
Ρόδος 27 – 11 – 2012  

Β ! Τάξη 1ου Γενικού Λυκείου Ρόδου   

Διαγώνισμα Φυσικής Γενικής Παιδείας : Ορμή – Νόμος Διατήρησης Ορμής      

 

Ονοματεπώνυμο : 

 

    Θέμα Α  

Α1. Η ορμή ενός σώματος:   

(α) είναι μονόμετρο μέγεθος με μονάδες στο SI το kg m/s. 

(β) είναι διανυσματικό μέγεθος με μονάδες στο SI το kg m/s2. 

(γ) είναι μονόμετρο μέγεθος με μονάδες στο SI το kg m/s2. 

(δ) είναι διανυσματικό μέγεθος με μονάδες στο SI το kg m/s.                                (Μονάδες 2) 

Α2. Η ορμή ενός σώματος εξαρτάται από:  

(α) το σχήμα του σώματος  

(β) το βάρος του σώματος  

(γ) το μέτρο της αδράνειας του σώματος  

(δ) τη δύναμη στήριξης που δέχεται το σώμα από το δάπεδο                                  (Μονάδες 2) 

Α3. Ένας βαρκάρης είναι μέσα σε ακίνητη βάρκα, και προσπαθεί να την μετακινήσει 

σπρώχνοντας την από μέσα χωρίς όμως να το καταφέρει, επειδή :   

(α) δεν διαθέτει την απαραίτητη μυϊκή δύναμη.            

(β) υπάρχουν τριβές μεταξύ βάρκας – νερού.            

(γ) η δύναμη που ασκεί ο βαρκάρης είναι εσωτερική δύναμη του συστήματος.            

(δ) ο βαρκάρης γλιστράει προς τα πίσω καθώς σπρώχνει τη βάρκα.                        (Μονάδες 2)    

Α4. Σφαίρα, μάζας m, κινείται σε λείο οριζόντιο επίπεδο έχοντας 

ταχύτητα u, ’όπως δείχνει το διπλανό σχήμα. Κάποια χρονική 

στιγμή,  με τη βοήθεια εσωτερικού εκρηκτικού μηχανισμού, η σφαίρα 

εκρήγνυται σε δύο κομμάτια που επίσης κινούνται πάνω στο λείο 

οριζόντιο δάπεδο. Οι ορμές των δύο κομματιών παριστάνονται :  

 
(α) από το σχήμα (α) 

(β) από το σχήμα (β) 

(γ) από το σχήμα (γ) 

(δ) από το σχήμα (δ)                                                                                             (Μονάδες 2)  

Α5. Όταν ένα σώμα εκτελεί ομαλή κυκλική κίνηση : 

(α) η ορμή του παραμένει σταθερή. 

(β) ο ρυθμός μεταβολής της ορμής του παραμένει σταθερός. 

(γ) η ορμή του μεταβάλλεται 

(δ) μόνο η διεύθυνση της ορμής του παραμένει σταθερή.                                        (Μονάδες 2)  

 

 



 

     Θέμα Β  

Β1. Σώμα Σ1 μάζας m και κινητικής ενέργειας Κ1, κινείται σε λείο οριζόντιο δάπεδο                         

και συγκρούεται μετωπικά και πλαστικά με άλλο ακίνητο σώμα Σ2 μάζας m. Η κινητική ενέργεια 

του συσσωματώματος που θα προκύψει θα είναι :  

(α) Κ=Κ1               (β) Κ=
2

1
Κ1                  (γ) Κ=

4

1
Κ1                                               (Μονάδες 3)                                                                

Να δικαιολογήσετε την απάντηση σας.                                                                   (Μονάδες 7) 

 

Β2. Ένα σώμα βάλλεται κατακόρυφα προς τα πάνω από το έδαφος και κινείται                                

υπό την επίδραση μόνο του βάρους του. Η ορμή του σώματος περιγράφεται από το διάγραμμα : 

 
             (α) του σχήματος (α)           (β) του σχήματος (β)            (γ) του σχήματος (γ) 

                                                                                             (Μονάδες 3) 

Να δικαιολογήσετε την απάντηση σας.                                                                   (Μονάδες 7) 

 

     Θέμα Γ  

Αυτοκίνητο μάζας m1=1000kg που κινείται σε λείο οριζόντιο δάπεδο με σταθερή ταχύτητα 

u1=20m/s συγκρούεται με μικρό λεωφορείο μάζας m2=4000kg που κινείται επίσης με σταθερή 

ταχύτητα u2=10m/s πάνω στο ίδιο οριζόντιο δάπεδο προς την ίδια κατεύθυνση. 

