
2ο Διαγώνισμα  

Οριζόντια βολή – κυκλικές κινήσεις – ορμή – διατήρηση ορμής 

Θέμα 1ο  

1. Μια μπάλα, κινούμενη κατά την αρνητική φορά του άξονα χ΄χ, πέφτει – χτυπάει σε 

κατακόρυφο τοίχο με ορμή μέτρου 25 kgm/s.  Αν η σφαίρα αμέσως μετά την 
κρούση έχει αντίθετη ταχύτητα από αυτή που είχε πριν την κρούση, τότε η 
μεταβολή της ορμής της (στο SI) είναι:  

      α.  0                 β.  - 25                  γ.  -50                   δ.  +50 

                                                                                                                          (μονάδες  5) 

2.   Όταν σ’ ένα σώμα ασκείται σταθερή συνισταμένη δύναμη, τότε:  
       α.  η ταχύτητά του διατηρείται σταθερή. 

 β.  η ορμή του διατηρείται σταθερή. 

 γ.  ο ρυθμός μεταβολής της ορμής του διατηρείται σταθερός. 

 δ.  ο ρυθμός μεταβολής της επιτάχυνσής του δεν είναι μηδέν. 

                                                                                                                            (μονάδες  5) 

3.  Η συνισταμένη δύναμη που ασκείται σε κάποιο σώμα  

έχει την κατεύθυνση της κίνησής του και το μέτρο της  

μεταβάλλεται όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα. 

Η μεταβολή της ορμής του σώματος από 4 s έως  

6 s είναι: 

     α. 10Kgm/s   β. 20Kgm/s    γ. 40Kgm/s    δ. 60Kgm/s                                                

                                                                                                                     (μονάδες  5) 

4. Στην ομαλή κυκλική κίνηση είναι σταθερή 

      α.  η γραμμική ταχύτητα.  

      β.  η επιτάχυνση. 

      γ.  η συνισταμένη των δυνάμεων που ασκούνται στο σώμα. 

      δ.  η γωνιακή ταχύτητα.                                                                                 (μονάδες 5) 

 

5.  Μοτοσυκλέτα κινείται σε κυκλική πίστα με ταχύτητα σταθερού μέτρου. Αν 
 τριπλασιαστεί η ταχύτητά της  τότε η κεντρομόλος δύναμη: 
 α. τριπλασιάζεται. 
 β. εξαπλασιάζεται. 

      γ. εννεαπλασιάζεται. 

      δ. υποτριπλασιάζεται.                                                                                   (μονάδες 5) 
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Θέμα 2ο  

1. Δίνεται το παρακάτω διάγραμμα που δείχνει πως μεταβάλλεται η ορμή σε  

συνάρτηση με το χρόνο, ενός σώματος πολύ μικρών διαστάσεων. 

 

                       
 
         

 

        Να σχεδιάσετε το διάγραμμα που δείχνει (ποιοτικά) πως μεταβάλλεται  η  

συνισταμένη δύναμη  που ασκείται στο σώμα, σε συνάρτηση με τον χρόνο.  

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.        

                                                                                                                     (μονάδες  6) 

 

2. Οι σφαίρες του διπλανού σχήματος έχουν  

 μάζες m1= m και m2= 2m και εκτοξεύονται  

 οριζόντια με ταχύτητες ίσων μέτρων.   

 α.  Το m2 θα φτάσει στο έδαφος πιο γρήγορα  

 από το m1. 

 β.  Τα σώματα πριν χτυπήσουν στο έδαφος,  

 βρίσκονται κάθε στιγμή στο ίδιο ύψος από το έδαφος. 

 γ.  Το m2 πριν χτυπήσει στο έδαφος, θα έχει κάθε στιγμή ίδια οριζόντια  

 μετατόπιση με το m1. 

 Να εξηγήσετε ποιες από τις παραπάνω προτάσεις είναι σωστές και ποιες  

 λανθασμένες.                                                                                                (μονάδες 9) 

3. Α.  Πώς ορίζεται η γωνιακή ταχύτητα στην ομαλή κυκλική κίνηση;    (μονάδες 5) 

Β. Να αποδείξετε τη σχέση που συνδέει τη γραμμική με τη γωνιακή 

     ταχύτητα στην ομαλή κυκλική κίνηση.                                                 (μονάδες 5) 

      

Θέμα 3ο  

 Το αυτοκίνητο του σχήματος κινείται με σταθερή                                                         

 γωνιακή ταχύτητα ω1 =0,4rad/s γύρω από κυκλική                  1                                         

 πλατεία ακτίνας 12,5m.                                                                                                                                                           

Α. Να βρείτε:                                                                                                                            2 

α. τη γραμμική ταχύτητα του αυτοκινήτου.  

                                                                   (Μονάδες 5) 

β. σε πόσο χρόνο η επιβατική ακτίνα του αυτοκινήτου              3 
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διαγράφει γωνία 360.                                                                                       (Μονάδες 7)            

γ. την κεντρομόλο επιτάχυνση του αυτοκινήτου.                                       (Μονάδες 7) 

Β. Τη στιγμή που το αυτοκίνητο περνάει από την είσοδο 1 της πλατείας, εισέρχεται 

σ’ αυτήν ένα δεύτερο αυτοκίνητο από την είσοδο 2, το οποίο κινείται ομόρροπα με 

το πρώτο και με σταθερή γωνιακή ταχύτητα ω2= 0,3 rad /s. Αν το μήκος του τόξου 

που ενώνει την πρώτη με τη δεύτερη είσοδο είναι 8π m, να βρείτε σε πόσο χρόνο το 

πρώτο αυτοκίνητο θα φτάσει το δεύτερο.                                                   (Μονάδες 6) 

   

 Θέμα 4ο  

 Πάνω σε λείο οριζόντιο δάπεδο ισορροπεί κύβος μάζας Μ=3,5Κg που είναι δεμένος 

στην άκρη τεντωμένου οριζόντιου αβαρούς νήματος μήκους 2m, του οποίου η άλλη 

άκρη είναι δεμένη σε ακλόνητο σημείο, όπως φαίνεται στο σχήμα.  

 Ένα βλήμα μάζας 0,5Κg κινούμενο με ταχύτητα υ0=8π m/s που είναι κάθετη στη 

διεύθυνση του νήματος σφηνώνεται στον κύβο. Να βρείτε: 

                                                                                                                                                        

                                                                               

 

 

 

Α. Την ταχύτητα του συσσωματώματος αμέσως μετά την κρούση.    (Μονάδες 5) 

Β. Τη μέση τιμή της δύναμης που άσκησε το βλήμα στον κύβο, αν η κρούση διαρκεί 

Δt=0,01s.                                                                                                          (Μονάδες 5) 

Γ.  Την απώλεια κινητικής ενέργειας του συστήματος κατά τη διάρκεια της κρούσης. 

                                                                                                                           (Μονάδες 5) 

Δ.  Την τάση του νήματος μετά την κρούση.                                             (Μονάδες 5) 

Ε.  Τη συχνότητα της κυκλικής κίνησης που θα εκτελέσει το συσσωμάτωμα μετά την 

κρούση.                                                                                                             (Μονάδες 5) 

Δίνεται  π2 
≈ 10. 
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