
 

 

Σράπεηα  κεμάτων  Θετικοφ Προςανατολιςμοφ              Κεφ. 2                  Θζμα Β 

 

ΔΙΑΣΗΡΗΗ ΣΗ ΟΡΜΗ 

 

2.1  Ζννοια του ςυςτιματοσ      (εςωτερικζσ –εξωτερικζσ δυνάμεισ) 

2.2  Σο φαινόμενο τθσ κροφςθσ 

2.3  Η ζννοια τθσ ορμισ 

 

1. Ραρακάτω δίνονται τρία παραδείγματα αλλθλεπιδράςεων μεταξφ διάφορων ςωμάτων. Ριςτεφετε ότι 

περιγράφουν ζνα μονωμζνο ςφςτθμα; 

A) Συμπλθρϊςτε ζνα Ναι / Πχι εντόσ του πλαιςίου, ανάλογα με το αν κεωρείτε ότι το εκάςτοτε ςφςτθμα είναι 

μονωμζνο ι όχι. 

α.ζνα κανόνι το οποίο βάλλει ζνα βλιμα κατακόρυφα προσ τα πάνω, για όςο χρονικό διάςτθμα το βλιμα 

κινείται μζςα ςτο κανόνι.  

β.θ θλεκτρικι ςκοφπα όταν «ρουφάει» τθ ςκόνθ κατά μικοσ ενόσ χαλιοφ. 

Γ. δφο αμαξίδια που αιωροφνται ςε ζναν αεροδιάδρομο εν λειτουργία και ςυγκροφονται 

κινοφμενα οριηόντια.                             Β) Να δικαιολογιςετε τθν επιλογι ςασ 

 

2. Η γραφικι παράςταςθ τθσ κινθτικισ ενζργειασ ενόσ ςϊματοσ ωσ ςυνάρτθςθ τθσ ορμισ του είναι: 

Α) Να επιλζξετε τθ ςωςτι απάντθςθ:  

α. Ευκεία που διζρχεται από τθν αρχι των αξόνων β. Ευκεία που δε διζρχεται από τθν αρχι των αξόνων  

γ. Ραραβολι    Β) Να δικαιολογιςετε τθν επιλογι ςασ. 

 

3. Τζςςερα ςϊματα Α, Β, Γ, Δ ζχουν μάηεσ 1/2 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg αντίςτοιχα. Τα ςϊματα κινοφνται ομαλά ςε 

οριηόντιο επίπεδο χωρίσ τριβι.  

Το Α κινείται προσ τα δυτικά με ταχφτθτα 4 m/s. 

Το Β κινείται προσ το βορρά με ταχφτθτα 2 m/s. 

Το Γ κινείται ανατολικά με ταχφτθτα 1 m/s. 

Το Δ κινείται προσ το νότο με ταχφτθτα 1 m/s. 

Α) Να μεταφζρετε ςτο απαντθτικό ςασ φφλλο τον αρικμό του κζματοσ, τον αρικμό τθσ παρακάτω πρόταςθσ και 

δίπλα το γράμμα Σ αν είναι ςωςτι ι το γράμμα Λ αν είναι λανκαςμζνθ.  

α. Οι ορμζσ των Α και Γ είναι ίςεσ. 

β. Οι ορμζσ των Β και Δ είναι αντίκετεσ. 

γ. Το Α είναι το γρθγορότερο ςϊμα. 

δ. Το Α ζχει τθ μικρότερθ ορμι. 

Β) Ροιο από τα ςϊματα είναι ευκολότερο να ςταματιςει; 

Γ) Να δικαιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ ςτο ερϊτθμα (Β). 

 

4. Στο εργαςτιριο φυςικϊν επιςτθμϊν, οι μακθτζσ μελετοφν τθ ςχζςθ τθσ αρχικισ ορμισ μίασ μεταλλικισ 

ςφαίρασ που εκτελεί οριηόντια βολι και τθσ οριηόντιασ μετατόπιςθσ τθσ τθ ςτιγμι που φτάνει ςτο δάπεδο. Το 

πείραμα επαναλαμβάνεται πολλζσ φορζσ για βολζσ με διαφορετικι αρχικι ταχφτθτα, που πραγματοποιοφνται 

πάντα από το ίδιο φψοσ από τθν επιφάνεια του δαπζδου. 

Α) Να επιλζξετε τθ ςωςτι πρόταςθ. Το ςυμπζραςμα ςτο οποίο οδθγικθκαν οι μακθτζσ μετά τθν επεξεργαςία 

των μετριςεων τουσ ιταν, ότι : 

α. θ οριηόντια μετατόπιςθ τθσ ςφαίρασ τθ ςτιγμι που φτάνει ςτο δάπεδο, είναι ανάλογθ με το μζτρο τθσ 

αρχικισ ορμισ τθσ, 



 

 

β. θ οριηόντια μετατόπιςθ τθσ ςφαίρασ τθ ςτιγμι που φτάνει ςτο δάπεδο, είναι ανάλογθ με το μζτρο τθσ 

τελικισ ορμισ τθσ, 

γ. θ οριηόντια μετατόπιςθ κάκε ςφαίρασ τθ ςτιγμι που φτάνει ςτο δάπεδο, είναι ανεξάρτθτθ με το μζτρο τθσ 

αρχικισ ορμισ τθσ. 

Β) Να δικαιολογιςετε τθν επιλογι ςασ. 

 

5. Σϊμα μάηασ m πραγματοποιεί ομαλι κυκλικι κίνθςθ με γραμμικι ταχφτθτα, μζτρου υ. Αφοφ ζχει διαγράψει 

ζνα τεταρτοκφκλιο, θ μεταβολι τθσ ορμισ του ζχει μζτρο: 

α. Μθδζν β. 2 mυ γ. 2mυ 

Α) Να επιλζξετε τθ ςωςτι απάντθςθ.   Β) Να αιτιολογιςετε τθν επιλογι ςασ. 

 

6. Η ςυνολικι ορμι δφο ςωμάτων Κ και Λ που κινοφνται ευκφγραμμα είναι μθδζν. Για τισ μάηεσ των ςωμάτων 

ιςχφει mK = 4mΛ. 

Α)Να επιλζξετε τθ ςωςτι απάντθςθ. 

