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ΘΕΜΑ Α 

 

Επιλέξτε τις σωστές απαντήσεις: 

Α1. Σε μια απλή αρμονική ταλάντωση η απομάκρυνση και η επιτάχυνση την ίδια χρονική στιγμή 

 α. έχουν πάντα αντίθετο πρόσημο.    

 β. έχουν πάντα το ίδιο πρόσημο. 

 γ. θα έχουν το ίδιο ή αντίθετο πρόσημο ανάλογα με την αρχική φάση της απλής αρμονικής 

     ταλάντωσης. 

 δ. μερικές φορές έχουν το ίδιο και άλλες φορές έχουν αντίθετο πρόσημο.       

                                                                                                                                       Μονάδες 5 

Α2. Στην απλή αρμονική ταλάντωση, το ταλαντούμενο σώμα έχει μέγιστη ταχύτητα 

α. στις ακραίες θέσεις της τροχιάς του. 

β. όταν η επιτάχυνση είναι μέγιστη.    

γ. όταν διέρχεται από τη θέση ισορροπίας.               

δ. όταν η αρχική φάση της ταλάντωσης είναι π rad. 

                                                                                                                                       Μονάδες 5    

Α3. Σε μια ελαστική κρούση δεν διατηρείται 

 α. η ολική κινητική ενέργεια του συστήματος. 

 β. η ορμή του συστήματος. 

 γ. η μηχανική ενέργεια του συστήματος. 
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 δ. η κινητική ενέργεια κάθε σώματος. 

                                                                                                                                       Μονάδες 5                     

Α4. Μια κρούση λέγεται πλάγια 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 πριν από την κρούση έχουν  

    τυχαία διεύθυνση.  

δ. οι ταχύτητες των κέντρων μάζας των σωμάτων πριν από την κρούση είναι παράλληλες. 

                                                                                                                                       Μονάδες 5 

Α5. Να χαρακτηρίσετε καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις με το γράμμα Σ αν είναι σωστή και με 

    το γράμμα Λ αν είναι λανθασμένη. 

α. Σε κάθε κρούση ισχύει η αρχή διατήρησης της ενέργειας. 

β. Στις ανελαστικές κρούσεις δεν διατηρείται η ορμή. 

γ. Σε μία απλή αρμονική ταλάντωση αυξάνεται το μέτρο της ταχύτητας του σώματος που 

    ταλαντώνεται καθώς αυξάνεται το μέτρο της επιτάχυνσης. 

δ. Η περίοδος και η συχνότητα ενός περιοδικού φαινομένου είναι μεγέθη αντίστροφα. 

ε. Έκκεντρη ονομάζεται η κρούση στην οποία οι ταχύτητες των κέντρων μάζας των σωμάτων 

    που συγκρούονται είναι παράλληλες. 

                                                                                                                            

Μονάδες 5 

 

ΘΕΜΑ Β 

Β1. Από την χρονική εξίσωση της ταχύτητας     υ = 4συν(20t + 
𝜋

3
)   (S.I.) 

       που αναφέρεται σε ένα σώμα που εκτελεί ΑΑΤ συμπεραίνουμε ότι: 

α. Το πλάτος της ταλάντωσης είναι ......................  

β. Η μέγιστη επιτάχυνση είναι .................... 

γ. Η περίοδος είναι ..................... 

δ. Τη χρονική στιγμή tο = 0, έχει απομάκρυνση x = ………………… 

    Να αιτιολογήσετε τις απαντήσεις σας. 

           Μονάδες 8 

 

Β2.Δύο σώματα με μάζες m1 = 2 kg και  m2 = 3 kg κινούνται χωρίς τριβές στο ίδιο 
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οριζόντιο επίπεδο και σε κάθετες διευθύνσεις με ταχύτητες υ1=4 m/s και υ2=2 m/s (όπως στο 

παρακάτω σχήμα) και συγκρούονται πλαστικά.  

