
 

1 

 

Φςζική Πποζαναηολιζμού – Γ’ Λςκείος 

Γιαγώνιζμα κεθάλαιο 5 – Κπούζειρ  

Ιούλιορ 2015 

Ονοματεπώνυμο: 

Βαθμός: 

Διάρκεια 120’ λεπτά 

 

Θέμα Α 

 
 

Σηηο παξαθάηω πξνηάζεηο λα επηιέμεηε ηελ ζωζηή απάληεζε ( 2054  μονάδες): 

 

Α.1 Γύν ειαζηηθέο ζθαίξεο ζπγθξνύνληαη θεληξηθά. Αλ γηα ηηο ζθαίξεο ηζρύεη όηη Σ1: kgm 51  , 

smu /31  θαη Σ2: kgm 102  , smu /02  , ε ηαρύηεηα ηνπ Σ2 κεηά ηελ θξνύζε ζα είλαη: 

α. smu /2'

2   β.  smu /1'

2   

γ. smu /1'

2   δ.  smu /2'

2   

 

Α.2 Γύν ζώκαηα ζπγθξνύνληαη θεληξηθά θαη ειαζηηθά. Αλ θαηά ηελ θξνύζε ε νξκή ηνπ Σ1 κεηαβιήζεθε 

θαηά smkgp /201 


ηόηε ε νξκή ηνπ Σ2 κεηαβιήζεθε θαηά: 

α. smkgp /202 


 β.  smkgp /102 


 

γ. smkgp /102 


 δ.  smkgp /202 


 

 

Α.3 Γύν ειαζηηθέο ζθαίξεο ζπγθξνύνληαη θεληξηθά. Αλ νη ζθαίξεο έρνπλ ίζεο κάδεο, ηόηε ην πνζνζηό ηεο 

κεηαβηβαδόκελεο ελέξγεηαο από ηε ζθαίξα πνπ θηλείηαη αξρηθά ζηελ αθίλεηε είλαη ίζε κε: 

α. %60  β.  %50  

γ. %100  δ.  %0  

 

Α.4 Καηά ηελ δηάξθεηα κία θξνύζεο ηα κεγέζε πνπ δηαηεξνύληαη είλαη:  

α. ε νξκή θαη ε θηλεηηθή ελέξγεηα β.  ε νξκή θαη ε κεραληθή ελέξγεηα 

γ. ε νξκή θαη ε νιηθή ελέξγεηα δ.  ε θηλεηηθή ελέξγεηα 
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Α.5 Τηο παξαθάηω πξνηάζεηο λα ηηο ραξαθηεξίζεηε ωο Σωζηέο (Σ) ή Λάζνο (Λ) ( 1052  μονάδες): 

 

1. Οι πλαζηικέρ κπούζειρ είναι ςποκαηηγοπία ηων ελαζηικών.  

2. Όηαν δύο ζώμαηα ίζηρ μάζαρ ζςγκπούονηαι ελαζηικά και κενηπικά ηόηε ανηαλλάζοςν οπμέρ.  

3. Όηαν μία ελαζηική ζθαίπα ζςγκπούεηαι πλάγια και ελαζηικά με ακλόνηηη επιθάνεια, ηόηε η 

ηασύηηηα ηηρ ζθαίπαρ μεηά ηην κπούζη είναι η μιζή ζε ζσέζη με ηην απσική.  

4. Καηά ηην διάπκεια μίαρ κπούζηρ ιζσύει 21 pp


   

5. Σύμθωνα με ηην διεύθςνζη ηων ηασςηήηων διακπίνοςμε ηιρ κπούζειρ ζε κενηπικέρ και 

ελαζηικέρ. 

 

Θέμα Β 

 

Β.1 Γύν ειαζηηθέο ζθαίξεο ζπγθξνύνληαη όρη θεληξηθά. Αλ νη ζθαίξεο έρνπλ ίζεο κάδεο ηόηε κεηά ηελ 

θξνύζε νη δηεπζύλζεηο ηωλ ηαρπηήηωλ ηνπο ζα ζρεκαηίδνπλ κεηαμύ ηνπο γωλία: 

α. 
090ˆ   β. 