Ο λόγοσ των κινθτικϊν ενεργειϊν KK

K

των δφο ςωμάτων ιςοφται με: 

α. 1 β. 4 γ. 0.25             Β) Να αιτιολογιςετε τθν επιλογι ςασ. 

 

7. Μικρό ςφαιρίδιο μάηασ m εκτελεί ομαλι κυκλικι κίνθςθ με γραμμικι ταχφτθτα μζτρου υ και περίοδο Τ. 

Α) Επιλζξτε τθ ςωςτι απάντθςθ.  

Σε χρονικι διάρκεια Δt = Τ/2, θ μεταβολι τθσ ορμισ του ςϊματοσ ζχει μζτρο ίςο με: 

α. Δp = 0      ,  β. Δp = mυ    , γ. Δp = 2mυ                 B) Να αιτιολογιςετε τθν επιλογι ςασ. 

 

8. Σϊμα μάηασ m κινείται ςε περιφζρεια κφκλου με ταχφτθτα ςτακεροφ μζτρου υ και περίοδο Τ. 

Α) Να επιλζξετε τθ ςωςτι απάντθςθ. Αν θ μεταβολι τθσ ορμισ του ςϊματοσ μεταξφ δφο κζςεων τθσ τροχιάσ 

του ζχει μζτρο 2mυ, τότε οι κζςεισ αυτζσ απζχουν χρονικά κατά: 

α. Τ/2 β. Τ γ. Τ/4                   Β) Να δικαιολογιςετε τθν επιλογι ςασ 

 

2.4  Δφναμθ και μεταβολι τθσ ορμισ 

 
1 . Στο διπλανό διάγραμμα παρουςιάηεται  θ   ταχφτθτα   

ενόσ ςϊματοσ μάηασ m = 100 g λόγω ςφγκρουςθσ με 

δεφτερο ςϊμα . H ςφγκρουςθ      διαρκεί χρονικό 

διάςτθμα 1s   και εξαιτίασ τθσ, το ςϊμα επιβραδφνεται. 

Τα ςϊματα κινοφνται ςτθν ίδια ευκεία πριν και μετά 

τθν ςφγκρουςθ. Θεωριςτε ότι θ δφναμθ που δζχκθκε 

γι' αυτό το χρονικό διάςτθμα το ςϊμα είναι ςτακερι.  

Α) Να επιλζξετε τθ ςωςτι απάντθςθ. 

Το μζτρο τθσ δφναμθσ που δζχκθκε το ςϊμα κατά τθν 

κροφςθ είναι: 

α.1Ν β.5 Ν γ.15 Ν             Β) Να αιτιολογιςετε τθν απάντθςθ ςασ. 

 

2. Ζνα βλιμα με μάηα 0,05 kg κινείται οριηόντια με ταχφτθτα 800 m/s μζχρι τθ ςτιγμι που ςφθνϊνεται ςε 

τοίχο. Ρριν ακινθτοποιθκεί το βλιμα διανφει απόςταςθ 8 cm μζςα ςτον τοίχο. 

Α) Να επιλζξετε τθ ςωςτι απάντθςθ. Αν θ αντίςταςθ του τοίχου κεωρθκεί ςτακερι δφναμθ, το βλιμα κα 

ακινθτοποιθκεί μετά από: 

α. 22 10 sect     ,      β. 32 10 sect     ,    γ.     42 10 sect                   Β) Να αιτιολογιςετε τθν απάντθςθ ςασ. 



 

 

3. Ζνα μπαλάκι μάηασ m προςκροφει κάκετα ςε οριηόντιο πάτωμα με ταχφτθτα μζτρου υ1 και αναπθδά 

κατακόρυφα με ταχφτθτα μζτρου υ2. Η χρονικι διάρκεια τθσ πρόςκρουςθσ είναι Δt. 

Α) Να επιλζξετε τθ ςωςτι πρόταςθ. Το μζτρο τθσ μζςθσ δφναμθσ που αςκείται κατά τθ διάρκεια τθσ 

πρόςκρουςθσ από το πάτωμα ςτο μπαλάκι είναι : 

α.  1 2( )m
N mg

t

 
 


     ,  β.  1 2( )m

N mg
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   ,     γ.  1 2( )m

N mg
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Β) Να αιτιολογιςετε τθν επιλογι ςασ. Η αντίςταςθ του αζρα κεωρείται αμελθτζα. 

 

4. Να εξθγιςετε με τθ βοικεια τθσ γενικισ ζκφραςθσ του 2ου νόμου του Newton 
P

F
t


 






 

γιατί θ χριςθ τθσ ηϊνθσ αςφαλείασ από τουσ οδθγοφσ ςε ςυνδυαςμό με τθν τεχνολογία των αερόςακων, 

μείωςαν εντυπωςιακά τα κανατθφόρα δυςτυχιματα ςε μετωπικζσ ςυγκροφςεισ οχθμάτων. 

 

5. Ζνα μπαλάκι μάηασ m αφινεται να πζςει από φψοσ h1 από τθν επιφάνεια του εδάφουσ. Αφοφ χτυπιςει ςτο 

ζδαφοσ αναπθδά κατακόρυφα και φτάνει ςε φψοσ h2 από τθν επιφάνεια του εδάφουσ. Η χρονικι διάρκεια τθσ 

πρόςκρουςθσ είναι Δt. 

Α) Να επιλζξετε τθ ςωςτι πρόταςθ. 

Η μζςθ ςυνιςταμζνθ δφναμθ που αςκείται ςτο μπαλάκι κατά τθ διάρκεια τθσ πρόςκρουςθσ είναι : 

α. 2 12 2gh gh
F m

t


 


    ,  β. 2 12 2gh gh

F m
t


 


  , γ. 1 22 2gh gh

F m
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Β) Να αιτιολογιςετε τθν επιλογι ςασ. 

 

6. Η ορμι ενόσ ςϊματοσ ςε ςυνάρτθςθ με το χρόνο μεταβάλλεται όπωσ ςτο 

απεικονίηεται ςτο διάγραμμα.  

