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∆ιαγώνισµα Α Τάξης Ενιαίου Λυκείου

Κινηµατική Υλικού Σηµείου

Σύνολο Σελίδων: έξι (6) - ∆ιάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες

Κυριακή 9 ∆εκέµβρη 2018

Βαθµολογία %

Ονοµατεπώνυµο:

Θέµα Α

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]

Α.1. Η µετατόπιση ενός κινητού:

(α) είναι µονόµετρο µέγεθος

(ϐ) είναι ϑετική όταν το σώµα διέρχεται από ϑέσεις µε ϑετική αλγεβρική
τιµή

(γ) είναι ϑετική όταν η τελική ϑέση έχει µεγαλύτερη αλγεβρική τιµή από
την αρχική ϑέση.

(δ) είναι πάντα ίση µε το διάστηµα που διανύει το κινητό

Α.2. ΄Ενα σώµα κινείται ευθύγραµµα και οµαλά,όταν :

(α) η ταχύτητα του έχει σταθερό µέτρο.

(ϐ) η κίνηση του έχει σταθερή ϕορά.
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(γ) όταν κινείται µε σταθερή κατεύθυνση και σε ίσους χρόνους διανύει ίσες
µετατοπίσεις.

(δ) όταν κινείται στον ϑετικό ηµιάξονα.

Α.3. Η επιτάχυνση ενός σώµατος :

(α) εκφράζει τον ϱυθµό µεταβολής της ϑέσης ενός σώµατος.

(ϐ) εκφράζει τον ϱυθµό µεταβολής της ταχύτητας ενός σώµατος.

(γ) έχει πάντα την κατεύθυνση της ταχύτητας του σώµατος.

(δ) είναι µονόµετρο µέγεθος.

Α.4. Σώµα κινείται ευθύγραµµα και την χρονική στιγµή to = 0 διέρχεται
από την ϑέση Ο(xo = 0) κινούµενο προς τα αριστερά, µε ταχύτητα µέτρου
υo. Μετά από κάποιο χρόνο το σώµα αρχίζει να επιβραδύνεται οµαλά, ο-
πότε σταµατάει στιγµιαία και αλλάζει ϕορά κίνησης επιταχυνόµενο. Ποιο
από τα παρακάτω διαγράµµατα είναι το διάγραµµα ταχύτητας-χρόνου που
περιγράφει την παραπάνω κίνηση.

Α.5. 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]

(α) Η ϑέση ενός σώµατος µπορεί να πάρει µόνο ϑετικές αλγεβρικές τιµές.

(ϐ) Το διάστηµα και η µετατόπιση ταυτίζονται σε κάθε ευθύγραµµη κίνηση.
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(γ) Η έκφραση 1m/s2 δηλώνει ότι η ταχύτητα του σώµατος µεταβάλλεται
κατά 1m/s σε κάθε δευτερόλεπτο.

(δ) Σε κάθε επιταχυνόµενη κίνηση το µέτρο της επιτάχυνσης παραµένει
σταθερό.

(ε) Ο ϱυθµός µεταβολής της ϑέσης σε µια ευθύγραµµη οµαλή κίνηση είναι
σταθερός.

Θέµα Β

Β.1. Η χρονική εξίσωση του µέτρου της στιγµιαίας ταχύτητας για ένα σώµα
που κινείται ευθύγραµµα είναι η :

υ = 2 + 2t (S.I.)

Το µέτρο της µετατόπισης του σώµατος στην διάρκεια του δευτέρου δευ-
τερολέπτου της κίνησης του είναι :

(α) ∆x = 6m (ϐ) ∆x = 8m (γ) ∆x = 5m

Να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Να αιτιο-
λογήσετε την απάντησή σας. [ 2+6 = 8 µονάδες]

Β.2. ΄Ενα αγωνιστικό αυτοκίνητο που κινείται µε ταχύτητα µέτρου υo,πατώντας
ϕρένο µπορεί επιβραδύνεται µε σταθερή επιβράδυνση α µέχρι να σταµατήσει
διανύοντας διάστηµα S. Οι τεχνικοί της κατασκευάστριας εταιρίας, ϑέλο-
ντας να ϐελτιστοποιήσουν την επιβράδυνση του σώµατος, εισάγουν έναν νέο
τύπο ελαστικών που µπορούν να αναγκάζουν το αυτοκίνητο να σταµατάει
διανύοντας το µισό διάστηµα µε την ίδια αρχική ταχύτητα. Η επιβράδυνση
του αυτοκινήτου µε τα νέα ελαστικά ϑα έχει µέτρο.

