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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ 

23-01-2021 

ΘΕΜΑ Α  (Μονάδες 25) 

 

Α1. Ποιο από τα ακόλουθα σώματα έχει τη μεγαλύτερη ορμή: 

α. Αυτοκίνητο 700 Kg που κινείται με ταχύτητα 0,01 m/s. 

β. Φορτηγό 4000 Kg που είναι ακίνητο. 

γ. Μάζα 1000 g με ταχύτητα 20 m/s. 

δ. Μάζα 0,2 Kg με ταχύτητα 100000 cm/s. 

(Μονάδες 5) 

 

Α2. Σε κάθε κρούση ισχύει: 

α. Η αρχή διατήρησης της μηχανικής ενέργειας. 

β. Η αρχή διατήρησης του ηλεκτρικού φορτίου. 

γ. Η αρχή διατήρησης της ορμής. 

δ. Όλες οι παραπάνω αρχές. 

(Μονάδες 5) 

 

Α3. Δύο σώματα, που αποτελούν μονωμένο σύστημα, είναι αρχικά ακίνητα. Τα σώματα 

αλληλεπιδρούν. Οι ορμές που θα αποκτήσουν τα σώματα έχουν το ίδιο μέτρο: 

α. όταν έχουν ίσες μάζες, 

β. πάντοτε, 

γ. ποτέ, 

δ. μόνο όταν η αλληλεπίδραση διαρκεί πολύ λίγο. 

(Μονάδες 5) 

 

Α4. Δύο σώματα που αποτελούν μονωμένο σύστημα κινούνται με ορμές 1 
p  και 2

p . Τα 

σώματα αλληλεπιδρούν και αποκτούν ορμές '
1

p και '
2

p . Τότε: 

α. 1 2Δp = Δp .                                                                  β. 1 1 2 2p + p' = p + p ' 

γ. 1 1 2 2p = p'  και  p = p '.                                                      δ. 1 2
Δp = - Δp  

(Μονάδες 5) 
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Α5. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα 
στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή 
τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη. 

 

α. Ελαστική ονομάζουμε κάθε κρούση όπου ισχύει η αρχή διατήρησης της ορμής. 

β. Ελαστική ονομάζουμε την κρούση στην οποία η ολική κινητική ενέργεια ενός 

μονωμένου συστήματος πριν την κρούση είναι ίση με την αντίστοιχη μετά την κρούση. 

γ. Ανελαστική ονομάζουμε την κρούση κατά την οποία παρατηρείται μείωση της 

κινητικής ενέργειας του συστήματος. 

δ. Ανελαστική ονομάζουμε την κρούση στην οποία έχουμε μείωση της ορμής του 

συστήματος. 

ε. Στην ελαστική κρούση δύο σφαιρών η μεταβολή της κινητικής ενέργειας της μίας 

σφαίρας είναι αντίθετη με τη μεταβολή της κινητικής ενέργειας της άλλης σφαίρας. 

(Μονάδες 5) 

 

ΘΕΜΑ B  (Μονάδες 25) 

 

B1. Μια μικρή σφαίρα μάζας m1 που κινείται με ταχύτητα υ1 συγκρούεται μετωπικά με 

ακίνητη μικρή σφαίρα μάζας m2. Μετά την κρούση οι σφαίρες κινούνται 

με αντίθετες ταχύτητες ίσων μέτρων υ = 1
υ

2
. Ο λόγος των μαζών 1

2

m

m
 

των δύο σφαιρών είναι: 

 α. 1.                              β. 
1

2
.                    γ. 

1

3
. 

