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Διαγώνισμα Φυσικής Προσανατολισμού 

Β’ Λυκείου 

Οριζόντια Βολή – Ορμή – Κρούσεις 

 
Θέμα Α’ 

1) Δύο σώματα ρίχνονται την ίδια χρονική στιγμή από το ίδιο 

σημείο με οριζόντιες ταχύτητες 𝜐1 και 𝜐2, με 𝜐1 > 𝜐2. Τα δύο αυτά 

σώματα: 

i) Κάθε χρονική στιγμή βρίσκονται στο ίδιο ύψος από το έδαφος. 

ii) Έχουν διαφορετικές επιταχύνσεις. 

iii) Θα χτυπήσουν στο ίδιο σημείο του εδάφους. 

iv) Κάθε χρονική στιγμή θα βρίσκονται στην ίδια κατακόρυφο. 

  (5 μονάδες) 

 

2) Για να διατηρείται η ορμή ενός συστήματος σωμάτων θα πρέπει 

απαραίτητα: 

i) Να μη μεταβάλλονται οι ορμές των σωμάτων του συστήματος. 

ii) Να μην ασκούνται στο σύστημα εξωτερικές δυνάμεις ή, αν 

ασκούνται, να έχουν συνισταμένη μηδέν. 

iii) Να μην ασκούνται στο σύστημα εσωτερικές δυνάμεις. 

iv) Η συνισταμένη των εξωτερικών δυνάμεων να είναι αντίθετη 

από τη συνισταμένη των εσωτερικών δυνάμεων. 

    (5 μονάδες) 

 

3) Κατά την κεντρική ανελαστική κρούση δύο σφαιρών διατηρείται 

σταθερή: 

i) Η κινητική ενέργεια κάθε σφαίρας. 

ii) Η κινητική ενέργεια του συστήματος των δύο σφαιρών. 

iii) Η ορμή κάθε σφαίρας. 

iv) Η ορμή του συστήματος των δύο σφαιρών.                    (5 μονάδες) 
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4) Ένα σώμα ρίχνεται κατακόρυφα προς τα πάνω με αρχική 

ταχύτητα 𝜐0 και κινείται μόνο με την επίδραση του βάρους του. 

Μέχρι το σώμα να φτάσει στο μέγιστο ύψος του ο ρυθμός 

μεταβολής της ορμής του: 

i) Παραμένει σταθερός. 

ii) Μειώνεται με την πάροδο του χρόνου. 

iii) Αυξάνεται με την πάροδο του χρόνου. 

iv) Είναι συνεχώς μηδέν. 

     (5 μονάδες) 

 

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

i) Σε ένα σώμα που εκτελεί οριζόντια βολή, η επιτάχυνσή του 

έχει κάθε χρονική στιγμή την ίδια διεύθυνση με την 

κατακόρυφη συνιστώσα της ταχύτητας. 

ii) Η ορμή ενός συστήματος είναι μηδέν μόνο αν όλα τα σώματα 

του συστήματος είναι ακίνητα. 

iii) Όταν ένα αρχικά ακίνητο σώμα διασπάται σε δύο άλλα και το 

σύστημα είναι μονωμένο, η συνολική ορμή μετά την έκρηξη 

είναι μηδέν. 

iv) Κατά την κρούση δύο σωμάτων η κινητική ενέργεια του 

συστήματος πάντα διατηρείται. 

v) Δύο όμοια σώματα που εκτοξεύονται οριζόντια από το ίδιο 

ύψος θα φτάσουν ταυτόχρονα στο έδαφος, ανεξάρτητα από 

τις αρχικές ταχύτητες που θα αποκτήσουν. 

     (5 μονάδες) 

 

Θέμα Β’ 

1)  

a) Μια μικρή σφαίρα βάλλεται οριζόντια με ταχύτητα μέτρου 

𝜐0 = 10 𝑚 𝑠⁄  από την ταράτσα ενός κτιρίου και από ύψος ℎ =

45 𝑚 από το έδαφος, που θεωρείται οριζόντιο. Σε απόσταση 

𝐷 = 20 𝑚 από το κτίριο αυτό υπάρχει δεύτερο ψηλό κτίριο, 

όπως φαίνεται στο σχήμα.  
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 𝜐0 

 

 

 

h 

 

 

 

 

 D 

 

Ο χρόνος κίνησης της σφαίρας μέχρι την πρώτη πρόσκρουσή 

της είναι: 

i) 3 s                                ii) 2 s                              iii) 1 s 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να την αιτιολογήσετε. 

 

b) Όταν η σφαίρα χτυπήσει για πρώτη φορά στο δεύτερο κτίριο, 

θα απέχει από το έδαφος κατακόρυφη απόσταση ίση με: 

i) 25 m                            ii) 20 m                           iii) 0 m 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να την αιτιολογήσετε. 

 

          (1+3+1+3=8 μονάδες) 

 

 

2) Στην κατακόρυφη βολή προς τα πάνω με αρχική ταχύτητα 𝜐0 ο 

χρόνος ανόδου είναι 𝑡1 =
𝜐0

𝑔
, ενώ ο ολικός χρόνος κίνησης είναι 

𝑡𝜊𝜆 =
2𝜐0

𝑔
. Να σχεδιαστούν οι γραφικές παραστάσεις ορμής και του 

ρυθμού μεταβολής της ορμής του σώματος σε συνάρτηση με το 

χρόνο. 

Να περιγραφεί η διαδικασία με λίγα λόγια. 

