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Θέμα Α 

Στις ερωτήσεις Α1 – Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που 
αντιστοιχεί στην επιλογή σας, η οποία συμπληρώνει σωστά την ημιτελή πρόταση. 

Α1. Μια κρούση λέγεται πλάγια όταν: 
α) δεν ικανοποιεί την αρχή διατήρησης της ορμής 
β) δεν ικανοποιεί την αρχή διατήρησης της ενέργειας 
γ) οι ταχύτητες των κέντρων μάζας των σωμάτων πριν από την κρούση έχουν τυχαία διεύθυνση 
δ) οι ταχύτητες των κέντρων μάζας των σωμάτων πριν από την κρούση είναι παράλληλες 
          Μονάδες 5 

Α2. 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 

Α3. Σε κάθε κρούση 
α) η συνολική ορμή του συστήματος των συγκρουόμενων σωμάτων διατηρείται 
β) η συνολική κινητική ενέργεια του συστήματος παραμένει σταθερή 
γ) η μηχανική ενέργεια κάθε σώματος παραμένει σταθερή 
δ) η ορμή κάθε σώματος διατηρείται σταθερή 
          Μονάδες 5 

Α4. Δύο μικρά σώματα συγκρούονται μετωπικά και πλαστικά. Ο λόγος της ολικής κινητικής ενέργειας του 

συστήματος των μαζών πριν και μετά την κρούση είναι 
𝛫𝛫𝛭𝛭(𝜊𝜊𝜊𝜊)

𝛫𝛫𝛱𝛱(𝜊𝜊𝜊𝜊)
= 0,75 . Το ποσοστό της ενέργειας που 

μετατράπηκε σε θερμότητα κατά την κρούση είναι: 
α) 0%  β) 25%  γ) 75%  δ) 100% 
          Μονάδες 5 

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) Μια μικρή σφαίρα προσκρούει ελαστικά και πλάγια σε κατακόρυφο λείο τοίχο. Η συνιστώσα της 
ταχύτητας της σφαίρας που είναι κάθετη στον τοίχο έχει το ίδιο μέτρο και αντίθετη φορά πριν και μετά την 
κρούση 
β) Μια σφαίρα πολύ μικρής μάζας κινείται με ταχύτητα �⃗�𝜐 και συγκρούεται κεντρικά και ελαστικά με άλλη 
ακίνητη σφαίρα πολύ μεγάλης μάζας. Η σφαίρα μεγάλης μάζας μένει πρακτικά ακίνητη μετά τη κρούση 
γ) Δύο σφαίρες που συγκρούονται κεντρικά και ελαστικά ανταλλάσσουν ταχύτητες μόνο όταν έχουν ίσες 
κινητικές ενέργειες 
δ) Σκέδαση ονομάζεται κάθε φαινόμενο του μικρόκοσμου στο οποίο τα «συγκρουόμενα» σωματίδια 
αλληλεπιδρούν με σχετικά μικρές δυνάμεις για πολύ μικρό χρόνο 
ε) Σε μια κεντρική πλαστική κρούση δύο σφαιρών με αντίθετες ταχύτητες το συσσωμάτωμα θα μείνει 
ακίνητο μόνο στην περίπτωση που έχουν ίσες κινητικές ενέργειες 
          Μονάδες 5 
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Θέμα Β 
Β1. Δύο μικρές σφαίρες αμελητέων διαστάσεων μάζας 𝑚𝑚1 και 𝑚𝑚2, κινούνται με αντίθετες κατευθύνσεις και 
συγκρούονται κεντρικά και ελαστικά. Τα μέτρα των ταχυτήτων των δύο σφαιρών ακριβώς πριν την κρούση 
ήταν 𝜐𝜐1 = 𝜐𝜐 και 𝜐𝜐2 = 2𝜐𝜐 αντίστοιχα, ενώ μετά τη κρούση, όλη η κινητική ενέργεια του συστήματος των δύο 
σφαιρών έχει μεταφερθεί στη σφαίρα μάζας 𝑚𝑚1. To πηλίκο των μαζών 𝑚𝑚1/𝑚𝑚2 των δύο σφαιρών είναι ίσο με: 

