
                                      Θέμαηα εξεηάζεων 

ΘΔΜΑ 1
O
 

5.ε. Με αδξαλεηαθό είλαη έλα ζύζηεκα αλαθνξάο πνπ ........................ ζε 

ζρέζε κε έλα αδξαλεηαθό ζύζηεκα.  

Μονάδερ  1 

ΘΔΜΑ 2
 O

 

3. θαίξα κάδαο m θηλνύκελε κε ηαρύηεηα κέηξνπ π
1 
ζπγθξνύεηαη θεληξηθά θαη 

ειαζηηθά κε αθίλεηε ζθαίξα ίζεο κάδαο. Να βξείηε ηηο ζρέζεηο πνπ δίλνπλ ηηο 

ηαρύηεηεο ηωλ δύν ζθαηξώλ, κεηά ηελ θξνύζε, κε εθαξκνγή ηωλ αξρώλ πνπ 

δηέπνπλ ηελ ειαζηηθή θξνύζε.  

Μονάδερ 8  

 

                                                                      Γ’ ΣΑΞΗ    ΗΜΔΡΗΙΟΤ    2002 

ΘΔΜΑ 1
 O

  

2. ε θάζε θξνύζε ηζρύεη  

α. ε αξρή δηαηήξεζεο ηεο κεραληθήο ελέξγεηαο.  

β. ε αξρή δηαηήξεζεο ηεο νξκήο.  

γ. ε αξρή δηαηήξεζεο ηνπ ειεθηξηθνύ θνξηίνπ.  

δ. όιεο νη παξαπάλω αξρέο.  

Μονάδες 5  

                                                      Γ’ ΣΑΞΗ    ΔΠΔΡΙΝΟΤ  ΛΤΚΔΙΟΤ   2002 

ΘΔΜΑ 1
 O

  

1. Καηά ηελ θεληξηθή αλειαζηηθή θξνύζε δύν ζθαηξώλ (νη νπνίεο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο θξνύζεο απνηεινύλ κνλωκέλν ζύζηεκα), δηαηεξείηαη ζηαζεξή :  

α. ε θηλεηηθή ελέξγεηα θάζε ζθαίξαο  

β. ε θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ζπζηήκαηνο ηωλ δύν ζθαηξώλ  

γ. ε νξκή θάζε ζθαίξαο  

δ. ε νξκή ηνπ ζπζηήκαηνο ηωλ δύν ζθαηξώλ.  

Μονάδερ 4 

5. α. Έλα ζύζηεκα αλαθνξάο πνπ επηηαρύλεηαη ζε ζρέζε κε έλα αδξαλεηαθό 

ζύζηεκα είλαη θαη απηό αδξαλεηαθό.  

Μονάδερ 1 

  Οκνγελείο 2002 

 

Θέμα 1
0 

 

5.  α. Η θξνύζε ζηελ νπνία νη  ηαρύηεηεο ηωλ θέληξωλ κάδαο ηωλ ζωκάηωλ 

πνπ ζπγθξνύνληαη είλαη παξάιιειεο νλνκάδεηαη   ............ 

                                                                                                       Μονάδερ 1 

                                         ΔΠΑΛΗΠΣΙΚΔ    Γ’ ΣΑΞΗ    ΗΜΔΡΗΙΟΤ    2003 



Θέμα 1
0 

5.γ. Καηά ηελ πιαζηηθή θξνύζε δύν ζωκάηωλ ε κεραληθή ελέξγεηα ηνπ 

ζπζηήκαηνο παξακέλεη ζηαζεξή.  

Μονάδερ 1  

Γ’ ΣΑΞΗ    ΔΠΔΡΙΝΟΤ  ΛΤΚΔΙΟΤ   2003 

Θέμα 2
0 

 3. ώκα κάδαο m θηλείηαη νξηδόληηα κε ηαρύηεηα κέηξνπ U
1
. Σν ζώκα 

ζπγθξνύεηαη κε θαηαθόξπθν ηνίρν θαη αλαθιάηαη κε ηαρύηεηα κέηξνπ U
2 

όπνπ U
2
<U

1
.   Η θξνύζε είλαη :  

α. Διαζηηθή  

β. Αλειαζηηθή.  

Πνηα από ηηο δύν πεξηπηώζεηο είλαη ε ζωζηή; 

Μονάδερ 2  

Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.  

Μονάδερ 6  

                                                                                                  Οκνγελείο 2003 

 

Θέμα 1
0 

 

5.δ. Έθθεληξε νλνκάδεηαη ε θξνύζε ζηελ νπνία νη ηαρύηεηεο ηωλ θέληξωλ 

κάδαο ηωλ ζωκάηωλ πνπ ζπγθξνύνληαη είλαη παξάιιειεο. 

                                                                                                         Μονάδερ 1 

 

 

ΘΔΜΑ 2
0
 

1. Μηα κηθξή ζθαίξα κάδαο m1 ζπγθξνύεηαη κεηωπηθά θαη ειαζηηθά κε αθίλεηε 

κηθξή ζθαίξα κάδαο m2. Μεηά ηελ θξνύζε νη ζθαίξεο θηλνύληαη κε αληίζεηεο 

ηαρύηεηεο ίζωλ κέηξωλ. Ο ιόγνο ηωλ καδώλ  
2

1

m

m
  ηωλ δύν ζθαηξώλ  είλαη: 

α. 1    β.  
3

1
   γ.  

2

1
 

                                                                                                         Μονάδερ 2 

Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 

                                                                                                         Μονάδερ 4 

 

                                                                      Γ’ ΣΑΞΗ    ΗΜΔΡΗΙΟΤ    2004 

 

ΘΔΜΑ 2
ο
 

3. θαίξα Α κάδαο mA ζπγθξνύεηαη θεληξηθά θαη ειαζηηθά κε δεύηεξε αθίλεηε 

ζθαίξα Β κάδαο mB. Σν πνζνζηό ηεο κεραληθήο ελέξγεηαο πνπ έρεη κεηαθεξζεί 

από ηελ Α ζηε Β κεηά ηελ θξνύζε γίλεηαη κέγηζην όηαλ: 

α.  mA = mB        β.  mA  <  mB         γ.  mA  > mB  

                                                                                                        Μονάδερ 2 



Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 

                                                                                                         Μονάδερ 4 

                                       ΔΠΑΛΗΠΣΙΚΔ    Γ’ ΣΑΞΗ    ΗΜΔΡΗΙΟΤ    2004 

ΘΔΜΑ 1
ο
 

1.4 α . Όηαλ κηα ζθαίξα πξνζθξνύεη ειαζηηθά ζε έλα ηνίρν, ηόηε 

πάληα ηζρύεη  'u  =  - u    ( u   ε ηαρύηεηα ηεο ζθαίξαο πξηλ ηελ 

θξνύζε, 'u   ε ηαρύηεηα ηεο ζθαίξαο κεηά ηελ θξνύζε).  

