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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 η στις  
σωστή/σωστές απαντήσεις  
 

Α1.  Ένα σώμα Α που έχει ορμή P συγκρούεται πλαστικά με ακίνητο σώμα Β 

τριπλάσιας μάζας.  

α. Το συσσωμάτωμα αμέσως μετά την κρούση έχει ορμή P/2.  

β. Το συσσωμάτωμα αμέσως μετά την κρούση έχει ορμή 2P.  

β. Το συσσωμάτωμα αμέσως μετά την κρούση έχει ορμή P.  

δ.Η ορμή του αρχικά ακίνητου σώματος Β πριν την κρούση είναι 3Ρ.  

                                                                                Μονάδες 5   

                                                                                                      

A2.  Σε ποια από τις παρακάτω μεταβολές μειώνεται η πίεση του αερίου:  

α. ισοβαρής συμπίεση  

β. ισόχωρη θέρμανση.  

γ. ισόθερμη εκτόνωση.  

δ.ισόθερμη συμπίεση .                                                                                                                                 

Μονάδες 5    
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A3. Ορισμένη ποσότητα ιδανικού αερίου που βρίσκεται σε κυλινδρικό δοχείο, 

υφίσταται ισόθερμη αντιστρεπτή συμπίεση.  

Α. Συμπληρώστε τις φράσεις με μια από τις επιλογές «μειώνεται», 

«αυξάνεται», «δεν  αλλάζει»  

α. η μάζα του …………………  

β.  η πίεση του ……………………  

γ.  ο όγκος του …………………………  

δ. ο αριθμός των μορίων του αερίου ………………………. 

    

Μονάδες 5  

   

A4.  Ένα ιδανικό αέριο έχει πίεση Ρ ,καταλαμβάνει όγκο V και βρίσκεται σε 

θερμοκρασία Τ.  

α.Αν διπλασιάσουμε την πίεση κρατώντας τη θερμοκρασία σταθερή, 

διπλασιάζεται και ο όγκος του αερίου.  

β.Αν τριπλασιάσουμε την πίεση κρατώντας τον όγκο του αερίου σταθε ρό, 

τριπλασιάζεται η θερμοκρασία.  

γ.Αν διπλασιάσουμε ταυτόχρονα την πίεση και τον όγκο του αερίου, 

διπλασιάζεται  και η θερμοκρασία του.  

δ.Αν διπλασιάσουμε τον όγκο του αερίου και υποδιπλασιάσουμε την 

θερμοκρασία του, η πίεση του τετραπλασιάζεται.  

ε.Αν διπλασιάσουμε ταυτόχρονα την πίεση και τον όγκο του αερίου, 

τετραπλασιάζεται και η θερμοκρασία του . 

 

Μονάδες 5  
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A5.  Σημειώστε με Σ κάθε σωστή πρόταση και με Λ κάθε λανθασμένη      

α.  Στην ισόθερμη εκτόνωση ενός ιδανικού αερίου η θερμοκρασία μένει 

σταθερή και η πίεση αυξάνεται.  

β. Στην ισόθερμη εκτόνωση ενός ιδανικού αερίου η θερμοκρασία μένει 

σταθερή και ο όγκος αυξάνεται.  

γ. Στην ισόχωρη θέρμανση ενός ιδανικού αερίου η πίεση μένει σταθερή.  

δ.  Στην ισοβαρή εκτόνωση -θέρμανση ενός ιδανικού αερίου ο όγκος  μένει 

σταθερός.  

ε. Σε κάθε κρούση ισχύει η αρχή διατήρησης της μηχανικής ενέργειας  

     Μονάδες 5    

 

                                                                                       

ΘΕΜΑ  2Ο : 

Β1. Σώμα Σ1 μάζας m που κινείται προς τη θετική κατεύθυνση του άξονα x'x, με ταχύτητα 

μέτρου υ, συγκρούεται πλαστικά με ακίνητο σώμα Σ2 τριπλάσιας μάζας. 

Α. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.  

Η μεταβολή της ορμής του σώματος Σ1 κατά την κρούση έχει μέτρο, 

α. 
1

m
4

     

β. 
3

m
4

    

γ. 0 

Μονάδες 3                                                               

Β. Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας 

Μονάδες 5     
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B2.   Μια ποσότητα αερίου υφίσταται τις μεταβολές ΑΒ και ΒΓ  του διαγράμματος.  

