
 
 

Σχολικόέτος 2016-2017 Σελίδα 1 

  

Ονομαηεπώνςμο:                           ……………………………………………………………… 

Μάθημα:    ΦΥΣΙΚΗ  Α ΛΥΚΔΙΟΥ 

Υλη:     Δςθύγπαμμη κίνηζη 

Δπιμέλεια διαγωνίζμαηορ:  ……………………………………………………………… 

Αξιολόγηζη :    ……………………………………………………………… 

 

ΘΔΜΑ Α 

 

Σηηο εκηηειείο πξνηάζεηο Α.1 – Α.4 λα γξάςεηε ζην ηεηξάδην ζαο ηνλ αξηζκό ηεο πξόηαζεο θαη, 

δίπια, ην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζηε θξάζε ε νπνία ηε ζπκπιεξώλεη ζσζηά.                                   

[4 × 5 = 20 μονάδερ] 

 

Α.1Από ην δηάγξακκα ζέζεο - ρξόλνπ κπνξνύκε λα βξνύκε: 

(α)ηελ ηαρύηεηα από ην εκβαδόλ ηνπ δηαγξάκκαηνο. 

(ϐ)ηελ ηαρύηεηα από ηελ θιίζε ηεο επζείαο ηνπ δηαγξάκκαηνο. 

(γ)ηελ κεηαηόπηζε από ην εκβαδόλ ηνπ δηαγξάκκαηνο. 

(δ)ηελ κεηαηόπηζε  από ηελ θιίζε ηεο επζείαο ηνπ δηαγξάκκαηνο. 

 

Α.2Από ην δηάγξακκα ηαρύηεηαο - ρξόλνπ κπνξνύκε λα βξνύκε:  

(α)ηελ ηαρύηεηα από ην εκβαδόλ ηνπ δηαγξάκκαηνο.  

(ϐ)ηελ ηαρύηεηα από ηελ θιίζε ηεο επζείαο ηνπ δηαγξάκκαηνο.  

(γ)ηελ κεηαηόπηζε από ην εκβαδόλ ηνπ δηαγξάκκαηνο.  

(δ)ηελ κεηαηόπηζε  από ηελ θιίζε ηεο επζείαο ηνπ δηαγξάκκαηνο.  

 

Α.3Αλ έλα θηλεηό μεθηλάεη από ηελ ζέζε 10m θαη θηλείηαη πξνο ηα πίζσ κε ηαρύηεηα 2m/s  

ηόηε ε εμίζσζε θίλεζεο είλαη:  

(α)   x = 2 – 10t 

(β)   x = 10 – 2t 

(γ)   x = 2 + 10t 

(δ)   x = 10 + 2t 

 

Α.4Έλα ζώκα θάλεη επηβξαδπλόκελε θίλεζε όηαλ :  

(α)ε επηηάρπλζή ηνπ είλαη αξλεηηθή.  

(ϐ)ε επηηάρπλζή ηνπ έρεη ηελ ίδηα θνξά κε ηελ ηαρύηεηα.  

(γ)ε επηηάρπλζή ηνπ έρεη αληίζεηε θνξά από ηελ ηαρύηεηα.  

(δ)ε ηαρύηεηα ηνπ είλαη αξλεηηθή. 
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Α.5 Να γξάςεηε ζην ηεηξάδην ζαο ην γξάκκα θάζε πξόηαζεο θαη δίπια ζε θάζε γξάκκα ηε ιέμε 

Σωζηό, γηα ηε ζσζηή πξόηαζε, θαη ηε ιέμε Λάθορ, γηα ηε ιαλζαζκέλε.                                                      

          [5 × 1 = 5 μονάδερ] 

(α)Σηελ επζύγξακκε νκαιή θίλεζε ν ξπζκόο κεηαβνιήο ηεο ζέζεο είλαη ίζνο κε κεδέλ.  

(ϐ)Σηελ επζύγξακκε νκαιάκεηαβαιιόκελε θίλεζε ν ξπζκόο κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο είλαη 

ζηαζεξόο.  

