1ο ∆ιαγώνισµα Α Τάξης Ενιαίου Λυκείου
Κυριακή 20 ∆εκέµβρη 2015
Κινηµατική Υλικού Σηµείου

ής

Σύνολο Σελίδων : έξι (6) - ∆ιάρκεια Εξέτασης : 3 ώρες
%
Βαθµολογία

υσ
ικ

Ονοµατεπώνυµο:

Θέµα Α

Α.1.

Φ

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 × 5 = 20 µονάδες]
΄Οταν η κίνηση είναι ευθύγραµµη οµαλή, το κινητό διανύει

-

(α) ίσες µετατοπίσεις σε ίσους χρόνους, κινούµενο σε οποιαδήποτε τροχιά,

ερ
ι

(ϐ) διαφορετικές µετατοπίσεις σε ίσους χρόνους, κινούµενο κατά την ίδια
τροχιά,
(γ) ίσες µετατοπίσεις σε ίσους χρόνους, κινούµενο κατά την ίδια τροχιά,

Π

(δ) ίσες µετατοπίσεις σε διαφορετικούς χρόνους, κινούµενο σε οποιαδήποτε τροχιά.

Α.2.

Στην ευθύγραµµη οµαλά επιβραδυνόµενη κίνηση :

(α) η ταχύτητα είναι αρνητική,
(ϐ) τα διανύσµατα α
~ και ∆~υ είναι αντίρροπα,
(γ) η ϕορά κίνησης είναι αντίθετη από αυτή που έχουµε ορίσει ως ϑετική,
(δ) α διανύσµατα α
~ και ~υ είναι αντίρροπα.
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Σε µια ευθύγραµµη οµαλά µεταβαλλόµενη κίνηση το διάστηµα που
διανύει το κινητό είναι :
Α.3.

(α) πάντοτε µικρότερο από τη µετατόπισή του,
(ϐ) πάντοτε µεγαλύτερο από τη µετατόπισή του,

(δ) µεγαλύτερο ή ίσο από τη µετατόπισή του.

ής

(γ) µικρότερο ή ίσο από τη µετατόπισή του,

Η εξίσωση της ταχύτητας ενός κινητού που εκτελεί ευθύγραµµη κίνηση
είναι υ = 2 + 2t (S.I.). Η µετατόπιση του κατά την διάρκεια του δευτέρου
δευτερολέπτου της κίνησης ϑα είναι :
(α) 6m

(ϐ) 4m

υσ
ικ

Α.4.

(γ) 8m

(δ) 5m

Να γράψετε στο τετράδιο σας το γράµµα κάθε πρότασης και δίπλα σε
κάθε γράµµα τη λέξη Σωστό, για τη σωστή πρόταση, και τη λέξη Λάθος, για τη
λανθασµένη.
[5 × 1 = 5 µονάδες]

Φ

Α.5.

-

(α) ΄Οταν η ταχύτητα ενός σώµατος αυξάνεται κατά 10m/s κάθε 2s τότε
κινείται µε σταθερή επιτάχυνση 5m/s2

ερ
ι

(ϐ) Η µετατόπιση είναι µονόµετρο µέγεθος.
(γ) Σε µια οµαλά επιταχυνόµενη κίνηση η µέση ταχύτητα ταυτίζεται µε την
στιγµιαία ταχύτητα.

Π

(δ) Η κλίση της καµπύλης στο διάγραµµα ταχύτητας χρόνου ισούται µε
την αλγεβρική τιµή της επιτάχυνσης.
(ε) Για να περιγράψουµε µια κίνηση που γίνεται σε ευθεία γραµµή, πρέπει
να ορίσουµε ένα σηµείο αναφοράς.

http://www.perifysikhs.com
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Θέµα Β
Το διπλανό διάγραµµα απεικονίζει τη σχέση ταχύτητας χρόνου για
δύο κινητά Α και Β τα οποία κινούνται ευθύγραµµα και την χρονική στιγµή
to = 0 απέχουν µεταξύ τους απόσταση d = 10m µε το Β να προηγείται του
Α.

1 0

υσ
ικ

υ (m /s )

ής

Β.1.

5

B

Φ

A

0

5

1 0

t(s )

-

0

ερ
ι

Την χρονική στιγµή που τα δύο κινητά ακινητοποιούνται ϑα απέχουν
µεταξύ τους :
(α) 25m

(ϐ) 35m

(γ) 10m

Π

Να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. [2+5= 7 µονάδες]

΄Ενα αυτοκίνητο και ένα ποδήλατο ϐρίσκονται σταµατηµένα µπροστά
από ένα ϕωτεινό σηµατοδότη . Την χρονική στιγµή to = 0s ο ϕωτεινός σηµατοδότης γίνεται πράσινος και ξεκινούν ταυτόχρονα κινούµενα µε σταθερή
επιτάχυνση.
Αν την χρονική στιγµή t1 το αυτοκίνητο απέχει από τον ϕωτεινό σηµατοδότη απόσταση τετραπλάσια από αυτή του ποδηλάτου, τότε ο λόγος της
επιτάχυνσης του αυτοκινήτου, προς την επιτάχυνση του ποδηλάτου ϑα είναι :
Β.2.

http://www.perifysikhs.com
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(α) 2

(ϐ) 4

(γ) 8

Να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. [2+5= 7 µονάδες]
Σώµα κινείται ευθύγραµµα µε σταθερή ταχύτητα υo , ξαφνικά αναγκάζεται να επιβραδυνθεί µε σταθερή επιβράδυνση a και σταµατάει αφού
διανύσει διάστηµα S . Η µέση ταχύτητα του σώµατος κατά την διάρκεια της
κίνησης του ισούται µε :

υo
2

(ϐ)

υo
4

(γ)

υσ
ικ

(α)

ής

Β.3.

