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Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ’ Λςκείος 

Αζκήζειρ Κπούζειρ – 1
ο
 Φςλλάδιο 

Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ 

 

Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ 

Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 

1. Κεληξηθή θξνύζε, νλνκάδνπκε ηελ θξνύζε θαηά ηελ νπνία νη δηεπζύλζεηο ηωλ ηαρπηήηωλ είλαη ζηελ 

ίδηα επζεία. 

2. Έθθεληξεο, νλνκάδνπκε ηηο θξνύζεηο θαηά ηηο νπνίεο ε θξνύζε γίλεηαη ζην θέληξν. 

3. Πιάγηα, νλνκάδνπκε ηελ θξνύζε θαηά ηελ νπνία νη δηεπζύλζεηο ηωλ ηαρπηήηωλ είλαη ηπραίεο. 

4. Σηελ ζωκαηηδηαθή θπζηθή ηελ θξνύζε, ηελ νλνκάδνπκε ζθέδαζε. 

5. Η νξκή είλαη κέγεζνο κνλόκεηξν. 

6. Καηά ηελ δηάξθεηα κίαο θξνύζεο, επεηδή ε θξνύζε ζέιεη κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα γηα λα 

νινθιεξωζεί, ζεωξνύκε πωο ε νξκή δηαηεξείηαη. 

7. Η νξκή ελόο κνλωκέλνπ ζπζηήκαηνο ζωκάηωλ δελ δηαηεξείηαη θαηά ηε δηάξθεηα κίαο αλειαζηηθήο 

θξνύζεο. 

8. Σηηο ειαζηηθέο θξνύζεηο έλα πνζό ηεο αξρηθήο ελέξγεηαο κεηαηξέπεηαη ζε ζεξκόηεηα. 

9. Σηηο αλειαζηηθέο θξνύζεηο ε Κηλεηηθή Δλέξγεηα δελ δηαηεξείηαη. 

10. Οη πιαζηηθέο θξνύζεηο είλαη ππνθαηεγνξία ηωλ αλειαζηηθώλ θξνύζεωλ. 

11. Σηηο πιαζηηθέο θξνύζεηο δελ δεκηνπξγείηαη ζπζζωκάηωκα. 

12. Σε κία πιαζηηθή θξνύζε δηαηεξείηαη ε κεραληθή ελέξγεηα ηνπ ζπζηήκαηνο ηωλ ζπγθξνπόκελωλ 

ζωκάηωλ. 

13. Όηαλ δύν ζώκαηα ίδηαο κάδαο ζπγθξνύνληαη, ηόηε απηά αληαιιάζζνπλ ηαρύηεηεο. 

14. Όηαλ ζπγθξνύνληαη δύν ζώκαηα δηαθνξεηηθήο κάδαο ηόηε ην έλα ππνρξεωηηθά ζηακαηάεη. 

15. Όηαλ κειεηάκε έλα θαηλόκελν θξνύζεο ηα κεγέζε πνπ δηαηεξνύληαη είλαη ε νξκή θαη ε ελέξγεηα. 

 

Επωηήζειρ Ανάπηςξηρ 

Να δώζεηε ζύνηομερ απανηήζειρ ζηιρ παπακάηω επωηήζειρ: 

1. Σε πνηεο θαηεγνξίεο κπνξνύκε λα θαηαηάμνπκε ηηο θξνύζεηο αλάινγα ηελ δηεύζπλζε ηεο ηαρύηεηαο; 

2. Υπάξρεη πεξίπηωζε ζ’ έλα ζύζηεκα ε νξκή λα είλαη κεδέλ θαη ε θηλεηηθή ελέξγεηα δηάθνξε ηνπ 

κεδελόο; 
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3. Πνηα ζπζηήκαηα νλνκάδνπκε κεκνλωκέλα; 

4. Πνηεο θξνύζεηο νλνκάδνπκε ειαζηηθέο θαη πνηεο αλειαζηηθέο; 

5. Τη γλωξίδεηε γηα ηηο πιαζηηθέο θξνύζεηο; 

 

 

Επωηήζειρ Πολλαπλήρ Επιλογήρ 

 

Σηιρ παπακάηω πποηάζειρ να επιλέξεηε ηη ζωζηή απάνηηζη: 