(γ)Γπν θηλεηά ζα ζπλαληεζνύλ όηαλ ε ηαρύηεηα ηνπ ελόο γίλεη ίζε κε ηελ ηαρύηεηα ηνπ άιινπ.  

(δ)Η κεηαηόπηζε θαη ην δηάζηεκα ηαπηίδνληαη ζηελ επζύγξακκε νκαιή θίλεζε πξνο κηα 

θαηεύζπλζε.  

(ε)Αλ έλα ζώκα θάλεη επζύγξακκε νκαιή θίλεζε, ε κεηαηόπηζή ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 6νπ 

δεπηεξνιέπηνπ είλαη κεγαιύηεξε από ηελ κεηαηόπηζή ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 4νπ δεπηεξνιέπηνπ. 

 

ΘΔΜΑ Β 

 

Β.1Έλα απηνθίλεην θηλείηαη επζύγξακκα ζε νξηδόληην δξόκν έρνληαο ζηαζεξή ηαρύηεηα κέηξνπ u0. 

Ο νδεγόο ηνπ ηελ ρξνληθή ζηηγκή t= 0s θξελάξεη νπόηε ην απηνθίλεην θηλείηαη κε ζηαζεξή 

επηβξάδπλζε. Τν απηνθίλεην ζηακαηάεη ηελ ρξνληθή ζηηγκή t1, έρνληαο δηαλύζεη δηάζηεκα S1.  

   Αλ ην απηνθίλεην θηλείηαη κε ηαρύηεηα 2uo ζηακαηά ηελ ρξνληθή ζηηγκή t2, έρνληαο δηαλύζεη 

δηάζηεκα S2.  Αλ θαη ζηηο δύν πεξηπηώζεηο ν ξπζκόο κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο είλαη ίδηνο ηόηε ζα 

ηζρύεη: 

(α) S2 = S1                                (β) S2 = 2S1                                 (γ) S2 = 4S1 

Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε θαη λα αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο.[2+7 = 9 μονάδερ] 

 

Β.2Γύν δξνκείο Γ1 θαη Γ2 θηλνύληαη επζύγξακκα ζε νξηδόληην δξόκν. Σην παξαθάησ δηάγξακκα 

θαίλεηαη πσο κεηαβάιιεηαη ε ζέζε ησλ δξνκέσλ, ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν. 

 
Η θίλεζε ησλ δξνκέσλ είλαη: 

(α)επζύγξακκε νκαιή θαη ν Γ1 θηλείηαη κε κεγαιύηεξε ηαρύηεηα απόηνλ Γ2. 

(ϐ)επζύγξακκε νκαιά επηηαρπλόκελε θαη ν Γ1 θηλείηαη κε κεγαιύηεξεεπηηάρπλζε από ηνλ Γ2. 

(γ)επζύγξακκε νκαιή θαη ν Γ1 θηλείηαη κε κηθξόηεξε ηαρύηεηα απόηνλ Γ2. 
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Να επηιέμεηε ην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζσζηή απάληεζε. Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή 

ζαο.           [2+7 = 9 μονάδερ] 

 

Β.3Γύν θηλεηά Α θαη Β θηλνύληαη θαηά κήθνο ηνπ πξνζαλαηνιηζκέλνπ άμνλα x΄x, πξνο ηεζεηηθή 

θνξά ηνπ άμνλα θαη ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 βξίζθνληαη θαη ηα δύν ζηε ζέζε xo = 0. Οηεμηζώζεηο 

θίλεζεο ησλ θηλεηώλ Α θαη Β είλαη ηεο κνξθήο xΑ= 6t (S.I.) θαη xΒ= 2t
2
 (S.I.) αληίζηνηρα. 

