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ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : 7 

ΘΕΜΑ 1Ο : 

 

Α1. Ταλαντωτής εκτελεί ΑΑΤ με αρχική φάση π. Η  
ταχύτητά του γίνεται για τρίτη φορά μέγιστη κατά 
μέτρο  τη χρονική στιγμή : 
α. Τ       
β. 3Τ/4       
γ.5Τ/4       
δ. 3Τ/2 
Nα σημειώσετε τη  σωστή πρόταση. 

Μονάδες 5   
 

A2. Σε μια εξαναγκασμένη ταλάντωση η συχνότητα του 
διεγέρτη είναι μικρότερη από την ιδιοσυχνότητα του 
ταλαντωτή. Αυξάνουμε συνεχώς τη συχνότητα του 
διεγέρτη. Το πλάτος της εξαναγκασμένης ταλάντωσης θα:  
α. αυξάνεται συνεχώς,  

β. μένει σταθερό,  

γ. αυξάνεται αρχικά και μετά θα μειώνεται,  

δ. μειώνεται συνεχώς.                                                         
Nα σημειώσετε τη  σωστή πρόταση.                  

Μονάδες 5   
                                                             
A3. Μια κρούση λέγεται έκκεντρη όταν :  
α. δεν ικανοποιεί την αρχή διατήρησης της ορμής.  
β. δεν ικανοποιεί την αρχή διατήρησης της ενέργειας.  
γ. οι ταχύτητες των κέντρων μάζας των σωμάτων που 
συγκρούονται είναι κάθετες.  
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δ. οι ταχύτητες των κέντρων μάζας των σωμάτων που 
συγκρούονται είναι παράλληλες.  
Nα σημειώσετε τη σωστή πρόταση . 

         Μονάδες 5 
 
 A4. Σώμα που εκτελεί  α.α.τ. όταν διέρχεται από τις 
ακραίες θέσεις (+Α,-Α),τότε:  
α. η δυναμική ενέργεια είναι μηδέν , 
β. ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητάς του είναι μηδέν, 
γ. ο ρυθμός μεταβολής της ορμής του είναι μέγιστος,  
δ. η κινητική ενέργεια είναι μέγιστη.  
Nα σημειώσετε τη  σωστή πρόταση.                  

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.  
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 
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ΘΕΜΑ 2Ο : 
 

Β1. Δύο όμοια ιδανικά ελατήρια 

κρέμονται από δύο ακλόνητα ση-

μεία. Στα κάτω άκρα των 

ελατηρίων δένονται σώματα Σ 1, 

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 Σ 1 και Σ2 αρχίζουν 

να ταλαντώνονται. Αν η ενέργεια της ταλάντωσης του 

Σ1 είναι Ε1 και του Σ2 είναι Ε2, τότε:  

    
  
  
  
  
  
                   

  
  
  
  

 

  
 
                    

  
  
     

Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.                                                

 Μονάδες 3 

Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.                                          

Μονάδες 6  

 

B2.Σύστημα ελατηρίου σταθεράς K και μάζας m 
εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση περιόδου Τ και 
συχνότητας f. Αντικαθιστούμε τη μάζα με άλλη m ′=4m 
και διπλασιάζουμε το πλάτος της ταλάντωσης A ′=2A  
 
Α) Για τη συχνότητα f ′ ισχύει:  
α. f ′=2f 
β. f ′=f 
γ. f ′=f/2 
 
Β) Για την ενέργεια της ταλάντωσης Ε ′  ισχύει:  
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α. παραμένει η ίδια.  
β. διπλασιάζεται.  
γ. τετραπλασιάζεται  
 
Να επιλέξετε στις περιπτώσεις (Α) και (Β) την σωστή 
απάντηση.                                                   

 Μονάδες 2 
Να αιτιολογήστε την απάντησή σας      

    Μονάδες 6 
                                                  
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 ανακλάται 
οριζόντια έχοντας ταχύτητα μέτρου υ 1/4. 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.   
    

 
 .                                         

β.   
     

 
 .                                    

γ.   
     

 
 .  

 
Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.                                                

 Μονάδες 3 

Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.                                          

Μονάδες 5 

 

ΘΕΜΑ 3Ο  
 
Υλικό σημείο που εκτελεί α.α.τ. την χρονική στιγμή 
t0=0 διέρχεται από την θέση που η κινητική του 
ενέργεια έχει τη μέγιστη τιμή κινούμενο προς τα 
αρνητικά του άξονα xx’.Το χρονικό διάστημα μεταξύ 
δύο διαδοχικών μηδενισμών της δυναμικής  ενέργειας 
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ταλάντωσης είναι 0,1π s,ενώ η μέγιστη τιμή αυτής 
είναι Umax=0,5 J.Όταν διέρχεται από την θέση όπου η 

επιτάχυνση είναι α=-5 3  m/s2  το μέτρο της ταχύτητας 

είναι υ =0,5 m/s.  :  

α. Να γράψετε την συνάρτηση της απομάκρυνσης σε 
συνάρτηση με τον χρόνο και να την παραστήσετε 
γραφικά.  

Μονάδες 8                     
β. Να βρείτε την χρονική στιγμή t1 όπου η ταχύτητα 

είναι υ1=+0,5 3  m/s για πρώτη φορά και το μήκος της 
απόστασης που έχει διανύσει το υλικό σημείο από την 
χρονική στιγμή t0 μέχρι την χρονική στιγμή t1.  

Μονάδες 9                     
γ. Nα υπολογίσετε τον ρυθμό μεταβολής της ορμής  τις 
χρονικές στιγμές t0 και t1 .  

Μονάδες 8                     
Δίνεται g =10m/s2.                                                            
 
 

ΘΕΜΑ 4Ο : 
Σώμα μάζας Μ=1 kg, κρέμεται από το κάτω άκρο 
ιδανικού ελατηρίου σταθεράς K=50N/m, όπου 
ισορροπεί, τη στιγμή που βλήμα μάζας m=1kg, 

κινούμενο προς τα πάνω με ταχύτητα υ= 12  m/s, 
σφηνώνεται μέσα του.  
α. Να βρεθεί η αρχική παραμόρφωση του ελατηρίου  

Μονάδες 3 
β. Η ταχύτητα του συσσωματώματος μετά την κρούση  

Μονάδες 3  
γ. Το πλάτος ταλάντωσης του συσσωματώματος.  

Μονάδες 6  
δ. Πόση   είναι   η   δυναμική,   πόση   η   κινητική   και 
πόση   η   ολική   ενέργεια ταλάντωσης του 
συσσωματώματος, τη στιγμή αμέσως μετά την κρούση;  

Μονάδες 4 
ε. Σε πόσο χρόνο, από τη στιγμή της κρούσης, το 
συσσωμάτωμα περνάει για πρώτη φορά από τη θέση 
του φυσικού μήκους του ελατηρίου;  

Μονάδες 4 
στ. Τι ποσοστό της ενέργειας του βλήματος 
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μεταφέρθηκε στον κύβο κατά την κρούση.   
Μονάδες 3 

ζ. Να γίνει γραφική παράσταση της απομάκρυνσης και 
της ταχύτητας του ταλαντωτή σε συνάρτηση με το 
χρόνο. Ως   t=0 να ληφθεί η χρονική στιγμή που 
τελειώνει η κρούση.  

Μονάδες 4 
 
Θετική φορά να ληφθεί η φορά προς τα πάνω. 
Αντίσταση του αέρα και τριβές αμελητέες.  Δίνεται 
g=10 m/s2 .  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ  

 
 
 