𝒊𝒊)  𝑚𝑚1
𝑚𝑚2

= 1
2
  𝒊𝒊𝒊𝒊)  𝑚𝑚1

𝑚𝑚2
= 2  𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊)  𝑚𝑚1

𝑚𝑚2
= 1 

α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση 

          Μονάδες 2 

β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας 

          Μονάδες 6 

 

Β2. Τρία σώματα (1), (2) και (3) αμελητέων διαστάσεων βρίσκονται 
πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο, όπως φαίνεται στο σχήμα και έχουν 
μάζες 𝑚𝑚1 = 𝑚𝑚,𝑚𝑚2 = 3𝑚𝑚 και 𝑚𝑚3 = 2𝑚𝑚. Κάποια χρονική στιγμή 
εκτοξεύουμε ταυτόχρονα το σώμα (1) προς τα δεξιά με ταχύτητα μέτρου 
𝜐𝜐1 = 2𝜐𝜐 και το σώμα (3), επίσης προς τα δεξιά, με ταχύτητα μέτρου 𝜐𝜐3 = 𝜐𝜐. Τα σώματα (1) και (2) συγκρούονται 
κεντρικά και ελαστικά. Το σώμα (1) μετά την κρούση του με το σώμα (2) συγκρούεται κεντρικά και πλαστικά 
με το σώμα (3). Αν το σώμα (2) μετά την κρούση του με το (1) έχει κινητική ενέργεια 𝛫𝛫2′ και το συσσωμάτωμα 
που σχηματίστηκε από την κρούση των (1) και (3) έχει κινητική ενέργεια 𝛫𝛫𝛴𝛴𝛴𝛴𝛴𝛴 , τότε ισχύει:  

𝒊𝒊) 𝛫𝛫2′ = 3𝛫𝛫𝛴𝛴𝛴𝛴𝛴𝛴   𝒊𝒊𝒊𝒊) 𝛫𝛫2′ = 3
2

 𝛫𝛫𝛴𝛴𝛴𝛴𝛴𝛴   𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊) 𝛫𝛫2′ = 9𝛫𝛫𝛴𝛴𝛴𝛴𝛴𝛴  

α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση  

          Μονάδες 2 

β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας 

          Μονάδες 6 

 

Β3. Δύο μικρές σφαίρες με μάζες 𝑚𝑚1 = 𝑚𝑚2 = 𝑚𝑚 κινούνται με ταχύτητες ίδιου μέτρου 
𝜐𝜐. Οι σφαίρες συγκρούονται πλάγια και πλαστικά και μετά την κρούση η ταχύτητα 

του συσσωματώματος έχει μέτρο 𝑉𝑉 = √3𝜐𝜐
2

. Η γωνία που σχηματίζουν οι φορείς των 
ταχυτήτων πριν την κρούση τους είναι: 

𝒊𝒊) 𝜑𝜑 = 30°  𝒊𝒊𝒊𝒊) 𝜑𝜑 = 60°  𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊) 𝜑𝜑 = 90° 

α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση 

         
          Μονάδες 2 

β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας 

          Μονάδες 7 
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Θέμα Γ 

Σώμα μάζας 𝑚𝑚1 = 1𝑘𝑘𝑘𝑘 εκτοξεύεται από σημείο Α κατά 
μήκος οριζόντιου δαπέδου με το οποίο εμφανίζει 
συντελεστή τριβής ολίσθησης 𝜇𝜇 = 0,5 με ταχύτητα μέτρου 
𝜐𝜐0, όπως φαίνεται στο σχήμα. Το σώμα αφού διανύσει 
απόσταση 𝑑𝑑 = 3,6𝑚𝑚 συγκρούεται κεντρικά και ελαστικά 
στο σημείο Γ, με δεύτερο σώμα μάζας 𝑚𝑚2 = 3𝑘𝑘𝑘𝑘, το οποίο 
κρέμεται ακίνητο από αβαρές και μη εκτατό νήμα, η άλλη 
άκρη του οποίου είναι στερεωμένη ακλόνητα στο σημείο Ο. 
Το μέτρο της ταχύτητας του σώματος μάζας 𝑚𝑚1 ακριβώς πριν την κρούση είναι 𝜐𝜐1 = 8 𝑚𝑚/𝑠𝑠.  