Η κινητική ενέργεια του συσσωματώματος είναι: 

α. 5 J  β. 10 J  γ. 20 J 

                                                                                                                                      Μονάδες 2 

 Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

                                                                                                                                      Μονάδες 7 

 

          

 

Β3.Ένα αυτοκίνητο Α μάζας Μ βρίσκεται σταματημένο σε κόκκινο φανάρι. Ένα άλλο αυτοκίνητο Β 

μάζας m, ο οδηγός του οποίου είναι απρόσεκτος, πέφτει στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου Α. Η 

κρούση θεωρείται κεντρική και πλαστική. Αν αμέσως μετά την κρούση το συσσωμάτωμα έχει το 1/3 

της κινητικής ενέργειας που είχε αμέσως πριν την κρούση, τότε θα ισχύει: 

α.  
6

1
=

M

m
      β.  

2

1
=

M

m
     γ. 

3

1
=

M

m  

                                                                                        

                       Μονάδες 2 

     Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

                                                                                                                                      Μονάδες 6 

                                                                                                                                                              

ΘΕΜΑ Γ 

Σε μία ΑΑΤ χωρίς φο οι ακραίες θέσεις απέχουν μεταξύ τους 20 cm και το χρονικό 

διάστημα που απαιτείται για να μεταβεί το σώμα από τη μία ακραία θέση στην άλλη 

ισούται με Δt = 6 s. Να βρείτε: 

 

Γ1. Το πλάτος και την περίοδο της ταλάντωσης. 

           Μονάδες 6    

      



  Επιμέλεια: Μοσκόφογλου Λάζαρος 

4 
 

Γ2. Ποια η εξίσωση της απομάκρυνσης, της ταχύτητας και της επιτάχυνσης σε συνάρτηση με το 

χρόνο; Να σχεδιάσετε τις αντίστοιχες ποσοτικές γραφικές παραστάσεις σε χρονική διάρκεια 

μιας περιόδου.   

               Μονάδες 9 

 

Γ3. Ποια η ταχύτητα του σώματος τη χρονική στιγμή t1 = 3 s ; 

              Μονάδες 5 

 

Γ4. Πότε το σώμα διέρχεται για πρώτη φορά από τη θέση x2 = 5cm; 

              Μονάδες 5 

 

 

ΘΕΜΑ Δ 

Σώμα μάζας m1 κινούμενο σε οριζόντιο επίπεδο συγκρούεται με ταχύτητα μέτρου  υ1 = 15 
m

s
   

κεντρικά και ελαστικά με ακίνητο σώμα μάζας m2. Η χρονική διάρκεια της κρούσης θεωρείται 

αμελητέα. 

Αμέσως μετά την κρούση, το σώμα μάζας m1 κινείται αντίρροπα με ταχύτητα μέτρου υ1
΄ = 9 

m

s
  . 

 

Δ1. Να προσδιορίσετε το λόγο των μαζών  1

2

m

m
. 

                                                                                                                                           Μονάδες 6 

 

Δ2. Να βρεθεί το μέτρο της ταχύτητας του σώματος μάζας m2 αμέσως μετά την κρούση. 

 

                                                                                                                                           Μονάδες 6 

 

Δ3. Να βρεθεί το ποσοστό της αρχικής κινητικής ενέργειας του σώματος μάζας m1  που  

    μεταβιβάστηκε στο σώμα μάζας m2 λόγω της κρούσης. 

 

                                                                                                                                           Μονάδες 6   
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Δ4. Να υπολογισθεί πόσο θα απέχουν τα σώματα όταν σταματήσουν.      

 

    Ο συντελεστής τριβής ολίσθησης μεταξύ του επιπέδου και κάθε σώματος είναι μ = 0,1. 

    Δίνεται g = 10 𝑚 ⁄ 𝑠2. 

 

                                                                                                                                           Μονάδες 7 

                                                                                                                   

 

 

 

 