β. Καηά ηε πιαζηηθή θξνύζε δύν ζωκάηωλ πάληα ηζρύεη p πξηλ = p κεηά   

( p πξηλ  ε νξκή ηνπ ζπζηήκαηνο πξηλ ηελ θξνύζε,  p κεηά  ε νξκή ηνπ 

ζπζηήκαηνο  κεηά ηελ θξνύζε). 

γ. Καηά ηελ θξνύζε δύν ζωκάηωλ ε θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ζπζηήκαηνο πάληα 

δηαηεξείηαη. 

δ. ώκα Α ζπγθξνύεηαη ειαζηηθά θαη θεληξηθά κε αθίλεην αξρηθά ζώκα Β πνπ 

έρεη ηελ ίδηα κάδα κε  ην Α. Σόηε ε ηαρύηεηα ηνπ Α κεηά ηελ θξνύζε 

κεδελίδεηαη. 

ε. Έθθεληξε νλνκάδεηαη ε θξνύζε αλ νη ηαρύηεηεο ηωλ ζωκάηωλ βξίζθνληαη 

ζε ηπραία δηεύζπλζε. 

                                                                                                        Μονάδες 5 

 

                                                      Γ’ ΣΑΞΗ    ΔΠΔΡΙΝΟΤ  ΛΤΚΔΙΟΤ   2004 

 

ΘΔΜΑ 4
ο
 

ώκα 1 κε κάδα m1=1kg θαη ηαρύηεηα  
1
u   θηλείηαη ζε νξηδόληην επίπεδν θαη 

θαηά κήθνο ηνπ άμνλα x΄x ρωξίο 

ηξηβέο, όπωο ζην ζρήκα. Σν 

ζώκα 1 ζπγθξνύεηαη κε ζώκα 

2 κάδαο m2=3kg πνπ αξρηθά 

είλαη αθίλεην. Η θξνύζε νδεγεί  

ζηε ζπγθόιιεζε ηωλ ζωκάηωλ. 

 

1. Να δηθαηνινγήζεηε γηαηί ην ζπζζωκάηωκα πνπ πξνθύπηεη από ηε 

ζπγθόιιεζε ζα ζπλερίζεη λα θηλείηαη θαηά κήθνο ηνπ άμνλα x΄x. 

                                                                                                         Μονάδες 5 

2. Να εμεγήζεηε γηαηί ε ζεξκνθξαζία ηνπ ζπζζωκαηώκαηνο ζα είλαη 

κεγαιύηεξε από ηελ αξρηθή θνηλή ζεξκνθξαζία ηωλ δύν ζωκάηωλ. 

                                                                                                         Μονάδες 5 

3. Να ππνινγίζεηε ην ιόγν 
1

2

K

K
 όπνπ Κ2 ε θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ 

ζπζζωκαηώκαηνο θαη Κ1 ε θηλεηηθή ελέξγεηα  ηνπ ζώκαηνο 1 πξηλ ηελ 

θξνύζε. 

                                                                                                         Μονάδες 8 



4. Να δηθαηνινγήζεηε αλ ν ιόγνο 
1

2

K

K
 κεηαβάιιεηαη ή όρη ζηελ πεξίπηωζε πνπ 

ην ζώκα κάδαο m1 εθηλείην κε ηαρύηεηα δηπιάζηα ηεο π1. 

                                                                                                         Μονάδες 7 

      

      ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΔ   Γ’ ΣΑΞΗ    ΔΠΔΡΙΝΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ   2004 

 

ΘΔΜΑ 2
 ο
 

2.3. ε κεηωπηθή θξνύζε δύν ζωκάηωλ Α θαη Β πνπ έρνπλ κάδεο m θαη 2m, 

αληίζηνηρα, δεκηνπξγείηαη ζπζζωκάηωκα πνπ παξακέλεη αθίλεην ζην ζεκείν 

ηεο ζύγθξνπζεο. Ο ιόγνο ηωλ κέηξωλ ηωλ νξκώλ ηωλ δύν ζωκάηωλ πξηλ 

από ηελ θξνύζε, είλαη  

α. 1/2.   β. 2.   γ. 1.  

Μονάδερ 2  

Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.  

Μονάδερ 6  

                                                                                                Ομογενείρ  2004 

 

ΘΔΜΑ 1
 ο
 

2. Μηα θξνύζε ιέγεηαη πιάγηα όηαλ:  

α. δελ ηθαλνπνηεί ηελ αξρή δηαηήξεζεο ηεο νξκήο.  

β. δελ ηθαλνπνηεί ηελ αξρή δηαηήξεζεο ηεο ελέξγεηαο.  

γ. νη ηαρύηεηεο ηωλ θέληξωλ κάδαο ηωλ ζωκάηωλ πξηλ από ηελ θξνύζε έρνπλ 

ηπραία δηεύζπλζε.  

δ. νη ηαρύηεηεο ηωλ θέληξωλ κάδαο ηωλ ζωκάηωλ πξηλ από ηελ θξνύζε είλαη 

παξάιιειεο.  

Μονάδερ 5 

5. ε. ε θάζε θξνύζε ηζρύεη ε αξρή δηαηήξεζεο ηεο ελέξγεηαο.  

Μονάδερ 1 

ΘΔΜΑ 4
 ο
 

Έζηω ζώκα () κάδαο Μ = 1 kg θαη θωληθό βιήκα (β) κάδαο m= 0,2 kg. Γηα λα 

ζθελώζνπκε κε ηα ρέξηα καο νιόθιεξν ην βιήκα 

ζην ζηαζεξό ζώκα (), όπωο θαίλεηαη ζην ζρήκα, 

πξέπεη λα δαπαλήζνπκε ελέξγεηα 100 J.  

Έζηω ηώξα όηη ην ζώκα () πνπ είλαη αθίλεην ζε 

ιείν νξηδόληην επίπεδν, ππξνβνιείηαη κε ην βιήκα 

(β). Σν βιήκα απηό θηλνύκελν νξηδόληηα κε θηλεηηθή 

ελέξγεηα Κ πξνζθξνύεη ζην ζώκα () θαη 

αθνινπζεί πιαζηηθή θξνύζε.  

 

α. Γηα Κ= 100 J ζα κπνξνύζε ην βιήκα λα ζθελωζεί νιόθιεξν ζην ζώκα ();  



Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.  

Μονάδερ 7 

β. Πνηα είλαη ε ειάρηζηε θηλεηηθή ελέξγεηα Κ πνπ πξέπεη λα έρεη ην βιήκα, 

ώζηε λα ζθελωζεί νιόθιεξν ζην ζώκα ();  

Μονάδερ 12  

γ. Γηα πνηα ηηκή ηνπ ιόγνπ 
M

m
 ην βιήκα κε θηλεηηθή ελέξγεηα Κ=100 J 

ζθελώλεηαη νιόθιεξν ζην ();  

Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.  