υo
8

Να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας[2+7=9 µονάδες]

Φ

Θέµα Γ

-

υ (m /s ) 2 0

ερ
ι

1 0

0

Π

0

2

4

6

8

1 0

1 2

1 4

t(s )

-1 0

-2 0

Μικρό σώµα κινείται ευθύγραµµα κατά µήκος του άξονα Ox και η τιµή
της ταχύτητας του µεταβάλλεται µε τον χρόνο σύµφωνα µε το παραπάνω
http://www.perifysikhs.com
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διάγραµµα. Θεωρείστε ότι την χρονική στιγµή to = 0 το σώµα διέρχεται από
την αρχή των αξόνων (xo = 0).
Γ.1 Να χαρακτηρίσετε το είδη των κινήσεων που εκτελεί το σώµα.

ής

Γ.2 Να υπολογίσετε την επιτάχυνση του κινητού σε κάθε χρονική στιγµή
και να σχεδιάσετε σε ϐαθµολογηµένους άξονες το αντίστοιχο διάγραµµα
επιτάχυνσης - χρόνου.
Γ.3 Να υπολογίσετε τον ϱυθµό µεταβολής της ταχύτητας την χρονική στιγµή

υσ
ικ

t = 9s

Γ.4 Να υπολογίσετε το συνολικό διάστηµα και την συνολική µετατόπιση
του σώµατος.
Γ.5 Να σχεδιάσετε σε ϐαθµολογηµένους άξονες το διάγραµµα ϑέσης χρόνου.

Φ

[4+6+5+5+5 µονάδες])

Θέµα ∆

Π

ερ
ι

-

Σώµα µικρών διαστάσεων εκτελεί ευθύγραµµη κίνηση. Την χρονική στιγµή to = 0 διέρχεται από σηµείο Ο το οποίο ϑεωρούµε ως αρχή µέτρησης των
αποστάσεων (xo = 0), έχοντας ταχύτητα µέτρου υo = 10m/s και σταθερή
επιτάχυνση µέτρου α1 = 3m/s2 , ίδιας κατεύθυνσης µε την ταχύτητα υ~o .
Μετά από χρονική διάρκεια 2s η επιτάχυνση του υλικού σηµείου µηδενίζεται ακαριαία και το υλικό σηµείο κινείται µε την σταθερή ταχύτητα που
απέκτησε διανύοντας διάστηµα 64m. Αµέσως µετά το υλικό σηµείο αρχίζει
να επιβραδύνεται µε σταθερή επιβράδυνση α~3 και τελικά σταµατά σε σηµείο
Γ (xΓ = +106m).
∆.1 Να υπολογιστεί η χρονική στιγµή που ξεκινά η επιβραδυνόµενη κίνηση
του σώµατος.
∆.2 Να ϐρεθεί το µέτρο του ϱυθµού µεταβολής της ταχύτητας κατά την
επιβραδυνόµενη κίνηση.

http://www.perifysikhs.com
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∆.3 Να σχεδιάσετε σε ϐαθµολογηµένους άξονες για την χρονική διάρκεια
από την χρονική στιγµή to = 0 µέχρι και την στιγµή ακινητοποίησης
ου σώµατος τα διαγράµµατα ϑέσης - χρόνου , ταχύτητας - χρόνου και
επιτάχυνσης - χρόνου.

ής

Επανατοποθετώ το σώµα στην ϑέση Ο και ένα δεύτερο σώµα σε µια ϑέση
∆ (x∆ = 288m). Την χρονική στιγµή to = 0 τα σώµατα ξεκινούν από την
ηρεµία µε επιταχύνσεις a1 = 7m/s2 και a2 = 9m/s2 αντίθετης ϕοράς.
∆.4 Να ϐρείτε την χρονική στιγµή της συνάντησης των δύο σωµάτων.

υσ
ικ

∆.5 Να ϐρείτε το διάστηµα που ϑα διανύσουν µέχρι να συναντηθούν.

[5+5+6+5+4 µονάδες]

Οδηγίες

 Η διάρκεια της εξέτασης είναι αυστηρά 3 ώρες !

 Γράφουµε όλες τις απαντήσεις στην κόλλα αναφοράς.

Φ

 Κάθε επιστηµονικά τεκµηριωµένη λύση είναι σωστή.
 Ελέγχουµε τα αποτελέσµατα µας.

Π

ερ
ι

-

 Το άγχος δεν ϐοήθησε ποτέ κανένα !

Επιµέλεια : ∆ρ. Μιχάλης Καραδηµητρίου

Καλή Επιτυχία !
http://www.perifysikhs.com
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