∆ιαγώνισµα Α Τάξης Ενιαίου Λυκείου
Κινηµατική Υλικού Σηµείου

Βαθµολογία
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Σύνολο Σελίδων : έξι (6) - ∆ιάρκεια Εξέτασης : 2,5 ώρες
Κυριακή 15 Νοέµβρη 2020

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 ένα σώµα κινείται ευθύγραµµα και οµαλά :

ι-

(α) η τροχιά του είναι ευθύγραµµη και η ταχύτητα του έχει σταθερό µέτρο.
(ϐ) η τροχιά του µπορεί να είναι και ευθύγραµµη και η ταχύτητα έχει
σταθερό µέτρο.

ερ

(γ) η τροχιά του είναι ευθύγραµµη και το διάνυσµα της ταχύτητας έχει
σταθερό µέτρο και σταθερή κατεύθυνση.

Π

(δ) η τροχιά του είναι ευθύγραµµη και η ταχύτητα του ϑετική.
Α.2

Από τα παρακάτω µεγέθη διανυσµατικό δεν είναι :

(α) η µετατόπιση
(ϐ) η ταχύτητα
(γ) το διάστηµα
(δ) η επιτάχυνση
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Σώµα κινείται µε σταθερή ϕορά πάνω σε ευθύγραµµο δρόµο µε µια
σταθερή επιτάχυνση 1m/s2
Α.3

(α) η µετατόπιση του αυξάνεται κατά 1m σε κάθε δευτερόλεπτο.
(ϐ) η ϑέση του αυξάνεται κατά 1m σε κάθε δευτερόλεπτο.
(γ) ο ϱυθµός µεταβολής της ϑέσης του αυξάνεται κατά 1m/s σε κάθε δευτερόλεπτο.
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(δ) Ο ϱυθµός µεταβολής της ταχύτητας αυξάνεται κατά 1m/s2 σε κάθε
δευτερόλεπτο.
΄Ενα σώµα κινείται ευθύγραµµα και σας δίνεται το διάγραµµα ϑέσης
χρόνου.

Π

ερ

ι-

Φ

Α.4

(α) Το σώµα κινείται συνεχώς στο χρονικό διάστηµα 0 → 10s
(ϐ) Το σώµα έχει σταθερή ταχύτητα στο χρονικό διάστηµα 4 → 8s
(γ) Το σώµα διέρχεται για πρώτη ϕορά από την αρχή των αξόνων την
χρονική στιγµή t = 3s.
(δ) Το σώµα έχει σταθερή µη µηδενική επιτάχυνση κατά το διάστηµα 8 →

10s
http://www.perifysikhs.com
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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) Η µετατόπιση ενός σώµατος εξαρτάται από την διαδροµή που ακολουθεί
κατά την κίνηση του.
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(ϐ) Σε κάθε µεταβαλλόµενη κίνηση ο ϱυθµός µεταβολής της ταχύτητας
είναι σταθερός.
(γ) Από ένα διάγραµµα επιτάχυνσης - χρόνου µπορούµε να ϐρούµε την
µεταβολή της ταχύτητας µε τον υπολογισµού του εµβαδού της επιφάνειας
κάτω από την καµπύλη της επιτάχυνσης.
(δ) ΄Οταν ταχύτητα και επιτάχυνση έχουν αλγεβρικές τιµές µε το ίδιο πρόσηµο
το σώµα επιταχύνεται.

Φ

(ε) ΄Οταν η αλγεβρική τιµή της ταχύτητας είναι αρνητική, τότε το σώµα
υποχρεωτικά κινείται στον αρνητικό ηµιάξονα x0 O

ι-

Θέµα Β

∆ύο κινητά Α και Β κινούνται κατά µήκος του προσανατολισµένου
άξονα x0 Ox, προς τη ϑετική του ϕορά, και τη χρονική στιγµή t = 0 ϐρίσκονται
και τα δύο στη ϑέση xo = 0. Οι εξισώσεις κίνησης των κινητών Α και Β είναι
x(A) = 6t (S.I.) και x(B) = 2t2 (S.I.), αντίστοιχα, για t > 0.