Α) Να επιλζξετε τθ ςωςτι πρόταςθ. Η γραφικι παράςταςθ τθσ ςυνιςταμζνθσ 

δφναμθσ που αςκείται ςτο ςϊμα ςυναρτιςει του χρόνου είναι: 

Β) Να αιτιολογιςετε τθν επιλογι ςασ. 

7. Οβίδα αρχικά ακίνθτθ ςπάει ακαριαία λόγω ζκρθξθσ ςε δφο κομμάτια Α και Β. Η μάηα του κομματιοφ Β είναι 

διπλάςια από τθ μάηα του Α. 

Α) Να επιλζξετε τθ ςωςτι πρόταςθ. Ο λόγοσ των κινθτικϊν ενεργειϊν ΚΑ/ΚΒ των δφο κομματιϊν αμζςωσ μετά 

τθν ζκρθξθ είναι 

α. 1 β. 2 γ. 1/2 

Β) Να αιτιολογιςετε τθν επιλογι ςασ. 

 

8. Στο διπλανό διάγραμμα αναπαριςτάται θ γραφικι παράςταςθ τθσ 

ορμισ ενόσ αυτοκινιτου ςε ςυνάρτθςθ με το χρόνο, κατά τθ διάρκεια 

τθσ κίνθςθσ του πάνω ςε οριηόντιο ευκφγραμμο δρόμο. Ασ ονομάςουμε 

F το μζτρο τθσ ςυνιςταμζνθσ των δυνάμεων που δζχεται το ςϊμα κατά 



 

 

το χρονικό διάςτθμα 0-2s και F' το μζτρο τθσ ςυνιςταμζνθσ των δυνάμεων που δζχεται το ςϊμα κατά το 

χρονικό διάςτθμα   2 s -4 s. 

Α) Να επιλζξετε τθ ςωςτι απάντθςθ. Για τα μζτρα των δυνάμεων F και F' ιςχφει: 

α. F > F'   ,     β. F < F' ,  γ. F = F' 

Β) Να αιτιολογιςετε τθν επιλογι ςασ. 

 

9. Ζνα μπαλάκι μάηασ m χτυπά ςε ζναν κατακόρυφο τοίχο με οριηόντια ταχφτθτα, μζτρου υ1 και αναπθδά από 

αυτόν με ταχφτθτα, μζτρου υ2 . Η χρονικι διάρκεια τθσ επαφισ είναι και το μζτρο τθσ κάκετθσ δφναμθσ που 

αςκεί ο τοίχοσ ςτο μπαλάκι είναι Ν1. Το ίδιο μπαλάκι χτυπά ςτο δάπεδο με κατακόρυφθ ταχφτθτα, μζτρου και 

αναπθδά από αυτό με ταχφτθτα, μζτρου . Η χρονικι διάρκεια τθσ επαφισ είναι επίςθσ και το μζτρο τθσ 

κάκετθσ δφναμθσ που αςκεί το δάπεδο ςτο μπαλάκι είναι     . 

Α) Να επιλζξετε τθν ςωςτι απάντθςθ. Για τα μζτρα των δυνάμεων Ν1 και Ν2 που αςκοφνται ςτο μπαλάκι από 

τον τοίχο και το δάπεδο αντίςτοιχα, ιςχφει: 

α. Ν1 > Ν2              ,  β. Ν1 = Ν2                     ,  γ. Ν1 < Ν2              Β) Να αιτιολογιςετε τθν επιλογι ςασ. 

 

10. Ακλθτισ του ςτίβου επιχειρεί άλμα επί κοντϊ. Ο ακλθτισ αφοφ περάςει πάνω από τον πιχθ πζφτει πάνω 

ςε ςτρϊμα, όπου μετά από ζνα μικρό αρικμό αναπθδιςεων, ακινθτοποιείται. Να εξθγιςετε, χρθςιμοποιϊντασ 

το γενικευμζνο νόμο του Νεφτωνα 
P

F
t


 






  , για ποιο  λόγο οι  ακλθτζσ του άλματοσ επί κοντϊ (ι του 

άλματοσ ςε φψοσ), πρζπει να πζφτουν πάνω ςε ςτρϊματα. 

 

11. Ζνασ ακλθτισ του άλματοσ επί κοντϊ, αφοφ περάςει τον πιχθ, πζφτει από φψοσ αρκετϊν μζτρων 

ελεφκερα. Ο ακλθτισ φτάνει κάτω με ςθμαντικι ορμι, αλλά δεν τραυματίηεται επειδι ζχουν τοποκετιςει 

ςτρϊμα αρκετά μεγάλου πάχουσ. Με τθν χριςθ του ςτρϊματοσ, αντί για άλλο ςκλθρό δάπεδο ςτο ίδιο φψοσ 

με το ςτρϊμα, ο άνκρωποσ δζχεται μικρότερθ δφναμθ: Α) Να επιλζξετε τθ ςωςτι πρόταςθ: 

α. επειδι θ μεταβολι τθσ ορμισ είναι μικρότερθ όταν πζφτει ςτο ςτρϊμα 

 β. επειδι θ μεταβολι τθσ ορμισ του γίνεται ςε διαφορετικό χρονικό διάςτθμα όταν πζφτει ςτο ςτρϊμα  

γ. επειδι θ δφναμθ που αςκεί το ςτρϊμα ςτον ακλθτι είναι διαρκϊσ ίςθ κατά μζτρο με το βάροσ του ακλθτι. 

Β) Να αιτιολογιςετε τθν επιλογι ςασ. 

 

12. Σε ζνα πείραμα, δφο ςϊματα με μάηεσ 2 kg το κακζνα, κινοφνται ςε δφο διαφορετικά οριηόντια επίπεδα με 

ταχφτθτα που κάποια χρονικι ςτιγμι ζχει μζτρο 3 m/s. Αυτι τθ χρονικι ςτιγμι, ςτα ςϊματα αςκοφνται 

οριηόντιεσ δυνάμεισ μζτρου 2 Ν για χρονικό διάςτθμα 4 s. Η δφναμθ ςτο πρϊτο ςϊμα είναι ομόρροπθ τθσ 

αρχικισ του ταχφτθτασ, ενϊ ςτο δεφτερο αντίρροπθ. Η τελικι ορμι του πρϊτου ςϊματοσ είναι 12 kgm/s, ενϊ 

του δεφτερου -2 kgm/s. 