Μονάδερ 6  

  

Γ’ ΣΑΞΗ    ΗΜΔΡΗΙΟΤ    2005 

 

ΘΔΜΑ 2ο  

4. ώκα κάδαο m, ην νπνίν έρεη θηλεηηθή ελέξγεηα Κ, ζπγθξνύεηαη πιαζηηθά κε 

ζώκα κάδαο 4m. Μεηά ηελ θξνύζε, ην ζπζζωκάηωκα κέλεη αθίλεην. Η 

κεραληθή ελέξγεηα πνπ ράζεθε θαηά ηελ θξνύζε, είλαη:  

 α.    
4

5
 K.      β. Κ.     γ.  

4

7
 K  

Μονάδερ 2  

Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.  

Μονάδερ 5  

 

                                         ΔΠΑΛΗΠΣΙΚΔ    Γ’ ΣΑΞΗ    ΗΜΔΡΗΙΟΤ    2005 

 

ΘΔΜΑ 2ο  

2.3. ώκα κάδαο m πνπ θηλείηαη κε ηαρύηεηα π ζπγθξνύεηαη θεληξηθά θαη 

πιαζηηθά κε αθίλεην ζώκα δηπιάζηαο κάδαο. 2.3.Α. Η ηαρύηεηα ηνπ 

ζπζζωκαηώκαηνο κεηά ηελ θξνύζε έρεη κέηξν  

α. 2π.  

β. π/2.  

γ. π/3.  

Μονάδερ 2  

2.3.Β. Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.  

Μονάδερ 4  

                                                                        Γ  ΣΑΞΗ    ΔΠΔΡΙΝΟΤ  2005 

ΘΔΜΑ 1ο  

5.  β. ηηο αλειαζηηθέο θξνύζεηο δελ δηαηεξείηαη ε νξκή 

Μονάδερ 1  

 



                                      Γ΄ ΣΑΞΗ  ΗΜΔΡΗΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ 2006 

 

Θέμα 1
0 

1.1 ε κηα θξνύζε δύν ζθαηξώλ  

        α. ην άζξνηζκα ηωλ θηλεηηθώλ ελεξγεηώλ ηωλ ζθαηξώλ πξηλ από ηελ θξνύζε 

είλαη πάληα ίζν κε ην άζξνηζκα ηωλ θηλεηηθώλ ελεξγεηώλ ηνπο κεηά από ηελ 

θξνύζε.  

β. νη δηεπζύλζεηο ηωλ ηαρπηήηωλ ηωλ ζθαηξώλ πξηλ θαη κεηά από ηελ θξνύζε 

βξίζθνληαη πάληα ζηελ ίδηα επζεία.  

γ. ην άζξνηζκα ηωλ νξκώλ ηωλ ζθαηξώλ πξηλ από ηελ θξνύζε είλαη πάληα ίζν 

κε ην άζξνηζκα ηωλ νξκώλ ηνπο κεηά από ηελ θξνύζε.  

δ. ην άζξνηζκα ηωλ ηαρπηήηωλ ηωλ ζθαηξώλ πξηλ από ηελ θξνύζε είλαη 

πάληα ίζν κε ην άζξνηζκα ηωλ ηαρπηήηωλ ηνπο κεηά από ηελ θξνύζε.  

Μονάδερ  5  

                                                       Γ΄ ΣΑΞΗ  ΔΠΔΡΙΝΟΤ  ΛΤΚΔΙΟΤ   2006 

 

2.3. Γύν κηθξά ζώκαηα κε κάδεο m
1 
θαη m

2 
ζπγθξνύνληαη θεληξηθά θαη 

ειαζηηθά. Αλ ΓΚ
1 
είλαη ε κεηαβνιή ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο ηνπ ζώκαηνο κάδαο 

m
1 
θαη ΓΚ

2 
είλαη ε κεηαβνιήο ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο ηνπ ζώκαηνο κάδαο m

2 

ιόγω ηεο ειαζηηθήο θξνύζεο, ηόηε ηζρύεη  

α.    
2

1




= -1   β.  

2

1




=1   γ. 

2

1




= 

2

1

m

m

 .  

Να επηιέμεηε ην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζωζηή ζρέζε.  

                                                                                                         Μονάδερ 2  

Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.  

Μονάδερ 7  

Δίνεηαι όηι η ποπή αδπάνειαρ ηος δίζκος ωρ ππορ ηον άξονα πεπιζηποθήρ ηος 

είναι  I=
2

1
mR

2
 

 

 Οκνγελείο  2006 

  

Θέμα 1
0 

 

4. ε κηα ειαζηηθή θξνύζε δελ δηαηεξείηαη 

α. ε νιηθή θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ζπζηήκαηνο. 

β. ε νξκή ηνπ ζπζηήκαηνο. 

γ. ε κεραληθή ελέξγεηα ηνπ ζπζηήκαηνο. 

δ. ε θηλεηηθή ελέξγεηα θάζε ζώκαηνο. 

                                                                                   Μονάδερ 5 

 



Θέμα 2
0 

2. Έλα απηνθίλεην Α κάδαο Μ βξίζθεηαη ζηακαηεκέλν ζε θόθθηλν θαλάξη. Έλα 

άιιν απηνθίλεην Β κάδαο m, ν νδεγόο ηνπ νπνίνπ είλαη απξόζεθηνο, πέθηεη 

ζην πίζω κέξνο ηνπ απηνθηλήηνπ Α. Η θξνύζε ζεωξείηαη θεληξηθή θαη 

πιαζηηθή. Αλ ακέζωο κεηά ηελ θξνύζε ην ζπζζωκάηωκα έρεη ην 1/3 ηεο 

θηλεηηθήο ελέξγεηαο ακέζωο πξηλ ηελ θξνύζε, ηόηε ζα ηζρύεη: 

α.  
M

m
=
6

1
 

 

β.  
M

m
=
2

1
 

 

γ.  
M

m
=
3

1
 

                                                                                                     Μονάδερ 2 

Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 

                                                                                                      Μονάδερ 7 

 

                                                        Γ΄ ΣΑΞΗ  ΗΜΔΡΗΙΟΤ  ΛΤΚΔΙΟΤ 2007 

 

Θέμα 1
0 

2. ώκα κάδαο m θηλείηαη νξηδόληηα κε ηαρύηεηα κέηξνπ π. ηελ πνξεία 

ζπγθξνύεηαη κεηωπηθά κε άιιν ζώκα θαη επηζηξέθεη θηλνύκελν κε ηαρύηεηα 

κέηξνπ 2π. Σν κέηξν ηεο κεηαβνιήο ηεο νξκήο ηνπ είλαη:  

α. 0. β. mπ. γ. 2mπ. δ. 3mπ.  

Μονάδερ 5 

ΘΔΜΑ 2ο  

3. Γύν ζώκαηα Α θαη Β κε κάδεο m
A 

θαη m
B
, αληίζηνηρα, ζπγθξνύνληαη εηωπηθά. 