ερ

Β.1

Π

Τα δύο κινητά ϑα ϐρεθούν στην ίδια ϑέση (εκτός της ϑέσης xo = 0), τη
χρονική στιγµή :
(α) t = 2s

(ϐ) t = 3s

(γ)t = 1, 5s

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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Στο παρακάτω σχήµα ϕαίνονται οι γραφικές παραστάσεις της ταχύτητας
σε συνάρτηση µε το χρόνο για δυο σώµατα Α και Β που κινούνται σε
ευθύγραµµο δρόµο.
Αν οι επιταχύνσεις των δύο σωµάτων Α και Β είναι αA και αB και οι
µετατοπίσεις τους µέχρι τη χρονική στιγµή t1 είναι, ∆xA και ∆xB αντίστοιχα
τότε :

Φ

υσ
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Β.2

ι-

(α) αA = 2αB και ∆xA = 4∆xB
(ϐ) αA = αB και ∆xA = 3∆xB

ερ

(γ) αA = 2αB και ∆xA = ∆xB

Π

Να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Να αιτιολογήσετε
την απάντησή σας. [2+7= 9 µονάδες]
΄Ενα αυτοκίνητο κινείται ευθύγραµµα µε σταθερή ταχύτητα υo . Ξαφνικά
ο οδηγός ϐλέπει ένα εµπόδιο και πατώντας ϕρένο επιβραδύνεται οµαλά και
σταµατάει σε χρόνικό διάστηµα ∆t για το οποίο ισχύει :
Β.3

α
(α) ∆t =
υo

http://www.perifysikhs.com

υo
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α
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(γ)∆t =
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Να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Να αιτιολογήσετε
την απάντησή σας. [2+5= 7 µονάδες]

Θέµα Γ

ι-

Φ

υσ
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ή

ς

΄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 αναγνωρίσετε τα είδη των κινήσεων.

ερ

Γ.2 Να σχεδιάσετε το διάγραµµα επιτάχυνσης-χρόνου για όλη τη χρονική
διάρκεια της κίνησης.

Π

Γ.3 Να υπολογίσετε τη συνολική µετατόπιση και το συνολικό διάστηµα που
διανύει το σώµα.
Γ.4 Να υπολογίσετε τη µετατόπιση του σώµατος στη διάρκεια του 2ου δευτερολέπτου
της κίνησης.
Γ.5 Να σχεδιάσετε το διάγραµµα ϑέσης-χρόνου για όλη τη χρονική διάρκεια
της κίνησης.
[4+5+5+6+5 µονάδες]

http://www.perifysikhs.com
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Θέµα ∆
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΄Ενα όχηµα κινείται προς τα δεξιά πάνω σε ευθύγραµµο δρόµο που
ταυτίζεται µε τον άξονα x0 Ox µε σταθερή ταχύτητα υo = 20m/s. Ο οδηγός
κάποια στιγµή ϐλέπει µπροστά του ένα ϕωτεινό σηµατοδότη που είναι κόκκινος
και την χρονική στιγµή που ϑεωρούµε ως to = 0 πατάει ϕρένο στην ϑέση που
ϑεωρούµε ως αρχή Ο των αξόνων. Το αυτοκίνητο ακινητοποιείται µπροστά
στο ϕανάρι την χρονική στιγµή t1 = 4s. Αφού περιµένει για ένα χρονικό
διάστηµα ∆t = 2s , ανάβει πράσινο , οπότε αρχίζει να επιταχύνεται µε
σταθερή επιτάχυνση µέτρου α2 = 10m/s2 µέχρι την χρονική στιγµή t2 = 10s
και για τα επόµενα 10s κινείται µε σταθερή ταχύτητα. Να ϐρείτε :
∆.1 το µέτρο και την κατεύθυνση της επιτάχυνσης α~1 για τα πρώτα 4s της
κίνησης του.
∆.2 Το διάστηµα S1 που διανύει µέχρι να σταµατήσει.

Φ

∆.3 Την ταχύτητα του οχήµατος την χρονική στιγµή t2 = 10s και το διαστηµα
S2 που διανύει επιταχυνόµενο.
∆.4 την µέση ταχύτητα του οχήµατος κατά την διάρκεια της παραπάνω
κίνησης.

ι-

∆.5 Να σχεδιάσετε τα διαγράµµατα ταχύτητας - χρόνου και διαστήµατος χρόνου για την παραπάνω κίνηση.

Π

ερ

πηγή : Θέµατα ΟΕΦΕ

[5+5+5+4+6 µονάδες]

Επιµέλεια : Ανδρέας Χουλάκης , ∆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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