
 

 

Διαγώνισμα Φυσικής Β’ Λυκείου 

~ Ορμή – Διατήρηση ορμής ~ 

 

Θέμα Α’ 

Στις παρακάτω ερωτήσεις να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

1) Σε μία πλαστική κρούση δύο σωμάτων: 

i) Κάθε σώμα υφίσταται μόνιμη παραμόρφωση και συνεχίζει 

διαφορετική πορεία από το άλλο σώμα. 

ii) Η κινητική ενέργεια των σωμάτων που συγκρούονται 

διατηρείται. 

iii) Η κινητική ενέργεια του συστήματος των σωμάτων πριν είναι 

μεγαλύτερη από αυτήν μετά την κρούση. 

iv) Κάθε σώμα υφίσταται παροδική παραμόρφωση και συνεχίζει 

διαφορετική πορεία από το άλλο σώμα. 

                                                                                                             (5 μονάδες) 

2) Ένα αρχικά ακίνητο σώμα ξεκινά να κινείται ευθύγραμμα με 

σταθερή επιτάχυνση. Ο ρυθμός μεταβολής της ορμής του 

σώματος: 

i) Αυξάνεται γραμμικά με το χρόνο. 

ii) Αυξάνεται γραμμικά με την ταχύτητα. 

iii) Μειώνεται με το χρόνο. 

iv) Παραμένει σταθερός. 

   (5 μονάδες) 

3) Η αρχή διατήρησης της ορμής ισχύει μόνο: 

i) Για τα συστήματα στα οποία ασκούνται εξωτερικές δυνάμεις. 

ii) Στην περίπτωση των κρούσεων. 

iii) Αν όλα τα σώματα του συστήματος κινούνται. 

iv) Στις περιπτώσεις μονωμένων συστημάτων. 

                                                                                                  (5 μονάδες) 



 

 

4) Δύο σώματα (1) και (2) με μάζες m και 2m αντίστοιχα κινούνται 

στον ίδιο ευθύγραμμο δρόμο με ταχύτητες μέτρου 2υ και υ 

αντίστοιχα, έχοντας αντίθετη φορά. Η ορμή του συστήματος των 

δύο αυτών σωμάτων ισούται με: 

i) Μηδέν. 

ii) 2mυ. 

iii) 4mυ. 

iv) mυ. 

                                                                                                             (5 μονάδες) 

5) Στις επόμενες προτάσεις να απαντήσετε με Σωστό ή Λάθος. 

i) Για να αλλάξει η ορμή ενός σώματος, απαιτείται απαραιτήτως 

η άσκηση δύναμης. 

ii) Ένα σώμα εκτός πεδίου βαρύτητας της Γης δεν μπορεί να έχει 

ορμή. 

iii) Μεγαλύτερη ορμή έχουν πάντοτε τα σώματα που έχουν 

μεγαλύτερη μάζα. 

iv) Ο ρυθμός μεταβολής της ορμής ενός σώματος έχει πάντα την 

κατεύθυνση της ορμής του σώματος. 

v) Στην ελαστική κρούση δύο σωμάτων η κινητική ενέργεια του 

συστήματος διατηρείται σταθερή πριν και μετά την κρούση. 

      (5 μονάδες) 

Θέμα Β’ 

 

1) Ένα σώμα κινείται οριζόντια σε λείο οριζόντιο επίπεδο με 

ταχύτητα μέτρου υ και χτυπά σε κατακόρυφο τοίχο, οπότε 

ανακλάται με ταχύτητα μέτρου 
𝜐

4
. Αν η χρονική στιγμή διάρκειας 

της σύγκρουσης του σώματος με τον τοίχο ισούται με Δt και το 

μέτρο της ορμής του σώματος πριν την κρούση ισούται με p, τότε 

το μέτρο της μέσης δύναμης που δέχτηκε το σώμα από τον τοίχο 

κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης με αυτόν, υπολογίζεται από 

τον τύπο: 



 

 

i) 
4𝑝

𝛥𝑡
                     

ii) 
5𝑝

4𝛥𝑡
 

iii) 
3𝑝

4𝛥𝑡
 

Nα επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να αιτιολογήσετε την 

επιλογή σας.                                                                         (2+6=8 μονάδες) 

 

2) Ένα αυτοκίνητο Α μάζας Μ βρίσκεται σταματημένο σε κόκκινο 

φανάρι. Ένα άλλο αυτοκίνητο Β μάζας m, ο οδηγός του οποίου 

είναι απρόσεκτος, πέφτει στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου Α. Η 

κρούση θεωρείται κεντρική και πλαστική. Αν αμέσως μετά την 

κρούση το συσσωμάτωμα έχει το 1/3 της κινητικής ενέργειας που 

είχε αμέσως πριν την κρούση, τότε θα ισχύει: 

 

i) 
𝑚

𝑀
=

1

6
 

ii) 
𝑚

𝑀
=

1

2
 

iii) 
𝑚

𝑀
=

1

3
 

 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να αιτιολογήσετε την 

επιλογή σας.                                                                         (2+7=9 μονάδες) 

 

3) Σώμα μάζας m κινείται σε ευθύγραμμο δρόμο που ταυτίζεται με 

τον άξονα x’x και δέχεται συνισταμένη δύναμη στη διεύθυνση 

της κίνησής του. 