Α) Να επιλζξετε τθ ςωςτι απάντθςθ.  

α. Το πρϊτο ςϊμα κινείται ςε λείο επίπεδο και το δεφτερο ςε επίπεδο με τριβι, 

 β. Το δεφτερο ςϊμα κινείται ςε λείο επίπεδο και το πρϊτο ςε επίπεδο με τριβι, 

 γ. Τα δφο ςϊματα κινοφνται ςε επίπεδο με τριβι. 

Β) Να δικαιολογιςετε τθν επιλογι ςασ. 

 

13. Ζνα αυτοκίνθτο κινείται με ταχφτθτα υ0 όταν ξαφνικά φρενάρει με αποτζλεςμα να ςταματιςει μετά από 

χρόνο t από τθ χρονικι ςτιγμι που ο οδθγόσ του πάτθςε το φρζνο. Θεωροφμε ότι θ ςυνιςταμζνθ δφναμθ F που 

αςκείται ςτο αυτοκίνθτο κατά τθ διάρκεια του φρεναρίςματοσ είναι ςτακερι. 

Α) Να επιλζξετε τθ ςωςτι απάντθςθ. Ροιο από τα παρακάτω διαγράμματα αναπαριςτά τθν ορμι του 

αυτοκινιτου ςε ςυνάρτθςθ με το χρόνο; Β) Να αιτιολογιςετε τθν επιλογι ςασ. 



 

 

 
 

14. Δφο μικρά κορίτςια, θ Ηρϊ και θ Μαρία, με μάηεσ 25 kg και 50 kg αντιςτοίχωσ, δζχονται για χρονικά 

διαςτιματα 1 s και 2 s αντιςτοίχωσ τθν ίδια ςυνιςταμζνθ δφναμθ από τουσ γονείσ τουσ, κακϊσ ξεκινοφν να 

πατινάρουν ςε ζνα παγοδρόμιο. Τα δφο κορίτςια είναι αρχικά ακίνθτα, ενϊ βρίςκονται και τα δφο ςτο ίδιο 

οριηόντιο τμιμα του παγοδρομίου για όςο χρονικό διάςτθμα δζχονται τθν ϊκθςθ από τουσ γονείσ τουσ. 

Α) Να επιλζξετε τθ ςωςτι απάντθςθ. Οι ταχφτθτεσ που κα αποκτιςουν τα δφο κορίτςια ςτο τζλοσ των 

αντίςτοιχων χρονικϊν διαςτθμάτων 

α. κα είναι ίςεσ        β. κα είναι μεγαλφτερθ για τθν Ηρϊ    γ. κα είναι μεγαλφτερθ για τθν  Μαρία 

Β) Να αιτιολογιςετε τθν επιλογι ςασ. 

 

15. Ζνα μπαλάκι του τζνισ, μάηασ m = 100 g, κινείται οριηόντια με ταχφτθτα υ = 10 m/s και ςυγκροφεται με 

κατακόρυφο τοίχο, οπότε ανακλάται και επιςτρζφει με επίςθσ οριηόντια ταχφτθτα ίδιου μζτρου. 

Α) Να επιλζξετε τθ ςωςτι απάντθςθ. Αν θ επαφι τθσ μπάλασ με τον τοίχο διαρκεί χρονικό διάςτθμα  

Δt = 0,1 s, τότε θ μζςθ οριηόντια δφναμθ που αςκεί ο τοίχοσ ςτθ μπάλα κατά τθ διάρκεια τθσ επαφισ: 

α. ζχει μζτρο μθδζν 

β. ζχει μζτρο 20 Ν και φορά προσ τον τοίχο 

γ. ζχει μζτρο 10 Ν και φορά από τον τοίχο προσ τθ μπάλα, 

δ. ζχει μζτρο 20 Ν και φορά από τον τοίχο προσ τθ μπάλα.                   Β) Να δικαιολογιςετε τθν επιλογι ςασ. 

 

 

 

2.4  Αρχι διατιρθςθ τθσ ορμισ 

2.6  Μεγζκθ που διατθροφνται 

 
1. Ζνασ δφτθσ με μάηα 64 kg κολυμπάει με ταχφτθτα 0,5 m/s και ρίχνει μια τρίαινα μάηασ 2 kg με ταχφτθτα  

15 m/s ςτθν ίδια κατεφκυνςθ με τθν αρχικι ταχφτθτα κίνθςθσ του, ενϊ προςπακεί να πιάςει ζνα ψάρι. Αυτι 

του θ κίνθςθ τι αποτζλεςμα ζχει ςτθν ταχφτθτα του; 

A) Να επιλζξετε τθ ςωςτι απάντθςθ: 

α) μειϊνεται θ ταχφτθτα του δφτθ; 

β) ακινθτοποιείται ο δφτθσ; 

γ) αρχίηει ο δφτθσ να κινείται προσ τθν αντίκετθ κατεφκυνςθ; 

Β) Να δικαιολογιςετε τθν επιλογι ςασ. 

 

2. « Ζνασ ακλθτισ καλακοςφαίριςθσ (basketball) πατάει γερά και ςθκϊνεται αφινοντασ τθ μπάλα ςτο καλάκι». 

Να εξθγιςετε αν παραβιάηετε ι όχι, θ αρχι διατιρθςθσ τθσ ορμισ ςτο ςφςτθμα ακλθτισ-Γθ κατά τθ διάρκεια 

του φαινομζνου. 

 



 

 

3. Σε οριηόντιο επίπεδο βρίςκεται ακίνθτο ςϊμα μάηασ Μ . Βλιμα μάηασ m = M/10  κινείται οριηόντια με 

ταχφτθτα υ1, χτυπά το ςϊμα με αποτζλεςμα να το διαπεράςει. Το βλιμα εξζρχεται από το ςϊμα οριηόντια με 

ταχφτθτα υ1/10. 

Α) Να επιλζξετε τθ ςωςτι απάντθςθ. 

Αν τα μζτρα τθσ μεταβολισ τθσ ορμισ του βλιματοσ και του ςϊματοσ είναι Δp1 και Δp2 αντίςτοιχα τότε: 

α.   
1 2

9

1000
p p       , β. 