0120ˆ   γ. 
060ˆ   

 

Να επιλέξεηε ηο γπάμμα πος ανηιζηοισεί ζηη ζωζηή απάνηηζη (3 μονάδες) 

Να δικαιολογήζεηε ηην απάνηηζή ζαρ (7 μονάδες). 

 

Β.2 Γύν ζώκαηα (Σ1) θαη (Σ2), ηωλ νπνίωλ νη δηεπζύλζεηο ηωλ ηαρπηήηωλ είλαη θάζεηεο, ζπγθξνύνληαη 

πιαζηηθά. Αλ ην (Σ1) έρεη κάδα kgm 21   θαη smu /5.41   θαη ην (Σ2) kgm 32   θαη smu /42  . Η 

νξκή ηνπ ζπζζωκαηώκαηνο ζα είλαη: 

α. smkgpk /3   β. smkgpk /25   γ. smkgpk /15   

 

Να επιλέξεηε ηο γπάμμα πος ανηιζηοισεί ζηη ζωζηή απάνηηζη (3 μονάδες) 

Να δικαιολογήζεηε ηην απάνηηζή ζαρ (7 μονάδες). 
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Β.3. Γύν ζθαίξεο  κάδαο kgm 21  , smu /61   θαη kgm 42  , smu /32  ηωλ νπνίωλ νη ηαρύηεηεο 

ζρεκαηίδνπλ κεηαμύ ηνπο γωλία 60
0
 ζπγθξνύνληαη πιάγηα θαη πιαζηηθά. Η ηαρύηεηα ηνπ 

ζπζζωκαηώκαηνο κεηά ηελ θξνύζε ζα είλαη: 

α. smuk /23  β. smuk /32  γ. smuk /36  

 

Να επιλέξεηε ηο γπάμμα πος ανηιζηοισεί ζηη ζωζηή απάνηηζη (3 μονάδες) 

Να δικαιολογήζεηε ηην απάνηηζή ζαρ (7 μονάδες). 

 

Θέμα Γ 

 

Γ.1 Σώκα (Σ1) κάδαο 1m  θηλείηαη κε ηαρύηεηα smu /121  ζπγθξνύεηαη θεληξηθά θαη ειαζηηθά κε ζώκα 

(Σ2) κάδαο 2m  ην νπνίν θηλείηαη κε ηαρύηεηα smu /32  . Μεηά ηελ θξνύζε ην (Σ1) αθηλεηνπνηείηαη. Να 

ππνινγίζεηε:  

α) Τνλ ιόγν ηωλ καδώλ 

2

1

m

m
.  (7 μονάδες) 

β) Τελ ηαρύηεηα ηνπ ζώκαηνο Σ2 κεηά ηελ θξνύζε. (5 μονάδες) 

 

Γ.2 Σώκα (Σ1) κάδαο kgm 11   θηλείηαη κε ηαρύηεηα smu /31 


ζπγθξνύεηαη πιάγηα θαη ειαζηηθά κε 

ζώκα (Σ2) κάδαο  kgm 5,22   ην νπνίν θηλείηαη κε ηαρύηεηα smu /22 


 . Μεηά ηελ θξνύζε ην (Σ1) 

αθηλεηνπνηείηαη. Να ππνινγίζεηε:  

α) ηελ νξκή ηνπ ζπζηήκαηνο (10 μονάδες) 

β) ηελ ηειηθή ηαρύηεηα ηνπ Σ2 (7 μονάδες) 

γ) λα ραξαθηεξίζεηε ηελ θξνύζε ωο ειαζηηθή ή αλειαζηηθή  (3 μονάδες) 

δ) αλ ε θξνύζε είλαη αλειαζηηθή λα ππνινγίζεηε ηελ κεηαβνιή ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο θαζώο θαη ην 

πνζνζηό ηεο ελέξγεηαο πνπ ράζεθε. (8 μονάδες) 

 


