∆ιαγώνισµα Α Τάξης Ενιαίου Λυκείου
Κινηµατική Υλικού Σηµείου

Βαθµολογία

%
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Ονοµατεπώνυµο:

ής

Σύνολο Σελίδων : έξι (6) - ∆ιάρκεια Εξέτασης : 2,5 ώρες
Κυριακή 1 ∆εκέµβρη 2019

Θέµα Α

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 λέµε ότι κάποιος περπατά ευθύγραµµα και οµαλά µε σταθερή
ταχύτητα 5m/s,εννοούµε ότι :

-

Α.1

(α) σε κάθε χρονικό διάστηµα ίσο µε 5s διανύει απόσταση 5m

ερ
ι

(ϐ) σε κάθε χρονικό διάστηµα ίσο µε 1s διανύει απόσταση ίση µε 5m
(γ) σε κάθε χρονικό διάστηµα ίσο µε 5s διανύει απόσταση ίση µε 1m
(δ) σε οποιοδήποτε χρονικό διάστηµα της κίνησής του διανύει απόσταση

Π

2m

Α.2

Η έκφραση ¨2m/s2 ¨ σηµαίνει ότι :

(α) η ταχύτητα του κινητού µεταβάλλεται κατά 2m κάθε s2
(ϐ) η ταχύτητα του κινητού µεταβάλλεται κατά 1m/s κάθε 2s
(γ) η ταχύτητα του κινητού µεταβάλλεται κατά 2m/s κάθε 1s
(δ) η ϑέση του κινητού µεταβάλλεται κατά 2m κάθε 1s
1
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Ποια από τις παρακάτω γραφικές παραστάσεις εκφράζει την µεταβολή
της ταχύτητας (υ ) σε συνάρτηση µε το χρόνο (t) στην ευθύγραµµη οµαλή
κίνηση :

υσ
ικ

ής

Α.3

Αν το παρακάτω είναι ένα διάγραµµα ταχύτητας – χρόνου (υ − t) για
ένα σώµα, το σώµα αυτό εκτελεί :

Π

ερ
ι

-

Φ

Α.4

(α) ευθύγραµµη οµαλή κίνηση
(ϐ) ευθύγραµµη οµαλά επιταχυνόµενη κίνηση
(γ) ευθύγραµµη οµαλά επιβραδυνόµενη κίνηση
(δ) ευθύγραµµη επιταχυνόµενη κίνηση µε επιτάχυνση που µειώνεται συνεχώς

http://www.perifysikhs.com

2

Φροντιστηρι Επιστηµών

Σχολική Χρονιά 2019-2020

∆ιαγώνισµα Α Λυκείου

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.5

(α) Στην ευθύγραµµη οµαλή κίνηση η µετατόπιση παραµένει σταθερή.

ής

(ϐ) Στην ευθύγραµµη οµαλά επιταχυνόµενη κίνηση η επιτάχυνση είναι
σταθερή.
(γ) Για να χαρακτηριστεί µια κίνηση ως µεταβαλλόµενη, πρέπει να αλλάζει
το µέτρο της επιτάχυνσης του κινητού.

υσ
ικ

(δ) Η τροχιά της κίνησης ενός σώµατος είναι η γραµµή που διέρχεται από
τις διαδοχικές ϑέσεις του σώµατος κατά την κίνηση του.
(ε) Ο ϱυθµός µεταβολής της ϑέσης σε µία ευθύγραµµη οµαλή κίνηση είναι
σταθερός.

Φ

Θέµα Β

Σε µια ευθύγραµµη κίνηση η εξίσωση κίνησης του σώµατος (εξίσωση
ϑέσης) είναι :

-

Β.1

ερ
ι

x = 10t + 2t2 (S.I.)

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.

Π

(α) Το σώµα εκτελεί ευθύγραµµη οµαλή κίνηση µε ταχύτητα 10m/s
(ϐ) Η χρονική εξίσωση της ταχύτητας του σώµατος στο S.I. ϑα είναι : υ = 10 + 4t
(γ) Το σώµα κινείται ευθύγραµµα και η ταχύτητα του αυξάνεται µε σταθερό
ϱυθµό.

