόρυφη βολή με αρχική ταχύτητα u,                       
3) ελεύθερη πτώση,             
4) άλλη 

β) Ένας παρατηρητής ακίνητος στο έδαφος βλέπει τη βόμβα να εκτελεί:  
1) οριζόντια βολή με αρχική ταχύτητα u                 
2) κατακόρυφη βολή με αρχική ταχύτητα u      
3) ελεύθερη πτώση        
4) άλλη 

(μονάδες 11) 
  
Θέμα 3ο 
Το καρότσι του σχήματος έχει μάζα 2m και το σώμα που ηρεμεί επάνω του 
έχει μάζα m. Ένα βλήμα μάζας mβ = m/2 κινείται οριζόντια με ταχύτητα uο 

σφηνώνεται στο σώμα αποκτώντας άμεσα κοινή ταχύτητα με αυτό. 

α) ελαστική
i) μετά την κρούση το 
σύστημα έχει χάσει ένα 
μέρος της ενέργειάς του

β) ανελαστική 
ii) η ορμή του συστήματος 
διατηρείται

γ) πλαστική

iii) μετά την κρούση το 
σύστημα διατηρεί την 
αρχική του κινητική 
ενέργεια

-
iv) μετά την κρούση 
δημιουργείται 
συσσωμάτωμα



   

 
   

Πόση θα είναι η μέγιστη συμπίεση του ελατηρίου και πόση θερμότητα 
ελευθερώθηκε κατά την κρούση; (Τριβές δεν υπάρχουν). Δίνεται η σταθερά 
του ελατηρίου Κ. 

(μονάδες 25) 
  
Θέμα 4ο 
Ένα σώμα μάζας m1 = 10 Kg κινείται με ταχύτητα u1 = 20 m/s πάνω σε λείο 

οριζόντιο επίπεδο και εκπέμπει ήχο συχνότητας f = 500Ηz από 
ενσωματωμένο μεγάφωνο. Εμπρός από το σώμα αυτό βρίσκεται δεύτερο 
ακίνητο σώμα μάζας m2 = 30 Kg.Τα δύο σώματα συγκρούονται ελαστικά. Να 

βρείτε:  
α) τη συχνότητα του ήχου που φτάνει στο δεύτερο σώμα πριν την κρούση. 
β) τις ταχύτητες των σωμάτων μετά την κρούση. 
γ) το ποσοστό της απώλειας της κινητικής ενέργειας του πρώτου σώματος. 
δ) την απόσταση των δύο σωμάτων 2 sec μετά την κρούση τους. 
ε) τη συχνότητα του ήχου που φτάνει στο δεύτερο σώμα μετά την κρούση. 
Δίνεται η ταχύτητα του ήχου uηχ =  340 m/s 

(μονάδες 25) 
  

Καλή επιτυχία 
  

  


