Σχολική Χρονιά 2013-2014

Τελικό ∆ιαγώνισµα Α Λυκείου

Τελική Εξέταση Φυσικής Α Λυκείου
Κυριακή 11 Μάη 2014
Σύνολο Σελίδων : (7)
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Θέµα Α
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Ονοµατεπώνυµο:

Στις ερωτήσεις Α.1 – Α.4 επιλέξτε την σωστή απάντηση (4 × 5 = 20 µονάδες )

΄Ενα αυτοκίνητο κινείται µε σταθερή επιτάχυνση 2 m/s2 ξεκινώντας
από την ηρεµία.
Α.1.

Φ

(α) Στα δύο πρώτα δευτερόλεπτα ϑα έχει µετατοπιστεί κατά 2 m.
(ϐ) Στην διάρκεια του δευτέρου δευτερολέπτου της κίνησης του ϑα έχει
διανύσει 3 m.

-

(γ) Η κλίση στο διάγραµµα ταχύτητας - χρόνου είναι αρνητική.

ερ
ι

(δ) Η κλίση στο διάγραµµα ϑέσης - χρόνου παραµένει σταθερή.
Αν η ϑέση ενός σώµατος µικρών διαστάσεων και µάζας m = 1kg περιγράφεται στο S.I. από την σχέση x = 2t + 2t2 τότε :

Α.2.

Π

(α) στο σώµα ασκείται συνισταµένη δύναµη 1 N και η ταχύτητα του στο
S.I. δίνεται από την σχέση υ = 2 + 4t
(ϐ) στο σώµα ασκείται συνισταµένη δύναµη 4 N και η ταχύτητα του στο
S.I. δίνεται από την σχέση υ = 2 + 4t
(γ) στο σώµα ασκείται συνισταµένη δύναµη 4 N και η ταχύτητα του στο
S.I. δίνεται από την σχέση υ = 4t
(δ) στο σώµα ασκείται συνισταµένη δύναµη 2 N και η ταχύτητα του στο
S.I. δίνεται από την σχέση υ = 4t
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∆ύο σφαίρες ίσου όγκου, η µία ξύλινη και µια σιδερένια εκτοξεύονται
ταυτόχρονα από το έδαφος µε την ίδια ταχύτητα υo . Τότε :
Α.3.

(α) Πιο γρήγορα επιστρέφει στο έδαφος η σιδερένια σφαίρα.
(ϐ) Πιο γρήγορα επιστρέφει στο έδαφος η ξύλινη σφαίρα.

ής

(γ) Και οι δύο σφαίρες επιστρέφουν ταυτόχρονα.
(δ) Η ξύλινη σφαίρα ϑα ϕτάσει σε µεγαλύτερο ύψος πριν επιστρέψει στο
έδαφος.

υσ
ικ

Ο γνωστός αθλητής πυγµαχίας Ζαµπίδης και ένας µυθικός γίγαντας
κρατάνε τις δύο άκρες ενός σχοινιού (να ϑεωρηθεί αβαρές και µη εκτατό) και
παίζουν το παιχνίδι της διελκυστίνδας (τραβούν το σχοινί προς το µέρος του
ο καθένας). Τότε :

Α.4.

(α) Ο Ζαµπίδης ασκεί στον γίγαντα µεγαλύτερη δύναµη.

Φ

(ϐ) Ο γίγαντας ασκεί στον Ζαµπίδη µεγαλύτερη δύναµη.

-

(γ) Οι δυνάµεις από τον Ζαµπίδη στον γίγαντα και από τον γίγαντα στον
Ζαµπίδη είναι ίσες όταν αυτοί είναι ακίνητοι.

ερ
ι

(δ) Οι δυνάµεις της περίπτωσης (γ) είναι πάντα ίσες σε µέτρο.
Σηµειώστε µε (Σ) κάθε σωστή πρόταση και µε (Λ) κάθε λανθασµένη
πρόταση. (5 × 1 = 5 µονάδες)
Α.5

Π

(α) Η ταχύτητα είναι σταθερή, όταν η επιτάχυνση είναι σταθερή.
(ϐ) Το µέτρο της στατικής τριβής είναι σταθερό.
(γ) Το Βάρος ενός µαθητή Α Λυκείου είναι µεγαλύτερο στην Σελήνη, σε
σχέση µε το Βάρος του στην Γη.

(δ) Η δυναµική ενέργεια εκφράζει την ενέργεια που είναι αποθηκευµένη
σε ένα σώµα λόγω της ταχύτητας του.
(ε) Η ισχύς µιας δύναµης είναι διανυσµατικό µέγεθος.
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Θέµα Β
Σε σώµα µικρών διαστάσεων µάζας m = 5kg που ηρεµεί στην ϑέση
xo = 0m ασκείται την χρονική στιγµή to = 0 οριζόντια δύναµη F~ που η
αλγεβρική της τιµή µεταβάλλεται µε τον χρόνο, σύµφωνα µε το διάγραµµα
του σχήµατος.