1 2p p       , γ. 
1 2

1000

9
p p            Β) Να αιτιολογιςετε τθν επιλογι ςασ. 

 

4. Δφο ςϊματα με μάηεσ m και 2m κινοφνται ςτθν ίδια ευκεία, με ταχφτθτεσ που ζχουν μζτρο 3υ και υ 

αντίςτοιχα, με αντίκετεσ φορζσ. Τα ςϊματα ςυγκροφονται πλαςτικά δθμιουργϊντασ ςυςςωμάτωμα.  

To μζτρο τθσ μεταβολισ τθσ ορμισ του ςϊματοσ μάηασ m ιςοφται με: 

α. 8mυ/3     β. 10mυ/3       γ  . -3mυ Α) Να επιλζξετε τθ ςωςτι απάντθςθ.   Β) Να αιτιολογιςετε τθν επιλογι ςασ. 

 

5. Δφο παγοδρόμοι, με μάηεσ m1 και m2 αντίςτοιχα (με m1≠ m2), ςτζκονται ακίνθτοι ο ζνασ απζναντι ςτον άλλο, 

πάνω ςε ζνα οριηόντιο παγοδρόμιο. Κάποια ςτιγμι ο πρϊτοσ ςπρϊχνει το δεφτερο με αποτζλεςμα να κινθκοφν 

απομακρυνόμενοι με ταχφτθτεσ ςτακεροφ μζτρου. Κάποια επόμενθ χρονικι ςτιγμι οι αποςτάςεισ που ζχουν 

διανφςει είναι x1, x2 αντίςτοιχα.  Α) Να επιλζξετε τθ ςωςτι απάντθςθ. Αν αγνοιςουμε όλων των ειδϊν τισ 

τριβζσ τότε ιςχφει:         α.  1 1

2 2

x m

x m
      ,  β. 1 2

2 1

x m

x m
      ,  γ.  1

2

1
x

x
       Β) Να αιτιολογιςετε τθν επιλογι ςασ. 

 

6. Σϊμα βρίςκεται αρχικά ακίνθτο και 

απζχει αποςτάςεισ L1 και L2 από τισ 

άκρεσ ενόσ λείου, οριηόντιου 

τραπεηιοφ, Κάποια ςτιγμι το ςϊμα 

εκριγνυται ςε δφο κομμάτια με μάηεσ 

m2 = 4m1 

Α) Να επιλζξετε τθ ςωςτι απάντθςθ. Αν τα δφο κομμάτια φτάνουν ταυτόχρονα ςτισ άκρεσ του τραπεηιοφ, τότε 

ιςχφει :  α.  2

1
4

L
L     β.  1 24L L    ,  γ. 1 22L L     Β) Να αιτιολογιςετε τθν επιλογι ςασ. 

 

7. Ζνα ςϊμα είναι αρχικά ακίνθτο. Το ςϊμα εκριγνυται και χωρίηεται ςε δφο κομμάτια με μάηεσ m1≠ m2 

Α) Να επιλζξετε τθ ςωςτι απάντθςθ. Για τα μζτρα τθσ μεταβολισ τθσ ορμισ και τισ μεταβολζσ τθσ κινθτικισ 

ενζργειασ ιςχφει:  

α.  1 2p p    και  ΔΚ1≠ΔΚ2    ,    β. 1 2p p    και  ΔΚ1=ΔΚ2     ,   γ. 1 2p p    και  ΔΚ1≠ΔΚ2     

Β) Να αιτιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ 

 

8. Βλιμα κινείται κατακόρυφα προσ τα πάνω και τθ χρονικι ςτιγμι που θ ταχφτθτα του ζχει μζτρο υ, ςπάει από 

ακαριαία εςωτερικι ζκρθξθ, ςε δφο κομμάτια ίςων μαηϊν. Το ζνα κομμάτι αμζςωσ μετά τθν ζκρθξθ κινείται 

προσ τθν ίδια κατεφκυνςθ, δθλαδι κατακόρυφα προσ τα πάνω, με ταχφτθτα μζτρου υ 1 = 2·υ. 

Α) Να επιλζξετε τθ ςωςτι πρόταςθ. 

Η ταχφτθτα του άλλου κομματιοφ αμζςωσ μετά τθν ζκρθξθ: 

α. ζχει μζτρο υ και διεφκυνςθ κατακόρυφθ με φορά προσ τα πάνω 

β. ζχει μζτρο υ και διεφκυνςθ κατακόρυφθ με φορά προσ τα κάτω 

γ. είναι μθδζν   Β) Να αιτιολογιςετε τθν 

επιλογι ςασ. 

 

9. Στο οριηόντιο τραπζηι του εργαςτθρίου 

φυςικισ οι μακθτζσ τοποκετοφν δφο 



 

 

εργαςτθριακά καροτςάκια Κ1, Κ2, όπωσ φαίνεται ςτο ςχιμα. Στο Κ1 ζχουν τοποκετιςει ζνα βαρίδι Β ϊςτε να 

αυξθκεί θ μάηα του. Οι μακθτζσ ηυγίηουν το καρότςι Κ1 μαηί με το βαρίδι, και μετροφν τθν ολικι του μάηα m1, 

κακϊσ και το Κ2 και μετροφν τθ μάηα του m2. Στα άκρα του τραπεηιοφ ζχουν ςτερεϊςει δφο ςανίδια Σ1, Σ2, ϊςτε 

τα καροτςάκια να μθν πζφτουν κάτω από το τραπζηι. Ανάμεςα ςτα καροτςάκια υπάρχει ςυςπειρωμζνο 

ελατιριο Ε ϊςτε με κατάλλθλο χτφπθμα ςε ζνα μοχλό να ελευκερϊνεται και να αποςυμπιζηεται ακαριαία, 

οπότε τα καροτςάκια να κινοφνται πρακτικά με ςτακερι ταχφτθτα προσ τα ςανίδια Σ1, Σ2, διανφοντασ 

αποςτάςεισ x1 και x2 αντίςτοιχα. Το χτφπθμα κάκε καροτςιοφ ςτο ςανίδι προκαλεί ζνα ιχο. Οι μακθτζσ με 

δοκιμζσ φροντίηουν θ αρχικι κζςθ των καροτςιϊν να είναι τζτοια ϊςτε να ακουςτεί ζνα ιχοσ από τισ 

ςυγκροφςεισ των καροτςιϊν με τα ςανίδια, δθλαδι τα καρότςια να φτάςουν ταυτόχρονα ςτα ςανίδια. Τότε οι 

μακθτζσ με μετροταινία μετροφν τισ αποςτάςεισ x1, x2. 