           (4 μονάδες) 
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3) Σε λείο οριζόντιο επίπεδο και σε διεύθυνση κάθετη προς 

κατακόρυφο τοίχο κινείται σφαίρα μάζας 𝑚1 με ταχύτητα μέτρου 

𝜐1. Η σφαίρα μάζας 𝑚1 = 𝑚 συγκρούεται με ακίνητη σφαίρα 

μάζας 𝑚2 = 𝑚. Το συσσωμάτωμα που προκύπτει συγκρούεται με 

τον τοίχο και ανακλάται οριζόντια έχοντας ταχύτητα μέτρου 
𝜐1

4
.  

 

               𝜐1                 𝜐2 = 0 

 

 

     𝑚1              𝑚2 

Το μέτρο της μεταβολής της ορμής του συσσωματώματος 

εξαιτίας της κρούσης του με τον τοίχο είναι ίσο με: 

i) 
𝑚𝜐1

2
                               ii)  

3𝑚𝜐1

4
                       iii)   

3𝑚𝜐1

2
 

     Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να την αιτιολογήσετε. 

 

  (2+4=6 μονάδες) 

 

 

4) Ένα μπαλάκι μάζας m προσκρούει κάθετα σε οριζόντιο πάτωμα 

με ταχύτητα μέτρου 𝜐1 και αναπηδά κατακόρυφα με ταχύτητα 

μέτρου 𝜐2. Η χρονική διάρκεια της πρόσκρουσης είναι Δt. Το 

μέτρο της μέσης δύναμης Ν που ασκείται, κατά τη διάρκεια της 

πρόσκρουσης, από το πάτωμα στο μπαλάκι είναι: 

 

i) 𝛮 =
𝑚(𝜐1+𝜐2)

𝛥𝑡
+ 𝑚𝑔 

 

ii) 𝛮 =
𝑚(𝜐1−𝜐2)

𝛥𝑡
+ 𝑚𝑔 

 

iii) 𝛮 =
𝑚(𝜐1+𝜐2)

𝛥𝑡
− 𝑚𝑔 

 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να την αιτιολογήσετε. 

 

                                              (2+5=7 μονάδες) 
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Θέμα Γ’ 

 

Ένας ξύλινος στόχος μάζας 𝑀 = 5 𝑘𝑔 βρίσκεται ακίνητος σε λείο 

οριζόντιο δάπεδο. Βλήμα μάζας 𝑚 = 0,1 𝑘𝑔 λίγο πριν την κρούση με 

το στόχο, έχει οριζόντια προς τα δεξιά ταχύτητα με μέτρο 200 𝑚 𝑠⁄ . 

Το βλήμα διαπερνά το στόχο και εξέρχεται από αυτόν με οριζόντια 

ταχύτητα μέτρου 100 𝑚 𝑠⁄ , ομόρροπη της αρχικής του ταχύτητας. 

 

i. Να βρεθεί η ταχύτητα την οποία αποκτά ο στόχος αμέσως 

μετά τη σύγκρουση. 

 

ii. Να βρεθεί το ποσό της κινητικής ενέργειας που μετατράπηκε 

σε θερμότητα εξ’αιτίας της συγκρούσεως. 

 

iii. Αν ο χρόνος που χρειάστηκε το βλήμα να διαπεράσει το στόχο 

είναι 𝛥𝑡 = 0,01 𝑠, να βρείτε το μέτρο της δύναμης που ασκείται 

από το βλήμα στο στόχο. 

 

iv. Ο στόχος βρίσκεται στην άκρη ενός τραπεζιού, οπότε μετά την 

κρούση εκτελεί οριζόντια βολή. Όταν ο στόχος πέφτει στο 

δάπεδο, τότε το μέτρο της ταχύτητάς του είναι διπλάσιο από 

το μέτρο της ταχύτητας που έχει αμέσως μετά τη σύγκρουσή 

του με το βλήμα. Να βρεθεί το ύψος του τραπεζιού. 

 

Δίνεται η επιτάχυνση της βαρύτητας 𝑔 = 10 𝑚 𝑠2⁄ . 

 

                                                                                   (6+6+6+7=25 μονάδες) 
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Θέμα Δ’ 

 

Σώμα μάζας 𝑚1 = 4 𝑘𝑔 κινείται οριζόντια με ταχύτητα μέτρου 𝜐1 =

2,5 𝑚 𝑠⁄  σε λείο οριζόντιο δάπεδο, που βρίσκεται σε ύψος H πάνω 

από το έδαφος. Το σώμα συγκρούεται πλαστικά με αρχικά ακίνητο 

σώμα μάζας 𝑚2 = 6 𝑘𝑔 που βρίσκεται στην ίδια ευθεία. Αμέσως 

μετά την κρούση, το συσσωμάτωμα εγκαταλείπει το οριζόντιο 

δάπεδο και προσκρούει στο έδαφος σε οριζόντια απόσταση 𝑠 = 0,4 𝑚 

από το σημείο όπου το εγκατέλειψε. Να υπολογίσετε: 

 

i. Την κινητική ενέργεια του συσσωματώματος αμέσως μετά την 

κρούση. 

 

ii. Το ύψος Η. 

 

iii. Το ρυθμό με τον οποίο μεταβάλλεται η ορμή του 

συσσωματώματος κατά τη διάρκεια της πτώσης του. 

 

iv. Το μέτρο της ταχύτητας που θα έχει το συσσωμάτωμα όταν η 

βαρυτική δυναμική ενέργεια του είναι 𝑈 = 75 𝐽. 

 

v. Την ταχύτητα που έπρεπε να έχει το σώμα μάζας 𝑚1, ώστε το 

συσσωμάτωμα να φτάσει στο έδαφος έχοντας ταχύτητα 

μέτρου 𝜐 = 5 𝑚 𝑠⁄ . 

 

Δίνεται η επιτάχυνση της βαρύτητας 𝑔 = 10 𝑚 𝑠2⁄ . 

 

                                                                                           (5+3+4+6+7=25 μονάδες) 

 

Οδός Φυσικής 


