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 ΟΡΜΗ – ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΜΗΣ 

 

 

1.  Δύο οχήματα με μάζες m1=500Kg και m2=600Kg κινούνται με ταχύτητες υ1=8m/s και υ2=5m/s 

αντίστοιχα. Ποιο είναι το μέτρο της ορμής του συστήματος των δύο οχημάτων, αν κινούνται; 

 

Α. προς την ίδια κατεύθυνση; 

Β. σε αντίθετες κατευθύνσεις; 

Γ. σε κάθετες διευθύνσεις; 

 

2. Σώμα μάζας m=1kg κινείται σε κυκλική τροχιά ακτίνας R=1m, εκτελώντας (180/π) στροφές/λεπτό. Να 

βρεθούν: 

 
 

    α) Η μεταβολή του μέτρου της ορμής στα σημεία 1,2 και 1,3. 

    β) Το μέτρο της μεταβολής της ορμής στα σημεία 1 και 3. 

    γ) Το μέτρο της μεταβολής της ορμής στα σημεία 1 και 2. 

[ΑΠ: 0, 0, 6 2 kg.m/s, 12kg.m/s] 

 

 

 

3.  Ένα σώμα μάζας m=2kg εκτελεί ομαλή κυκλική κίνηση με ταχύτητα υ=10m/s σε κύκλο ακτίνας R. 

 
 

i) Υπολογίστε την ορμή του σώματος στη θέση Α. 

ii) Να βρείτε την μεταβολή της ορμής του σώματος μεταξύ των θέσεων Α και Β, όπου οι ακτίνες ΟΑ και ΟΒ 

είναι κάθετες. 

 

 

4. Σώμα έχει αρχικά ορμή μέτρου 100 kg∙m/s. Πόση είναι η (μέση) δύναμη που πρέπει να ασκηθεί σε αυτό, 

ώστε να σταματήσει να κινείται σε χρόνο 0,4sec; 

[ΑΠ: −250Ν] 

 

5. Ένα μπαλάκι του τένις φτάνει στη ρακέτα με ορμή μέτρου m∙υ και ανακλάται με ορμή μέτρου 4m∙υ. 

Πόσο είναι το μέτρο της μεταβολής της ορμής του; 

[ΑΠ: 5mυ] 

 

6. Ένα σώμα χτυπά πάνω σε μια μπάλα του golf μάζας 50g, η οποία αρχικά ηρεμεί. Το μέτρο της μέσης 

δύναμης κατά την κρούση είναι 1500Ν. Με πόση ταχύτητα θα κινηθεί η μπάλα μετά την κρούση, αν η 

κρούση διαρκεί 2 msec; 

[ΑΠ: 60m/s] 
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7. Ένα σώμα μάζας m=2kg εκτελεί ομαλή κυκλική κίνηση με ταχύτητα υ=5m/s σε κύκλο κέντρου Ο και 

ακτίνας R=10m. 

 
 

i) Υπολογίστε την ορμή του σώματος στη θέση Α. 

ii) Η ορμή του σώματος παραμένει σταθερή ή όχι; 

iii) Βρείτε την μεταβολή της ορμής του σώματος μεταξύ των θέσεων Α και Γ. 

iv) Ποιος ο ρυθμός μεταβολής της ορμής του σώματος στη θέση Α; 

 

8. Αυτοκίνητο μάζας m=1000kg κινείται σε ευθύγραμμο και οριζόντιο δρόμο με ταχύτητα μέτρου 

υ=10m/s. Ξαφνικά το αυτοκίνητο, χωρίς να αλλάξει το μέτρο της ταχύτητάς του, κινείται σε δρόμο κάθετο 

ως προς τον αρχικό. Να βρεθεί: 

    α) η μεταβολή του μέτρου της ορμής του, 

    β) το μέτρο της μεταβολής της ορμής του 

 

9. Ενας ποδοσφαιριστής  χτυπάει πέναλτι. Η μπάλα έχει μάζα m=500g και το μέτρο της 

ταχύτητάς της είναι υ=25m/s. Αν η μπάλα χτυπήσει στο στήθος του τερματοφύλακα και αναπηδήσει προς τα 

πίσω με την ίδια κατά μέτρο ταχύτητα, η πρόσκρουση διαρκεί Δt=0,025s. Αν ο τερματοφύλακας την πιάσει 

σε Δt=0,05s, η ταχύτητα της μπάλας μηδενίζεται. Να υπολογίσετε τη (μέση) δύναμη που ασκεί στη μπάλα ο 

τερματοφύλακας σε καθεμιά από δυο περιπτώσεις. 

