
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

 
1. Κατά την κρούση µεταξύ δύο σωµάτων
(α) τα σώµατα έρχονται οπωσδήποτε σε επαφή.
(β) η ορµή και η κινητική ενέργεια του συστήµατος διατηρείται.
(γ) ασκούνται ισχυρές δυνάµεις για µικρό χρονικό διάστηµα.
(δ) η ορµή κάθε σώµατος παραµένει σταθερή.

 
2. Μια ελαστική σφαίρα µάζας m1 κινείται µε ταχύτητα  και συγκρούεται
κεντρικά και ελαστικά µε µια άλλη σφαίρα µάζας m2. Αν ο λόγος των µαζών των δύο
σφαιρών είναι m1/m2 = 1, τότε :
(α) η σφαίρα m1 ακινητοποιείται µετά την κρούση.
(β) η ορµή της σφαίρας m1 διατηρείται σταθερή κατά την κρούση.
(γ) όλη η κινητική ενέργεια της σφαίρας m1 µεταβιβάζεται στη δεύτερη σφαίρα.
(δ) η τελική κινητική ενέργεια κάθε σφαίρας είναι ίση µε το µισό της ολικής κινητικής
ενέργειας του συστήµατος.

 
3. Μια ελαστική σφαίρα µάζας m1 κινείται µε ταχύτητα  και συγκρούεται
κεντρικά και ελαστικά µε δεύτερη σφαίρα µάζας m2>>m1.
(α) Όλη η κινητική ενέργεια της σφαίρας m1 µεταβιβάζεται στη δεύτερη σφαίρα.
(β) Η σφαίρα m1 ακινητοποιείται µετά την κρούση.
(γ) Η κινητική ενέργεια της σφαίρας m1 δεν υφίσταται µεταβολή.
(δ) Η ορµή της σφαίρας m1 δε µεταβάλλεται κατά την κρούση.

 
4. Μια σφαίρα Α συγκρούεται κεντρικά και ελαστικά µε ακίνητη, αρχικά, σφαίρα Β
ίσης µάζας. Η ταχύτητα της σφαίρας Α µετά την κρούση :
(α) είναι οπωσδήποτε ίδιας κατεύθυνσης µε την αρχική ταχύτητά της.
(β) είναι αντίθετη της αρχικής ταχύτητά της.
(γ) είναι ίσου µέτρου µε την ταχύτητα της σφαίρας Β.
(δ) είναι µηδέν.

 
5. Μια ελαστική σφαίρα µάζας m1 κινείται µε ταχύτητα  και συγκρούεται
κεντρικά και ελαστικά µε δεύτερη σφαίρα µάζας m2<<m1. Τι από τα παρακάτω

ισχύει για τις ταχύτητες  και  των δύο σφαιρών µετά την κρούση;
(α) υ1

/  0 και υ2
/  υ

(β) υ1
/  –υ και υ2

/  υ
(γ) υ1

/  2υ και υ2
/  υ

(δ) υ1
/  υ και υ2

/  2υ

 
6. Μια σφαίρα µάζας m1 συγκρούεται µετωπικά και ελαστικά µε ακίνητη, αρχικά,
σφαίρα µάζας m2. Μετά την κρούση η σφαίρα m1 συνεχίζει να κινείται στην ίδια
κατεύθυνση. Συµπεραίνουµε ότι :

(α) m1 > m2 (β) m1 < m2 (γ) m1 = m2 (δ) m1 <<
m2

 
7. Μια σφαίρα µάζας m1 συγκρούεται µετωπικά και ελαστικά µε ακίνητη, αρχικά,
σφαίρα µάζας m2. Μετά την κρούση η σφαίρα m1 συνεχίζει να κινείται στην ίδια
κατεύθυνση µε ταχύτητα σχεδόν ίσου µέτρου µε την αρχική. Συµπεραίνουµε ότι :

