1ο Διαγώνιςμα Α’ Λυκείου
Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2020
Διάρκεια Εξζταςησ 3 ώρεσ
Ονοματεπώνυμο…………………………………………………….
ΘΕΜΑ Α:
Στισ ερωτήςεισ Α1 ωσ και Α4 επιλζξτε την ςωςτή απάντηςη:
Α1. Αν υ θ ταχφτθτα ενόσ κινθτοφ και α θ επιτάχυνςι του, τότε επιβραδυνόμενθ είναι θ κίνθςθ για τθν
οποία ιςχφει ότι :
α) υ > 0 και α > 0
ϐ) υ < 0 και α > 0
γ) υ < 0 και α = 0
δ) υ < 0 και α < 0

(Μονάδεσ 5)

Α2. Στθν ευκφγραμμθ ομαλι κίνθςθ ιςχφει ότι:
α) Η ταχφτθτα εξαρτάται από τθν μετατόπιςθ.
ϐ) Σε ίςουσ χρόνου το ςώμα διανφει ίςα διαςτιματα.
γ) Ο ρυκμόσ μεταβολισ τθσ μετατόπιςθσ αυξάνεται.
δ) Η επιτάχυνςθ είναι διάφορθ του μθδενόσ.

(Μονάδεσ 5)

Α3. Αν θ εξίςωςθ κίνθςθσ ενόσ ςώματοσ είναι: x  10  2t τότε θ κίνθςθ αυτι μπορεί να είναι:
α)ευκφγραμμθ ομαλι με ταχφτθτα μζτρου u  5m / s .
ϐ)επιταχυνόμενθ με ςτακερι επιτάχυνςθ a  2m / s 2 .
γ)ευκφγραμμθ ομαλι με αρνθτικι φορά κίνθςθσ και μζτρο ταχφτθτασ u  2m / s .
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δ)ευκφγραμμθ ομαλι με κετικι φορά κίνθςθσ και μζτρο ταχφτθτασ u  2m / s .
(Μονάδεσ 5)

Α4. Σε μια ευκφγραμμθ ομαλά επιταχυνόμενθ κίνθςθ από τθν θρεμία.
α)Η ταχφτθτα αυξάνεται κατά ίςα ποςά ςε ίςεσ μετατοπίςεισ
ϐ)Η επιτάχυνςθ αυξάνεται κατά ίςα ποςά ςε ίςουσ χρόνουσ
γ) Η μετατόπιςθ του κινθτοφ από τθσ αρχι είναι ανάλογθ του τετραγώνου του χρόνου
δ)το διάςτθμα που διανφει το κινθτό είναι ανάλογο του χρόνου

(Μονάδεσ 5)

Α5 Ποιεσ από τισ παρακάτω προτάςεισ είναι ςωςτζσ και ποιεσ λανθαςμζνεσ:
α. Ο ρυκμόσ μεταβολισ τθσ ταχφτθτασ ςτθν ευκφγραμμθ ομαλι κίνθςθ είναι πάντα ίςοσ με μθδζν.
β. Η μετατόπιςθ, θ ταχφτθτα, θ επιτάχυνςθ και το διάςτθμα είναι διανυςματικά μεγζκθ.
γ. Η κλίςθ ςε ζνα διάγραμμα ταχφτθτασ - χρόνου ιςοφται με τθν επιτάχυνςθ.
δ. Το εμβαδόν ςε ζνα διάγραμμα κζςθσ - χρόνου ιςοφται με τθν μετατόπιςθ.
ε. Αν θ ταχφτθτα ενόσ ςώματοσ είναι αρνθτικι ςυμπεραίνουμε ότι το ςώμα επιβραδφνεται.
(Μονάδεσ 5)

