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ΘΕΜΑ 1ο (κρούση-οριζόντια βολή) 

Στο  λείο οριζόντιο τραπέζι ύψους H 

από το πάτωμα, η σφαίρα m1 κινείται 

με ταχύτητα u1 προς την σφαίρα m2 η 

οποία ηρεμεί στην άκρη του τραπεζιού. 

Η κρούση των δύο σφαιρών (t=0) είναι 

κεντρική & ελαστική και η m1 

ακινητοποιείται* ενώ η m2 φεύγει από 

το τραπέζι με οριζόντια διεύθυνση και 

φτάνει στο πάτωμα στη θέση Γ.  

   

 

 

 

 

 

*Οι μαθητές που θα ακολουθήσουν τη Φυσική προσανατολισμού της Γ-Λυκείου να μη 

το χρησιμοποιήσουν αυτό το δεδομένο αλλά να το αποδείξουν οι ίδιοι. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

=δεδομένα 

 m1=m2=1kg 
  H=1,8m  
  g=10m/s2  
  u1=10m/s 

 

�=ζητούμενα 

α) η u2’ της m2 μετά τη κρούση  

β) ο χρόνος Δt για να φτάσει η m2 στο Γ 

γ) η απόσταση ΑΓ  

δ)  η ταχύτητα uΓ του m2 όταν φτάνει στο Γ 

(μέτρο/διεύθυνση) 

ε) η Π % μεταβολή της κινητικής ενέργειας του m2 

αμέσως μετά τη κρούση έως τη θέση Γ 

=απαντήσεις 

α) 10m/s      β) 0.6sec      γ) 6m    δ)  2 √�� m/s, εφθ=3/5       ε) 36 % ↗ 
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ΘΕΜΑ 2ο (κρούση-κυκλική κίνηση) 

Σώμα μάζας m εκτελεί κατακόρυφη κίνηση σε 

βαρυτικό πεδίο g στην άκρη νήματος μήκους L 

γύρω από το σημείο Ο που φαίνεται στο σχήμα. 

Όταν το σώμα βρίσκεται στη θέση Α (ανώτατη του 

νήματος) έχει ταχύτητα uA ενώ όταν φτάσει στη 

κατώτατη θέση Σ έχει uΣ. Εκείνη τη στιγμή το νήμα 

κόβεται και η μάζα m χωρίς να αλλάξει ταχύτητα 

και διεύθυνση συγκρούεται κεντρικά και πλαστικά 

με μάζα 2m που συγκρατείται ακίνητη στη πορεία 

της m.   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

=δεδομένα 

 m=2kg 
  L=1m  
  g=10m/s2  
  uA=3m/s 

 

�=ζητούμενα 

α) η uΣ της m στη κατώτατη θέση  

β) η τάση του νήματος πριν κοπεί στη θέση Σ  

γ)  η ταχύτητα uσσ του συσσωματώματος 

δ) το ποσοστό Π % της κινητικής ενέργειας της m 

που μεταφέρθηκε στο συσσωμάτωμα 

 

=απαντήσεις 

α) 7 m/s      β) 118Ν      γ) 6m    δ)  7/3  m /s       ε) 33.3 %  
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ΘΕΜΑ 3ο (κρούση-κυκλική κίνηση) 

Οι σφαίρες Σ1 (λευκό 

χρώμα) και Σ2 (σκούρο 

χρώμα) με μάζες m1 και 

m2 είναι κολλημένες 

μεταξύ τους και 

στερεωμένες στο άκρο 

αβαρούς ράβδου ρ 

μήκους L και το σύστημα 

κινείται από Α προς Β όπως οι δείκτες του ρολογιού πάνω στο λείο οριζόντιο 

τραπέζι γύρω από το άλλο άκρο της ράβδου. Η ράβδος ασκεί στο σύστημα των 

Σ1-Σ2 δύναμη Fρ 1-2. Το σύστημα κινείται με ομαλή κυκλική κίνηση και η γωνία 

που διαγράφει από Α σε Β είναι ίση με θ. Μόλις η ράβδος φτάσει στη θέση Β η 

μάζα m2 αποκολλάται από την m1 η οποία παραμένει στερεωμένη στη ράβδο. Η 

m2 κινείται ευθύγραμμα στο λείο τραπέζι και συναντά σε απόσταση d από το 

σημείο αποκόλλησης Β, ακίνητη σφαίρα μάζας m3 (σήμανση με x)  με την οποία 

συγκρούεται κεντρικά και πλαστικά. Θεωρείστε ότι η αποκόλληση δεν επηρεάζει 

το μέτρο της ταχύτητας της m2 και της γραμμικής ταχύτητας της m1. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

=δεδομένα 

 m1=2kg, m2=3kg, m3=4kg 
  L=1m  
  Fρ 1-2= 245Ν 

  Θ=π/3 
 d=π (m) 