 

1. Έλα ζώκα, κάδαο 2kg, θηλείηαη κε ηαρύηεηα +5m/s. Η νξκή ηνπ ζώκαηνο ζα είλαη: 

α. 10 smkg /  β. 2,5 smkg /  

γ. 20 smkg /  δ. -10 smkg /  

 

2. Γύν ζώκαηα ηα νπνία θηλνύληαη αληίζεηα έρνπλ νξκή, ην πξώην smkgp /121   θαη ην δεύηεξν 

smkgp /62  . Η ζπλνιηθή νξκή είλαη: 

α. 16 smkg /  β. -6 smkg /  

γ. 18 smkg /  δ. 6 smkg /  

 

3. Έλα ζώκα κάδαο 2kg θαη νξκήο 10 smkg /  ζπγθξνύεηαη πιαζηηθά κε έλα αθίλεην ζώκα, αλ ην 

ζπζζωκάηωκα έρεη κάδα 5kg, ε ηειηθή ηαρύηεηα ηνπ ζπζζώκαηνο είλαη: 

α. 2 sm /  β. 4 sm /  

γ. 5 sm /  δ. 3 sm /  

 

 

4. Γύν ζώκαηα θάλνπλ θεληξηθή θξνύζε. Αλ ην πξώην ζώκα έρεη δηπιάζηα κάδα από ην δεύηεξν, θαη ε 

ηαρύηεηα ηνπ πξώηνπ είλαη 9 sm /  ελώ ην δεύηεξν είλαη αθίλεην ηόηε νη ηαρύηεηα ηνπ δεύηεξνπ ζώκαηνο 

κεηά ηελ θξνύζε ζα είλαη: 

α. 4 sm /  β. 20 sm /  

γ. 3 sm /  δ. 12 sm /  
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5. Σην πξνεγνύκελν εξώηεκα ε ηαρύηεηα ηνπ πξώηνπ ζώκαηνο κεηά ηελ θξνύζε ζα είλαη: 

α. 4 sm /  β. 20 sm /  

γ. 3 sm /  δ. 12 sm /  

 

 

6. Γύν ζώκαηα ζπγθξνύνληαη πιαζηηθά. Η αξρηθή θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη 20J θαη ε ηειηθή 

θηλεηηθή ελέξγεηα είλαη 12J. Τν πνζό ηεο ζεξκόηεηαο πνπ εθιύεηαη ζην πεξηβάιινλ ζα είλαη : 

α. 8 J β. -8 J 

γ. 32 J δ. 12 J 

 

7. Σην πξνεγνύκελν εξώηεκα ην πνζνζηό ηωλ απωιεηώλ ζα είλαη: 

α. 50% β. 12% 

γ. 32 % δ. 40% 

 

 

8. Έλα ζώκα κάδαο 3kg, πέθηεη πάλω ζ’ έλαλ ηνίρν κε νξκή 24 smkg / . Αλ ε θξνύζε είλαη ειαζηηθή, 

ηόηε κεηά ηελ θξνύζε, ε ηαρύηεηα ηνπ ζώκαηνο ζα είλαη: 

α. -8 sm /  β. 8 sm /  

γ. 5 sm /  δ. -12 sm /  

 

9. Γύν ζώκαηα ίζεο κάδαο θάλνπλ ειαζηηθή θξνύζε. Αλ ην πξώην ζώκα είλαη αθίλεην θαη ην δεύηεξν έρεη 

νξκή -20 smkg / , κεηά ηελ θξνύζε ε νξκή ηνπ πξώηνπ ζώκαηνο ζα είλαη  

α. 20 smkg /  β. 0 smkg /  

γ. -20 smkg /  δ. 12 smkg /  

 

 

 

 



 

 

4 

 

10. Σην ίδην εξώηεκα κε πξηλ, ε νξκή ηνπ δεύηεξνπ ζώκαηνο κεηά ηελ θξνύζε ζα είλαη: 

α. 20 smkg /  β. 0 smkg /  

γ. -20 smkg /  δ. 12 smkg /  

 

11. Γύν ζθαίξεο Α θαη Β κε ίζεο κάδεο, κία εθ ηωλ νπνίωλ είλαη αθίλεηε ζπγθξνύνληαη θεληξηθά θαη 