Οη ηαρύηεηέο ηνπο πξηλ θαη κεηά ηελ θξνύζε, ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν 

θαίλνληαη ζην παξαθάηω δηάγξακκα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο ιόγνο ηωλ καδώλ mΑ
Α 

 θαη mΒ
Β 

είλαη:  



    α.   
B

A

m

m
=
5

3
   β. 

B

A

m

m
=
2

1
   γ. 

B

A

m

m
=
3

2
  δ. 

B

A

m

m
=
2

3
 

Μονάδερ 2  

Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.  

Μονάδερ 7  

 

                    ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΔ    Γ΄ ΣΑΞΗ  ΗΜΔΡΗΙΟΤ  ΛΤΚΔΙΟΤ 2007 

Θέμα 2
0 

 

1 θαίξα κάδαο m1 πξνζπίπηεη κε ηαρύηεηα π1 ζε αθίλεηε ζθαίξα κάδαο m2, 

κε ηελ νπνία ζπγθξνύεηαη θεληξηθά θαη ειαζηηθά. Μεηά ηελ θξνύζε ε ζθαίξα 

κάδαο m1 γπξίδεη πίζω κε ηαρύηεηα κέηξνπ ίζνπ κε ην  
5

1
 ηεο αξρηθήο ηηκήο. 

Γηα ηνλ ιόγν ηωλ καδώλ ηζρύεη 

                   α) 
1

2

m

m
 = 

2

3
            β)  

1

2

m

m
=
3

2
       γ)  

1

2

m

m
=
3

1
 

                                                                                                  Μονάδερ 3 

  Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 

                                                                                                   Μονάδερ 3 

  

                                   Γ’ ΣΑΞΗ    ΔΠΔΡΙΝΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ   2007 

 

Θέμα 1
0
 

3.  Μηα αλειαζηηθή θξνύζε κεηαμύ δύν ζωκάηωλ  ραξαθηεξίδεηαη ωο πιαζηηθή 

όηαλ, 

α. ε νξκή ηνπ ζπζηήκαηνο δελ δηαηεξείηαη. 

β. ηα ζώκαηα κεηά ηελ θξνύζε θηλνύληαη ρωξηζηά. 

γ. ε νιηθή θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ζπζηήκαηνο  δηαηεξείηαη. 

δ. νδεγεί ζηε ζπγθόιιεζε ηωλ ζωκάηωλ, δειαδή ζηε δεκηνπξγία 

ζπζζωκαηώκαηνο. 

                                                                                                         Μονάδερ 5 

5.  ε. Μηθξή ζθαίξα, πνπ θηλείηαη επζύγξακκα θαη νκαιά  ζε νξηδόληην 

επίπεδν, ζπγθξνύεηαη ειαζηηθά θαη πιάγηα κε θαηαθόξπθν ηνίρν. ηελ 

πεξίπηωζε απηή ε γωλία πξόζπηωζεο ηεο ζθαίξαο είλαη ίζε κε ηε γωλία 

αλάθιαζεο. 

                                                                                                        Μονάδερ 1 

 

Θέμα 2
0
 

 

2.2. .ύν ζώκαηα Α θαη Β, κε κάδεο 3m θαη m αληίζηνηρα, βξίζθνληαη αθίλεηα 

πάλω ζε ιείν νξηδόληην επίπεδν. Γίλνπκε ζην ζώκα Β αξρηθή ηαρύηεηα π έηζη 

ώζηε λα ζπγθξνπζηεί θεληξηθά θαη ειαζηηθά κε ην αθίλεην ζώκα 

Α. Πνηα είλαη ε ηαρύηεηα ηνπ ζώκαηνο Β κεηά ηελ θξνύζε; 

 α.   - π/2.   β. π/2. γ.  π/4 

Να επηιέμεηε ην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζωζηή  απάληεζε. 



                                                                                                         Μονάδερ 2 

Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

                                                                                                        Μονάδερ 6 

 

                                                                                                 Οκνγελείο  2007 

Θέμα 1
0
 

 2. Η θξνύζε ζηελ νπνία δηαηεξείηαη ε θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ζπζηήκαηνο ηωλ 

ζπγθξνπόκελωλ ζωκάηωλ, νλνκάδεηαη:  

α. ειαζηηθή  

β. αλειαζηηθή  

γ. πιαζηηθή  

δ. έθθεληξε  

Μονάδερ 5  

ΘΔΜΑ 4
ο
  

ώκα κάδαο m1
 
θηλνύκελν ζε νξηδόληην επίπεδν ζπγθξνύεηαη κε ηαρύηεηα 

κέηξνπ π1=15m/s θεληξηθά θαη ειαζηηθά κε αθίλεην ζώκα κάδαο m2. Η ρξνληθή 

δηάξθεηα ηεο θξνύζεο ζεωξείηαη ακειεηέα.  

Ακέζωο κεηά ηελ θξνύζε, ην ζώκα κάδαο m
1 

θηλείηαη αληίξξνπα κε ηαρύηεηα 

κέηξνπ π1΄=9m/s.  

α. Να πξνζδηνξίζεηε ην ιόγν ηωλ καδώλ m1/m2
 
.  

Μονάδερ 6  

β. Να βξεζεί ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο ηνπ ζώκαηνο κάδαο m2
 
ακέζωο κεηά ηελ 

θξνύζε.  

Μονάδερ 6  

γ. Να βξεζεί ην πνζνζηό ηεο αξρηθήο 

θηλεηηθήο ελέξγεηαο ηνπ ζώκαηνο κάδαο 

m1 
 
πνπ κεηαβηβάζηεθε ζην ζώκα κάδαο 

m2  ιόγω ηεο θξνύζεο.  

Μονάδερ 6  

δ. Να ππνινγηζζεί πόζν ζα απέρνπλ ηα ζώκαηα όηαλ ζηακαηήζνπλ.  

Ο ζπληειεζηήο ηξηβήο νιίζζεζεο κεηαμύ ηνπ επηπέδνπ θαη θάζε ζώκαηνο είλαη 

κ=0,1. Γίλεηαη g=10m/s
2
.  

Μονάδερ 7  

 

                                                         Γ΄ ΣΑΞΗ  ΗΜΔΡΗΙΟΤ  ΛΤΚΔΙΟΤ 2008 

 

 

 

 



ΘΔΜΑ 1
ο
  

  

4. ε θάζε θξνύζε 

α. ε ζπλνιηθή νξκή ηνπ ζπζηήκαηνο ηωλ ζπγθξνπόκελωλ  ζωκάηωλ 

δηαηεξείηαη. 

β. ε ζπλνιηθή θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ζπζηήκαηνο παξακέλεη ζηαζεξή. 

γ. ε κεραληθή ελέξγεηα θάζε ζώκαηνο παξακέλεη  ζηαζεξή. 

δ. ε νξκή θάζε ζώκαηνο δηαηεξείηαη ζηαζεξή. 