Γ1. Να υπολογίσετε το μέτρο 𝜐𝜐0 

          Μονάδες 4 

Γ2. Να βρείτε τα μέτρα των ταχυτήτων που αποκτούν τα δύο σώματα ακριβώς μετά την κρούση 

          Μονάδες 4 

Γ3. Να υπολογίσετε το ποσοστό μεταβίβασης της κινητικής ενέργειας του σώματος μάζας 𝑚𝑚1 στο σώμα μάζας 
𝑚𝑚2 κατά την κρούση 

          Μονάδες 6 

Γ4. Να υπολογίσετε τη θερμότητα που αναπτύσσεται εξαιτίας της τριβής ολίσθησης από τη στιγμή της 
εκτόξευσης του σώματος μάζας 𝑚𝑚1 μέχρι αυτό να σταματήσει να κινείται 

          Μονάδες 5 

Γ5. Να βρείτε τη σχέση που θα έπρεπε να είχαν οι μάζες των δύο σωμάτων έτσι, ώστε το σώμα μάζας 𝑚𝑚2 μετά 
την κρούση να εκτελέσει οριακή ανακύκλωση, αν γνωρίζετε ότι το μήκος του νήματος είναι 𝑙𝑙 = 1,28𝑚𝑚. 

          Μονάδες 6 

Δίνεται η επιτάχυνση της βαρύτητας 𝑘𝑘 = 10 𝑚𝑚/𝑠𝑠2. Τριβές με τον αέρά δεν υπάρχουν και η χρονική διάρκεια 
της κρούσης θεωρείται αμελητέα. 

 

Θέμα Δ 
Σώμα 𝛴𝛴1 μάζας 𝑚𝑚1 = 1𝑘𝑘𝑘𝑘 αφήνεται χωρίς 
αρχική ταχύτητα από την κορυφή Α λείου 
τεταρτοκυκλίου ακτίνας 𝑅𝑅 = 1,8𝑚𝑚 και όταν 
φτάνει στη βάση του, στο σημείο Γ, εισέρχεται 
με ταχύτητα �⃗�𝜐𝛤𝛤 σε οριζόντιο τραχύ δάπεδο. Το 
σώμα 𝛴𝛴1 εμφανίζει με το δάπεδο συντελεστή 
τριβής ολίσθησης 𝜇𝜇 = 0,5 και αφού διανύσει 
απόσταση 𝑑𝑑 συγκρούεται κεντρικά και 
πλαστικά με σώμα 𝛴𝛴2 μάζας 𝑚𝑚2 = 1𝑘𝑘𝑘𝑘 έχοντας 
ακριβώς πριν την κρούση στη θέση Δ, 
ταχύτητα μέτρου 𝜐𝜐1 = 5𝑚𝑚/𝑠𝑠. Το σώμα 𝛴𝛴2 είναι δεμένο στο ένα άκρο αβαρούς και μη εκτατού νήματος μήκους 
𝑙𝑙 = 1,25𝑚𝑚, η άλλη άκρη του οποίου είναι στερεωμένη ακλόνητα και ακριβώς πριν την κρούση ισορροπεί 
ακίνητο.  

Δ1. Να υπολογίσετε το μέτρο της ταχύτητας του σώματος 𝛴𝛴1 στη θέση Γ, την ταχύτητα του συσσωματώματος 
αμέσως μετά την κρούση καθώς και την απόσταση 𝑑𝑑 

          Μονάδες 6 

Δ2. Να βρείτε τη μεταβολή της ορμής του σώματος 𝛴𝛴1 εξαιτίας της κρούσης κατά μέτρο και κατεύθυνση 

          Μονάδες 4 
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Δ3. Να βρείτε το ποσοστό επί τοις εκατό της απώλειας της μηχανικής ενέργειας του συστήματος εξαιτίας της 
κρούσης 

          Μονάδες 6 

Δ4. Να βρείτε το ύψος ℎ από το οποίο θα έπρεπε να αφήσουμε το σώμα 𝛴𝛴2, με το νήμα τεντωμένο, ώστε όταν 
τα δύο σώματα συγκρουστούν και πάλι στη θέση Δ, η απώλεια της μηχανικής τους ενέργειας να είναι η μέγιστη 
δυνατή.  

          Μονάδες 8 

Δίνεται η επιτάχυνση της βαρύτητας 𝑘𝑘 = 10 𝑚𝑚/𝑠𝑠2. Η διάρκεια της κρούσης θεωρείται αμελητέα και τριβές με 
τον αέρα δεν υπάρχουν. 
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