Α) Να επιλζξετε τθ ςωςτι πρόταςθ. 

Η ςχζςθ που ςυνδζει τα μεγζκθ που μζτρθςαν οι μακθτζσ κα πρζπει να είναι: 

α.  1 1

2 2

x m

x m


    
,   β.  2 1

1 2

x m

x m


  
  ,γ. 

2

2

2

1

1

2

mx

mx
     . Β) Να αιτιολογιςετε τθν επιλογι ςασ. 

 

10. Οβίδα αρχικά ακίνθτθ ςπάει ακαριαία λόγω ζκρθξθσ ςε δφο κομμάτια Α και Β. Η μάηα του κομματιοφ Β 

είναι διπλάςια από τθ μάηα του Α. 

Α) Να επιλζξετε τθ ςωςτι πρόταςθ. Ο λόγοσ των κινθτικϊν ενεργειϊν  ΚΑ/ΚΒ  των δφο κομματιϊν αμζςωσ μετά 

τθν ζκρθξθ είναι:          α. 1    ,     β. 2              ,  γ.   1/2                  Β) Να αιτιολογιςετε τθν επιλογι ςασ. 

 

11. Ζνα αυτοκίνθτο με μάηα Μ κινείται με ςτακερι ταχφτθτα υ πάνω ςε οριηόντιο δρόμο. Στθ πορεία του 

ςυναντά ακίνθτο κιβϊτιο ποφ ζχει μάηα m1 =Μ/20   και ςυγκροφεται με αυτό πλαςτικά δθμιουργϊντασ 

ςυςςωμάτωμα. Το ςυςςωμάτωμα αυτοκίνθτο-κιβϊτιο, αποκτά ταχφτθτα V , 

αμζςωσ μετά τθν κροφςθ.   Α) Να επιλζξετε τθ ςωςτι απάντθςθ. 

Το μζτρο τθσ μεταβολισ τθσ ορμισ του αυτοκινιτου κατά τθν κροφςθ είναι ίςο με: 

α.  
5

21

M
    ,  β.  

4

21

M
   ,  γ. 

21

M
        Β) Να αιτιολογιςετε τθν επιλογι ςασ 

 

12. Ζνα φορτθγό με, μάηα  Μ ταχφτθτα υ και, ζνα επιβατθγό αυτοκίνθτο με μάηα  m1=M/4   ταχφτθτα υ 1 = 2·υ 

κινοφνται ςε αντίκετεσ κατευκφνςεισ πάνω ςε οριηόντιο μονόδρομο, πλθςιάηοντασ το ζνα το άλλο. Τα οχιματα 

ςυγκροφονται μετωπικά και πλαςτικά δθμιουργϊντασ ςυςςωμάτωμα. 

Α) Να επιλζξετε τθ ςωςτι απάντθςθ. Η ςυνολικι ορμι ρ του ςυςςωματϊματοσ αμζςωσ μετά τθν κροφςθ, ζχει 

μζτρο   α. 2Μυ        β. Μυ/2        γ. Μυ     Β) Να αιτιολογιςετε τθν επιλογι ςασ. 

 

13. Ζνασ πφραυλοσ αποτελείται από δφο τμιματα ίςθσ μάηασ m. Κάποια ςτιγμι ενϊ ο πφραυλοσ κινείται 

κατακόρυφα προσ τα πάνω με ςτακερι ταχφτθτα υ με ειδικό μθχανιςμό το ζνα τμιμα αποκολλάται από το 

άλλο. Η χρονικι διάρκεια τθσ αποκόλλθςθσ κεωρείται αμελθτζα. Μετά τθν αποκόλλθςθ το πάνω τμιμα 

ςυνεχίηει να κινείται κατακόρυφα προσ τα πάνω με ταχφτθτα μζτρου  
3

2
  

 Να επιλζξετε τθ ςωςτι απάντθςθ. Το κάτω τμιμα κα ςταματιςει ςτιγμιαία για πρϊτθ φορά μετά από χρόνο 

Δt όπου:  

α. Δt είναι ο χρόνοσ που χρειάηεται για να φτάςει ςτο ζδαφοσ το άλλο τμιμα.  β.
2

t
g


     , γ. 

4
t

g


    .  

Β) Να αιτιολογιςετε τθν επιλογι ςασ.    Η επιτάχυνςθ τθσ βαρφτθτασ κεωρείται ςτακερι και ίςθ με g. 

 



 

 

14. Το κφριο ςτζλεχοσ του πυροτεχνιματοσ εκριγνυται όταν 
φτάςει ςτο ανϊτερο φψοσ τθσ κατακόρυφθσ τροχιάσ του, όπωσ 
φαίνεται και ςτθν πιο διπλανι εικόνα.  

Α) Ροια αρχι τθσ φυςικισ δικαιολογεί τθν εικόνα αυτι αμζςωσ 
μετά τθν ζκρθξθ; 

Β) Να δικαιολογιςετε το ςφαιρικό ςχιμα του πυροτεχνιματοσ 
που ζχει αποτυπωκεί ςτθν εικόνα. 

 
15. Ζνασ άντρασ και ζνα παιδί είναι αρχικά ακίνθτοι όπωσ απεικονίηεται ςτο αριςτερό ςχιμα. Κάποια ςτιγμι ο 
άντρασ ςπρϊχνει απότομα το παιδί με αποτζλεςμα να 
ξεκινιςουν και οι δφο να κινοφνται πάνω ςτο οριηόντιο 
δάπεδο χωρίσ τριβζσ (όπωσ φαίνεται ςτο δεξί ςχιμα). Τα 
δεδομζνα τθσ ερϊτθςθσ (μάηεσ, ταχφτθτεσ) αναγράφονται 
πάνω ςτο δεξί ςχιμα. 
Α) Να επιλζξετε τθ ςωςτι πρόταςθ που αφορά τθν κίνθςθ. 
α. τα δεδομζνα τθσ ερϊτθςθσ είναι ςυμβατά με τισ αρχζσ 
τθσ φυςικισ  
β. τα δεδομζνα τθσ ερϊτθςθσ δεν είναι ςυμβατά με τισ 
αρχζσ τθσ φυςικισ 
 γ. ο άντρασ και το παιδί πρζπει να κινοφνται προσ τα αριςτερά 
Β) Να δικαιολογιςετε τθν επιλογι ςασ. 
 