ειαζηηθά. Τν πνζνζηό ηεο κεηαβηβαδόκελεο ελέξγεηαο από ηε ζθαίξα πνπ θηλείηαη ζηελ αξρηθά αθίλεηε 

ζθαίξα είλαη: 

α. 100% β. 50 % 

γ. 40% δ. 0% 

 

12. Σθαίξα Σ1 ζπγθξνύεηαη κεηωπηθά θαη ειαζηηθά κε αθίλεηε ζθαίξα Σ2 ηεηξαπιάζηαο κάδαο. Μεηά ηελ 

θξνύζε 

α. ε ζθαίξα Σ1 παξακέλεη αθίλεηε 
β. ε ζθαίξα Σ1 ζπλερίδεη λα θηλείηαη ζηελ ίδηα 

θαηεύζπλζε 

γ. όιε ε θηλεηηθή ελέξγεηα ηεο ζθαίξαο Σ1 

κεηαθέξζεθε ζηε ζθαίξα Σ2 

δ. ηζρύεη 21 pp  , όπνπ 21 p,p  νη κεηαβνιέο 

ηωλ νξκώλ ηωλ δύν ζθαηξώλ. 

 

13. Σθαίξα κάδαο  m1, θηλνύκελε κε ηαρύηεηα 1u ,ζπγθξνύεηαη κεηωπηθά θαη ειαζηηθά κε αθίλεηε ζθαίξα 

m2. Οη ηαρύηεηεο  
'

1u  θαη 
'

1u  ηωλ ζθαηξώλ κεηά ηελ θξνύζε 

α. έρνπλ πάληα ηελ ίδηα θνξά β. ζρεκαηίδνπλ κεηαμύ ηνπο γωλία 90
0 

γ. έρνπλ πάληα αληίζεηε θνξά δ. έρνπλ πάληα ηελ ίδηα δηεύζπλζε. 

  

14. Σε θάζε θξνύζε 

α. ε ζπλνιηθή νξκή ηνπ ζπζηήκαηνο ηωλ 

ζπγθξνπόκελωλ ζωκάηωλ δηαηεξείηαη 

β. ε ζπλνιηθή θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ζπζηήκαηνο 

παξακέλεη ζηαζεξή
 

γ. ε κεραληθή ελέξγεηα θάζε ζώκαηνο παξακέλεη 

ζηαζεξή 

δ. ε νξκή θάζε ζώκαηνο δηαηεξείηαη ζηαζεξή 
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15. Η θξνύζε ζηελ νπνία δηαηεξείηαη ε θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ζπζηήκαηνο ηωλ ζπγθξνπόκελωλ ζωκάηωλ 

νλνκάδεηαη: 

α. ειαζηηθή β. αλειαζηηθή 

γ. πιαζηηθή δ. έθθεληξε 

  

16. Η αλειαζηηθή θξνύζε κεηαμύ δύν ζθαηξώλ: 

α. είλαη πάληα κε θεληξηθή β. είλαη πάληα πιαζηηθή 

γ. είλαη πάληα θεληξηθή 

δ. είλαη θξνύζε, ζηελ νπνία πάληα κέξνο ηεο 

θηλεηηθήο ελέξγεηαο ηωλ δύν ζθαηξώλ κεηαηξέπεηαη 

ζε ζεξκόηεηα 

 

 

17. Όηαλ κία κηθξή ζθαίξα πξνζπίπηεη πιάγηα ζε θαηαθόξπθν ηνίρν θαη ζπγθξνύεηαη κε απηόλ ειαζηηθά, 

ηόηε: 

α. ε θηλεηηθή ελέξγεηα ηεο ζθαίξαο πξηλ ηελ θξνύζε 

είλαη κεγαιύηεξε από ηελ θηλεηηθή ελέξγεηα πνπ έρεη 

κεηά ηελ θξνύζε 

β. ε νξκή ηεο ζθαίξαο δελ κεηαβάιιεηαη θαηά ηελ 

θξνύζε 

γ. ε γωλία πξόζπηωζεο ηεο ζθαίξαο είλαη ίζε κε ηε 

γωλία αλάθιαζεο 

δ. ε δύλακε πνπ αζθεί ν ηνίρνο ζηε ζθαίξα έρεη ηελ 

ίδηα δηεύζπλζε κε ηελ αξρηθή ηαρύηεηα ηεο ζθαίξαο 

 

