
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ  

 Ορμή - Κινητική θεωρία 

Θέμα 1ο  

1.   Αν μετά την κρούση οι δύο μπάλες κινούνται μαζί ως ένα σύστημα σωμάτων τότε:  

       α. Η ορμή κάθε μπάλας διατηρείται. 

       β. Η ενέργεια κάθε μπάλας διατηρείται. 

       γ. Δε διατηρείται η μηχανική ενέργεια του συστήματος.    
      δ.  Η κινητική ενέργεια του συστήματος διατηρείται.                                  (Μονάδες 5 )  

 

2.   Ένα μπαλάκι του τένις μάζας m =100g κινείται οριζόντια με ταχύτητα υ=10 m/s  

       και συγκρούεται με κατακόρυφο τοίχο, οπότε ανακλάται και επιστρέφει με επίσης  

       οριζόντια ταχύτητα ίδιου μέτρου. Αν η επαφή της μπάλας με τον τοίχο διαρκεί 

       χρονικό διάστημα Δt=0,1s, τότε η μέση οριζόντια δύναμη που ασκεί ο τοίχος στη  

       μπάλα κατά τη διάρκεια της επαφής: 

      α. έχει μέτρο μηδέν. 

      β. έχει μέτρο 20Ν και φορά προς τον τοίχο. 

      γ. έχει μέτρο 10Ν και φορά από τον τοίχο προς τη μπάλα. 

      δ. έχει μέτρο 20Ν και φορά από τον τοίχο προς τη μπάλα.               (Μονάδες 5 ) 

3.  Σε ορισμένη ποσότητα ιδανικού αερίου μεταβάλλουμε τη θερμοκρασία από  

      θ1=25 0C   σε θ2=50 0C, υπό σταθερή πίεση. Κατά τη μεταβολή αυτή: 
      α.  ο όγκος του αερίου μειώνεται. 
      β.  ο όγκος του αερίου διπλασιάζεται. 
      γ.  η απόλυτη θερμοκρασία του αερίου διπλασιάζεται. 
      δ.  η πυκνότητα του αερίου μειώνεται.                                                    (Μονάδες 5 )  
 

 4.  Αν διπλασιάσουμε και την απόλυτη θερμοκρασία και την πίεση ορισμένης  

       ποσότητας  ιδανικού αερίου, η πυκνότητα του αερίου : 
      α.  τετραπλασιάζεται.                               β. υποτετραπλασιάζεται.                       
      γ.  διπλασιάζεται.                                      δ. δεν μεταβάλλεται.            ( Μονάδες 5 ) 
 

5.  Αν τετραπλασιάσουμε την απόλυτη θερμοκρασία ορισμένης ποσότητας ιδανικού 

      αερίου τότε το γινόμενο της πίεσης επί τον όγκο του αερίου: 
      α.  διπλασιάζεται.                                      β.  τετραπλασιάζεται. 

      γ. υποδιπλασιάζεται.                                δ. δεν μεταβάλλεται.             ( Μονάδες 5 ) 
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Θέμα 2ο  

1.   Να αποδείξετε τη σχέση που συνδέει την πίεση με την πυκνότητα ενός αερίου. 
                                                                                                                           ( Μονάδες 7 ) 

2. Να ονομάσετε πλήρως τις μεταβολές που απεικονίζονται στο παρακάτω διάγραμμα. 

 

 

 

 

   

 

                                                                                                                                  ( Μονάδες  6 )  

3.  Στο διάγραμμα V-T  του σχήματος οι ευθείες  

(1) και (2) αντιστοιχούν στις ισοβαρείς μεταβολές  

δύο ποσοτήτων του ίδιου αερίου στην ίδια πίεση.  