16. Ξεκινϊντασ από τον 3ο Νόμο του Νεφτωνα, για ζνα ςφςτθμα δφο ςωματιδίων που είναι μονωμζνο και 
αλλθλεπιδρά, να αποδείξετε τθν αρχι διατιρθςθσ τθσ ορμισ 
 
17. Δφο παγοδρόμοι, με μάηεσ m1 και m2 (m1 > m2) βρίςκονται ακίνθτοι ςε μια οριηόντια πίςτα πάγου, ο ζνασ 

απζναντι από τον άλλο, και κάποια ςτιγμι ςπρϊχνει ο ζνασ τον άλλο. 

Α) Να επιλζξετε τθ ςωςτι απάντθςθ. Για τα μζτρα των ορμϊν p1 και p2) και των ταχυτιτων (υ1 και υ2) που κα 

αποκτιςουν οι παγοδρόμοι κα ιςχφει 

α) p1 > p2 και υ1 = υ2     ,    β) p1 = p2 και υι > υ2     ,      γ) p1 = p2 και υ1 < υ2       Β) Να αιτιολογιςετε τθν επιλογι ςασ. 

 

2.7  Εφαρμογζσ τθσ διατιρθςθσ τθσ ορμισ 

1. Ζνα ςυμπαγζσ ςϊμα κινείται με κάποια ταχφτθτα και όταν πζςει πάνω ςε ζναν ακλόνθτο τοίχο και 

ενςωματωκεί ςε αυτόν, θ παραγόμενθ κερμότθτα είναι Q . 
Α) Να επιλζξετε τθ ςωςτι απάντθςθ. Αν το ίδιο ςϊμα προςκροφςει ςτον ίδιο τοίχο με τθ μιςι ταχφτθτα, τότε θ 

κερμικι ενζργεια που κα απελευκερωκεί κα είναι:  α. Q    ,   β.  
2

Q
  , γ. 

4

Q
 

Β) Να αιτιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ. 

 

2. Ζνα ςυμπαγζσ ςϊμα κινείται με κάποια ταχφτθτα και όταν ςυγκρουςτεί πλαςτικά με ζνα δεφτερο ακίνθτο 

και όμοιο ςϊμα, τότε θ αφξθςθ τθσ κερμικισ ενζργειασ ςτο ςφςτθμα των ςωμάτων είναι Q. 

Α)      Να επιλζξετε τθ ςωςτι απάντθςθ. Αν το άλλο ςϊμα δεν ιταν ακίνθτο, αλλά κινοφταν με ταχφτθτα ίδιου 

μζτρου και αντίκετθσ κατεφκυνςθσ, τότε θ αφξθςθ τθσ κερμικισ ενζργειασ ςτο ςφςτθμα των ςωμάτων κα ιταν: 

α. 2Q . β. 4Q . γ. 8Q . 

 

3. Δφο ςϊματα με μάηεσ m1 και m2 αντίςτοιχα για τισ οποίεσ ιςχφει m1< m2, ςυγκροφονται. 

Α) Να επιλζξετε τθ ςωςτι απάντθςθ. 

Για το μζτρο τθσ μεταβολισ τθσ ορμισ των δφο ςωμάτων ιςχφει: 



 

 

 α. 
1 2p p     ,    β 

1 2p p     ,            γ. 
1 2p p              Β) Να αιτιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ. 

 

4. Μία ελαςτικι ςφαίρα πζφτει κάκετα ςτο οριηόντιο δάπεδο και αναπθδά κατακόρυφα. Τα μζτρα των 

ταχυτιτων τθσ ςφαίρασ λίγο πριν τθν πρόςκρουςθ τθσ ςτο δάπεδο και αμζςωσ μετά από τθν πρόςκρουςθ είναι 

ίςα. 

Α) Να επιλζξετε τθ ςωςτι απάντθςθ. Κατά τθ ςφγκρουςθ τθσ ςφαίρασ με το δάπεδο διατθρείται:  

α. θ κινθτικι ενζργεια και θ ορμι τθσ 

β. μόνο θ κινθτικι ενζργεια τθσ ςφαίρασ και όχι θ ορμι τθσ  

γ. μόνο θ ορμι τθσ ςφαίρασ και όχι θ κινθτικι τθσ ενζργεια             Β) Να αιτιολογιςετε τθν επιλογι ςασ. 

 

5. Για τα 

δεδομζνα τθσ 

παρακάτω 

κροφςθσ  

α. Διατθρείται 

και θ ορμι και 

θ μθχανικι ενζργεια. β. Διατθρείται θ ορμι αλλά όχι θ μθχανικι ενζργεια. 

 γ. Δε διατθρείται θ ορμι αλλά διατθρείται θ μθχανικι ενζργεια. Α) Να επιλζξτε τθ ςωςτι απάντθςθ. 

Β) Να αιτιολογιςετε τθν επιλογι ςασ. 

 

6. Σϊμα μάηασ m το οποίο ζχει κινθτικι ενζργεια Κ κινείται, χωρίσ τριβζσ, ςτθν ίδια ευκεία που βρίςκεται ςϊμα 

μάηασ 3 m. Το ςυςςωμάτωμα που προκφπτει μετά τθν κροφςθ παραμζνει ακίνθτο. 

Η κινθτικι ενζργεια που μετατράπθκε ςε κερμικι κατά τθ κροφςθ είναι 

α. Κ , β. 4Κ/3 , γ. 2·Κ                       Β) Να αιτιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ. 