 
Μετά την κρούση το μικρό λεωφορείο κινείται με ταχύτητα σταθερού μέτρου u2’=15m/s                       

όπως δείχνει το παραπάνω σχήμα. 

Γ1. Βρείτε την ταχύτητα του αυτοκινήτου αμέσως μετά την κρούση του με το μικρό λεωφορείο. 

(Μονάδες 6) 

Γ2. Βρείτε τη δύναμη που ασκεί το μικρό λεωφορείο στο αυτοκίνητο αν η διάρκεια της κρούσης 

είναι Δt=0,2s                                                                                                       (Μονάδες 8) 

Γ3. Βρείτε την απόσταση των δύο οχημάτων 10s μετά τη σύγκρουση τους.               (Μονάδες 6)     

 

 

Πέτρος Κων/νου Παραγυιός – Φυσικός 



Ρόδος 30 – 11 – 2012  

Β ! Τάξη 1ου Γενικού Λυκείου Ρόδου   

Διαγώνισμα Φυσικής Γενικής Παιδείας : Ορμή – Νόμος Διατήρησης Ορμής      

 

Ονοματεπώνυμο : 

 

    Θέμα Α  

Α1. Η ορμή ενός σώματος:   

(α) είναι μονόμετρο μέγεθος με μονάδες στο SI το kg m/s. 

(β) είναι διανυσματικό μέγεθος με μονάδες στο SI το kg m/s2. 

(γ) είναι μονόμετρο μέγεθος με μονάδες στο SI το kg m/s2. 

(δ) είναι διανυσματικό μέγεθος με μονάδες στο SI το kg m/s.                                (Μονάδες 2) 

Α2. Η ορμή ενός σώματος εξαρτάται από:  

(α) το σχήμα του σώματος  

(β) το βάρος του σώματος  

(γ) το μέτρο της δύναμης τριβής που ενδεχομένως ασκείται στο σώμα.   

(δ) την κατεύθυνση της ταχύτητας του σώματος.                                                   (Μονάδες 2) 

Α3. Ένας βαρκάρης είναι μέσα σε ακίνητη βάρκα, και προσπαθεί να την μετακινήσει 

σπρώχνοντας την από μέσα χωρίς όμως να το καταφέρει, επειδή :   

(α) δεν διαθέτει την απαραίτητη μυϊκή δύναμη.            

(β) υπάρχουν τριβές μεταξύ βάρκας – νερού.            

(γ) η δύναμη που ασκεί ο βαρκάρης είναι εσωτερική δύναμη του συστήματος.            

(δ) ο βαρκάρης γλιστράει προς τα πίσω καθώς σπρώχνει τη βάρκα.                        (Μονάδες 2)    

Α4. Σφαίρα, μάζας m, κινείται σε λείο οριζόντιο επίπεδο έχοντας 

ταχύτητα u, ’όπως δείχνει το διπλανό σχήμα. Κάποια χρονική στιγμή,  

με τη βοήθεια εσωτερικού εκρηκτικού μηχανισμού, η σφαίρα 

εκρήγνυται σε δύο κομμάτια που επίσης κινούνται πάνω στο λείο 

οριζόντιο δάπεδο. Οι ορμές των δύο κομματιών παριστάνονται :  

 
(α) από το σχήμα (α) 

(β) από το σχήμα (β) 

(γ) από το σχήμα (γ) 

(δ) από το σχήμα (δ)                                                                                             (Μονάδες 2)  

Α5. Όταν ένα σώμα εκτελεί ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση : 

(α) η ορμή του παραμένει σταθερή. 

(β) ο ρυθμός μεταβολής της ορμής του παραμένει σταθερός. 

(γ) η ορμή του αυξάνεται. 

(δ) μόνο η διεύθυνση της ορμής του παραμένει σταθερή.                                        (Μονάδες 2)  

 

 



     Θέμα Β  

Β1. Σώμα Σ1 μάζας m1=m, κινείται σε λείο οριζόντιο δάπεδο με ταχύτητα u1, έχοντας κινητική 

ενέργεια Κ1 και συγκρούεται μετωπικά και πλαστικά με άλλο σώμα Σ2 μάζας 2m.                               

