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Σχολική Χρονιά 2012-2013 Φυσική Α Λυκείου

1ο ∆ιαγώνισµα - Κινηµατική της Ευθύγραµµης Κίνησης

Ηµεροµηνία : Νοέµβρης 2012 ∆ιάρκεια : 3 ώρες

Ονοµατεπώνυµο:

Βαθµολογία %

Θέµα 1ο

Στις ερωτήσεις 1.1 – 1.4 επιλέξτε την σωστη απάντηση (4 × 5 = 20 µονάδες )

1.1. Η επιτάχυνση στην ευθύγραµµη οµαλά επιταχυνόµενη κίνηση:

(α) είναι µονόµετρο µέγεθος.

(ϐ) έχει σε κάθε περίπτωση την κατεύθυνση της µετατόπισης.

(γ) έχει σε κάθε περίπτωση την κατεύθυνση της ταχύτητας.

(δ) έχει σε κάθε περίπτωση την κατεύθυνση µεταβολής της ταχύτητας.

1.2. Η χρονική εξίσωση της ταχύτητας για ένα σώµα που εκτελεί ευθύγραµµη κίνηση
είναι υ = 10− 2t (S.I.). Το µέτρο του ϱυθµού µεταβολής της ταχύτητας του σώµατος είναι :

(α) 8 m/s

(ϐ) 10 m/s2

(γ) 5 m/s

(δ) 2 m/s2

1.3 Μικρο σώµα που κινείται στον άξονα x’Ox εκτελεί ευθύγραµµη οµαλή κίνηση και την
χρονική στιγµή t1 = 2s ϐρίσκεται στην ϑέση x1 = +6m, ενώ την χρονική στιγµή t2 = 8s
ϐρίσκεται στην ϑέση x2 = −12m. Η ταχύτητα του σώµατος ισούται µε :

(α) +1m/s

(ϐ) −1m/s

(γ) −3m/s

(δ) +3m/s
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1.4 ΄Ενα σώµα εκτελεί ευθύγραµµη οµαλά επιταχυνόµενη κίνηση χωρίς αρχική ταχύτητα
και διανύει διάστηµα S σε χρονικό διάστηµα ∆t. Σε χρονικό διάστηµα 2∆t ϑα διανύει
διάσηµα:

(α) 2S

(ϐ) 4S

(γ) 3S/2

(δ) 8S/5

1.5 Σηµειώστε µε (Σ) καθε σωστή πρόταση και µε (Λ) κάθε λανθασµένη πρόταση. (5 × 1

= 5 µονάδες)

(α) Σε κάθε ευθύγραµµη κίνηση το µέτρο της µετατόπισης ταυτίζεται µε το διάστηµα.

(ϐ) Το διάστηµα είναι διανυσµατικό µέγεθος.

(γ) Η µέση και η στιγµιαία ταχύτητα συµπίπτουν στην ευθύγραµµη οµαλή κίνηση.

(δ) Επιτάχυνση 3 m/s2 σηµαίνει ότι το σώµα διανύει 3m κάθε δευτερόλεπτο της κίνησης
του.

(ε) Η κλίση της καµπύλης στο διάγραµµα ταχύτητας - χρόνου (υ = f(t)) εκφράζει την
επιτάχυνση του σώµατος.

Θέµα 2ο

2.1. ΄Ενα µικρο σώµα εκτελεί ευθύγραµµη οµαλά µεταβαλλόµενη κίνηση µε επιτάχυνση
~α και αρχική ταχύτητα υ0. Για να γίνει η ταχύτητα του µικρού σώµατος διπλάσια της
αρχικής του ταχύτητας χρειάζεται χρόνος :

(α)
υ0
α

(ϐ)
υ0
2α

(γ)
υ0
4α

Να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.Να αιτιολογήσετε την
απάντησή σας. 4+5 = 9 µονάδες)
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2.2. Στο διπλανό σχήµα ϕαίνονται οι γραφικές παραστάσεις διαστήµατος - χρόνου για
δυο µικρά σώµατα (Α) και (Β) τα οποία κινούνται στον ίδιο ευθύγραµµο δρόµο και έχουν
ταχύτητες µέτρου υ1 και υ2 αντίστοιχα.

