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Διαγώνισμα Οριζόντια Βολή-Κυκλική κίνηση-Ορμή 

2018-2019 

Θέμα 1 

Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστές ή Λάθος. 

1.Ένα σώμα ακίνητο αποκλείεται να έχει ορμή. 

2.Στην Ο.Κ.Κ. η ταχύτητα παραμένει σταθερή. 

3.Η μεταβολή του μέτρου της ορμής σε μια Ο.Κ.Κ. είναι μηδέν. 

4.Η οριζόντια βολή αποτελεί σύνθεση δύο κινήσεων. 

5.Στην κεντρική ελαστική κρούση διατηρείται η ενέργεια. 

6.Το βάρος είναι πάντα εξωτερική δύναμη για ένα σύστημα. 

7.Στην οριζόντια βολή η ορμή μένει σταθερή. 

8.Είναι πιθανόν για ένα σύστημα δύο σωμάτων που κινούνται να έχουν συνολική ορμή 

μηδέν. 

9.Ένα σύστημα που ισορροπεί δεν έχει ορμή. 

10.Για να διανύσουμε ένα τεταρτοκύκλιο κάνοντας Ο.Κ.Κ. χρειαζόμαστε χρόνο Τ/4. 

11.Ο χρόνος πτώσης στην οριζόντια βολή εξαρτάται από τη μάζα του σώματος. 

12.Δύο σώματα αφήνονται από το ίδιο ύψος.Θα φτάσουν στο έδαφος ταυτόχρονα. 

13.Η κινητική ενέργεια ενός σώματος που εκτελεί Ο.Κ.Κ. μένει σταθερή. 

14. Ο ρυθμός μεταβολής της ορμής για ένα σώμα που βάλλεται οριζόντια είναι μηδέν. 

15.Η Α.Δ.Ο. ισχύει μόνο στις ελαστικές κρούσεις. 

 

Θέμα 2  

Α. Με πόση ταχύτητα πρέπει να εκτοξεύσουμε αντικείμενο από ύψος 2 μέτρων ώστε να 

προσγειωθεί σε απόσταση 24 μέτρων. Δίνεται g=10m/s2. 
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B.Δύο δρομείς κινούνται πάνω σε κυκλική περιφέρεια ακτίνας 300 μέτρων.Αν οι 

ταχύτητές τους είναι π m/s και 2π m/s αντίστοιχα και τη στιγμή t0=0 βρίσκονται στο 

ίδιο σημείο να βρείτε πότε θα συναντηθούν αν κινούνται αντίρροπα. 

Γ.Να αποδείξετε τη σχέση ΣF=ΔP/Δt. 

Θέμα 3 

Σώμα βρίσκεται στην οριζόντια ταράτσα ουρανοξύστη και εκτελεί ομαλή κυκλική 

κίνηση σε κύκλο ακτίνας r = 5 / π m με περίοδο T = ½  s. Να βρείτε: 

Δ1. Το μέτρο της γραμμικής ταχύτητας του σώματος. 

Κάποια χρονική στιγμή το σκοινί το οποίο κρατάει το σώμα στην κυκλική τροχιά 

κόβεται, με αποτέλεσμα αυτό να διαφύγει εκτελώντας οριζόντια βολή. Να βρείτε: 

Δ2. Την ταχύτητα του σώματος κατά μέτρο και κατεύθυνση 2 s αφού εγκαταλείψει την 

οροφή της πολυκατοικίας. 

Δ3. Την απόσταση από το σημείο που διέφυγε από την ταράτσα μέχρι το σημείο που 

βρίσκεται τη χρονική στιγμή που περιγράφεται στο ερώτημα Δ2. 

Δ4. Παρατηρούμε ότι το σώμα πέφτει στο οριζόντιο έδαφος με γωνία ως προς αυτό θ 

για την οποία ισχύει: εφθ = 2. Να βρείτε το πηλίκο της κατακόρυφης απόστασης του 

σημείου βολής από το έδαφος προς τη μέγιστη οριζόντια μετατόπιση (βεληνεκές) του 

σώματος . 

Δίδεται η επιτάχυνση της βαρύτητας στη επιφάνειας της γης g =10 m / s² , και ότι 

κάθε είδους τριβή όπως και η αντίσταση από τον αέρα θεωρούνται αμελητέες. 

Θέμα 4 

Ένας πύραυλος μάζας M = 4·104 kg, κινείται ευθύγραμμα, σε περιοχή ασήμαντης 

βαρύτητας, με σταθερή ταχύτητα μέτρου υ0 = 200 m / s . Ξαφνικά, με μια έκρηξη ο 

πύραυλος χωρίζεται σε δύο κομμάτια με μάζες m1και m2 για τις οποίες ισχύει m1 = 

3·m2. Το πρώτο, κομμάτι μάζας m1 , αμέσως μετά την έκρηξη έχει ταχύτητα μέτρου 

υ1 = 400 m / s, στην ίδια κατεύθυνση με την αρχική ταχύτητα υ0. Να προσδιορίσετε: 

Δ1. Την ταχύτητα υ2 του δεύτερου κομματιού. 

Δ2. Τη μεταβολή ορμής ΔΡ1 και ΔΡ2 του κάθε κομματιού εξαιτίας της έκρηξης. Τι 

παρατηρείτε; 

Δ3. Την ενέργεια που ελευθερώθηκε λόγω της έκρηξης. 
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Δ4. Αν υποθέσετε ότι η έκρηξη, δηλαδή η διάσπαση του πυραύλου στα δύο κομμάτια 

του διαρκεί χρονικά Δt = 0,2 s, να προσδιορίσετε τη μέση δύναμη που δέχτηκε κάθε 

ένα από τα δύο κομμάτια στα οποία χωρίστηκε ο πύραυλος κατά τη διάρκεια της 

κρούσης. 

 

Καλή Επιτυχία 