[ΑΠ: 1000N, 250N] 

 

9α. Ένα σώμα μάζας m=20kg κινείται με σταθερή ταχύτητα μέτρου υ0=10m/s. Κάποια χρονική στιγμή 

ενεργεί στο σώμα σταθερή δύναμη F=20N που έχει τη φορά και την διεύθυνση της ταχύτητας για χρόνο 

t=8s. Nα υπολογίσετε  

α) Το διάστημα που θα διανύσει το σώμα στο χρόνο αυτό. 

 β)  Την ορμή του σώματος την ίδια χρονική στιγμή. 

 γ) Την μεταβολή της ορμής στον ίδιο χρόνο. 

 

10. Μια μπάλα του βόλεϊ έχει μάζα m=0,2kg κινείται οριζόντια και πέφτει σε κατακόρυφο τοίχο με ταχύτητα 

μέτρου υ=10m/s. Αναπηδά οριζόντια με ταχύτητα ίδιου μέτρου. Να βρεθούν: 

    α) η μεταβολή του μέτρου της ορμής της μπάλας. 

    β) το μέτρο της μεταβολής της ορμής της μπάλας. 

    γ) η (μέση) δύναμη που δέχτηκε η μπάλα από τον τοίχο, αν n διάρκεια επαφής τους είναι Δt=0,1s. 

 

11. Μπάλα μάζας m=10kg πέφτει κατακόρυφα προς το έδαφος και τη χρονική στιγμή που έρχεται σε επαφή 

με αυτό έχει ταχύτητα μέτρου υ=8m/s. Η μπάλα ανακλάται στην αντίθετη κατεύθυνση και τη στιγμή που 

εγκαταλείπει το έδαφος έχει ταχύτητα μέτρου 6m/s. Δίνεται g=10m/s 2 . Να θεωρήσετε τις αντιστάσεις από 

τον αέρα αμελητέες. 

    α) Αν ο χρόνος επαφής μπάλας και εδάφους είναι Δt=0,1s , να βρείτε τη (μέση) δύναμη που δέχτηκε η 

μπάλα από το έδαφος. 

    β) Έστω ότι η ίδια μπάλα πέφτει με την ίδια σε μέτρο ταχύτητα, αλλά οριζόντια σε κατακόρυφο τοίχο και 

ανακλάται με την ίδια ταχύτητα (μέτρου 6m/s). Ποια είναι η (μέση) δύναμη που δέχεται τότε από τον 

κατακόρυφο τοίχο; Τι παρατηρείτε; 

[ΑΠ: 1500N, 1400N] 

 

12. Σώμα μάζας m=1,5kg αφήνεται από ύψος h1=20m και πέφτει κατακόρυφα στο έδαφος. Μετά την κρούση 

με το έδαφος αναπηδά κατακόρυφα σε ύψος h2=7,2m. Ο χρόνος Δt που διαρκεί η επαφή του σώματος με το 
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έδαφος, είναι Δt=10
-2

 s. Δίνονται g=10 m/s
2
 και θετική φορά η προς τα πάνω. Nα βρείτε: 

      α) το μέτρο της ταχύτητας του σώματος λίγο πριν ακουμπήσει στο έδαφος. 

        β) το μέτρο της ταχύτητας του σώματος λίγο μετά την απώλεια επαφής του με το έδαφος. 

        γ) τη μεταβολή της ορμής του σώματος κατά τη διάρκεια της επαφής του σώματος με το έδαφος. 