                                                                                                         Μονάδερ 5 

 

                        ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΔ    Γ΄ ΣΑΞΗ  ΗΜΔΡΗΙΟΤ  ΛΤΚΔΙΟΤ 2008 

ΘΔΜΑ 1
ο
  

1.4 ε κηα ειαζηηθή θξνύζε δύν ζωκάηωλ  

α. έλα κέξνο ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο κεηαηξέπεηαη ζε ζεξκηθή.  

β. ε νξκή θάζε ζώκαηνο παξακέλεη ζηαζεξή.  

γ. ε θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ζπζηήκαηνο παξακέλεη ζηαζεξή.  

δ. ε θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ζπζηήκαηνο ειαηηώλεηαη.  

Μονάδερ 5  

 

ΘΔΜΑ 4
ο 

 

Σν ζώκα 1
 
κάδαο m1

 
= 1 kg ηνπ επόκελνπ ζρήκαηνο  αθήλεηαη λα νιηζζήζεη 

από ηελ θνξπθή ιείνπ 

θαηαθόξπθνπ 

ηεηαξηνθπθιίνπ αθηίλαο R = 

1,8 m. ηε ζπλέρεηα ην 

ζώκα 1
 
θηλείηαη πάλω ζε 

ιείν νξηδόληην επίπεδν θαη ζπγθξνύεηαη θεληξηθά θαη πιαζηηθά κε αθίλεην 

ζώκα 2
 
κάδαο m2

 
= 2 kg. Σν ζώκα 2

 
είλαη ζηεξεωκέλν ζην έλα άθξν 

νξηδόληηνπ ειαηεξίνπ ζηαζεξάο k = 300 Ν/m, ην άιιν άθξν ηνπ νπνίνπ είλαη 

ζηεξεωκέλν ζε αθιόλεην ζεκείν. Σε ζηηγκή ηεο θξνύζεο ε ηαρύηεηα ηνπ 1
 

είλαη παξάιιειε κε ηνλ άμνλα ηνπ ειαηεξίνπ. Μεηά ηελ θξνύζε ην 

ζπζζωκάηωκα εθηειεί απιή αξκνληθή ηαιάληωζε.  

Να βξείηε:  

A. Σελ ηαρύηεηα ηνπ ζώκαηνο 1, ζην νξηδόληην επίπεδν, πξηλ  ζπγθξνπζηεί 

κε ην 2.  

Μονάδερ 6  

Β. Σελ ηαρύηεηα ηνπ ζπζζωκαηώκαηνο, ακέζωο κεηά ηελ θξνύζε.  

Μονάδερ 6  

Γ. Σν δηάζηεκα πνπ δηαλύεη ην ζπζζωκάηωκα, κέρξη ε ηαρύηεηά ηνπ λα 

κεδεληζηεί  γηα πξώηε θνξά.  

Μονάδερ 6  

Γ. Σν ρξνληθό δηάζηεκα από ηε ζηηγκή ηεο θξνύζεο, κέρξη ηε ζηηγκή πνπ ε 

ηαρύηεηα 



ηνπ ζπζζωκαηώκαηνο κεδελίδεηαη γηα δεύηεξε θνξά.  

Μονάδερ 7  

Γίλεηαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο: g = 10 m/s
2

.  

 

Γ’ ΣΑΞΗ    ΔΠΔΡΙΝΟΤ    2008 

 

ΘΔΜΑ 1
0
 

5. ε. Μία εηδηθή πεξίπηωζε αλειαζηηθήο θξνύζεο είλαη ε πιαζηηθή θξνύζε. 

Μονάδερ 1 

ΘΔΜΑ 2
0
 

2.3. Αθίλεην ζώκα  κάδαο Μ βξίζθεηαη πάλω ζε ιείν νξηδόληην επίπεδν. 

Βιήκα κάδαο m θηλείηαη νξηδόληηα κε ηαρύηεηα π=100 m/s ζε δηεύζπλζε πνπ 

δηέξρεηαη από ην θέληξν κάδαο ηνπ ζώκαηνο  θαη ζθελώλεηαη ζ’ απηό.  

Αλ ε ηαρύηεηα ηνπ ζπζζωκαηώκαηνο ακέζωο κεηά ηελ θξνύζε είλαη V=2 m/s, 

ηόηε ν ιόγνο ηωλ καδώλ Μ/m  είλαη ίζνο κε:  

 

α. 50 β. 1/25  γ. 49 .  

Να επηιέμεηε ην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζωζηή απάληεζε.  

                                                                                                       Μονάδερ 2  

Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.  

                                                                                                        Μονάδερ 7  

  

Οκνγελείο  2008 

 

ΘΔΜΑ 2
0
 

 

 2. ώκα κάδαο mA θηλείηαη ζε ιείν νξηδόληην επίπεδν κε ηαρύηεηα κέηξνπ πA 

θαη  ζπγθξνύεηαη θεληξηθά θαη πιαζηηθά κε αθίλεην ζώκα κάδαο mΒ = 2mA. Η 

κεηαβνιή ηεο  θηλεηηθήο ελέξγεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο ηωλ δύν ζωκάηωλ, ε 

νπνία παξαηεξήζεθε θαηά ηελ  θξνύζε, είλαη: 

α. ΓΚ= - 
6

2

AA
um

 ,       β. ΓΚ= - 
3

2

AA
um

  ,     γ. ΓΚ= - 
3

2
2

AA
um

 

                                                                                                                     

Μονάδερ 3 

Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.  

                                                                                                                     

Μονάδερ 5 

 

 Γ΄ ΣΑΞΗ  ΗΜΔΡΗΙΟΤ  ΛΤΚΔΙΟΤ 2009 

 ΘΔΜΑ 1ο  

1. Η αλειαζηηθή θξνύζε κεηαμύ δύν ζθαηξώλ:  

α. είλαη πάληα κε θεληξηθή.  



β. είλαη πάληα πιαζηηθή.  

γ. είλαη πάληα θεληξηθή.  

δ. είλαη θξνύζε, ζηελ νπνία πάληα κέξνο ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο ηωλ δύν 

ζθαηξώλ κεηαηξέπεηαη ζε ζεξκόηεηα.  

Μονάδερ 5 

5.  β. ε κηα πιαζηηθή θξνύζε δηαηεξείηαη ε κεραληθή ελέξγεηα ηνπ 

ζπζηήκαηνο ηωλ ζπγθξνπόκελωλ ζωκάηωλ.  

Μονάδερ 1 

 

ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΔ    Γ΄ ΣΑΞΗ  ΗΜΔΡΗΙΟΤ  ΛΤΚΔΙΟΤ 2009 

ΘΔΜΑ 2
0
 

 

2.3 Μηθξό ζώκα 1
 
κάδαο m πνπ θηλείηαη κε ηαρύηεηα π ζπγθξνύεηαη θεληξηθά 

κε αξρηθά αθίλεην κηθξό ζώκα 2  κάδαο 2m.  

Μεηά ηελ θξνύζε ην ζώκα 
1 
παξακέλεη αθίλεην.  

Μεηά ηελ θξνύζε ε θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ζπζηήκαηνο ηωλ δύν ζωκάηωλ  

α. απμήζεθε.  