Το συσσωμάτωμα που προκύπτει αμέσως μετά την κρούση μένει ακίνητο. Η κινητική ενέργεια  

Κ2, του σώματος Σ2 λίγο πριν την κρούση ήταν :   

(α) Κ2=Κ1                (β) Κ2=
2

1
Κ1           (γ) Κ2=

4

1
Κ1                                                 (Μονάδες 3)                                                                

Να δικαιολογήσετε την απάντηση σας.                                                                   (Μονάδες 7) 

 

Β2. Ο οδηγός ενός αυτοκινήτου, που αρχικά ήταν ακίνητο σε ευθύγραμμο δρόμο,                      

πατάει σταθερά το γκάζι για κάποιο χρονικό διάστημα και στη συνέχεια πατάει σταθερά                   

το φρένο μέχρι το αυτοκίνητο να σταματήσει τελικά. Η ορμή του αυτοκινήτου θα περιγράφεται 

από το διάγραμμα : 

 
             (α) του σχήματος (α)           (β) του σχήματος (β)            (γ) του σχήματος (γ) 

                                                                                             (Μονάδες 3) 

Να δικαιολογήσετε την απάντηση σας.                                                                   (Μονάδες 7) 

 

     Θέμα Γ  

Οι ατσάλινες σφαίρες (1) και (2) του διπλανού 

σχήματος έχουν μάζες m1=2kg, m2=5kg κινούνται 

πάνω σε λείο οριζόντιο δάπεδο αντίστοιχα                        

με ταχύτητες u1=4m/s, u2=2m/s. Μετά τη σύγκρουση 

τους που διαρκεί Δt=0,1s η σφαίρα (1) κινείται με ταχύτητα αντίθετης κατεύθυνσης                           

από την αρχική της και μέτρου u1’=1m/s.  

Γ1. Βρείτε την ταχύτητα της σφαίρας (2) αμέσως μετά την κρούση της με τη σφαίρα (1).  

(Μονάδες 6) 

Γ2. Βρείτε τη δύναμη που ασκεί η σφαίρα (1) στη σφαίρα (2) κατά τη διάρκεια της κρούσης. 

                                                     (Μονάδες 8) 

Γ3. Βρείτε την απόσταση των δύο σφαιρών 10s μετά τη σύγκρουση τους.                 (Μονάδες 6)     

 

 

Πέτρος Κων/νου Παραγυιός – Φυσικός 

 



Ρόδος 11 – 12 – 2012 

Β ! Τάξη 1ου Γενικού Λυκείου Ρόδου   

Διαγώνισμα Φυσικής Γενικής Παιδείας : Ορμή – Νόμος Διατήρησης Ορμής      

 

Ονοματεπώνυμο : 

 

    Θέμα Α  

Α1. Η συνισταμένη δύναμη που ασκείται σε ένα σώμα είναι:  

(α) ο ρυθμός μεταβολής της ορμής  

(β) ο ρυθμός μεταβολής της ενέργειας   

(γ) ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας  

(δ) ο ρυθμός μεταβολής της αδράνειας                                                                  (Μονάδες 2) 

Α2. Το παιδάκι τραβώντας  το σχοινί (αμελητέες 

τριβές βάρκας-νερού) βγαίνει από τη βάρκα γιατί :  

(α) η δύναμη που του ασκεί η προκυμαία                   

έχει μεγαλύτερο μέτρο από τη δύναμη που ασκεί 

αυτό στην προκυμαία. 

(β) το παιδί μπορεί και ασκεί δύναμη πολύ μεγάλου μέτρου.  

(γ) η δύναμη που του ασκεί η προκυμαία είναι εξωτερική δύναμη του συστήματος                        

βάρκας-παιδιού και μεταβάλλει την ορμή του συστήματος.   

(δ) η δύναμη που ασκεί στην προκυμαία έχει μεγαλύτερο μέτρο από τη δύναμη που ασκεί                     

η προκυμαία.                                                                                                        (Μονάδες 2) 

Α3. Όταν ο σκοπευτής πατήσει τη σκανδάλη το πιστόλι θα κινηθεί             

προς τα πίσω γιατί :  

(α) έτσι διατηρείται η ορμή του. 

(β) δέχεται από τη σφαίρα δύναμη ίδιας κατεύθυνσης με τη δύναμη που ασκεί στη σφαίρα. 

(γ) έτσι διατηρείται η ορμή του συστήματος πιστόλι-σφαίρα. 