18. Σε κία πιαζηηθή θξνύζε: 

α. δε δηαηεξείηαη ε νξκή β. ε ηειηθή θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη 

κεγαιύηεξε ηεο αξρηθήο 

γ. ε θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ζπζηήκαηνο δηαηεξείηαη  δ. ε αξρηθή θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη 

κεγαιύηεξε ηεο ηειηθήο 
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Ανοισηού Τύπος Επωηήζειρ 

 

Σηιρ παπακάηω επωηήζειρ να επιλέξεηε ηην ζωζηή απάνηηζη και να δικαιολογήζεηε ηην απάνηηζή ζαρ. 

 

1) Σε ιείν νξηδόληην επίπεδν θαη ζε δηεύζπλζε θάζεηε ζε θαηαθόξπθν ηνίρν θηλείηαη ζθαίξα κάδαο m1 

κε ηαρύηεηα κέηξνπ u1. Κάπνηα ρξνληθή ζηηγκή ε ζθαίξα κάδαο m1 ζπγθξνύεηαη θεληξηθά θαη 

ειαζηηθά κε αθίλεηε ζθαίξα κάδαο m2 (m2>m1). Μεηά ηελ θξνύζε κε ηε κάδα m1, ε m2 ζπγθξνύεηαη 

ειαζηηθά κε ηνλ ηνίρν  

 

Παξαηεξνύκε όηη ε απόζηαζε ηωλ καδώλ m1 θαη m2, κεηά ηελ θξνύζε ηεο m2 κε ηνλ ηνίρν, 

παξακέλεη ζηαζεξή. Ο ιόγνο ηωλ καδώλ 
2

1

m

m
 είλαη: 

 

i) 3 ii) ½ iii) 1/3  

 

2) Αλάκεζα ζε δύν παξάιιεινπο ηνίρνπο ΑΓ θαη ΒΓ, ππάξρεη ιείν νξηδόληην δάπεδν. Τα επζύγξακκα 

ηκήκαηα ΑΒ θαη ΓΓ είλαη θάζεηα ζηνπο ηνίρνπο. Σθαίξα Σ1 θηλείηαη πάλω ζην δάπεδν, κε ζηαζεξή 

ηαρύηεηα, κέηξνπ u, παξάιιειε ζηνπο ηνίρνπο, θαη θαιύπηεη ηε δηαδξνκή από ην ΑΒ κέρξη ην ΓΓ ζε 

ρξόλν t1. Σηε ζπλέρεηα δεύηεξε ζθαίξα Σ2 πνπ έρεη ηαρύηεηα κέηξνπ u ζπγθξνύεηαη ειαζηηθά κε ηνλ 

έλα ηνίρν ππό γωλία  
060 θαη, ύζηεξα από δηαδνρηθέο ειαζηηθέο θξνύζεηο κε ηνπο ηνίρνπο, 

θαιύπηεη ηε δηαδξνκή από ην ΑΒ κέρξη ην ΓΓ ζε ρξόλν t2. Οη ζθαίξεο εθηεινύλ κόλν κεηαθνξηθή 

θίλεζε.  Τόηε ζα ηζρύεη όηη:  

 

i) 12 2tt   ii) 12 4tt   iii) 12 8tt   

 

3) Σώκα κάδαο m θηλείηαη ζε ιείν νξηδόληην επίπεδν κε ηαρύηεηα κέηξνπ Au θαη ζπγθξνύεηαη θεληξηθά 

θαη πιαζηηθά κε αθίλεην ζώκα κάδαο AB mm 2 . Η κεηαβνιή ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο ηνπ 

ζπζηήκαηνο ηωλ δύν ζωκάηωλ, ε νπνία παξαηεξήζεθε θαηά ηελ θξνύζε είλαη: 

 

 

i) 
6

2

AAum
K   ii) 

3

2

AAum
K   iii) 

3

2 2

AAum
K   
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4) Γύν ζώκαηα κε κάδεο kgm 21  θαη kgm 32   θηλνύληαη ρωξίο ηξηβέο ζην ίδην νξηδόληην επίπεδν 