2 0

υσ
ικ
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ής
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ερ
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Αν ϑεωρήσουµε αµελητέες τις τριβές κατά την διάρκεια της κίνησης του
σώµατος τότε :

Π

Α. Να γίνει η γραφική παράσταση ταχύτητας χρόνου για το διάστηµα (0 8) s. [5 µονάδες]
Β. Το σώµα στο τέλος των 8s έχει διανύσει διάστηµα :
(α) 45m

(ϐ) 92m

(γ) 64m

Να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. [1+4= 5 µονάδες]
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Σώµα Α αφήνεται από την ταράτσα του Λυκείου, την ίδια στιγµή σώµα
Β εκτοξεύεται από το έδαφος προς τα πάνω µε αρχική ταχύτητα υo . Τα σώµατα ϑα συναντηθούν στο µέσο της µεταξύ τους απόστασης. Αν ϑεωρήσουµε
ότι η επιτάχυνση της ϐαρύτητας είναι g , οι αντιστάσεις του αέρα αµελητέες
και το ύψος του κτιρίου H τότε :
Β.2.

r

υo
g

(ϐ)

2υo
g

(γ)

υσ
ικ

(α)

ής

Α. Η χρονική στιγµή της συνάντησης τους ϑα ισούται µε :

υo
g

Β. Αν τα σώµατα Α ,Β έχουν ίδια µάζα m, τότε τα έργα των ϐαρών τους
κατά την διαδροµή ϑα ικανοποιούν την Ww1 + Ww2 =:
(α)Τεχν/κής
0
(ϐ) mgH
(γ) 2mgH
Φυσική Γ′ Θετικής και
Κατ/σης
Θέματα
εξετάσεων
2
Δίνεται: g=10 m/s , ημ30°=1/2, ροπή αδράνειας της τροχαλίας ως προς άξονα που διέρχεται από το
Νατηςεπιλέξετε
κέντρο
Ι=MR2/2. το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Να αιτιολο-

Φ

γήσετε την απάντησή σας. [ (1+4)+(1+3) = 9 µονάδες]

Ημερ. 2011

24. Η
τροχαλία
σχήματος
είναι
ομογενής
μάζα m=4
R=0,5m. Τασυνδέονται
σώματα Σ και
Β.3.
∆ύοτου
σώµατα
Σ1
και
Σ2 µεμεµάζες
m kg
καικαι2ακτίνα
m αντίστοιχα
1

Σ έχουν
=2 kg και διάταξης
m =1 kg αντίστοιχα
βρίσκονται
στο ίδιο ύψος.
µέσωμάζες
της m
παρακάτω
(µηχανή και
Atwood).
Το αρχικά
σώµα ακίνητα
Σ2 κατέρχεται
µε
2
g
Κάποια
στιγμή (t =0)ααφήνονται
g την επιτάχυνση της ϐαρύτητας.
επιτάχυνση
= , µεελεύθερα.
0
2
1

Π

ερ
ι

-

2

Να βρείτε:
α. Το μέτρο
της επιτάχυνσης
πουότι
θα αποκτήσουν
τα σώματα
Σ και
και Σµη
. εκτατό και η τροχαλία
Αν σας
είναι γνωστό
το νήµα είναι
αβαρές
1

2

β. Τατου
μέτρα
των τάσεωναµελητέας
των νημάτων.
σχήµατος
µάζας, τότε ο λόγος της τάσης του νήµατος στο
γ. Το μέτρο της γωνιακής ταχύτητα της τροχαλίας τη στιγμή t=2 s.
σώµα Σ1 (T1 ) προς του
τηνσυστήματος,
τάση του νήµατος
στο σώµα Σ2 (T ) ϑα ισούται :
δ. Την κινητική ενέργεια
τη στιγμή που το κάθε σώμα2 έχει μετατοπιστεί κατά
h=3 m.
Δίνεται:
g=10m/s2. Η ροπή αδράνειας της τροχαλίας
http://www.perifysikhs.com
4 ως προς άξονα που διέρχεται από το κέντρο της
1
είναι I = mR 2 . Τα νήματα δεν ολισθαίνουν στην τροχαλία.
2
Εσπερ. 2011
25. Λεία οριζόντια σανίδα μήκους L=3m και μάζας Μ=0,4Kg αρθρώνεται στο άκρο της Α σε
κατακόρυφο τοίχο. Σε απόσταση d=1m από τον τοίχο, η σανίδα στηρίζεται ώστε να διατηρείται