(δ) έχει μεγαλύτερη μάζα από τη σφαίρα, οπότε και μεγαλύτερη αδράνεια.               (Μονάδες 2)  

Α4. Μία σφαίρα που αρχικά ηρεμεί πάνω σε λείο οριζόντιο δάπεδο,                     

με τη βοήθεια εκρηκτικού μηχανισμού διασπάται σε τρία κομμάτια.                        

Αν οι κατευθύνσεις των δύο κομματιών φαίνονται στο διπλανό σχήμα,                 

τότε η κατεύθυνση της ορμής του άλλου κομματιού δίνεται από το σχήμα : 

                                 (Μονάδες 2)  

Α5. Ένας μαθητής βρίσκεται ακίνητος στο κέντρο μιας παγωμένης λίμνης, κρατώντας σχοινί 

μήκους 10m που στο άκρο του έχει γάντζο, απέχοντας 10m από ένα κατακόρυφο στύλο.                    

Για να βγει ο μαθητής από τη λίμνη πρέπει :  

(α) να κρατάει με το ένα το χέρι την άκρη του σχοινιού, και να πετάξει το γάντζο με το άλλο 

χέρι, ώστε μόλις πιαστεί από το στύλο, να τραβήξει το σχοινί.   

(β) να κρατάει με το ένα χέρι την άκρη του σχοινιού και να πετάξει το γάντζο με το άλλο χέρι. 

(γ) να μην κρατάει την άκρη του σχοινιού και να πετάξει το γάντζο.   

(δ) τίποτα γιατί με καμία από τις παραπάνω διαδικασίες δεν μπορεί να βγει από τη λίμνη.  

                                       (Μονάδες 2) 



 

     Θέμα Β  

Β1. Το φορτηγό και το επιβατικό 

όχημα του διπλανού σχήματος 

αρχικά είναι ακίνητα και έχουν 

μάζες αντίστοιχα m1=2m και m2=m. 

Τη χρονική στιγμή t=0, ενεργοποιώντας τους κινητήρες τους,  αρχίζουν να κινούνται                        

με σταθερές (συνισταμένες) δυνάμεις που έχουν μέτρα ΣF1=4F και ΣF2=F αντίστοιχα.                     

Τα μέτρα των ορμών τους τη χρονική στιγμή t θα συνδέονται με τη σχέση :  

(α) p1=p2             (β) p1=2p2               (γ) p1=4p2                                                    (Μονάδες 3) 

Να δικαιολογήσετε την απάντηση σας.                                                                   (Μονάδες 7) 

 

Β2. Το μικρό επιβατικό Σ1                    

του διπλανού σχήματος με μάζα 

m1=2m το οποίο κινείται με σταθερή 

ταχύτητα uo πέφτει πάνω στο άλλο επιβατικό αυτοκίνητο Σ2 μάζας m2=3m που είναι ακίνητο  

σε ένα φανάρι. Αν τα δύο οχήματα «κολλάνε» μετά την κρούση τους, η κινητική ενέργεια                    

που «χάθηκε» θα είναι :   

(α) 1,6muo
2                (β) muo

2             (γ) 0,6muo
2                                                 (Μονάδες 3) 

Να δικαιολογήσετε την απάντηση σας.                                                                   (Μονάδες 7)      

              

     Θέμα Γ  

Βλήμα μάζας m=0,1kg που κινείται με οριζόντια ταχύτητα 

u1=200m/s, διαπερνά κύβο ξύλου μάζας Μ=2kg που ηρεμεί 

σε οριζόντιο δάπεδο, και εξέρχεται από αυτό μετά                 

από χρόνο Δt=0,2s με επίσης οριζόντια ταχύτητα 

u1’=100m/s.  

Γ1. Βρείτε την ταχύτητα με την οποία θα κινείται ο κύβος 

μετά την έξοδο του βλήματος.                           (Μονάδες 6) 

Γ2. Βρείτε τη μέση δύναμη που δέχεται ο κύβος από το βλήμα.                               (Μονάδες 6) 

Γ3. Βρείτε τη μετατόπιση του κύβου μέχρι να σταματήσει τελικά.                            (Μονάδες 8)    

g=10m/s2 – συντελεστής τριβής ολίσθησης κύβου-δαπέδου μ=0,2 

 

 

 
Πέτρος Κων/νου Παραγυιός – Φυσικός 