θαη ζε θάζεηεο δηεπζύλζεηο κε ηαρύηεηεο smu /41 θαη smu /22   θαη ζπγθξνύνληαη πιαζηηθά. Η 

θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ζπζζωκαηώκαηνο είλαη:  

 

  

i) 5 J ii) 10 J iii) 20J 

 

5) Γύν ζώκαηα, ην Α κε κάδα 1m θαη ην Β κε κάδα 2m , είλαη δηαξθώο ζε επαθή θαη θηλνύληαη ζε 

ιείν νξηδόληην επίπεδν κε ηελ ίδηα ηαρύηεηα u. Τα ζώκαηα ζπγθξνύνληαη θεληξηθά κε ζώκα Γ κάδαο 

14m , ην νπνίν αξρηθά είλαη αθίλεην. Μεηά ηελ θξνύζε ην Α ζηακαηά, ελώ ην Β θνιιάεη ζην Γ 

θαη ην ζπζζωκάηωκα απηό θηλείηαη κε ηαρύηεηα 3/u  Τόηε ζα ηζρύεη:  

 

i) 2
2

1 
m

m
 ii) 

2

1

2

1 
m

m
 iii) 1

2

1 
m

m
 

 

Πποβλήμαηα 

 

 

1) Γύν ζώκαηα θηλνύληαη πξνο αληίζεηεο θαηεπζύλζεηο. Τν πξώην έρεη κάδα 4 kg θαη θηλείηαη κε 

ηαρύηεηα 6 sm / . Τν δεύηεξν ζώκα έρεη κάδα 8 kg θαη θηλείηαη κε ηαρύηεηα 3 sm / . Να 

ππνινγίζεηε: α) ηελ αξρηθή νξκή ηνπ πξώηνπ ζώκαηνο, β) ηελ αξρηθή νξκή ηνπ δεύηεξνπ ζώκαηνο, 

γ) ηελ ζπλνιηθή νξκή ηνπ ζπζηήκαηνο, δ) ηελ ηαρύηεηα ηωλ ζωκάηωλ κεηά ηελ θξνύζε. 

 

2) Γύν ζώκαηα θηλνύληαη πξνο αληίζεηεο θαηεπζύλζεηο. Τν πξώην έρεη κάδα 12 kg θαη ην δεύηεξν ζώκα 

6 kg.  Μεηά ηελ θξνύζε ην πξώην ζώκα έρεη ηαρύηεηα -5 sm /  θαη ην δεύηεξν 15 sm /  . Να 

ππνινγίζεηε: α) ηελ ηειηθή νξκή ηνπ πξώηνπ ζώκαηνο, β) ηελ ηειηθή νξκή ηνπ δεύηεξνπ ζώκαηνο, γ) 

ηελ ζπλνιηθή νξκή ηνπ ζπζηήκαηνο, δ) θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ζπζηήκαηνο ε) ηελ ηαρύηεηα ηωλ 

ζωκάηωλ πξηλ ηελ θξνύζε. 

 

3) Έλα ζώκα κάδαο kgM 4  ηζνξξνπεί ζε νξηδόληην επίπεδν. Μία ζθαίξα κάδαο 

kgm 1,0 ζπγθξνύεηαη ειαζηηθά καδί ηνπ. Πξηλ ηελ ζύγθξνπζε ε ζθαίξα είρε ηαρύηεηα 160 sm / . 

Η ζθαίξα εμέξρεηαη από ην ζώκα κε ηαρύηεηα 40 sm / . Να ππνινγίζεηε: α) ηελ ηαρύηεηα πνπ ζα 
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έρεη ην ζώκα κεηά ηελ θξνύζε, β) ηελ νξκή ηνπ ζώκαηνο κεηά ηελ θξνύζε, γ) ην πνζό ηεο αξρηθήο 

ελέξγεηαο πνπ δόζεθε ζην ζώκα, δ) αλ ε θξνύζε δηαξθεί 0,04s λα ππνινγίζεηε ηελ κέζε δύλακε πνπ 

αζθείηαη ζην ζώκα. 

