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ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : 7 

 

ΘΕΜΑ  1Ο : 

Στις παρακάτω ερωτήσεις 1 έως 4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της 
ερώτησης και δίπλα σε κάθε αριθμό το γράμμα που αντιστοιχεί στη ν  σωστή  
απάντηση η στις σωστές απαντήσεις   
 

Α1. Απλός αρμονικός ταλαντωτής εκτελεί ταλάντωση πλάτους A. Αν το 

πλάτος ταλάντωσης διπλασιαστεί, τότε  

α. η περίοδος ταλάντωσης διπλασιάζεται.  

β. το μέτρο της μέγιστης δύναμης επαναφοράς διπλασιάζεται.  

γ. η ολική ενέργεια του συστήματος τετραπλασιάζεται.  

δ. το μέτρο της μέγιστης ταχύτητας τετραπλασιάζεται.  

Μονάδες 5 

Α2.  Δύο μπάλες έχουν μάζες m1 και m2 αντίστοιχα και θεωρούνται υλικά 

σημεία. Η μπάλα m1 κινείται με ταχύτητα μέτρου υ1 πάνω σε λείο 

οριζόντιο επίπεδο και πέφτει πάνω στην μπάλα m2 που είναι 

ακίνητη. 

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.  
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γ.  δε διατηρείται η μηχανική ενέργεια του συστήματος.  

δ.  η ορμή του συστήματος δεν διατηρείται.  

 

                                                                                Μονάδες 5 

Α3.  Σώμα εκτελεί Α.Α.Τ. πλάτους Α=0,1m. Το σώμα ξεκινά την t=0 από την 

θέση x=-0,1m και κάθε 10s διέρχεται από τη θέση ισορροπίας του 20 

φορές: 

α. η αρχική φάση της ταλάντωσης είναι π/2  

β. η συχνότητα της ταλάντωσης είναι 4Hz 

γ. η μέγιστη ταχύτητα του σώματος είναι 0,2 π m/s 

δ. η συχνότητα της ταλάντωσης είναι 2Hz  

 

                                                                                                                             Μονάδες 5 

Α4. Στον απλό αρμονικό ταλαντωτή στη διάρκεια μιας περιόδου  

α. η δυναμική του ενέργεια παίρνει τη μέγιστη τιμή της μόνο μια φορά.  

β. η δυναμική του ενέργεια είναι ίση με την κινητική του μόνο μια φορά.  

γ. η ολική ενέργεια παραμένει σταθερή.  

δ. η κινητική του ενέργεια παίρνει τη μέγιστη τιμή της μόνο μια φορά.  

 

                                                                                                                                                 Μονάδες 5 

A5. Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο φύλλο απαντήσεων σας το 

γράμμα κάθε πρότασης και δίπλα σε κάθε γράμμα τη λέξη Σωστό για τη 

σωστή πρόταση και τη λέξη Λάθος για τη λανθασμένη.  

1. Όταν η ορμή συστήματος σωμάτων  είναι μηδέν τότε και η κινητική 

του ενέργεια θα είναι μηδέν. 
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2. Στην ανελαστική κρούση τα σώματα υφίστανται μόνιμη 

παραμόρφωση, ενώ στην ελαστική κρούση τα σώματα μετά το πέρας της 

κρούσης επανακτούν το αρχικό φυσικό τους σχήμα.  

3. Κατά την σκέδαση σωματιδίων στο μικρόκοσμο, τα σωματίδια 

αλληλεπιδρούν με σχετικά μεγάλες δυνάμεις, για μικρό χρονικό 

διάστημα. 

4. Σε μια πλάγια πλαστική κρούση δύο σωμάτων το μέτρο της ορμής του 

συσσωματώματος ισούται με το άθροισμα των μέτρων των ορμών των 

δύο σωμάτων. 

5. Όταν η ορμή ενός σώματος είναι μηδέν τότε και η κινητική του 

ενέργεια θα είναι μηδέν. 

                                                                                                                                 Μονάδες 5 

ΘΕΜΑ  2Ο : 

Β1. Δύο όμοια ιδανικά ελατήρια κρέμονται από δύο 

ακλόνητα σημεία. Στα κάτω άκρα των ελατηρίων 

δένονται σώματα Σ1, μάζας m1, και Σ2, μάζας m2. 

Κάτω από το σώμα Σ1 δένουμε μέσω αβαρούς 

νήματος άλλο σώμα μάζας m2, ενώ κάτω από το Σ2 δένουμε σώμα 

μάζας m1 (m1  m2), όπως φαίνεται στο σχήμα.   

Αρχικά τα σώματα είναι ακίνητα. Κάποια στιγμή κόβουμε τα νήματα 

και τα σώματα Σ1 και Σ2 αρχίζουν να ταλαντώνονται. Αν η ενέργεια 

της ταλάντωσης του Σ1 είναι Ε1 και του Σ2 είναι Ε2, τότε:  

𝛂.  
Ε1

Ε2
=  

m2

m1
               𝛃.  