Αν n1 και n2 είναι οι ποσότητες  των δύο αερίων τότε: 

α.   n1=n2                                                                                                       

β.   n1>n2 

γ.   n1<n2 

Nα δικαιολογήσετε την απάντησή σας.                                                           (Μονάδες 6) 

 

4. Ένα σώμα μάζας m που έχει ορμή μέτρου p συγκρούεται πλαστικά με ακίνητο  σώμα 

τριπλάσιας μάζας. Να δείξετε ότι λόγω κρούσης: 

 Α. Η ορμή του αρχικά κινούμενου σώματος ελαττώνεται κατά 3p/4.      (Μονάδες 3) 

 Β. Η κινητική ενέργεια του αρχικά ακίνητου σώματος αυξάνεται κατά 3p2/32m. 

                                                                                                                                  (Μονάδες 3) 

Θέμα 3ο 

 Ένα σώμα A μάζας m εκτοξεύεται πάνω σε οριζόντιο δάπεδο με ταχύτητα υ0=5m/s  

παράλληλη προς το δάπεδο. Αφού διανύσει απόσταση s = 4m, συγκρούεται πλαστικά με 

ένα ακίνητο σώμα Β τριπλάσιας μάζας , οπότε δημιουργείται συσσωμάτωμα. Αν ο 

συντελεστής τριβής  μεταξύ σωμάτων και δαπέδου είναι μ=0,2 και η επιτάχυνση της 

βαρύτητας g = 10 m/s2, να υπολογίσετε: 

α.  Την ταχύτητα του m λίγο πριν την κρούση.  

  ΜΕΤΑΒΟΛΗ              Πλήρης ονομασία 

          ΑΒ  

          ΒΓ  

          ΓΔ  

          ΔΑ  

A B 

Γ 

Δ 

V 

p 

T 

(2) 

(1) 

V 

 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ
 ΣΑΡΟΛΑ



β.  Την ταχύτητα του συσσωματώματος αμέσως μετά την κρούση. 

γ.  Την απόσταση που θα διανύσει το συσσωμάτωμα μέχρι να σταματήσει. 

δ.  Το μέτρο του ρυθμού μεταβολής της ορμής του συσσωματώματος μέχρι να 

σταματήσει, αν m=1Kg. 

ε. Τη μεταβολή της ορμής του σώματος Α κατά τη διάρκεια της κρούσης. 

                                                                                                                         (Μονάδες 25) 

 

Θέμα 4ο 

Μια ποσότητα ιδανικού αερίου βρίσκεται σε μια κατάσταση θερμοδυναμικής ισορροπίας 

Α όπου καταλαμβάνει όγκο VA=3 m3 , έχει πίεση pΑ =2 N/m2 και θερμοκρασία ΤΑ. Το αέριο 

πραγματοποιεί κυκλική μεταβολή που αποτελείται από τις εξής διαδοχικές αντιστρεπτές 

μεταβολές: 

i)  ΑΒ ισόχωρη θέρμανση μέχρι να τριπλασιαστεί η απόλυτη θερμοκρασία του αερίου. 

ii) ΒΓ ισοβαρής εκτόνωση μέχρι να διπλασιαστεί ο όγκος του αερίου. 

iii) ΓΔ ισόθερμη εκτόνωση. 

iv) ΔΑ ισοβαρής ψύξη. 

α. Να υπολογίστε ττην πίεση, τον όγκο και τη θερμοκρασία του αερίου στην κατάσταση Δ. 

                                                                                                                                           (Μονάδες  8) 

β. Να παραστήσετε γραφικά τις παραπάνω μεταβολές σε αριθμημένους άξονες p-V και   

V-T.                                                                                                                                    (Μονάδες  8) 

γ.  Να βρείτε το λόγο των ενεργών ταχυτήτων  των μορίων του αερίου στις καταστάσεις  Γ  

και Β.                                                                                                                                 (Μονάδες  4 ) 

δ.  Να βρείτε το λόγο των μέσων κινητικών ενεργειών των μορίων στις καταστάσεις Α  

και Δ.                                                                                                                                ( Μονάδες  5 ) 
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