(α) m1 > m2 (β) m1 < m2 (γ) m1 >> m2 (δ) m1

<< m2

8. Μια ελαστική σφαίρα, πολύ µεγάλης µάζας m1, κινείται µε ταχύτητα  και
συγκρούεται κεντρικά και ελαστικά µε δεύτερη σφαίρα µάζας m2. Αν m1 >> m2, τι



από τα παρακάτω ισχύει;
(α) Η ορµή της σφαίρας m1 διπλασιάζεται κατά µέτρο.
(β) Η ορµή της σφαίρας m1 είναι πρακτικά αµετάβλητη.
(γ) Το µεγαλύτερο µέρος της κινητικής ενέργειας της πρώτης σφαίρας µεταβιβάζεται
στην αρχικά ακίνητη σφαίρα.
(δ) Οι ορµές των δύο σφαιρών έχουν ίσα µέτρα µετά την κρούση.

 
9. Μια σφαίρα Α µάζας m1 συγκρούεται κεντρικά και ελαστικά µε ταχύτητα  µε
ακίνητη, αρχικά, σφαίρα Β µάζας m2. Αν το µέτρο της ταχύτητας της σφαίρας Α
µετά την κρούση είναι υ1

/ = υ1/2, τότε η µάζα της σφαίρας Β είναι :

(α) m1/3 (β) 3m1 (γ) m1/3 ή 3m1 (δ) m1/2 ή 2m1

 
10. Μια σφαίρα A µάζας m1 κινείται µε ταχύτητα  και συγκρούεται κεντρικά και
ελαστικά µε δεύτερη σφαίρα B µάζας m2 που είναι αρχικά ακίνητη. Ο λόγος των
µαζών των δύο σφαιρών είναι m1/m2 = 3.
Α. Η ταχύτητα της σφαίρας Β µετά την κρούση είναι :

(α) υ/2 (β) 2υ (γ) 3υ (δ) 3υ/2
Β. Το ποσοστό της κινητικής ενέργειας της σφαίρας Α που µεταβιβάστηκε στη
σφαίρα Β είναι :

(α) 75% (β) 25% (γ) 50% (δ) 80%

 
11. Μια σφαίρα A µάζας m1 κινείται µε ταχύτητα  και συγκρούεται κεντρικά και
ελαστικά µε δεύτερη σφαίρα B µάζας m2 που είναι αρχικά ακίνητη. Αν ο λόγος των
µαζών είναι m1/m2 = λ, ο λόγος των κινητικών ενεργειών των δύο σφαιρών είναι :

(α) Κ1
//Κ2

/ = (λ – 1)2/4λ (β) Κ1
//Κ2

/ = (λ + 1)2/2λ

(γ) Κ1
//Κ2

/ = λ (δ) Κ1
//Κ2

/ = λ2/λ + 1

 
12. Μια σφαίρα Α µάζας m κινείται µε ταχύτητα υ1 = 10m/s και συγκρούεται
µετωπικά και ελαστικά µε δεύτερη σφαίρα B ίσης µάζας, που είναι αρχικά ακίνητη.
Οι ταχύτητες των δύο σφαιρών µετά την κρούση είναι :
(α) υ1

/ = 0 και υ2
/ = 5m/s.

(β) υ1
/ = -10m/s και υ2

/ = 10m/s.
(γ) υ1

/ = -5m/s και υ2
/ = 5m/s.

(δ) υ1
/ = 0 και υ2

/ = 10m/s.

