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∆ιαγώνισµα Α Τάξης Ενιαίου Λυκείου

Κινηµατική Υλικού Σηµείου / Νόµοι Νεύτωνα

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

Κυριακή 12 ∆εκεµβρίου 2021

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 ∆ιανυσµατικά µεγέθη είναι

(α) η ταχύτητα και ο χρόνος

(ϐ) η µετατόπιση και το διάστηµα

(γ) η ϑέση και η επιτάχυνση

(δ) η µάζα και η ταχύτητα

Α.2 Σε ένα αυτοκινητόδροµο κινούνται ευθύγραµµα και οριζόντια ένα ϕορτηγό
και µια µοτοσυκλέτα έχοντας την ίδια σταθερή ταχύτητα.

(α) Η συνολική δύναµη που δέχεται το ϕορτηγό κατά την κίνηση του είναι
µεγαλύτερη κατά µέτρο από την συνισταµένη δύναµη που δέχεται η
µοτοσυκλέτα.

(ϐ) Η αδράνεια του ϕορτηγού είναι ίση µε την αδράνεια της µοτοσυκλέτας.

(γ) Το ϕορτηγό και η µοτοσυκλέτα ϑα έχουν συνεχώς µεταξύ τους την ίδια
οριζόντια απόσταση.

(δ) Το ϕορτηγό ϑα έχει µεγαλύτερη επιτάχυνση από την µοτοσυκλέτα.
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Α.3 ΄Οταν ένα σώµα µάζας m = 1kg δέχεται σταθερή δύναµη µέτρου 1N .

(α) ϑα µετατοπίζεται κατά 1m σε κάθε δευτερόλεπτο της κίνησης του.

(ϐ) Θα µεταβάλει την ταχύτητα του κατά 1m/s σε κάθε δευτερόλεπτο της
κίνησης του

(γ) Θα αυξάνει την επιτάχυνση του κατά 1m/s2 σε κάθε δευτερόλεπτο της
κίνησης του.

(δ) ϑα µειώνει την επιτάχυνση του κατά 1m/s2 σε κάθε δευτερόλεπτο της
κίνησης του.

Α.4 Αλεξιπτωτιστής κάνει πτώση από αεροπλάνο µε αλεξίπτωτο. Από κάποια
στιγµή t1 και µετά κατέρχεται προς το έδαφος µε σταθερή κατακόρυφη
ταχύτητα. Να ϑεωρηθούν αµελητέες οι δυνάµεις από τον αέρα.

(α) Το µέτρο της δύναµης που δέχεται από το αλεξίπτωτο µετά την στιγµή
t1 είναι µεγαλύτερο από το µέτρο του ϐάρους του.

(ϐ) Το µέτρο της δύναµης που δέχεται από το αλεξίπτωτο µετά την στιγµή
t1 είναι µικρότερο από το µέτρο του ϐάρους του.

(γ) Το µέτρο της δύναµης που δέχεται από το αλεξίπτωτο µετά την στιγµή
t1 είναι ίσο κατά µέτρο µε το ϐάρος του.

(δ) Η δύναµη που δέχεται από το αλεξίπτωτο µετά την στιγµή t1 είναι ίση
µε το ϐάρος του.

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 µετατόπιση ενός σώµατος εξαρτάται από την διαδροµή που ακολουθεί
κατά την κίνηση του.

(ϐ) Σε κάθε µεταβαλλόµενη κίνηση ο ϱυθµός µεταβολής της ταχύτητας εί-
ναι σταθερός.
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(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 πρόση-
µο το σώµα επιταχύνεται.

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

Θέµα Β

Β.1 Η ϑέση ενός σώµατος που κινείται ευθύγραµµα κατά µήκος του προσανα-
τολισµένου άξονα x′Ox δίνεται από την εξίσωση x = 5t (S.I.).

Το διάγραµµα που παριστάνει σωστά την τιµή της ταχύτητας του σώµατος
σε συνάρτηση µε το χρόνο είναι :

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

Β.2 ∆ύο κινητά Α και Β κινούνται κατά µήκος του προσανατολισµένου
άξονα x′Ox και οι εξισώσεις κίνησης τους στο S.I. δίνονται από τις σχέσεις :

xA = −2 + 9t και xB = 6t+
3

2
t2 αντίστοιχα.