        δ) το μέτρο της μέσης δύναμης που ασκεί το σώμα στο έδαφος. 

 [ΑΠ: α) 20 m/s, β) 12 m/s, γ) 48 kg.m/s με φορά προς τα πάνω, δ) F=4815 N] 

 

13. Ένας αθλητής του άλματος ύψους μάζας m=80kg, κάνει κατακόρυφο επιτόπιο άλμα ύψους h=0,8m και 

επιστρέφει στο δάπεδο με το οποίο συγκρούεται και σταματάει. Δίνεται g=10 m/s
2
 . Να θεωρήσετε τις 

αντιστάσεις από τον αέρα αμελητέες. 

        α) Αν η μέση δύναμη που δέχτηκε από το δάπεδο κατά την εκκίνηση είναι πενταπλάσια του βάρους του, 

πόσος χρόνος απαιτήθηκε από τη στιγμή που ξεκίνησε την προσπάθειά του μέχρι τα πόδια  του να 

εγκαταλείψουν το δάπεδο; 

        β) Με πόση ταχύτητα επιστρέφει στο δάπεδο; Πόση είναι η (μέση) δύναμη που δέχεται από το   

δάπεδο, όταν συγκρούεται με αυτό, αν η κρούση διαρκεί Δt=0,2s; 

 [ΑΠ: 0,1sec, 4m/s, 2400N] 

 

14. Σώμα μάζας m=2kg εκτελεί Ε.Ο.Κ. με ταχύτητα μέτρου υ1 =3m/s. Στο σώμα ασκείται δύναμη F , η 

οποία έχει ως αποτέλεσμα τη μεταβολή της ταχύτητάς του. Αν το μέτρο της νέας ταχύτητας που αποκτά το 

σώμα είναι υ2 =4m/s, να υπολογίσετε το μέτρο της μεταβολής της ορμής του για τις παρακάτω περιπτώσεις: 

        α) όταν οι υ1 , υ2  έχουν ίδιες κατευθύνσεις, 

        β) όταν οι υ1 , υ2  έχουν αντίθετες κατευθύνσεις, 

        γ) όταν οι υ1 , υ2 έχουν κάθετες διευθύνσεις. 

[ΑΠ: 2kg∙m/s, 14kg∙m/s, 10kg∙m/s] 

 

15. Σώμα μάζας m=10kg ανεβαίνει σε λείο κεκλιμένο επίπεδο γωνίας κλίσης φ=30 ο . Τη χρονική στιγμή t0 

=0 έχει ταχύτητα μέτρου 5m/s και δέχεται σταθερή δύναμη μέτρου 80Ν στην κατεύθυνση της ταχύτητάς 

του. Δίνεται g=10m/s
2
 , και ημ30

0
 =0,5. 

        α) Πόση θα είναι η ταχύτητα του σώματος τη χρονική στιγμή t=10s; 

        β) Πόσος είναι ο ρυθμός μεταβολής της ορμής του σώματος; 

        γ) Πόσο διάστημα θα διανύσει το σώμα στο παραπάνω χρονικό διάστημα; 

[ΑΠ: 35m/s, 30kg∙m/s2, 200m] 

 

16. H ορμή ενός σώματος μάζας m=0,5kg έχει σταθερή κατεύθυνση και το μέτρο της μεταβάλλεται με τον 

χρόνο όπως στο διπλανό διάγραμμα: 

 
 

α) Να βρείτε το μέτρο της ελάχιστης και το μέτρο της μέγιστης    ταχύτητας του σώματος στο χρονικό 

διάστημα 0 - 6s. Πόσο είναι  το μέτρο της ταχύτητας του σώματος την χρονική στιγμή t=5s; 

β) Να παραστήσετε γραφικά το μέτρο της συνισταμένης δύναμης που  ασκείται στο σώμα σε συνάρτηση με 

τον χρόνο για το παραπάνω χρονικό διάστημα. 