 
13. Σφαίρα µάζας m πέφτει κατακόρυφα και συγκρούεται ελαστικά µε ταχύτητα 
µε οριζόντιο επίπεδο.
Α. Η µεταβολή της ορµής της σφαίρας έχει µέτρο

(α) 0 (β) mυ (γ) 2mυ (δ) mυ/2
Β. Η µεταβολή του µέτρου της ορµής είναι

(α) 0 (β) mυ (γ) 2mυ (δ) mυ/2
 
14. Σφαίρα µάζας m πέφτει κατακόρυφα και συγκρούεται ελαστικά µε ταχύτητα 
µε οριζόντιο επίπεδο. Η µεταβολή της κινητικής ενέργειας της σφαίρας είναι :

(α) ΔΚ = 0 (β) ΔΚ = ½ mυ2 
(γ) ΔΚ = mυ2 (δ) ΔΚ = 2mυ2

 
15. Μια σφαίρα προσπίπτει σε οριζόντιο επίπεδο µε ταχύτητα  που σχηµατίζει
γωνία φ µε την κάθετη στο σηµείο πρόσπτωσης. Η κρούση είναι ελαστική.
Α. Η κινητική ενέργεια της σφαίρας
(α) παραµένει σταθερή.
(β) διπλασιάζεται.
(γ) υποδιπλασιάζεται.
(δ) διατηρείται σταθερή µόνο στον άξονα χ (παράλληλος στο οριζόντιο επίπεδο).
Β. Η ορµή της σφαίρας
(α) παραµένει σταθερή.



(β) µετά την κρούση είναι αντίθετη της αρχικής.
(γ) δε µεταβάλλεται στον άξονα y (κάθετος στο οριζόντιο επίπεδο).
(δ) διατηρείται σταθερή µόνο στον άξονα χ.

 
16. Μια σφαίρα µάζας m πέφτει κατακόρυφα και συγκρούεται µε οριζόντιο επίπεδο
µε ταχύτητα  και αναπηδά µε ταχύτητα µέτρου υ/ = υ/2.
Α. Η µεταβολή της ορµής της σφαίρας είναι

(α) Δp = mυ/2 (β) Δp = 3mυ (γ) Δp = 3mυ/2 (δ) Δp = mυ
Β. Η κινητική ενέργεια της σφαίρας µετά την κρούση είναι
(α) ίση µε το 50% της αρχικής.
(β) ίση µε το 75% της αρχικής.
(γ) ίση µε το 25% της αρχικής.
(δ) ίση µε το 20% της αρχικής.

 
17. Δύο σώµατα συγκρούονται πλαστικά και κεντρικά.
(α) Η µηχανική ενέργεια του συστήµατος δε µεταβάλλεται.
(β) Η κινητική ενέργεια του συστήµατος δε µεταβάλλεται.
(γ) Η κινητική ενέργεια του συστήµατος µεταβάλλεται, ενώ η ορµή του παραµένει
σταθερή.
(δ) Η ορµή του συστήµατος µεταβάλλεται.

 
18. Μια σφαίρα A µάζας m κινείται µε ταχύτητα  και συγκρούεται µετωπικά και
πλαστικά µε αρχικά ακίνητη σφαίρα B µάζας m2. Η ταχύτητα του συσσωµατώµατος
που προκύπτει από την κρούση έχει µέτρο υ/ = υ/3. Η σφαίρα Β έχει µάζα

(α) 3m (β) 3m/2 (γ) 4m (δ) 2m

 
19. Σφαίρα Α µάζας m1 συγκρούεται πλαστικά µε αρχικά ακίνητη σφαίρα B µάζας
m2. Η τελική κινητική ενέργεια του συστήµατος είναι µικρότερη κατά 64% σε
σχέση µε την αρχική κινητική ενέργεια της σφαίρας Α.
Α. Ο λόγος των µαζών των δύο σφαιρών είναι :

(α) m1/m2 = 9/16 (β) m1/m2 = 3/4 
(γ) m1/m2 = 4 (δ) m1/m2 = 7/16
Β. Ο λόγος της τελικής ταχύτητας του συσσωµατώµατος προς την αρχική ταχύτητα
της σφαίρας Α είναι :

(α) υ//υ = 1/4 
(β) υ//υ = 9/16

(γ) υ//υ = 9/25 
(δ) υ//υ = 3/8

 
 
 