Ε1

Ε2
=  

m2
2

m1
2

                𝛄.  
Ε1

Ε2
=  1  
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Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.                                                          

Μονάδες 3 

Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.                                                   

Μονάδες 5 

 
B2.   Ένα σώμα Α μάζας Μ είναι ακίνητο σε λείο οριζόντιο επίπεδο .  Ένα άλλο 

σώμα Β μάζας m, που κινείται στο ίδιο οριζόντιο επίπεδο συγκρούεται 

πλαστικά κεντρικά με το σώμα A.  Αν μετά την κρούση το συσσωμάτωμα 

έχει το   1/3 της κινητικής ενέργειας που είχε ελάχιστα πριν την κρούση, 

τότε  μεταξύ των μαζών των σωμάτων ισχύει η σχέση:  

α.  
M
=6

m
.            

β.   
M 1
=

m 2
.            

 γ.   
M
=3

m
.                          

 Να επιλέξετε την η τις σωστές απαντήσεις.                                                          

Μονάδες 2 

Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας                                                   

Μονάδες 3 

 

Β3. Σε λείο οριζόντιο επίπεδο και σε διεύθυνση κάθετη σε κατακόρυφο 

τοίχο κινείται σφαίρα μάζας m1 με ταχύτητα μέτρου υ1. Η σφαίρα 

m1=m συγκρούεται με ακίνητη σφαίρα μάζας m2=m. Το 

συσσωμάτωμα που προκύπτει συγκρούεται με τον τοίχο και 
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ανακλάται οριζόντια έχοντας ταχύτητα μέτρου υ1/4. Όλες οι 

ταχύτητες πριν και μετά την κρούση έχουν την ίδια διεύθυνση.  

Το μέτρο της μεταβολής της ορμής του συσσωματώματος εξαιτίας 

της κρούσης του με τον τοίχο είναι ίσο με 

α.   
𝑚.𝜐1

2
 .                                         

β.   
3𝑚.𝜐1

4
 .                                    

γ.   
3𝑚.𝜐1

2
 . 

Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.                                                          

Μονάδες 2 

Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.                                                   

Μονάδες 5 

 

Β4.  Σε ποια από τις παρακάτω περιπτώσεις το σώμα που εκτελεί αρμονική 

ταλάντωση επιβραδύνεται; 

α. x>0, υ>0       

β. x>0, υ<0       

γ. x<0, υ>0       

Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.                                                          

Μονάδες 2 

Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.                                                   

Μονάδες 3 
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ΘΕΜΑ  3Ο : 

 

Κύβος µάζας m =1Kg πέφτει ελεύθερα από ύψος h=5 m 

πάνω από γεωτρυπάνο µάζας Μ=3 Κg , το οποίο 

ισορροπεί κατακόρυφα στο έδαφος και συγκρούεται 

κεντρικά και πλαστικά µε αυτό. Αν μετά την κρούση το 

τρυπάνι εισχωρεί στο έδαφος σε βάθος d=3 m .Να 

υπολογιστούν:  

α. Το µέτρο της ταχύτητας της µάζας  m ακριβώς πριν την κρούση.  

Μονάδες 5                     

β. Το µέτρο της ταχύτητας του συσσωµατώµατος αµέσως µετά την 

πλαστική κρούση.  

Μονάδες 6                     

γ. Η δύναμη που ασκεί το έδαφος στο συσσωμάτωμα καθώς το τρυπάνι 

εισχωρεί στο έδαφος,δεχόμενοι ότι αυτή έχει σταθερό μέτρο .  

Μονάδες 7                     

δ. Το συνολικό ποσό θερµότητας το οποίο αναπτύσσεται κατά τη 

διάρκεια του φαινοµένου.  

Μονάδες 7  

Δίνεται g =10m/s2.                                                            
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ΘΕΜΑ 4Ο : 

Το σώμα μάζας m = 4 kg του διπλανού σχήματος 

εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση. Η μέγιστη 

επιμήκυνση του ελατηρίου, όταν ταλαντώνεται το 

σώμα, είναι 0,3 m. Η χρονική διάρκεια της κίνησης 

του σώματος από την κάτω ακραία έως την πάνω 

ακραία θέση είναι t = 0,1π s. Να υπολογίσετε:  

α.τη σταθερά του ελατηρίου και το πλάτος της ταλάντωσης,  

Μονάδες 3 
β.τη μέγιστη ταχύτητα του σώματος και την ταχύτητα του όταν αυτό 

διέρχεται από τη θέση φυσικού μήκους του ελατηρίου,  

Μονάδες 3 
γ.το μέτρο της μέγιστης δύναμης επαναφοράς και της μέγιστης 

δύναμης του ελατηρίου που ασκείται στο σώμα.  

Μονάδες 5 
δ.αν η ταλάντωση άρχισε μετακινώντας το σώμα προς τα κάτω και 

αφήνοντας το ελεύθερο να γραφεί η εξίσωση της ταχύτητας του σε 

συνάρτηση με το χρόνο και να γίνει η αντίστοιχη γραφική παράσταση.  

Μονάδες 7 
ε. να γραφεί η εξίσωση της δύναμης επαναφοράς του ταλαντωτή σε 
συνάρτηση με το χρόνο και η χρονική εξίσωση της δύναμης του 
ελατηρίου και να γίνει γραφική 

Μονάδες 7 
Να θεωρήσετε θετική φορά τη φορά της κίνησης όταν ξεκινά η 
ταλάντωση. 
Δίνεται: g = 10 m/s2. 

 

 

ΚΑΛΗ ΤΥΧΗ  

 

 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ  