Τα µέτρα των ταχυτήτων των δύο σωµάτων ικανοποιούν την σχέση:

(α) υ1 =
υ2
3

(ϐ) υ1 = 3υ2

(γ) υ1 = 2υ2
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Να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.Να αιτιολογήσετε την
απάντησή σας. (3+5 = 8 µονάδες)

2.3. Από τα άκρα µιας ευθείας ΑΒ ξεκινάνε ταυτόχρονα δύο κινητά (Α) και (Β) µε στόχο
να συναντηθούν και κινούνται µε σταθερές κατά µέτρο ταχύτητες. Η σχέση των ταχυτήτων
τους είναι υA > υB. Το σηµείο συνάντησης Σ ϑα είναι :

(α) Στο µέσον της ΑΒ.

(ϐ) Πλησιέστερα στο σηµείο Β

(γ) Πλησιέστερα στο σηµείο Α

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.(3+5=8 µο-

νάδες)
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Θέµα 3ο

΄Ενα κινητό εκτελεί ευθύγραµµη κίνηση και η ταχύτητα του µεταβάλλεται µε τον χρόνο
σύµφωνα µε το παρακάτω διάγραµµα.
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(α) Να γίνει περιγραφή της κίνησης για τη χρονική διάρκεια 0→ 8s.

(ϐ) Να διερευνήσετε σε ποια από τις δύο οµαλά µεταβαλλόµενες κινήσεις το µέτρο του
ϱυθµού µεταβολής της ταχύτητας του κινητού είναι µεγαλύτερη.

(γ) Να σχεδιάσετε το διάγραµµα διαστήµατος χρόνου σε ϐαθµολογηµένους άξονες για τη
χρονική διάρκεια 0→ 8s.

(δ) Να υπολογίσετε την µέση ταχύτητα του κινητού στη χρονική διάρκεια 0→ 8s

(5+5+8+7 µονάδες)

Θέµα 4ο

΄Ενα λεωφορείο ξεκινά από µια στάση τη χρονική στιγµή t = 0 κινούµενο ευθύγραµµα µε
σταθερή επιτάχυνση µέτρου α1 = 0, 5m/s2 και την χρονική στιγµή t1 αφού έχει διανύσει
διάστηµα s1 = 100m, σταθεροποιεί την ταχύτητα του στην τιµή που απέκτησε. Τη χρονική
στιγµή t2 = 45s αρχίζει να επιβραδύνεται µε σταθερή επιβράδυνση µέτρου α3 = 2m/s2 και
τελικά σταµατά στην επόµενη στάση.

(α) Να υπολογίσετε τη χρονική στιγµή t1.
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(ϐ) Να ϐρείτε την απόσταση των δύο στάσεων.

(γ) Να σχεδιάσετε σε ϐαθµολογηµένους άξονες τη γραφική παράσταση του διαστήµατος
που διανύει το λεωφορείο σε συνάρτηση µε το χρόνο για την κίνηση του µεταξύ των
δύο στάσεων

(δ) Να υπολογίσετε τη µέση ταχύτητα του λεωφορείου για την χρονική διάρκεια της
κίνησης µεταξύ των δύο στάσεων.

(7+5+7+6 µονάδες)

Οδηγίες

� Το άγχος δεν ϐοήθησε ποτέ κανένα !

� Γράφουµε όλες τις απαντήσεις στην κόλλα αναφοράς.

� Κάθε επιστηµονικά τεκµηριωµένη λύση ειναι σωστή.

� Ελέγχουµε τα αποτελέσµατα µας.

Καλή Επιτυχία !
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