ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΑ Μ.Δ. ΠΡΟΟΓΟ
ΓΙΑΓΩΝΙΜΑ ΣΗ ΦΤΙΚΗ A Λ ΤΚΔΙΟΤ 06/11/2016
Θέμα 1ο
ηηο Δξωηήζεηο Α1 – Α4 λα επηιέμεηε ηελ ζωζηή επηινγή
Α1. Η θιίζε ηνπ δηαγξάκκαηνο ηαρύηεηαο-ρξόλνπ (U-t) ζηελ επζύγξακκε νκαιά επηηαρπλόκελε
θίλεζε:
α) είλαη ζηαζεξή θαη ηζνύηαη αξηζκεηηθά κε ηελ κεηαηόπηζε
β) είλαη ζηαζεξή θαη ηζνύηαη αξηζκεηηθά κε ηελ ηαρύηεηα
γ) απμάλεηαη ζπλερώο θαη ηζνύηαη κε ην δηάζηεκα πνπ δηαλύεη ην ζώκα
δ) ηζνύηαη αξηζκεηηθά κε ηελ επηηάρπλζε θαη είλαη ζηαζεξή
(Μνλάδεο 5)
Α2. Γίλεηαη ε εμίζωζε θίλεζεο ελόο ζώκαηνο x  5  t (S.I .) .Σν ζώκα:
α) Δθηειεί επζύγξακκε νκαιή θίλεζε κε ηαρύηεηα -1m/s
β) Δθηειεί επζύγξακκε νκαιά επηηαρπλόκελε θίλεζε κε επηηάρπλζε 1 m

s2
γ) Δθηειεί επζύγξακκε νκαιά επηβξαδπλόκελε θίλεζε κε επηηάρπλζε 1 m s 2
δ) Δθηειεί επζύγξακκε νκαιά επηβξαδπλόκελε θίλεζε κε επηηάρπλζε 2 m s 2
(Μνλάδεο 5)
Α3. ε κηα επζύγξακκε θίλεζε ηα δηαλύζκαηα ηεο επηηάρπλζεο θαη ηεο ηαρύηεηαο:
α)Έρνπλ πάληα αληίζεηεο θνξέο
β) Έρνπλ πάληα ίδηεο θνξέο
γ) Έρνπλ άιινηε ίδηα θνξά θαη άιινηε αληίζεηε θνξά
δ) Έρνπλ πάληα δηαθνξεηηθέο δηεπζύλζεηο
(Μνλάδεο 5)
Α4.Θεηηθή κεηαηόπηζε ζε κηα επζύγξακκε θίλεζε ζεκαίλεη:
α) Κίλεζε πξνο ηα ζεηηθά
β) Σν ζώκα βξηζθεηαη ζηνλ αξλεηηθό εκηάμνλα.
γ) Κίλεζε πξνο ηα αξλεηηθά.
δ) Σν ζώκα βξηζθεηαη ζηνλ ζεηηθό εκηάμνλα.
(Μνλάδεο 5)
A5. Να ραξαθηεξίζεηε ηηο πξνηάζεηο πνπ αθνινπζνύλ, γξάθνληαο ζην ηεηξάδην ζαο, δίπια ζην
γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε πξόηαζε, ηε ιέμε ωστό, αλ ε πξόηαζε είλαη ζωζηή, ή ηε ιέμε
Λάθος, αλ ε πξόηαζε είλαη ιαλζαζκέλε.
α) Η επηηάρπλζε έρεη πάληα ίδηα θαηεύζπλζε κε ηελ κεηαβνιή ηεο ηαρύηεηαο
β) Σν δηάζηεκα είλαη κνλόκεηξν κέγεζνο.
γ) ην δηάγξακκα ζέζεο-ρξόλνπ ε θιίζε ηζνύηαη αξηζκεηηθά κε ηελ επηηάρπλζε
δ) ηελ επζύγξακκε νκαιά κεηαβαιιόκελε θίλεζε ην δηάγξακκα ηαρύηεηαο-ρξόλνπ είλαη κηα
επζεία κε ζηαζεξή θιίζε
ε)Η επηηάρπλζε είλαη ν ξπζκόο κεηαβνιήο ηεο ζέζεο
(Μνλάδεο 5)

Θέμα 2ο
Β1. Γύν ζώκαηα Α,Β θηλνύληαη επζύγξακκα θαη παξαθάηω δίλεηαη ην δηάγξακκα ζέζεο-ρξόλνπ γηα
ηα δύν ζώκαηα.