 

7. Δυο αμαξάκια Α και Β με μάηεσ 2 kg και 6 kg αντίςτοιχα κινοφνται αντίκετα ςε λείο οριηόντιο επίπεδο και 

ςυγκροφονται πλαςτικά. Θεωροφμε τθ διάρκεια τθσ κροφςθσ αμελθτζα. Αν τα μζτρα των ταχυτιτων τουσ 

ακριβϊσ πριν από τθν κροφςθ ιταν 8 m/s και 2 m/s αντίςτοιχα: 

Α) Να βρεκεί το μζτρο τθσ ταχφτθτασ του ςυςςωματϊματοσ αμζςωσ μετά τθν κροφςθ. 

Β) Να κάνετε, ςτο ίδιο διάγραμμα, τόςο για κάκε ςϊμα όςο και για το ςυςςωμάτωμα τθ γραφικι παράςταςθ 

τθσ ορμισ τουσ ωσ ςυνάρτθςθ του χρόνου. Στο διάγραμμα να απεικονίηεται θ κατάςταςθ τόςο πριν όςο και 

μετά τθν κροφςθ. 

Γ) Η μείωςθ τθσ κινθτικισ ενζργειασ του ςυςτιματοσ λόγω τθσ κροφςθσ είναι: 

α. 75 J β. 76 J γ. 12 J 

1.Να επιλζξτε τθ ςωςτι απάντθςθ.       2. Να δικαιολογιςετε τθν επιλογι ςασ. 

 

8. Σϊμα Σ1 μάηασ m που κινείται προσ τθ κετικι κατεφκυνςθ του άξονα x'x, με ταχφτθτα μζτρου υ, ςυγκροφεται 

πλαςτικά με ακίνθτο ςϊμα Σ2 τριπλάςιασ μάηασ. 

Α) Να επιλζξετε τθ ςωςτι απάντθςθ. 

Η μεταβολι τθσ ορμισ του ςϊματοσ Σ1 κατά τθν κροφςθ ζχει μζτρο, 

α
1

4
m .     , β. 

3

4
m     , γ. 0            Β) Να δικαιολογιςετε τθν επιλογι ςασ 

 

9. Σϊμα Σ1 μάηασ m1 που κινείται με ταχφτθτα μζτρου υ1 ςυγκροφεται πλαςτικά με ςϊμα Σ2 μάηασ  m2 = 2m1  το 

οποίο κινείται ςε αντίκετθ κατεφκυνςθ με ταχφτθτα μζτρου  υ2. Το ςυςςωμάτωμα που προκφπτει παραμζνει 

ακίνθτο μετά τθν κροφςθ. Α) Να επιλζξετε τθ ςωςτι απάντθςθ. 

Αν K1 και K2 οι κινθτικζσ ενζργειεσ των ςωμάτων Σ1 και Σ2 πριν τθν κροφςθ, ο λόγοσ τουσ 1

2

K

K
κα 



 

 

ζχει τιμι   α.  1/2      ,β.   2      ,γ.  1                    Β) Να δικαιολογιςετε τθν επιλογι ςασ. 

 

10. Σϊμα Σ1, μάηασ m1, που κινείται με ταχφτθτα μζτρου υ1  ζχοντασ κινθτικι ενζργεια K1, ςυγκροφεται 

πλαςτικά με ακίνθτο ςϊμα Σ2 μάηασ m2. Το ςυςςωμάτωμα που προκφπτει ζχει κινθτικι ενζργεια Κ. 

Α) Να επιλζξετε τθ ςωςτι απάντθςθ. 

Αν  
1

1

2
K K   ο λόγοσ των μαηϊν των δυο ςωμάτων 1

2

m

m
   κα ζχει τιμι:   α.  1/2    , β.   2      ,γ.   1 

Β) Να δικαιολογιςετε τθν επιλογι ςασ. 

 

11. Δφο ςφαίρεσ Α και Β, που κεωροφνται υλικά ςθμεία, κινοφνται πάνω ςε 

λείο οριηόντιο δάπεδο, με αντίκετθ φορά, και ςυγκροφονται πλαςτικά 

δθμιουργϊντασ ςυςςωμάτωμα. Εξαιτίασ τθσ κροφςθσ οι ορμζσ των δφο 

ςφαιρϊν μεταβάλλονται.  

Αν ΔpΑ, ΔpΒ είναι οι αλγεβρικζσ τιμζσ των μεταβολϊν ορμισ των δφο ςφαιρϊν 

ιςχφει:           α. ΔpΑ = ΔpΒ β. ΔpΑ = - ΔpΒ 

Α) Να επιλζξετε τθ ςωςτι ςχζςθ.   Β) Να αιτιολογιςετε τθν επιλογι ςασ. 

 

12. Ζνα βαγόνι Α με μάηα m ςυγκροφεται με ζνα δεφτερο ακίνθτο βαγόνι Β ίςθσ μάηασ και μετά τθ ςφγκρουςθ 

τα δφο βαγόνια κινοφνται μαηί ωσ ζνα ςϊμα. 

A) Να επιλζξετε τθ ςωςτι απάντθςθ. Αν ΚΑ είναι θ κινθτικι ενζργεια του βαγονιοφ Α και ΚΣ θ κινθτικι ενζργεια 

του ςυςςωματϊματοσ, τότε ιςχφει: 

α. ΚΣ = ΚA                      , β. ΚΣ = 2 ΚA                               ,γ. ΚΣ = KA/2               Β) Να δικαιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ. 

 

13. Δφο μπάλεσ ζχουν μάηεσ m1 και m2 αντίςτοιχα και κεωροφνται υλικά ςθμεία. Η μπάλα m1 κινείται με 

ταχφτθτα μζτρου υ1 πάνω ςε λείο οριηόντιο επίπεδο και πζφτει πάνω ςτθν μπάλα m2 που είναι ακίνθτθ. 

Α) Να επιλζξετε τθ ςωςτι πρόταςθ. Αν μετά τθν κροφςθ οι δφο μπάλεσ κινοφνται μαηί ωσ ζνα ςφςτθμα 

ςωμάτων τότε: 

α. Η ορμι κάκε μπάλασ διατθρείται 

β. Η ενζργεια κάκε μπάλασ διατθρείται 

γ. Δε διατθρείται θ μθχανικι ενζργεια του ςυςτιματοσ          Β) Να αιτιολογιςετε τθν επιλογι ςασ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


