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1ο ¨Πρόχειρο Τεστ¨ Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου

Κρούσεις

Σύνολο Σελίδων: τέσσερις (4) - ∆ιάρκεια Εξέτασης: 90 λεπτά

Βαθµολογία %

Ονοµατεπώνυµο:

Θέµα Α

Στις ηµιτελείς προτάσεις Α.1 – Α.4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό

της πρότασης και, δίπλα, το γράµµα που αντιστοιχεί στη ϕράση η οποία τη

συµπληρώνει σωστά. [4 × 6 = 24 µονάδες]

Α.1 Σε κάθε κρούση µεταξύ δύο σωµάτων

(α) η ορµή κάθε σώµατος παραµένει σταθερή.

(ϐ) η µεταβολή της ορµής του ενός είναι αντίθετη της µεταβολής της ορµής
του άλλου σώµατος.

(γ) η µεταβολή της κινητικής ενέργειας του ενός είναι αντίθετη της µετα-
ϐολής της κινητικής ενέργειας του άλλου σώµατος.

(δ) η κινητική ενέργεια κάθε σώµατος παραµένει σταθερή.

Α.2 Σφαίρα Α µάζαςmA και κινητικής ενέργειαςKA συγκρούεται κεντρικά
και ελαστικά µε δεύτερη ακίνητη σφαίρα Β µάζαςmB . Η κινητική ενέργεια
που µεταφέρεται από τη σφαίρα Α στη Β κατά τη διάρκεια της κρούσης
γίνεται µέγιστη όταν :

(α) mA < mB (ϐ) mA > mB (γ) mA = mB (δ) mA >> mB
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Α.3 ∆ύο σφαίρες Α και Β µε ίσες µάζες, µία εκ των οποίων είναι ακίνη-
τη,συγκρούονται κεντρικά και ελαστικά. Το ποσοστό της µεταβιβαζόµενης
ενέργειας από τη σφαίρα που κινείται στην αρχικά ακίνητη σφαίρα είναι :

(α)100% (ϐ)50% (γ) 40% (δ)0%

Α.4 ∆ύο σφαίρες µαζών m1 και m2 που κινούνται µε ορµές ~P1 και ~P2 και
κινητικές ενέργειες K1 και K2, αντίστοιχα συγκρούονται κεντρικά και ελα-
στικά. Κατά την κρούση ισχύει :

(α) ∆ ~P1 = ∆ ~P2 και ∆K1 = ∆K2

(ϐ) ∆ ~P1 = −∆ ~P2 και ∆K1 = ∆K2

(γ) ∆ ~P1 = −∆ ~P2 και ∆K1 = −∆K2

(δ) ∆ ~P1 = ∆ ~P2 και ∆K1 = −∆K2

Α.5 Σηµειώστε µε (Σ) κάθε σωστή πρόταση και µε (Λ) κάθε λανθασµένη
πρόταση. [6 × 1 = 6 µονάδες]

(α) Στην ανελαστική κρούση ισχύει η αρχή διατήρησης της ορµής.

(ϐ) Αν δύο σφαίρες µε ίσες µάζες συγκρούονται κεντρικά και ελαστικά, τότε
ανταλλάσσουν ταχύτητες.

(γ) Στην πλάγια κρούση εµφανίζεται πάντα ϑερµότητα.

(δ) Σκέδαση ονοµάζουµε την κρούση στον µικρόκοσµο.

(ε) ΄Οταν µια µικρή σφαίρα συγκρούεται πλάγια και ελαστικά µε κατα-
κόρυφο τοίχο η ορµή της σφαίρας παραµένει σταθερή.

(στ) Η ορµή ενός µονωµένου συστήµατος σωµάτων δεν διατηρείται κατά τη
διάρκεια µιας ανελαστικής κρούσης
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Θέµα Β

Β.1 Μια σφαίρα µάζαςm1 κινείται πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο και συγ-
κρούεται έκκεντρα και ελαστικά µε ακίνητη σφαίρα µάζας m2 = m1.

Μετά την κρούση οι ταχύτητες των σφαιρών σχηµατίζουν γωνία φ που
είναι ίση µε :

(α) 90o (ϐ) 180o (γ) 45o

Να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Να αιτιο-
λογήσετε την απάντησή σας. [3+12= 15 µονάδες]

Β.2 ∆ύο σώµατα Α και Β µε µάζες m και 4m αντίστοιχα, κινούνται πάνω
στην ίδια ευθεία µε αντίθετη ϕορά, όπως ϕαίνεται στο Σχήµα.

Τα δύο σώµατα έχουν ίσες κινητικές ενέργειες και συγκρούονται µετωπι-
κά και πλαστικά. Αν υ1 είναι το µέτρο της ταχύτητας του σώµατος Α και V
το µέτρο της ταχύτητας του συσσωµατώµατος που δηµιουργείται µετά την
κρούση, τότε :

(α) V =
υ1
5

(ϐ) V =
2υ1
5

(γ) V =
3υ1
5

Να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Να αιτιο-
λογήσετε την απάντησή σας. [ 3+12 = 15 µονάδες]
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Θέµα Γ

Σώµα µάζαςm1 κινούµενο σε οριζόντιο επίπεδο συγκρούεται µε ταχύτητα
µέτρου υ1 = 15m/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 τα-
χύτητα µέτρου υ′1 = 9m/s.

(α) Να προσδιορίσετε το λόγο των µαζών
m1

m2

(ϐ) Να ϐρεθεί το µέτρο της ταχύτητας του σώµατος µάζας m2 αµέσως µετά
την κρούση

(γ) Να ϐρεθεί το ποσοστό της αρχικής κινητικής ενέργειας του σώµατος
µάζας m1 που µεταβιβάστηκε στο σώµα µάζας m2 λόγω της κρούσης.

(δ) Να υπολογισθεί πόσο ϑα απέχουν τα σώµατα όταν σταµατήσουν.

Ο συντελεστής τριβής ολίσθησης µεταξύ του επιπέδου και κάθε σώµατος
είναι µ = 0, 1. ∆ίνεται g = 10m/s2

[10+10+10+10 µονάδες]

Οδηγίες

� Να γραφτεί στο διάστηµα Κυριακή 12/7 - Παρασκευή 17/7

Καλή Επιτυχία !
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