�=ζητούμενα 

α) η uB της m2 λίγο πριν τη κρούση 

β) η ταχύτητα uσσ του συσσωματώματος 

γ) την Π% μεταβολή στη δύναμη που ασκεί η 

ράβδος στις σφαίρες πριν και μετά την 

αποκόλληση   

δ) η απόσταση x23 που θα έχει διανύσει το 

συσσωμάτωμα τη χρονική στιγμή που η 

ράβδος επιστρέφει πίσω στη θέση Α 

=απαντήσεις 

α) 7 m/s            β) 3  m/s                     γ) 60%                           δ)  2π/7  m 
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ΘΕΜΑ 4ο (κρούση-οριζόντια βολή) 

 

Λείο οριζόντιο τραπέζι μήκους L έχει στα άκρα του όπως στο σχήμα, τις σφαίρες 

με  μάζες m1 και m2. Τη χρονική στιγμή t=0 δίνουμε στις σφαίρες ίση σε μέτρο 

και αντίθετης φοράς ταχύτητα u (θετική φορά αυτή της m1). Οι σφαίρες κάνουν 

κεντρική κρούση . Μετά την κρούση η m1 αποκτά ταχύτητα  αλγεβρικής τιμής 

u1’ ενώ η m2 κινείται αντίθετα με τη φορά που είχε πριν τη κρούση. Οι σφαίρες 

εγκαταλείπουν το τραπέζι με οριζόντια ταχύτητα και φτάνουν στο πάτωμα που 

απέχει Η από την επιφάνεια του τραπεζιού, στις θέσεις Δ1 και Δ2. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

=δεδομένα 

 m1=4kg,  

m2=2kg 

  L=8m  

  H=1,25m 

 u=4m/sec 

 u1’=-2m/sec 

 g=10m/s2 

 

�=ζητούμενα 

α) η u2’  της m2 μετά τη κρούση 

β) το ποσοστό Π% μεταβολής της κινητικής ενέργειας 

του συστήματος των δύο σφαιρών πριν και μετά τη 

κρούση. Τι συμπέρασμα βγάζετε για το είδος της 

κρούσης;          

γ) την διαφορά χρόνου στην άφιξη των δύο σφαιρών 

στις θέσεις Δ1 και Δ2 αντίστοιχα 

δ)  την απόσταση d μεταξύ Δ1 και Δ2 

ε) ο λόγος των μαζών των δύο σφαιρών λ=m1/m2 ώστε 

με αναλλοίωτες τις  τιμές για την u και την u1’  να έχουμε 

κεντρική και ελαστική κρούση των δύο σφαιρών. 

 

=απαντήσεις 

α) 8m/s            β) 50%, ανελαστική        γ) 3/2 s         δ)  13  m     ε) λ=10/6 
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ΘΕΜΑ 5ο (κρούση-κυκλική κίνηση-οριζόντια βολή) 

 

Η σφαίρα Σ1 μάζας m1 είναι στερεωμένη στο άκρο αβαρούς ράβδου μήκους L 

και εκτελεί ομαλή κυκλική κίνηση γύρω από το άλλο σταθερό άκρο της ράβδου 

πάνω σε λείο οριζόντιο τραπέζι δεχόμενη δύναμη από τη ράβδο F. Στη θέση Α 

υπάρχει ακίνητη σφαίρα Σ2 μάζας m2 ακίνητη που βρίσκεται στη τροχιά της Σ1 

και οι δύο σφαίρες συγκρούονται κεντρικά και πλαστικά. Το συσσωμάτωμα 

συνεχίζει τη κίνησή του με τη ράβδο αλλά κάποια στιγμή αποκολλάται από 

αυτήν και με οριζόντια ταχύτητα εγκαταλείπει το τραπέζι στην κατακόρυφο της 

θέσης Φ έτσι ώστε να φτάσει στη θέση Π. Το ύψος του τραπεζιού είναι Η.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

=δεδομένα 

 m1=1kg,  

m2=4kg  

  H=2,5m 

 F=50N 

 L=1m 

 g=10m/s2 

Δίνονται √2=7/5 

              √13=36/10 

�=ζητούμενα 

α) η uσσ  του συσσωματώματος μετά τη κρούση 

β) η δύναμη F’ που δέχεται το συσσωμάτωμα από τη ράβδο         

γ) την μεταβολή του μέτρου της ορμής του 

συσσωματώματος από το σημείο εγκατάλειψης του 

τραπεζιού έως το Π 

δ)  την Π% μεταβολή της κινητικής ενέργειας του 

συσσωματώματος αμέσως μετά τη κρούση έως τη θέση Π 

ε) την απόσταση ΦΠ 

στ) την % μεταβολή της συχνότητας περιστροφής της 

ράβδου πριν & μετά τη κρούση 

=απαντήσεις 

α) 7/5 m/s      β) 10Ν         γ) 29kgm/s         δ)  2500%     ε) 1m     στ) 80% 