β. παξέκεηλε ε ίδηα.  

γ. ειαηηώζεθε.  

                                                                          Μονάδερ 3  

Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.  

                                                                                                     Μονάδερ 5                                                                      

                                                                  Γ’ ΣΑΞΗ    ΔΠΔΡΙΝΟΤ    2009 

 

ΘΔΜΑ  1
ο

 

5. α. ε κία πιαζηηθή θξνύζε κεηαμύ δύν ζωκάηωλ ε θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ 

ζπζηήκαηνο δηαηεξείηαη.  

                                                                                                     Μονάδερ 1 

Οκνγελείο  2009 

 

 

Β3. Γύν ζώκαηα κε κάδεο m1=2 kg θαη m2=3 kg 

θηλνύληαη ρωξίο ηξηβέο ζην ίδην νξηδόληην επίπεδν 

θαη ζε θάζεηεο δηεπζύλζεηο κε ηαρύηεηεο π1=4 m/s 

θαη π2=2 m/s (όπωο ζην ζρήκα) θαη ζπγθξνύνληαη 

πιαζηηθά. 

Η θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ζπζζωκαηώκαηνο είλαη: 

 

α. 5 J    β. 10 J    γ. 20 J 



Να επηιέμεηε ηε ζωζηή απάληεζε (κνλάδεο 2). 

Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο (κνλάδεο 7). 

                                                                                                 Μονάδερ 9 

 

 Γ΄ ΤΑΞΗΣ  ΗΜΔΡΗΣΙΟΥ  ΛΥΚΔΙΟΥ και  
Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΔΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄)  2010 

 
Α3. Έθθεληξε νλνκάδεηαη ε θξνύζε θαηά ηελ νπνία νη ηαρύηεηεο ηωλ θέληξωλ 

κάδαο ηωλ δύν ζπγθξνπόκελωλ ζωκάηωλ είλαη κεηαμύ ηνπο 

α. θάζεηεο 

β. παξάιιειεο 

γ. ίζεο 

δ. ζε ηπραίεο δηεπζύλζεηο 

                                                                                                Μονάδερ 5 

 

ΘΕΜΑ Δ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σν ζώκα 1 ηνπ ζρήκαηνο έρεη κάδα 1Kg, θηλείηαη κε ηαρύηεηα π1=8m/s ζε ιείν 

θαη νξηδόληην επίπεδν θαη ζπγθξνύεηαη θεληξηθά θαη ειαζηηθά κε αθίλεην ζώκα 

2, κάδαο 3Kg. To 2 είλαη δεκέλν ζηελ άθξε νξηδόληηνπ ειαηεξίνπ ζηαζεξάο 

300Ν/m, πνπ βξίζθεηαη ζην θπζηθό κήθνο ηνπ. 

Να ππνινγίζεηε: 

Γ1. ηηο ηαρύηεηεο ηωλ δύν ζωκάηωλ κεηά ηελ θξνύζε. 

                                                                                    Μονάδες 6 

Γ2. ηελ πεξίνδν ηεο ηαιάληωζεο ηνπ ζώκαηνο 2. 

                                                                                    Μονάδες 6 

Γ3. ηελ ελέξγεηα κε ηελ νπνία ηαιαληώλεηαη ην ζώκα 2. 

                                                                                     Μονάδες 6 

Γ4. ηελ απόζηαζε κεηαμύ ηωλ ζωκάηωλ όηαλ ην 2 

επηζηξέθεη γηα πξώηε θνξά ζην ζεκείν ηεο θξνύζεο. 

                                                                                     Μονάδες 7 
 

 

 

Γ’ ΣΑΞΗ    ΔΠΔΡΙΝΟΤ    2010 

 

Α5. 



γ. Καηά ηελ πιαζηηθή θξνύζε δύν ζωκάηωλ ε κεραληθή ελέξγεηα ηνπ 

ζπζηήκαηνο παξακέλεη ζηαζεξή. 

                                                                                    Μονάδες 

1 

ΘΔΜΑ Γ  

Έλα ζώκα 1
 
κε κάδα m1=1kg θηλείηαη κε ηαρύηεηα π1=10m/s ζε ιείν νξηδόληην 

επίπεδν θαη θαηά κήθνο ηνπ άμνλα x΄x, όπωο θαίλεηαη ζην ζρήκα.  

 

                                                                                        

 

 

Σν ζώκα 
1 

ζπγθξνύεηαη θεληξηθά θαη ειαζηηθά κε αθίλεην ζώκα 2
 
κάδαο 

m2=3kg πνπ βξίζθεηαη ζην ίδην νξηδόληην επίπεδν κε ην 1
. 

Η δηάξθεηα ηεο 

θξνύζεο ζεωξείηαη ακειεηέα θαη ε θνξά ηεο ηαρύηεηαο π1
 

ζεηηθή. Να 

ππνινγίζεηε:  

Γ1. ηελ ηαρύηεηα ηνπ 1
 
κεηά ηελ θξνύζε.  

                                                                                                      Μονάδερ 6  

Γ2. ηελ ηαρύηεηα ηνπ 2
 
κεηά ηελ θξνύζε.  

                                                                                                      Μονάδερ 6  

Γ3. ηελ θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ζπζηήκαηνο ηωλ δύν ζωκάηωλ κεηά ηελ θξνύζε 

ηνπο.  

                                                                                                       Μονάδερ 6  

Γ4. ηελ αιγεβξηθή ηηκή ηεο κεηαβνιήο ηεο νξκήο ηνπ ζώκαηνο 1, ιόγω ηεο 

θξνύζεο.  

                                                                                                       Μονάδερ 7  

 

                                                                                       Οκνγελείο  2010 

 

Β3. Γύν ζώκαηα, ην Α κε κάδα m1
 
θαη ην Β κε κάδα m2, είλαη δηαξθώο ζε 

επαθή θαη θηλνύληαη ζε ιείν νξηδόληην επίπεδν κε ηελ ίδηα ηαρύηεηα π. Σα 

ζώκαηα ζπγθξνύνληαη θεληξηθά κε ζώκα Γ κάδαο 4m1, ην νπνίν αξρηθά 

είλαη αθίλεην.  

 

 

 

 

Μεηά ηελ θξνύζε ην Α ζηακαηά, ελώ ην Β θνιιάεη ζην Γ θαη ην 

ζπζζωκάηωκα απηό θηλείηαη κε ηαρύηεηα π/3. Σόηε ζα ηζρύεη:  

α.   
2

1

m

m
= 2     β.  

2

1

m

m
=1/2    γ. 

2

1

m

m
=1  



Να επηιέμεηε ηε ζωζηή απάληεζε (κνλάδεο 2)  

Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο (κνλάδεο 7)  

Μονάδερ 9  

 

Μονάδες 1  
                                                    Γ’ ΣΑΞΗ    ΗΜΔΡΗΙΟΤ  ΛΤΚΔΙΟΤ    2011 

 

Α5.  