Τα κινητά ϑα έχουν ίσες κατά µέτρο ταχύτητες τη χρονική στιγµή:

(α) t = 1s (ϐ) t = 3s (γ)t = 1, 5s
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Να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Να αιτι-
ολογήσετε την απάντησή σας. [2+5= 7 µονάδες]

Β.3 Στο διάγραµµα ταχύτητας χρόνου του σχήµατος ϕαίνεται πως µεταβάλ-
λεται το µέτρο της ταχύτητας για δύο σώµατα Α και Β µε µάζες m1 και
m2 = 4m1 αντίστοιχα, που κινούνται κατά µήκος του προσανατολισµένου
άξονα x′Ox.

Για τα µέτρα των συνισταµένων δυνάµεων που δέχονται τα δύο σώµατα
ισχύει :

(α) ΣFA = ΣFB (ϐ) ΣFA = 2ΣFB (γ)ΣFB = 2ΣFA

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

Θέµα Γ

Σώµα ξεκινά από την ηρεµία τη χρονική στιγµή to = 0 από τη ϑέση
xo = 0 και αρχίζει να εκτελεί ευθύγραµµη οµαλά επιταχυνόµενη κίνηση
προς τα ϑετικά, µε επιτάχυνση µέτρου α1 = 2m/s2. Τη χρονική στιγµή
t1 = 10s αρχίζει να επιβραδύνεται οµαλά µε επιβράδυνση µέτρου α2 και
τελικά σταµατά αφού διανύσει επιβραδυνόµενο διάστηµα s2 = 200m.
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Γ.1 Να υπολογίσετε το µέτρο της ταχύτητας του σώµατος τη χρονική στιγµή
t1 = 10s.

Γ.2 Να υπολογίσετε το µέτρο της επιβράδυνσης α2.

Γ.3 Να σχεδιάσετε τα διαγράµµατα επιτάχυνσης-χρόνου και ταχύτητας-
χρόνου για όλη τη διάρκεια της κίνησης.

Γ.4 Να υπολογίσετε την µετατόπιση του σώµατος στη διάρκεια του δεκάτου
δευτερολέπτου της κίνησης του.

Γ.5 Να ϐρείτε τη ϑέση του σώµατος τη χρονική στιγµή t1 = 10s και τη ϑέση
στην οποία αυτό σταµατά. Να κάνετε το διάγραµµα ϑέσης χρόνου για
όλη τη διάρκεια της κίνησης.

[4+6+5+5+5 µονάδες]

Θέµα ∆

΄Ενα σώµα µάζαςm = 2kg ηρεµεί στην αρχή των αξόνων (xo = 0). Την την
to = 0 δέχεται οριζόντια δύναµη και αρχίζει να κινείται στον ϑετικό ηµιάξονα
Ox. Σας δίνονται ηµιτελή τα διαγράµµατα της συνισταµένης ∆ύναµης -
χρόνου (ΣF−t) καθώς και διάγραµµα ταχύτητας - χρόνου (υ−t)για χρονικό
διάστηµα 6s.
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∆.1 Να υπολογίσετε το µέτρο της ταχύτητας υ1 του σώµατος την χρονική
στιγµή t1 = 2s.

∆.2 Να γίνει η περιγραφή του είδους των επιµέρους κινήσεων του σώµατος
στο χρονικό διάστηµα 0s→ 6s.

∆.3 Να σχεδιάσετε ολοκληρωµένα τα διαγράµµατα δύναµης - χρόνου και
ταχύτητας - χρόνου για όλη την διάρκεια της παραπάνω κίνησης.

∆.4 Να υπολογίσετε τον ϱυθµό µεταβολής της ϑέσης και τον ϱυθµό µεταβολής
της ταχύτητας του σώµατος την χρονική στιγµή t2 = 5s

∆.5 Να υπολογίσετε την ϑέση στην οποία ϕτάνει το σώµα την χρονική στιγµή
t3 = 6s και να γίνει το αντίστοιχο διάγραµµα ϑέσης χρόνου για όλη την
διάρκεια της κίνησης.

[5+4+5+5+6 µονάδες]

Επιµέλεια : Ανδρέας Χουλάκης , ∆ρ. Μιχάλης Καραδηµητρίου

Καλή Επιτυχία !

- Το πιο ακατανόητο πράγµα στον κόσµο είναι ότι ο κόσµος είναι κατανοητός

-

΄Αλµπερτ Αϊνστάιν
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