[ΑΠ: α) υmin=0 , υmax=16 m/s , υ5=8m/s] 

 

17. Η ορμή ενός σώματος μάζας m=2kg μεταβάλλεται με τον τρόπο που φαίνεται στο διπλανό διάγραμμα p-

t. Η αρχική και η τελική ορμή έχουν την ίδια κατεύθυνση. Τη χρονική στιγμή t0 =0 το σώμα ξεκινά από την 

ηρεμία, με τη βοήθεια μιας δύναμης F . Δίνεται ότι g=10m/s
 2
 . 
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α) Να περιγράψετε την κίνηση που εκτελεί το σώμα  στη χρονική διάρκεια 0-12sec. 

β) Πόση είναι η μέγιστη και πόση η ελάχιστη ταχύτητά του; 

γ) Να παραστήσετε γραφικά τη συνισταμένη δύναμη που ασκείται στο σώμα σε συνάρτηση με το χρόνο. 

δ) Αν γνωρίζετε ότι ο συντελεστής τριβής μεταξύ σώματος και επιφάνειας είναι μ=0,5 , να παραστήσετε   

γραφικά το μέτρο της δύναμης F που ασκείται στο σώμα σε συνάρτηση με το χρόνο κίνησης. 

[ΑΠ: 0m/s, 60m/s] 

 

18. Δύο σκιέρ Σ1, Σ2 με μάζες m1=60kg, m2=40kg αντίστοιχα, κρατιούνται αρχικά ακίνητοι μεταξύ τους σε 

λείο οριζόντιο δάπεδο πάγου. Ξαφνικά σπρώχνει ο ένας τον άλλο και χωρίζουν. Δίνεται ότι g=10m/s
2
. 

      α) Αν ο Σ1 αποσπαστεί με ταχύτητα μέτρου 2m/s, πόση θα είναι η αντίστοιχη ταχύτητα του Σ2. 

      β) Αν το χρονικό διάστημα για να αποχωριστούν είναι Δt=0,2s, πόση (μέση) δύναμη δέχτηκε ο ένας   από 

τον άλλο; 

      γ) Στη συνέχεια ο Σ1 αρχίσει να ανεβαίνει σε κεκλιμένο επίπεδο πάγου γωνίας κλίσης 30
 0

, πόσο  

διάστημα θα διανύσει στο κεκλιμένο επίπεδο μέχρι να σταματήσει στιγμιαία; 

[ΑΠ: 3m/s, 600N, 0,4m] 

 

18α. Δύο μπάλες φτιαγμένες από πλαστελίνη, κινούνται αντίρροπα. Οι μπάλες έχουν μάζες m1=200g και 

m2=400g και μέτρα ταχυτήτων υ1=2m/s και υ2=1m/s. Οι μπάλες συγκρουονται μεταξύ τους και γίνονται ένα 

σώμα.  

Ποια η ταχύτητα του σώματος αυτού μετά την συγκρουση; 

 

19. Πυροβόλο μάζας Μ κινείται σε λείο οριζόντιο επίπεδο με ταχύτητα υ. Το πυροβόλο εκτοξεύει κατά την 

κατεύθυνση της κίνησης, βλήμα μάζας m μεταχύτητα υ1. Για ποιες τιμές της ταχύτητας του βλήματος το 

πυροβόλο: 

 
 

     α) θα συνεχίσει να κινείται προς την ίδια κατεύθυνση; 

     β) θα κινηθεί κατά την αντίθετη κατεύθυνση; 

     γ) θα ακινητοποιηθεί; 

 

19α. Ένα βλήμα μάζας m=10g κινείται οριζόντια με ταχύτητα υ=400m/s. Το βλήμα σφηνώνεται σε ένα 

σώμα Σ που αρχικά ηρεμεί. Ζητούνται : 

    α) η ταχύτητα του συσσωματώματος μετά την κρούση 

    β) Αν η διάρκεια της κρούσης είναι Δt=0,2s, πόση μέση δύναμη δέχεται        

    το βλήμα από το σώμα Σ; 

 

 

 