Τα δύν θηλεηά ζα βξεζνύλ ζηελ ίδηα ζέζε (εθηόο ηεο ζέζεο xo = 0), ηε ρξνληθή ζηηγκή: 

 

                 (α)t1 = 2s                              (ϐ) t1 = 3s                               (γ) t1 = 1,5s 

 

Να επηιέμεηε ην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζσζηή απάληεζε. Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή 

ζαο.                      [2+5 = 7 μονάδερ] 

 

 

 

ΘΔΜΑ Γ 

 

Έλα απηνθίλεην θηλείηαη ζε νξηδόληην επζύγξακκν δξόκν, πνπ ηαπηίδεηαη κε ηνλ άμνλα x΄x. Τε 

ρξνληθή ζηηγκή to = 0, ην απηνθίλεην θηλνύκελν πξνο ηε ζεηηθή θαηεύζπλζε ηνπ άμνλα, δηέξρεηαη 

από ηε ζέζε xo = + 10 m. Σην παξαθάησ δηάγξακκα θαίλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο αιγεβξηθήο 

ηηκήο ηεο ηαρύηεηαο ηνπ απηνθηλήηνπ ζεζπλάξηεζε κε ην ρξόλν, από ηε ρξνληθή ζηηγκή tν =0 κέρξη 

ηε ρξνληθή ζηηγκή t4 = 25 s. 

 
Γ.1 Να πεξηγξάςεηε ηα είδε ησλ θηλήζεσλ πνπ θάλεη ην απηνθίλεην θαη λα βξείηε ηελ επηηάρπλζε 

πνπ έρεη ζε θάζε θίλεζε. 

Γ.2 Να ππνινγηζηεί ην ζπλνιηθό δηάζηεκα πνπ δηέλπζε ην απηνθίλεην από ηελ αξρή έσο ηελ 

ρξνληθή ζηηγκή 25s θαη βξεζεί ε ζέζε ηνπ ηελ ρξνληθή ζηηγκή 20s. 

Γ.3 Να βξεζεί ε κέζε ηαρύηεηα ηνπ απηνθηλήηνπ από ηελ αξρή έσο ηελ ρξνληθή ζηηγκή 25s. 
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Γ.4 Να γίλνπλ ηα δηαγξάκκαηα x-t, α-tθαη s-t.        

         [5+5+5+10 μονάδερ] 

 

ΘΔΜΑ Γ 

Γπν ζώκαηα Σ1 θαη Σ2βξίζθνληαη ζηηο ζέζεηο Α θαη Β αληίζηνηρα πνπ απέρνπλ κεηαμύ ηνπο 

απόζηαζε d = 300 mθαη αξρηθά είλαη αθίλεηα. Κάπνηα ρξνληθή ζηηγκή μεθηλνύλ λα θηλνύληαη κε 

αληίζεηεο θαηεπζύλζεηο έηζη ώζηε λα απνκαθξύλνληαη ην έλα από ην άιιν. Τν ζώκα Σ1πνπ μεθίλεζε 

από ην ζεκείν Α έρεη επηηάρπλζε 2m/s
2
,ελώ ην Σ2 πνπ μεθίλεζε από ην ζεκείν Β έρεη επηηάρπλζε 

4m/s
2
.  

Γ1.  Να βξεζεί πόζν ζα απέρνπλ κεηαμύ ηνπο ηα δπν ζώκαηα κεηά από 10s. 

Γ2.  Να γίλνπλ ηα θνηλά δηαγξάκκαηα u-tθαη x-t από 0 σο 10s. 

Γ3.  Να βξεζεί πόζα κέηξα δηέλπζε ην θάζε ζώκα θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 4νπ δεπηεξνιέπηνπ ηεο 

θίλεζήο ηνπ. 

Γ4.  Αλ θαη ηα δπν ζώκαηα έθαλαλ επζύγξακκε νκαιή θίλεζε κε ηελ ίδηα ηαρύηεηα, λα βξεζεί ην 

κέηξν ηεο ηαρύηεηαο απηήο, ώζηε ηα δπν ζώκαηα λα βξεζνύλ ζηελ ίδηα απόζηαζε κεηαμύ ηνπο όπσο 

ζην εξώηεκα Γ1, ζηνλ ίδην ρξόλν ησλ 10s. 

[6+5+7+7 μονάδερ] 

 

 

 