 

4) Μία ζθαίξα κάδαο kgm 15,0  ζθελώλεηαη ζε ζώκα κάδαο kgM 85,4 . Αξρηθά ε ζθαίξα είρε 

νξκή 60 smkg / . Μεηά ηελ θξνύζε ην ζπζζωκάηωκα θηλείηαη ζε ηξαρύ επίπεδν κε ζπληειεζηή 

ηξηβήο κ=0,6. Να ππνινγίζεηε: α) ηελ ηαρύηεηα ηεο ζθαίξαο πξηλ ηελ θξνύζε, β) ηελ ηαρύηεηα ηνπ 

ζπζζωκαηώκαηνο κεηά ηελ θξνύζε, γ) ην πνζό ηεο ελέξγεηαο πνπ κεηαηξάπεθε ζε ζεξκόηεηα, δ) ηελ 

απόζηαζε πνπ ζα δηαλύζεη ην ζπζζωκάηωκα κέρξη λα ζηακαηήζεη. 

 

5) Έλα ζώκα κάδαο kgm 121   ζπγθξνύεηαη κε έλα άιιν κάδαο kgm 82  . Τν πξώην ζώκα θηλείηαη 

κε ηαρύηεηα 5 sm / ελώ ην δεύηεξν είλαη αξρηθά αθίλεην. α) Αλ ε θξνύζε είλαη ειαζηηθή λα 

ππνινγίζεηε ηηο ηαρύηεηεο ηωλ ζωκάηωλ κεηά ηελ θξνύζε. β) Αλ ε θξνύζε είλαη αλειαζηηθή λα 

ππνινγίζεηε ηε ηαρύηεηα ηνπ ζπζζωκαηώκαηνο κεηά ηελ θξνύζε θαζώο θαη ην πνζνζηό ηεο 

θηλεηηθήο ελέξγεηαο πνπ κεηαηξάπεθε ζε ζεξκόηεηα. 

 

6) Σε ιείν νξηδόληην επίπεδν ζθαίξα κάδαο kgmm 11  , θηλνύκελε κε ηαρύηεηα smu /
3

4
 , 

ζπγθξνύεηαη ειαζηηθά αιιά όρη θεληξηθά κε δεύηεξε όκνηα ζθαίξα κάδα mm 1  πνπ είλαη αξρηθά 

αθίλεηε. Μεηά ηελ θξνύζε νη ζθαίξεο έρνπλ ηαρύηεηεο κέηξωλ 1u  θαη 
3

1
2

u
u  , αληίζηνηρα. α) λα 

βξείηε ηε γωλία θ πνπ ζρεκαηίδεη ην δηάλπζκα ηεο ηαρύηεηα 2u


κε ην δηάλπζκα ηεο ηαρύηεηαο 1u


, β) 

λα ππνινγίζεηε ηα κέηξα ηωλ ηαρπηήηωλ 1u  θαη 2u . 

 

7) Σώκα κάδα 1m θηλνύκελν ζε νξηδόληην επίπεδν ζπγθξνύεηαη κε ηαρύηεηα κέηξνπ 

smu /151 θεληξηθά θαη ειαζηηθά κε αθίλεην ζώκα κάδαο 2m . Η ρξνληθή δηάξθεηα ηεο θξνύζεο 

ζεωξείηαη ακειεηέα. Ακέζωο κεηά ηελ θξνύζε, ην ζώκα κάδαο 1m  θηλείηαη αληίξξνπα κε ηαρύηεηα 

κέηξνπ smu /9
'

1  . α) λα πξνζδηνξίζεηε ην ιόγν ηωλ καδώλ 
2

1

m
m

, β) λα βξεζεί ην κέηξν ηεο 

ηαρύηεηαο ηνπ ζώκαηνο κάδαο 2m  ακέζωο κεηά ηελ θξνύζε, γ) λα βξεζεί ην πνζνζηό ηεο αξρηθήο 

θηλεηηθήο ελέξγεηαο ηνπ ζώκαηνο κάδαο 1m  πνπ κεηαβηβάζηεθε ζην ζώκα κάδαο 2m  ιόγω ηεο 

θξνύζεο, δ) λα ππνινγηζζεί πόζν ζα απέρνπλ ηα ζώκαηα όηαλ ζα ζηακαηήζνπλ ( 1.0  θαη 

2/10 smg   


