ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε. ΠΡΟΟΔΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ A Λ ΥΚΕΙΟΥ 18/10/2015

Θέμα 1ο
Στις Ερωτήσεις Α1 – Α4 να επιλέξετε την σωστή επιλογή.
Α1. Ένα σώμα διανύει 100m σε 20 δευτερόλεπτα με σταθερή ταχύτητα άρα το σώμα
α) το σώμα μπορεί και να αλλάζει φορά κίνησης.
β) έχει ταχύτητα μέτρου 10m/s.
γ) σε 8 δευτερόλεπτα διανύει 40m.
δ) διανύει 50m σε 5 δευτερόλεπτα.
(5 Μονάδες)
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Α2. Η έκφραση ένα σώμα εχει επιτάχυνση 4m/s σημαίνει ότι
α) το σώμα διανύει 4m σε κάθε δευτερόλεπτο κίνησης.
β) η ταχύτητα του σώματος παραμένει σταθερή με τιμή 4 m/s.
γ) η μέση ταχύτητα του σώματος έχει μέτρο 4 m/s
δ) το σώμα σε κάθε δευτερόλεπτο κίνησης μεταβάλλει την ταχύτητα του κατά 4m/s.
(5 Μονάδες)
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Α3. Σώμα κινείται με εξίσωση κίνησης:
(S.I.) άρα το σώμα
α) παραμένει ακίνητο.
β) κάνει ευθύγραμμα ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση με α=4 m / s2
γ) κάνει ευθύγραμμα ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση με α=2 m / s2
δ) κάνει ευθύγραμμη ομαλή κίνηση με ταχύτητα υ=5m / s
(5 Μονάδες)
Α4. Μια κίνηση λέγεται ευθύγραμμη ομαλή όταν:
α) το κινητό κινείται πάνω σε ευθεία γραμμή
β) το κινητό σε ίσους χρόνους διανύει ίσα διαστήματα
γ) το κινητό κινείται σε ευθεία γραμμή και η ταχύτητα του είναι σταθερή
δ) το κινητό έχει σταθερή επιτάχυνση διάφορη του μηδενός.
(5 Μονάδες)
Α5. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασμένες;
α) Στην ευθύγραμμη ομαλή κίνηση η ταχύτητα αυξάνεται γραμμικά όσο περνάει ο χρόνος.
β) Σε κάθε ευθύγραμμη κίνηση, σταθερή φοράς, το μέτρο της μετατόπισης ταυτίζεται με το
διάστημα.
γ) Η μετατόπιση είναι ένα διάνυσμα που έχει αρχή την αρχική θέση του κινητού και τέλος την
τελική του θέση.
δ) Η μονάδα ταχύτητας στο S.I. είναι το 1Km/h.
ε) Η ταχύτητα είναι το φυσικό μέγεθος που εκφράζει τον ρυθμό με τον οποίο μεταβάλλεται η θέση
ενός σώματος.
(5 Μονάδες)

Θέμα 2ο
Β1. Η κίνηση ενός σώματος περιγράφεται απο το διπλανό
διάγραμμα ταχύτητας χρόνου.
Η μέση ταχύτητα για όλη την διάρκεια της κίνησης είναι:
α)9,6m/s

β)14,4m/s

γ)48m/s

A)Να επιλέξετε την σωστή απάντηση (Μονάδες 1)
Β)Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας (Μονάδες 5
Β2. Το μέτρο της ταχύτητας ενός αθλητή είναι   36 km

h ενώ το μέτρο της ταχύτητας ενός

σαλιγκαριού είναι   1 cm .Το πηλίκο των μέτρων των ταχυτήτων του αθλητή και του
s

σαλιγκαριού
είναι ίσο με:

α)100
β) 1000
γ)36
A)Να επιλέξετε την σωστή απάντηση (Μονάδες 1)
Β)Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας (Μονάδες 5)
B3. Από την παρακάτω γραφική παράσταση θέσης – χρόνου η οποία αναφέρεται στην κίνηση δύο
κινητών Α και Β να βρεθούν:

i.
Η ταχύτητα για το κάθε σώμα είναι:
α) υA=10m/s και υB=6m/s
β) υA=-10m/s και υB=4m/s
γ) υA=-4m/s και υB=4m/s
Α)Να επιλέξτε την σωστή απάντηση (Μονάδες 1)
Β)Να αιτιολογήστε την επιλογή σας (Μονάδες 6)
ii.
Η εξίσωση κίνησης του σώματος Α είναι:
α) xA=50 + 10t
β) xA=250 + 4t
γ) xA=250 - 4t
Α)Να επιλέξτε την σωστή απάντηση (Μονάδες 1)
Β)Να αιτιολογήστε την επιλογή σας (Μονάδες 5)

Θέμα 3ο
Αυτοκίνητο βρίσκεται ακινητοποιημένο σε φανάρι. Την χρονική στιγμή που ανάβει το φανάρι, το
θεωρούμε σαν αρχή της κίνησης, ξεκινάει την κίνηση του το όχημα με σταθερή επιτάχυνση
α=2m/s2 μέχρι η ταχύτητα του οχήματος να αποκτήσει τιμή 20m/s.
Γ1. Να γραφούν οι χρονικές εξισώσεις για την κίνηση του αυτοκινήτου.
(Μονάδες 5 )
Γ2. Να βρεθεί η χρονική στιγμή στην οποία το όχημα κινείται με ταχύτητα 20m/s καθώς και η
μετατόπιση του οχήματος στο παραπάνω χρονικό διάστημα.
(Μονάδες 10)
Γ3. Να βρεθεί η μέση ταχύτητα του οχήματος στην παραπάνω κίνηση.
(Μονάδες5 )
Γ4. Να βρεθεί η ταχύτητα με την οποία κινείται το όχημα όταν η μετατόπιση του είναι 25m.
(Μονάδες5 )
Θέμα 4ο
Δύο σώματα Σ1 και Σ2 βρίσκονται σε απόσταση

L  200m μεταξύ τους όπως φαίνεται στο
παρακάτω σχήμα και κινούνται με σταθερές ταχύτητες προς τα δεξιά  1  12 m και  1  10 m
s
s
αντίστοιχα.Τα σώματα Σ1 και Σ2 θεωρούνται υλικά σημεία.

Κάποια χρονική στιγμή το Σ1 φτάνει το Σ2.
Δ1.Να βρεθεί η χρονική στιγμή που το Σ1 φτάνει το Σ2.
(Μονάδες 7 )
Δ2.Να βρεθούν τα διαστήματα που διανύουν τα δύο σώματα μεχρι να συναντηθούν.
(Μονάδες 5 )
Δ3.Να βρεθεί σε πόσο χρόνο το Σ2 έχει διανύσει διάστημα 480m.
(Μονάδες 5 )
Δ4.Nα γίνουν τα διαγράμματα ταχύτητας-χρόνου(υ-t),διαστήματος-χρόνου(S-t) και θέσηςχρόνου(x-t).
(Μονάδες 8 )

Καλή επιτυχία!
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