α) Σν ζώκα Α έρεη κεγαιύηεξε ηαρύηεηα.
β) Σν ζώκα Β έρεη κεγαιύηεξε ηαρύηεηα.
γ) Σα ζώκαηα έρνπλ ίζεο ηαρύηεηεο.
A)Να επηιέμεηε ηελ ζωζηή απάληεζε (Μνλάδεο 2)
Β)Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο (Μνλάδεο 6)
Β2. Έλα ζώκα είλαη αθίλεην ζηε ζέζε xν = 0 m θαη ηε ρξνληθή ζηηγκή tο = 0 s αξρίδεη λα θηλείηαη
επζύγξακκα κε ζηαζεξή επηηάρπλζε a = 2 m/s2
Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ηηκέο ηωλ κεγεζώλ πνπ ιείπνπλ από ηνλ παξαθάηω πίλαθα.
Υξνληθή ζηηγκή
Σαρύηεηα
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(Μνλάδεο 9)
Β3.Έλα απηνθίλεην βξίζθεηαη ζε εξεκία πάλω ζε επζύγξακκν δξόκν.Σελ ρξνληθή ζηηγκή t=0
απνθηά ζηαζεξή επηηάρπλζε θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ δεύηεξνπ δεπηεξνιέπηνπ κεηαηνπίδεηαη
θαηά 3m.Η επηηάρπλζε ηνπ είλαη:
α) 2 m

s2

β) 6 m s 2
γ) 1,5 m s 2
A)Να επηιέμεηε ηελ ζωζηή απάληεζε (Μνλάδεο 2)
Β)Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο (Μνλάδεο 6)

Θέμα 3ο
Γίλεηαη ην δηάγξακκα ηαρύηεηαο ρξόλνπ γηα έλα ζώκα πνπ θηλείηαη επζύγξακκα

Γ1. Να γίλεη πεξηγξαθή ηεο θίλεζεο θαη λα βξεζεί ε κέζε ηαρύηεηα ηνπ ζώκαηνο γηα όιε ηελ
θίλεζε.
(Μνλάδεο 7)
Γ2.Να βξεζνύλ νη ηαρύηεηεο ηηο ρξνληθέο ζηηγκέο 7s θαη 9,34s
(Μνλάδεο 6)
Γ3. Να βξεζεί ε κεηαηόπηζε γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα 6s εώο 9s
(Μνλάδεο 6)
Γ4.Να γίλνπλ ηα δηαγξάκκαηα επηηάρπλζεο-ρξόλνπ θαη ζέζεο- ρξόλνπ.Σελ ρξνληθή ζηηγκή t=0 ην
ζώκα βξίζθεηαη ζηελ ζέζε ρν=0.
(Μνλάδεο 6)

Θέμα 4ο
Γύν ζώκαηα θηλνύληαη θαη νη ρξνληθέο εμηζώζεηο ηνπο είλαη:
Γηα ην ζώκα (1) x1= 10t+2t2 (S.I.) θαη γηα ην ζώκα (2) x2=20t+t2 (S.I.).
Γ1. Να βξεζνύλ νη αξρηθέο ηαρύηεηεο θαζώο θαη νη επηηαρύλζεηο ηωλ δύν ζωκάηωλ.
(Μνλάδεο 6)
Γ2. Να βξεζεί ε απόζηαζε ηωλ δύν ζωκάηωλ ηελ ρξνληθή ζηηγκή 4sec.
(Μνλάδεο 5)
Γ3. Να βξεζεί ε ρξνληθή ζηηγκή πνπ ζπλαληηώληαη ηα δύν ζώκαηα θαζώο θαη νη ηαρύηεηεο ηωλ δύν
ζωκάηωλ ηελ ρξνληθή ζηηγκή απηή.
(Μνλάδεο 5)
Γ4. Να θαηαζθεπαζηνύλ νη γξαθηθέο παξαζηάζεηο ηαρύηεηαο ρξόλνπ θαη ζέζεο ρξόλνπ γηα ηα δύν
ζώκαηα ζε θνηλό ζύζηεκα αμόλωλ κέρξη ηελ ζπλάληεζε ηωλ δύν ζωκάηωλ.
(Μνλάδεο 5)
Γ5. Να βξεζεί πόηε ην ζώκα (1) πξνεγείηαη ηνπ ζώκαηνο (2) θαηά 200m.
(Μνλάδεο 4)
Καιή Δπηηπρία!

Φροντιστήρια Μ.Δ. ΠΡΟΟΓΟ
ΔΠΔΡΙΓΩΝ 104 ΚΑΛΛΙΘΔΑ ΣΗΛ.: 2109514517
ΑΙΓΑΙΟΤ 109 ΝΔΑ ΜΤΡΝΗ ΣΗΛ.: 2109355996

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΔΙΟΥ 06-11-2016
Θέμα 1ο
Α1. δ) Α2. α) Α3. γ)

Α4. α)

A5. α)Σ β)Σ γ)Λ δ)Σ

ε)Λ

Θέμα 2ο
Β1. α)
Β2.
Χρονική ζηιγμή

Ταχύηηηα

Θέζη

t (s)

υ (m/s)

x (m)

0

0

0

2

4

4

4

8

16

6

12

36

8

16

64

Β3. α)
Θέμα 3ο
Γ1.0-4s: Ε.Ο.Επιβρ.Κ, 4-6s:Ακινηζία ,6-8s: Ε.Ο.Επιη.Κ,8-12s: ΕΟΚ,
Γ2. υ7=4m/s,υ9,34=8m/s
Γ3. 16m
Θέμα 4ο
Γ1.  01  10m / s, 02  20m / s , a1  4 m s 2 , a 2  2 m s 2
Γ2.24m
Γ3. 1  50m / s, 2  40m / s, t  10s
Γ5. 20s

υμ=6m/s