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

 (Μονάδες 8) 

 

B2. Μικρό σφαιρίδιο μάζας m εκτελεί ομαλή κυκλική κίνηση με γραμμική ταχύτητα μέτρου 

υ και περίοδο T. Σε χρονική διάρκεια Δt = 
Τ

2
, η μεταβολή της ορμής του σώματος έχει 

μέτρο ίσο με: 

 

α. Δp = 0,                         β. Δp = m υ,                         γ. Δp = 2mυ. 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. 
 (Μονάδες 8) 
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Β3. Μια μπάλα μάζας m = 0,5 Kg αφήνεται να πέσει από σημείο Α, σε ύψος h = 1,25 m και 

αφού ανακλαστεί στο έδαφος, κινείται προς τα πάνω με ταχύτητα μέτρου υ2 = 4 m/s. Κατά 

την κίνηση της μπάλας, η αντίσταση του αέρα θεωρείται αμελητέα, ενώ g = 10 m/s2 

Α. Η ορμή της μπάλας, ελάχιστα πριν την κρούση της με το 

έδαφος είναι: 

α. p1 = 2,5 Kg m/s.                                   β. p1 = 2 Kg m/s. 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να την δικαιολογήσετε.  
(Μονάδες 4) 

Β. Αν η διάρκεια της κρούσης είναι 0,3 s, η μέση δύναμη F, που 

δέχτηκε η μπάλα από το έδαφος, στη διάρκεια της κρούσης είναι: 

α. F = 15 N.                                            β. F = 20 N. 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να την δικαιολογήσετε.  
(Μονάδες 5) 

 

ΘΕΜΑ Γ  (Μονάδες 25) 

 

 Βλήμα μάζας m = 0,4 Κg κινείται οριζόντια με ταχύτητα υ1 = 400 m/s. Το βλήμα στην 

πορεία του συναντάει σώμα μάζας M = 2 Κg που ήταν ακίνητο σε οριζόντιο επίπεδο, το 

διαπερνά και βγαίνει με ταχύτητα υ2 = 300 m/s . Ο συντελεστής τριβής ολίσθησης του 

σώματος Μ, με το οριζόντιο επίπεδο είναι 0,5. Να υπολογίσετε: 

 Γ1) την ταχύτητα του σώματος Μ, αμέσως μετά την κρούση. 

(Μονάδες 6) 

 Γ2) τη μηχανική ενέργεια που χάθηκε κατά την κρούση. 

(Μονάδες 6) 

 Γ3) το διάστημα που θα διανύσει το Μ μέχρι να σταματήσει. 

(Μονάδες 6) 

 Γ4) το ποσοστό της αρχικής κινητικής ενέργειας του βλήματος που γίνεται κινητική 

ενέργεια του σώματος Μ κατά την κρούση. 

(Μονάδες 7) 

 Δίνεται g = 10 m/s2. 

 

ΘΕΜΑ Δ  (Μονάδες 25) 

 

 Σώμα μάζας m = 2 Kg κινείται οριζόντια με ταχύτητα υ0 = 100 m/s και σφηνώνεται σε 

αρχικά ακίνητο κομμάτι ξύλου μάζας Μ = 98 Kg. Το συσσωμάτωμα κινείται σε οριζόντιο 

επίπεδο, με το οποίο παρουσιάζει συντελεστή τριβής ολίσθησης μ = 0,1.  

 Δ1. Να υπολογίσετε την ταχύτητα του συσσωματώματος ακριβώς μετά την κρούση.  

 (Μονάδες 6) 

 Δ2. Να υπολογίσετε τη μεταβολή της ορμής κάθε σώματος κατά την κρούση. 

 (Μονάδες 6) 
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 Δ3. Να υπολογίσετε τον χρόνο και το ολικό διάστημα της κίνησης του 

συσσωματώματος. 

 (Μονάδες 6) 

 Δ4. Να σχεδιάσετε τα διαγράμματα ταχύτητας – χρόνου και διαστήματος – χρόνου  

του συσσωματώματος, μέχρι  αυτό να σταματήσει. 

(Μονάδες 7) 

 Δίνεται: g = 10 m/s2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Καλή  Επ ι τ υχ ί α ! ! !  