Σχολική Χρονιά 2013-2014

(α)

Τελικό ∆ιαγώνισµα Α Λυκείου

2
3

(ϐ)

3
2

(γ) 1

Να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας[1+5=6 µονάδες]

Θέµα Γ

υσ
ικ

ής

Σώµα κινείται ευθύγραµµα µε ταχύτητα µέτρου υ0 = 20m/s χωρίς να
δέχεται κάποια δύναµη. Την to = 0 ασκείται σε αυτό σταθερή οριζόντια
δύναµη F1 = 8N οµόρροπη της ταχύτητας.
Την t1 = 5s η δύναµη F~1 καταργείται και την ίδια στιγµή στο σώµα
ασκείται δύναµη F~2 αντίρροπη της F~1 και το σώµα αποκτά επιβράδυνση
α2 = 6m/s2 . Τελικά η F~2 ακινητοποιεί το σώµα την t2 = 9s. Αν το δάπεδο
είναι λείο και το σώµα έχει µικρές διαστάσεις τότε :
Α. (α) να γίνει το διάγραµµα ταχύτητας - χρόνου και διάγραµµα ϑέσης χρόνου για όλη την διάρκεια της κίνησης.

Φ

(ϐ) να ϐρεθεί το µέτρο της δύναµης F~2 .
(γ) να ϐρεθεί η µάζα m του σώµατος.

(δ) να υπολογιστεί η µέση ταχύτητα της κίνησης.

ερ
ι

-

Β. Εκτοξεύουµε το παραπάνω σώµα από την ϐάση ενός λείου κεκλιµένου
επιπέδου ύψους h = 0, 8m και γωνίας κλίσης φ µε αρχική ταχύτητα
υ~o . Να υπολογιστεί το µέτρο της ταχύτητας µε την οποία επιστρέφει το
σώµα στην ϐάση του κεκλιµένου, αν είναι γνωστό ότι σταµατά στιγµιαία
στην κορυφή του κεκλιµένου.

Π

∆ίνεται η επιτάχυνση της ϐαρύτητας g = 10m/s2 .
[8+6+6+5 µονάδες])

Θέµα ∆

Σώµα µικρών διαστάσεων και µάζας m = 2kg ηρεµεί στην ϑέση xo = 0m.
~ , της οποίας η αλγεβρική
Την to = 0s στο σώµα ασκείται οριζόντια δύναµη F
τιµή µεταβάλλεται σύµφωνα µε το παρακάτω διάγραµµα F = f (x). Ο
συντελεστής τριβής ολίσθησης µεταξύ σώµατος και δαπέδου είναι µ = 0, 5
και η επιτάχυνση της ϐαρύτητας g = 10m/s2 .
http://www.perifysikhs.com
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(α) Να ϐρεθεί το µέτρο της ταχύτητας ~
υ1 που απέκτησε το σωµα στην ϑέση
x1 = 10m.

ερ
ι

(γ) Να ϐρεθεί η ισχύς της τριβής στην ϑέση x1 .
(γ) Αν σας δίνεται ότι η ταχύτητα του σώµατος στην ϑέση x2 ισούται µε

υ1
,
2

Π

να υπολογιστεί ο ϱυθµός µεταβολής του µέτρου της ταχύτητας, για την
µετατόπιση του σώµατος από την ϑέση x1 στην ϑέση x2 , καθώς και η
διάρκεια της παραπάνω κίνησης.

(δ) Τελικά το σώµα ακινητοποιείται στην ϑέση x3 . Να υπολογιστεί η Θερµότητα Q που εκλύεται στο περιβάλλον εξαιτίας της τριβής ολίσθησης
για την κίνηση από την ϑέση xo = 0 µέχρι την ϑέση x3 .
* Οι ϑέσεις x1 , x2 , x3 στην γραφική παράσταση δεν είναι υπό
κλίµακα.
[6+5+8+6 µονάδες]
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Οδηγίες

 Η διάρκεια της εξέτασεις είναι αυστηρά 3 ώρες !
 Γράφουµε όλες τις απαντήσεις στην κόλλα αναφοράς.
 Κάθε επιστηµονικά τεκµηριωµένη λύση ειναι σωστή.

-

Φ

υσ
ικ

 Το άγχος δεν ϐοήθησε ποτέ κανένα !

ής

 Ελέγχουµε τα αποτελέσµατα µας.

ερ
ι

Επιµέλεια : Καραδηµητρίου Μιχάλης, Καραλάκης Νίκος

Π

- Μπορώ να υπολογίσω την κίνηση των
αστεριών, αλλά όχι την τρέλα των
ανθρώπων Isaac Newton
Καλή Επιτυχία !
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