(α) 2α (ϐ) 3α (γ)
α

2

Να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Να αιτιο-
λογήσετε την απάντησή σας. [2+6= 8 µονάδες]
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Β.3. ∆ύο σώµατα Α και Β κινούνται ευθύγραµµα και την χρονική στιγµή
to = 0 διέρχονται από το σηµείο Ο(xo = 0). Παρακάτω σας δίνεται το κοινό
διάγραµµα ταχύτητας χρόνου για τα δύο σώµατα.

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.

(α) Την χρονική στιγµή t1 = 20s τα δύο σώµατα συναντιούνται.

(ϐ) Την χρονική στιγµή t1 = 20s το σώµα Α προηγείται του σώµατος Β κατά
200m.

(γ) Το σώµα Α είναι συνεχώς ακίνητο.

(δ) Το σώµα Β κινείται µε σταθερό ϱυθµό µεταβολής της ταχύτητας µέτρου
1, 5m/s2

Να αιτιολογήσετε κάθε απάντησή σας. [9 µονάδες]

Θέµα Γ

΄Ενα σώµα κινείται σε ευθύγραµµο δρόµο και την χρονική στιγµή to =
0 διέρχεται από ένα σηµείο που το ϑεωρούµε ως την αρχή µέτρησης των
αποστάσεων xo = 0. Σας δίνεται παρακάτω το διάγραµµα της ταχύτητας του
σώµατος σε συνάρτηση µε τον χρόνο.
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Γ.1 Να περιγράψετε την κίνηση που εκτελεί το κινητό στο χρονικό διάστηµα
0s→ 9s

Γ.2 Να σχεδιάσετε το διάγραµµα επιτάχυνσης - χρόνου για την παραπάνω
κίνηση.

Γ.3 Να υπολογίσετε την αλγεβρική τιµή του ϱυθµού µεταβολής της ταχύτη-
τας του σώµατος τις χρονικές στιγµές t1 = 2s, t2 = 4s, t3 = 8s.

Γ.4 Να υπολογίσετε το συνολικό διάστηµα και την συνολική µετατόπιση
του σώµατος για την παραπάνω κίνηση.

Γ.5 Να υπολογίσετε την µέση ταχύτητα της κίνησης.

[4+6+5+6+4 µονάδες]
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Θέµα ∆

Αυτοκίνητο ϐρίσκεται ακίνητο στο σηµείο εκκίνησης Α µιας ειδικής ευ-
ϑύγραµµης πίστας αγώνων µε µήκος (Α∆) = 350m.

Την χρονική στιγµή to = 0 επιταχύνεται µε σταθερή επιτάχυνση α1 απο-
κτώντας ταχύτητα µέτρου 20m/s σε 5s ϕτάνοντας σε σηµείο Β. Στην συνέχεια
διατηρεί την ταχύτητα του σταθερή διανύοντας 200m µέχρι το σηµείο Γ και
τέλος επιβραδύνεται µε σταθερή επιβράδυνση α2 σταµατώντας στο σηµείο ∆.

∆.1 Να υπολογίσετε το µέτρο της επιτάχυνσης α1.

∆.2 Να υπολογίσετε την συνολική χρονική διάρκεια της παραπάνω κίνησης.

∆.3 Να σχεδιάσετε τα διαγράµµατα ταχύτητας - χρόνου και διαστήµατος -
χρόνου για την παραπάνω κίνηση.

∆.4 Να ϐρεθεί η µετατόπιση του αυτοκινήτου κατά το τελευταίο δευτερόλε-
πτο της κίνησης του.

[5+6+7+7 µονάδες]

Να διαβάσετε µε προσοχή τις παρακάτω οδηγίες

� Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω µέρος των ϕωτοαντι-
γράφων αµέσως µόλις σας παραδοθούν. Τυχόν σηµειώσεις σας πάνω
στα ϑέµατα δεν ϑα ϐαθµολογηθούν σε καµία περίπτωση. Κατά την απο-
χώρησή σας να παραδώσετε µαζί µε το τετράδιο και τα ϕωτοαντίγραφα.

� Να απαντήσετε στο τετράδιο σας σε όλα τα ϑέµατα µόνο µε µπλε ή µόνο
µε µαύρο στυλό, µε µελάνι που δεν σβήνει. Μολύβι επιτρέπεται, µόνο
αν το Ϲητάει η εκφώνηση, και µόνο για πίνακες, διαγράµµατα κλπ

� Κάθε απάντηση επιστηµονικά τεκµηριωµένη είναι αποδεκτή.

� ∆ιάρκεια εξέτασης : δύο (2) ώρες µετά τη διανοµή των ϕωτοαντιγράφων.

Επιµέλεια : ∆ρ. Μιχάλης Καραδηµητρίου, Φυσικός

Καλή Επιτυχία !
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