α.Να χαρακτηρίσετε τις μεταβολές ΑΒ και ΒΓ και  

β.να επιλέξετε ποια από τα παρακάτω διαγράμματα μπορεί να παριστάνουν τις 

μεταβολές αυτές. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μονάδες 7                                                               

B3.  Ένα μπαλάκι του τένις, μάζας m = 100 g, κινείται οριζόντια με ταχύτητα υ = 10 m/s και 

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

ταχύτητα ίδιου μέτρου. 

Α. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. Αν η επαφή της μπάλας με τον τοίχο διαρκεί 

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

μπάλα κατά τη διάρκεια της επαφής: 

α. έχει μέτρο μηδέν  

β. έχει μέτρο 20 Ν και φορά προς τον τοίχο 

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

δ. έχει μέτρο 20 Ν και φορά από τον τοίχο προς τη μπάλα. 

 Μονάδες 3                                                              

Β. Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 5                                                             
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ΘΕΜΑ  3Ο  

Ένα ξύλινο κιβώτιο μάζας M = 1,95 kg βρίσκεται 

ακίνητο στην άκρη κατακόρυφης χαράδρας η οποία 

βρίσκεται σε ύψος H = 45 m, πάνω από την επιφάνεια 

της θάλασσας, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. 

Βλήμα μάζας m = 50 g, που κινείται με οριζόντια 

ταχύτητα υ =100 m/s συγκρούεται με το ακίνητο 

κιβώτιο και σφηνώνεται σ’ αυτό. Στη συνέχεια, το συσσωμάτωμα κιβώτιο-βλήμα που 

δημιουργείται, εκτελεί οριζόντια βολή με την ταχύτητα που απέκτησε και πέφτει προς την 

θάλασσα αμέσως μετά την κρούση. Να υπολογίσετε: 

α. Την ταχύτητα VΣ του συσσωματώματος κιβώτιο-βλήμα αμέσως μετά την κρούση. 

Μονάδες 6                                                   

β. Την απώλεια της κινητικής ενέργειας του συστήματος κιβώτιο-βλήμα λόγω της 

κρούσης. 

Μονάδες 6                                                   

γ. Το χρόνο που διαρκεί η κάθοδος του συσσωματώματος, μέχρι αυτό να φτάσει στην 

επιφάνεια της θάλασσας. 

Μονάδες 6                                                   

δ. Την μέγιστη οριζόντια απόσταση s, που θα διανύσει το συσσωμάτωμα (βεληνεκές), 

φτάνοντας στην επιφάνεια της θάλασσας. 

Μονάδες 6                                                   
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ΘΕΜΑ 4Ο : 

Ένα κιβώτιο μάζας M = 970 g βρίσκεται ακίνητο 

πάνω σε οριζόντιο δάπεδο με το οποίο εμφανίζει 

συντελεστή τριβής ολίσθησης μ = 0,2. Βλήμα μάζας 

m = 30 g κινείται με οριζόντια ταχύτητα μέτρου υ = 200 m/s, συγκρούεται με το ακίνητο 

κιβώτιο και σφηνώνεται σ’ αυτό, οπότε δημιουργείται συσσωμάτωμα. 

α. Να υπολογίσετε το μέτρο της ταχύτητας με την οποία ξεκινά να κινείται το 

συσσωμάτωμα.  

Μονάδες 6  

β. Να βρείτε το μέτρο της μέσης δύναμης F  που ασκείται από το βλήμα στο κιβώτιο, αν 

το βλήμα ακινητοποιήθηκε μέσα στο κιβώτιο σε χρονικό διάστημα Δt = 0,01 s.  

Μονάδες 6  

γ. Να υπολογίσετε την απώλεια της κινητικής ενέργειας του συστήματος κιβώτιο-βλήμα 

λόγω της κρούσης.  

Μονάδες 7  

δ. Να βρείτε το διάστημα που θα διανύσει το συσσωμάτωμα, αμέσως μετά την κρούση, 

μέχρι να σταματήσει.  

Μονάδες 6  

 

 

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  ! ! !  

 