ΘΕΜΑ Β:
Β1. Δυο κινθτά (Ι) και (ΙΙ) κινοφνται ςτον ίδιο άξονα και θ κζςθ του κάκε κινθτοφ με τον χρόνο φαίνεται ςτο
παρακάτω διάγραμμα.
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Ποια από τισ παρακάτω προτάςεισ είναι θ ςωςτι;
α) Το κινθτό (Ι) επιβραδφνεται ενώ το κινθτό (ΙΙ) επιταχφνεται
β) Με μεγαλφτερθ ταχφτθτα κατά μζτρο κινείται το κινθτό (ΙΙ)
γ) Από τθν t0  0 ζωσ τθν t  10 s μεγαλφτερο διάςτθμα διινυςε το κινθτό (Ι)
(Μονάδεσ 4)
Β) Να δικαιολογιςετε τθν επιλογι ςασ

(Μονάδεσ 8)

Β2. Ένα κινθτό κινείται και τθν t0  0 είναι ςτθ κζςθ x0  0 .Η εξίςωςθ τθσ ταχφτθτασ του είναι u  20  4t
.Η ταχφτθτα του μθδενίηεται φςτερα από διάςτθμα :
Α) Να επιλζξετε τθν ςωςτι απάντθςθ.
α) s=50m

β)s=60m

γ) s=100m
(Μονάδεσ 4)

Β) Να δικαιολογιςετε τθν επιλογι ςασ
(Μονάδεσ 9)
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ΘΕΜΑ Γ:
Σηο παπακάηυ ζσήμα θαίνεηαι η γπαθική παπάζηαζη ηασύηηηαρ σπόνος για ένα ζημειακό ανηικείμενο πος
κινείηαι πάνυ ζηον άξονα x’Ox.

α) Να πεπιγπάτεηε ηιρ κινήζειρ πος εκηελεί ηο ζημειακό ανηικείμενο ζηη σπονική διάπκεια 015s.
(Μονάδεσ 5)
β) Να ζσεδιάζεηε ηο διάγπαμμα επιηάσςνζηρ – σπόνος ζε βαθμολογημένοςρ άξονερ για ηο ζύνολο ηηρ
κίνηζηρ .
(Μονάδεσ 7)
γ) Να ςπολογίζεηε ηην μέζη ηασύηηηα ηος ζώμαηορ ζηη σπονική διάπκεια 015s
(Μονάδεσ 6)
δ) Αν ηη σπονική ζηιγμή t=0 ηο ζημειακό ανηικείμενο διέπσεηαι από ηο ζημείο Α( xA =-10m), να υπολογίςετε
τθ κζςθ του τθν χρονικι ςτιγμι 15s

(Μονάδεσ 7)

ΘΕΜΑ Δ:
Δφο κινθτά Α και Β που κινοφνται ςε ευκφγραμμο δρόμο, ζχουν εξιςώςεισ κίνθςθσ x A  2t 2 (S.I) και

xB  3t  t 2 (S.I.) αντίςτοιχα.
∆1. Να προςδιορίςετε το είδοσ τθσ κίνθςθσ κάκε κινθτοφ

(Μονάδεσ 2)

∆2. Να γραφοφν οι εξιςώςεισ ταχφτθτασ κάκε κινθτοφ

(Μονάδεσ 5)
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∆3. Να εξεταςτεί αν τα κινθτά ςυναντώνται και πότε ςυμβαίνει αυτό. Στθν περίπτωςθ ςυνάντθςθσ, να
υπολογίςετε τθ κζςθ ςυνάντθςθσ κακώσ και τθν ταχφτθτά τουσ κατά τθ ςτιγμι αυτι.
(Μονάδεσ 6)
∆4. Να χαράξετε ςε κοινό διάγραμμα τισ γραφικζσ παραςτάςεισ ταχφτθτασ – χρόνου για τα δφο κινθτά
κακώσ και κζςθσ χρόνου. Στα διαγράμματα να φαίνεται θ χρονικι ςτιγμι τθσ ςυνάντθςθσ
(Μονάδεσ 6)
Δ5. Τθν απόςταςθ των δφο κινθτών τθ χρονικι ςτιγμι που το Β ακινθτοποιείται
(Μονάδεσ 6)

Καλή Επιτυχία!!
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