(δ) Η µετατόπιση του σώµατος στην διάρκεια του δευτέρου δευτερολέπτου
είναι ίση µε 28m
Να αιτιολογήσετε κάθε απάντησή σας. [8 µονάδες]
http://www.perifysikhs.com
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Σας δίνεται το κοινό διάγραµµα ταχύτητας χρόνου για δύο σώµατα Α
και Β που κινούνται σε παράλληλες ευθύγραµµες διευθύνσεις. Τα µέτρα
των επιταχύνσεων των δύο σωµάτων ικανοποιούν την ακόλουθη σχέση :

υσ
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Β.2

(ϐ) αA = αB

(γ)αB = 3αA

Φ

(α) αA = 2αB

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

-

΄Ενα αυτοκίνητο ξεκινά από την ηρεµία και κινείται ευθύγραµµα µε
σταθερή επιτάχυνση. Το αυτοκίνητο στην διάρκεια του 1ου ∆ευτερολέπτου
της κίνησης του διανύει διάστηµα S1 , ενώ στη διάρκεια του 2ου δευτερολέπτου διανύει διάστηµα S2 .
Για τα δύο διαστήµατα ισχύει η σχέση :

ερ
ι

Β.3

Π

(α) S1 = 2S2

(ϐ) S2 = 2S1

(γ)S2 = 3S1

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

http://www.perifysikhs.com
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Θέµα Γ

ερ
ι

-

Φ

υσ
ικ
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΄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.

Γ.1 Να περιγράψετε την κίνηση που εκτελεί το κινητό στο χρονικό διάστηµα

0s → 8s

Π

Γ.2 Να υπολογίσετε την επιτάχυνση του την χρονική στιφµή t = 3s
Γ.3 Να υπολογίσετε το συνολικό διάστηµα και την συνολική µετατόπιση
του σώµατος για την παραπάνω κίνηση.
Γ.4 Να κατασκευάσετε το διάγραµµα επιτάχυνσης χρόνου για την παραπάνω κίνηση.
Γ.5 Να υπολογίσετε την µέση ταχύτητα της κίνησης.
[4+5+6+6+4 µονάδες]

http://www.perifysikhs.com
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Θέµα ∆

ής

Μια µοτοσυκλέτα είναι σταµατηµένη σε ϕανάρι Φ1 που είναι κόκκινο.
Την to = 0, που ανάβει το πράσινο, ο οδηγός πατάει το γκάζι και επιταχύνεται µε σταθερό ϱυθµό µε αποτέλεσµα την χρονική στιγµή t1 = 30s η
ένδειξη του κοντέρ να είναι υ1 = 72km/h. Στην συνέχεια ο οδηγός διατηρεί
την ταχύτητα σταθερή για το επόµενο 1min. Αµέσως µετά αντιλαµβάνεται
ένα δεύτερο ϕανάρι Φ2 και πατά το ϕρένο ακινητοποιώντας την µοτοσυκλέτα
µπροστά σε αυτό. Σας δίνεται ότι η απόσταση των δύο ϕαναριών είναι 1, 6km

υσ
ικ

∆.1 Να υπολογίσετε τον ϱυθµό µεταβολής της ταχύτητας της µοτοσυκλέτας
στο χρονικό διάστηµα 0 → t1 .
∆.2 Να υπολογίσετε την µετατόπιση και την µεταβολή της ταχύτητας της
µοτοσυκλέτας κατά την διάρκεια του 10ου δευτερολέπτου της κίνησης
της.

Φ

∆.3 Να υπολογίσετε την επιβράδυνση και το χρονικό διάστηµα της επιβραδυνόµενης κίνησης της µοτοσυκλέτας.

-

∆.4 Να σχεδιάσετε τα διαγράµµατα ταχύτητας - χρόνου και διαστήµατος χρόνου για την παραπάνω κίνηση.

ερ
ι

∆.5 Να υπολογίσετε την µέση ταχύτητα της µοτοσυκλέτας κατά την µετάβαση της από το ϕανάρι Φ1 στο ϕανάρι Φ2
[4+6+6+5+4 µονάδες]

Π

Επιµέλεια : Μυρτώ Κουρινού, ∆ρ. Μιχάλης Καραδηµητρίου

Καλή Επιτυχία !

- Το πιο ακατανόητο πράγµα στον κόσµο είναι ότι ο κόσµος είναι κατανοητός
΄Αλµπερτ Αϊνστάιν
http://www.perifysikhs.com
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