ε. ηελ ειαζηηθή θξνύζε δύν ζθαηξώλ ε θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ 

ζπζηήκαηνο ειαηηώλεηαη.  

Μονάδερ 1 

Β3. Γύν ζώκαηα, ην Α κε κάδα m1
 
θαη ην Β κε κάδα m2, είλαη δηαξθώο ζε 

επαθή θαη θηλνύληαη ζε ιείν νξηδόληην επίπεδν κε ηελ ίδηα ηαρύηεηα π. Σα 

ζώκαηα ζπγθξνύνληαη θεληξηθά κε ζώκα Γ κάδαο 4m1, ην νπνίν αξρηθά 

είλαη αθίλεην.  

 

 

 
Μεηά ηελ 

θξνύζε ην Α ζηακαηά, ελώ ην Β θνιιάεη ζην Γ θαη ην ζπζζωκάηωκα 

απηό θηλείηαη κε ηαρύηεηα π/3. Σόηε ζα ηζρύεη:  

α.   
2

1

m

m
= 2     β.  

2

1

m

m
=1/2    γ. 

2

1

m

m
=1  

Να επηιέμεηε ηε ζωζηή απάληεζε (κνλάδεο 2)  

Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο (κνλάδεο 7)  

Μονάδερ 9  
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Α3. ε κία πιαζηηθή θξνύζε  

α. δε δηαηεξείηαη ε νξκή.  

β. ε ηειηθή θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη κεγαιύηεξε ηεο 

αξρηθήο.  

γ. ε θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ζπζηήκαηνο δηαηεξείηαη.  

δ. ε αξρηθή θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη κεγαιύηεξε ηεο 

ηειηθήο.  

Μονάδερ 5 

 

Α5.  



γ. Σν θέληξν κάδαο ελόο ζώκαηνο κπνξεί λα βξίζθεηαη θαη έμω από ην 

ζώκα.  

ε. Η νξκή ελόο κνλωκέλνπ ζπζηήκαηνο ζωκάηωλ δελ δηαηεξείηαη θαηά 

ηε δηάξθεηα κηαο αλειαζηηθήο θξνύζεο. 

Μονάδερ 2 

 

ΘΕΜΑ Δ  
Λεία νξηδόληηα ζαλίδα κήθνπο L = 3m θαη κάδαο Μ=0,4 Kg αξζξώλεηαη ζην 

άθξν ηεο Α ζε θαηαθόξπθν ηνίρν. ε απόζηαζε d=1m από ηνλ ηνίρν, ε ζαλίδα 

ζηεξίδεηαη ώζηε λα δηαηεξείηαη νξηδόληηα. Ιδαληθό αβαξέο ειαηήξην ζηαζεξάο 

Κ=100 Ν/m ζπλδέεηαη κε ην έλα άθξν ηνπ ζηνλ ηνίρν θαη ην άιιν ζε ζώκα 1
 

κάδαο m1=1 Kg. Σν ειαηήξην βξίζθεηαη ζην θπζηθό ηνπ κήθνο, ν άμνλάο ηνπ 

είλαη νξηδόληηνο θαη δηέξρεηαη από ην θέληξν κάδαο ηνπ ζώκαηνο 1.  

 
 

 

 

 

Σν θέληξν 

κάδαο ηνπ ζώκαηνο 1 βξίζθεηαη ζε απόζηαζε d από ηνλ ηνίρν. ηε 

ζπλέρεηα, αζθνύκε ζην ζώκα 1 ζηαζεξή νξηδόληηα δύλακε κέηξνπ F = 

40 N κε θαηεύζπλζε πξνο ην άιιν άθξν Γ ηεο ζαλίδαο. Όηαλ ην ζώκα 1 

δηαλύζεη απόζηαζε s=5 cm, ε δύλακε παύεη λα αζθείηαη ζην ζώκα θαη, 

ζηε ζπλέρεηα, ην ζώκα εθηειεί απιή αξκνληθή ηαιάληωζε. 

Γ1. Να ππνινγίζεηε ην πιάηνο ηεο απιήο αξκνληθήο ηαιάληωζεο πνπ ζα 

εθηειέζεη ην ζώκα 1. 

                                                                                                         Μονάδερ 5 

Γ2. Να εθθξάζεηε ην κέηξν ηεο δύλακεο FΑ πνπ δέρεηαη ε ζαλίδα από ηνλ 

ηνίρν ζε ζπλάξηεζε κε ηελ απνκάθξπλζε ηνπ ζώκαηνο 1 θαη λα 

ζρεδηάζεηε ηελ αληίζηνηρε γξαθηθή παξάζηαζε. Για ηο ζχεδιαζμό ηηρ 

γπαθικήρ παπάζηαζηρ να χπηζιμοποιηθεί χαπηί μιλιμεηπέ. 

                                                                                                         Μονάδερ 7 

Καηά κήθνο ηεο ζαλίδαο από ην άθξν Γ θηλείηαη ζώκα 2
 
κάδαο m2=1 Kg κε 

ηαρύηεηα π2= 2 3  m/s. Σα δύν ζώκαηα ζπγθξνύνληαη θεληξηθά θαη ειαζηηθά, 

όηαλ ε απνκάθξπλζε 

ηνπ ζώκαηνο 1
 

είλαη x1, όπνπ x1
 

≥ 0. Σν ζώκα 1
 

κεηά ηελ θξνύζε 

ηαιαληώλεηαη κε ην κέγηζην δπλαηό πιάηνο.  

Γ3. Να βξείηε ηελ απνκάθξπλζε x1.  

Μονάδερ 6  



Γ4. Να βξείηε κεηά από πόζν ρξνληθό δηάζηεκα από ηε ζηηγκή ηεο θξνύζεο 

ηα δύν ζώκαηα ζα ζπγθξνπζηνύλ γηα δεύηεξε θνξά.  

Μονάδερ 7  

Θεωξνύκε ζεηηθή ηε θνξά ηεο απνκάθξπλζεο πξνο ην Γ. Σξηβέο ζηελ 

άξζξωζε θαη ζην ππνζηήξηγκα δελ ππάξρνπλ.  

Γίλεηαη: επηηάρπλζε βαξύηεηαο g = 10m/s
2
.  
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Α3. ε κία πιαζηηθή θξνύζε  

α. δε δηαηεξείηαη ε νξκή.  

β. ε ηειηθή θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη κεγαιύηεξε ηεο 

αξρηθήο.  

γ. ε θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ζπζηήκαηνο δηαηεξείηαη.  

δ. ε αξρηθή θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη κεγαιύηεξε ηεο 

ηειηθήο.  

Μονάδερ 5 

Α5.  

γ. Σν θέληξν κάδαο ελόο ζώκαηνο κπνξεί λα βξίζθεηαη θαη έμω από ην 

ζώκα.  

ε. Η νξκή ελόο κνλωκέλνπ ζπζηήκαηνο ζωκάηωλ δελ δηαηεξείηαη θαηά 

ηε δηάξθεηα κηαο αλειαζηηθήο θξνύζεο. 

