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ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΙΣ ΚΡΟΥΣΕΙΣ  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 3 ΩΡΕΣ 

 

Ζήτημα Α 
Στις ερωτήσεις 1 ως 4 επιλέξτε τη σωστή απάντηση. 

Α1. 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. 

Μονάδες 5 

 

Α2.  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. 

Μονάδες 5 

 

Α3. Σφαίρα, μάζας m1, κινούμενη με ταχύτητα υ 1 συγκρούεται μετωπικά και 

ελαστικά με ακίνητη σφαίρα μάζας m2. Οι  ταχύτητες υ1΄ και υ2΄ των σφαιρών μετά 

την κρούση: 

α. έχουν πάντα την ίδια φορά 

β. σχηματίζουν μεταξύ τους γωνία 90
ο
 

γ. έχουν πάντα αντίθετη φορά 

δ. έχουν πάντα την ίδια διεύθυνση. 

Μονάδες 5 

 

Α4.  Σε μια ελαστική κρούση δεν διατηρείται 

α. η ολική κινητική ενέργεια του συστήματος. 

β. η ορμή του συστήματος. 

γ. η μηχανική ενέργεια του συστήματος. 

δ. η κινητική ενέργεια κάθε σώματος. 

Μονάδες 5 

 

Α5. Στις παρακάτω σημειώστε Σ για κάθε σωστή και Λ για κάθε λανθασμένη 

πρόταση. 

 

α) Στις ανελαστικές κρούσεις δεν διατηρείται η ορμή. 

β) 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. 

γ) Κρούση στο μικρόκοσμο ονομάζεται το φαινόμενο στο οποίο τα «συγκρουόμενα» 

σωματίδια αλληλεπιδρούν με σχετικά μεγάλες δυνάμεις για πολύ μικρό χρονικό 

διάστημα. 

δ) Σε μια πλαστική κρούση διατηρείται η μηχανική ενέργεια του συστήματος των 

συγκρουόμενων σωμάτων. 

ε) Κατά την ελαστική κρούση μεταξύ δύο σφαιρών ελαττώνεται η κινητική ενέργεια 

του συστήματος των σφαιρών. 

Μονάδες 5 
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Ζήτημα Β 

 

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 
  

  
 των δύο σφαιρών είναι: 

α. 1    β. 1/2      γ. 1/3   

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. (μονάδες 2) 

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. (μονάδες 6) 

Μονάδες 8 

 

Β2. Δύο σώματα Α και Β με μάζες m και 4m αντίστοιχα, κινούνται πάνω στην ίδια 

ευθεία με αντίθετη φορά, όπως φαίνεται στο Σχήμα 1. 

 
Τα δύο σώματα έχουν ίσες κινητικές ενέργειες και συγκρούονται μετωπικά και 

πλαστικά. Αν υ1 είναι το μέτρο της ταχύτητας του σώματος A και V το μέτρο της 

ταχύτητας του συσσωματώματος που δημιουργείται μετά την κρούση, τότε: 

α. V = υ1/ 5      β.  V = 2υ1/ 5      γ. V = 3υ1/5 

α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. (μονάδες 2) 

β) Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. (μονάδες 7) 

Μονάδες 9 

 

Β3.  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: 

α.  5K/4    β. K     γ. 7K/4 

α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. (μονάδες 2) 
β) Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. (μονάδες 6) 
Μονάδες 8 

   

 

 

Ζήτημα Γ 
Μικρό σώμα μάζας m1 =1kg κινείται 

ευθύγραμμα σε οριζόντιο δάπεδο με το 

οποίο παρουσιάζει συντελεστή τριβής 

ολίσθησης μ = 0,2. Το σώμα βάλλεται 

από τη θέση Α με αρχική ταχύτητα 

μέτρου u0 = 20m/s και συγκρούεται 

κεντρικά και ελαστικά με άλλο σώμα 

ίσης μάζας που αρχικά ήταν ακίνητο στο 

Γ το οποίο απέχει απόσταση 25m απ το 

Α. Να βρείτε 

Γ1. την ταχύτητα του m1 λίγο πριν την κρούση    Μονάδες 3 

Γ2. τις ταχύτητες των δύο σωμάτων αμέσως μετά την κρούση   Μονάδες 4 

Α Γ S1 

    0 

m1 
m2 
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Γ3. τη μεταβολή του μέτρου της ορμής του m1 κατά την κίνησή του από το Α ως το Γ 

και  και τη μεταβολή του μέτρου της ορμής του m1 κατά την κρούση   Μονάδες 5 

Γ4. τη μεταβολή της κινητικής ενέργειας του m1 κατά την κίνησή του από το Α ως το 

Γ και  και τη μεταβολή της κινητικής ενέργειας του m1 κατά την κρούση Μονάδες 4 

Γ5. το επί τοις εκατό ποσοστό της κινητικής ενέργειας του m1 που μεταβιβάστηκε 

στο m2 κατά την κρούση. Μονάδες 4 

Γ6. την απόσταση μεταξύ των δύο σωμάτων 2s μετά την κρούση αν και το m2 

παρουσιάζει τον ίδιο συντελεστή τριβής ολίσθησης μ = 0,2. Μονάδες 5 

Δίνεται    = 1,7  

 

Ζήτημα Δ 
Ξύλινο συμπαγές σώμα μάζας Μ= 1,8kg  και μήκους d = 0,4m ηρεμεί σε λείο 

οριζόντιο επίπεδο. Μικρό βλήμα μάζας m = 0,2kg κινείται οριζόντια με ταχύτητα 

μέτρου u = 200m/s και όταν συναντά το ξύλινο σώμα αρχίζει να εισχωρεί σ αυτό. 

Κατά τη διάρκεια της εισόδου το βλήμα δέχεται από το ξύλινο σώμα οριζόντια 

δύναμη αντίστασης (την οποία θεωρώ σταθερή καθ όλη τη διάρκεια της εισόδου) 

μέτρου F = 40000N. Να βρείτε 

Δ1. την τελική ταχύτητα του συσσωματώματος   Μονάδες 6 

Δ2. την απόσταση χ που θα εισχωρήσει το βλήμα μέσα στο ξύλο Μονάδες 6 

Δ3. τη χρονική διάρκεια της εισόδου του βλήματος στο ξύλο και την απόσταση που 

θα διανύσει το ξύλο στο χρόνο αυτό    Μονάδες 6 

Δ4. τη μέγιστη ταχύτητα που μπορεί να έχει το βλήμα ώστε να μην εξέλθει από το 

ξύλο. Θεωρείστε τη δύναμη αντίστασης ίδια με την προηγούμενη. Μονάδες 7 

 

 

 

                                                ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

                                                      

 

 