                        ΣF 

                          2F 

 

 0 t1 2t1 t 
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Στο παραπάνω σχήμα φαίνεται η μεταβολή της συνισταμένης 

δύναμης σε συνάρτηση με το χρόνο. Αν τη χρονική στιγμή t=0 η 

αλγεβρική τιμή της ορμής του σώματος είναι ίση με +p0, ενώ τη 

χρονική στιγμή t1 είναι ίση με +2p0, τότε τη χρονική στιγμή 𝑡2 =

2𝑡1 η αλγεβρική τιμή της ορμής του σώματος ισούται με: 

 

i) +p0 

ii) +1,5p0 

iii) 0 

Nα επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να αιτιολογήσετε την 

επιλογή σας.                                                                     (2+6=8 μονάδες) 

 

Θέμα Γ’ 

Δύο σώματα με μάζες m1 = 0,4kg και m2 = 0,6kg, κινούνται πάνω σε 

οριζόντιο επίπεδο με το οποίο έχουν συντελεστή τριβής 

ολίσθησης  μ = 0,2. Τα σώματα κινούνται σε αντίθετες κατευθύνσεις 

και συγκρούονται πλαστικά έχοντας κατά τη στιγμή της 

σύγκρουσης ταχύτητες υ1 = 20m/s και υ2 = 5m/s αντίστοιχα. Να 

υπολογίσετε: 

 

A. Την ταχύτητα του συσσωματώματος αμέσως μετά την κρούση. 

B. Την απώλεια στην κινητική ενέργεια του συστήματος λόγω της 

κρούσης. 

Γ. Τη μεταβολή της ορμής του κάθε σώματος εξαιτίας της πλαστικής 

κρούσης. 

Δ. Το διάστημα που θα διανύσει μετά την κρούση το συσσωμάτωμα. 

Δίνεται: (g = 10m/s2). 

                       (6+6+6+7=25 μονάδες) 

 

 

 

 



 

 

Θέμα Δ’ 

 

 R                   Κ 

 Δ R 

 h 𝜐0⃗⃗  ⃗ Σ1 

                                              Σ2 

                                                    Γ  s 

Ένα σώμα Σ1 με μάζα 𝑚1 = 2𝑘𝑔 εκτοξεύεται με αρχική ταχύτητα 

𝜐0 = 7𝑚 𝑠⁄  από ένα σημείο οριζόντιου δαπέδου, με το οποίο 

εμφανίζει συντελεστή τριβής ολίσθησης 𝜇 = 0,5. Το σώμα αφού 

διανύσει διάστημα 𝑠 = 2,4𝑚  στο οριζόντιο δάπεδο συγκρούεται 

μετωπικά και πλαστικά με δεύτερο σώμα Σ2 μάζας 𝑚2 = 3𝑘𝑔, το 

οποίο είναι ακίνητο στη βάση λείου τεταρτοκυκλίου ακτίνας 𝑅 =

0,5𝑚, όπως φαίνεται στο παραπάνω σχήμα. Η κρούση διαρκεί 

αμελητέο χρόνο και το συσσωμάτωμα που δημιουργείται μετά την 

κρούση ανεβαίνει στο λείο τεταρτοκύκλιο και σταματά στιγμιαία σε 

ένα σημείο Δ που βρίσκεται σε ύψος h από το οριζόντιο δάπεδο. 

i. Να υπολογίσετε το μέτρο της ταχύτητας του σώματος Σ1 

ελάχιστα πριν την κρούση του με το σώμα Σ2. 

ii. Να βρείτε τη μεταβολή της ορμής του σώματος Σ1 εξαιτίας της 

κρούσης. 

iii. Να υπολογίσετε τη θερμότητα (απώλεια ενέργειας) που 

παράγεται εξαιτίας της κρούσης. 

iv. Να υπολογίσετε το μέτρο της δύναμης που δέχεται το 

συσσωμάτωμα από το τεταρτοκύκλιο τη χρονική στιγμή που 

μηδενίζεται στιγμιαία η ταχύτητά του. 

Δίνεται: g = 10m/s2. Θεωρήστε αμελητέα την αντίσταση του αέρα, τα 

δύο σώματα θεωρούνται σημειακά αντικείμενα. 

      (6+6+6+7=25 μονάδες) 