Μονάδερ 2 
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ΘΕΜΑ Δ  
Λεία νξηδόληηα ζαλίδα κήθνπο L = 3m θαη κάδαο Μ=0,4 Kg αξζξώλεηαη ζην 

άθξν ηεο Α ζε θαηαθόξπθν ηνίρν. ε απόζηαζε d=1m από ηνλ ηνίρν, ε ζαλίδα 

ζηεξίδεηαη ώζηε λα δηαηεξείηαη νξηδόληηα. Ιδαληθό αβαξέο ειαηήξην ζηαζεξάο 

Κ=100 Ν/m ζπλδέεηαη κε ην έλα άθξν ηνπ ζηνλ ηνίρν θαη ην άιιν ζε ζώκα 1
 

κάδαο m1=1 Kg. Σν ειαηήξην βξίζθεηαη ζην θπζηθό ηνπ κήθνο, ν άμνλάο ηνπ 

είλαη νξηδόληηνο θαη δηέξρεηαη από ην θέληξν κάδαο ηνπ ζώκαηνο 1.  

 
 

 

 

 

Σν θέληξν 

κάδαο ηνπ ζώκαηνο 1 βξίζθεηαη ζε απόζηαζε d από ηνλ ηνίρν. ηε 



ζπλέρεηα, αζθνύκε ζην ζώκα 1 ζηαζεξή νξηδόληηα δύλακε κέηξνπ F = 

40 N κε θαηεύζπλζε πξνο ην άιιν άθξν Γ ηεο ζαλίδαο. Όηαλ ην ζώκα 1 

δηαλύζεη απόζηαζε s=5 cm, ε δύλακε παύεη λα αζθείηαη ζην ζώκα θαη, 

ζηε ζπλέρεηα, ην ζώκα εθηειεί απιή αξκνληθή ηαιάληωζε. 

Γ1. Να ππνινγίζεηε ην πιάηνο ηεο απιήο αξκνληθήο ηαιάληωζεο πνπ ζα 

εθηειέζεη ην ζώκα 1. 

                                                                                                         Μονάδερ 5 

Γ2. Να εθθξάζεηε ην κέηξν ηεο δύλακεο FΑ πνπ δέρεηαη ε ζαλίδα από ηνλ 

ηνίρν ζε ζπλάξηεζε κε ηελ απνκάθξπλζε ηνπ ζώκαηνο 1 θαη λα 

ζρεδηάζεηε ηελ αληίζηνηρε γξαθηθή παξάζηαζε. Για ηο ζχεδιαζμό ηηρ 

γπαθικήρ παπάζηαζηρ να χπηζιμοποιηθεί χαπηί μιλιμεηπέ. 

                                                                                                         Μονάδερ 7 

Καηά κήθνο ηεο ζαλίδαο από ην άθξν Γ θηλείηαη ζώκα 2
 
κάδαο m2=1 Kg κε 

ηαρύηεηα π2= 2 3  m/s. Σα δύν ζώκαηα ζπγθξνύνληαη θεληξηθά θαη ειαζηηθά, 

όηαλ ε απνκάθξπλζε 

ηνπ ζώκαηνο 1
 

είλαη x1, όπνπ x1
 

≥ 0. Σν ζώκα 1
 

κεηά ηελ θξνύζε 

ηαιαληώλεηαη κε ην κέγηζην δπλαηό πιάηνο.  

Γ3. Να βξείηε ηελ απνκάθξπλζε x1.  

Μονάδερ 6  

Γ4. Να βξείηε κεηά από πόζν ρξνληθό δηάζηεκα από ηε ζηηγκή ηεο θξνύζεο 

ηα δύν ζώκαηα ζα ζπγθξνπζηνύλ γηα δεύηεξε θνξά.  

Μονάδερ 7  

Θεωξνύκε ζεηηθή ηε θνξά ηεο απνκάθξπλζεο πξνο ην Γ. Σξηβέο ζηελ 

άξζξωζε θαη ζην ππνζηήξηγκα δελ ππάξρνπλ.  

Γίλεηαη: επηηάρπλζε βαξύηεηαο g = 10m/s
2
.  
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Α3. ε κία πιαζηηθή θξνύζε  

α. δε δηαηεξείηαη ε νξκή.  

β. ε ηειηθή θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη κεγαιύηεξε ηεο 

αξρηθήο.  

γ. ε θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ζπζηήκαηνο δηαηεξείηαη.  

δ. ε αξρηθή θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη κεγαιύηεξε ηεο 

ηειηθήο.  

Μονάδερ 5 

Α5.  

γ. Σν θέληξν κάδαο ελόο ζώκαηνο κπνξεί λα βξίζθεηαη θαη έμω από ην 

ζώκα.  

ε. Η νξκή ελόο κνλωκέλνπ ζπζηήκαηνο ζωκάηωλ δελ δηαηεξείηαη θαηά 

ηε δηάξθεηα κηαο αλειαζηηθήο θξνύζεο. 



Μονάδερ 2 

         ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΔ   Γ΄ ΣΑΞΗ ΔΠΔΡΙΝΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ 2011  

Α5.  

δ. ηηο κε θεληξηθέο θξνύζεηο δελ ηζρύεη ε αξρή δηαηήξεζεο ηεο νξκήο γηα ην 

ζπγθξνπόκελν ζύζηεκα ζωκάηωλ. 

Μονάδερ 1 

 

Β3. ην παξαθάηω ζρήκα 

 

 

 

 

ηα δύν ζώκαηα 1
 
θαη 1

 
είλαη όκνηα, ην δάπεδν είλαη ιείν θαη νξηδόληην θαη ην 

θαηαθόξπθν ηνίρωκα είλαη ιείν θαη αθιόλεην. Σν 2
 
είλαη αξρηθά αθίλεην θαη ην 

1
 
θηλείηαη πξνο ην 2

 
κε ηαρύηεηα π. Οη θξνύζεηο κεηαμύ ηωλ 1

 
θαη 2

 
είλαη 

θεληξηθέο θαη ειαζηηθέο θαη ε θξνύζε ηνπ 
2 
κε ην ηνίρωκα είλαη ειαζηηθή. Μεηά 

από όιεο ηηο θξνύζεηο πνπ ζα κεζνιαβήζνπλ 

α. ην 1
 
θηλείηαη κε ηαρύηεηα - u


, ελώ ην 2

 
είλαη αθίλεην.  

β. ηα 1
 
θαη 2

 
θηλνύληαη κε ηαρύηεηα 

2

u


.  

γ. ην 1
 
αθηλεηνπνηείηαη, ελώ ην 2

 
θηλείηαη κε ηαρύηεηα 2 u


.  

Να επηιέμεηε ην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζωζηή θξάζε (κνλάδεο 2).  

Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο (κνλάδεο 7).  

Μονάδερ 9  

                                                                                               Ομογενείρ 2011 

 

  

 


