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ΘΔΜΑ Α
Σηιρ ημιηελείρ πποηάζειρ 1 – 4 να επιλέξεηε ηο γπάμμα πος ανηιζηοισεί ζηη θπάζη, η οποία ηη ζςμπληπώνει
ζυζηά.
(4 x 5 = 20 Μολάδες)
Α.1. Η κνλάδα 1m/s2 δειώλεη όηη:
α) ην θηλεηό κεηαηνπίδεηαη θαηά 1m θάζε δεπηεξόιεπην.
β) ην δηάζηεκα πνπ θαιύπηεη ην θηλεηό κεηαηνπίδεηαη θαηά 1m θάζε δεπηεξόιεπην.
γ) ε ηαρύηεηα ηνπ θηλεηνύ κεηαβάιιεηαη θαηά 1m/s θάζε δεπηεξόιεπην.
δ) ε επηηάρπλζε ηνπ θηλεηνύ κεηαβάιιεηαη θαηά 1 m/s2 θάζε δεπηεξόιεπην.
Α.2. Σηελ επζύγξακκε νκαιά επηηαρπλόκελε θίλεζε ε αιγεβξηθή ηηκή ηεο επηηάρπλζεο
α) είλαη πάληα ζεηηθή
β) είλαη πάληα αξλεηηθή.
γ) έρεη ίδην πξόζεκν κε ηελ αιγεβξηθή ηηκή ηεο ηαρύηεηαο.
δ) έρεη αληίζεην πξόζεκν κε ηελ αιγεβξηθή ηηκή ηεο ηαρύηεηαο.
A.3. Από ηα παξαθάηω κεγέζε δηαλπζκαηηθό δελ είλαη:
α) ε ηαρύηεηα
β) ην δηάζηεκα
γ) ε κεηαηόπηζε
δ) ε επηηάρπλζε
A.4. Σε κία επζύγξακκε νκαιά κεηαβαιιόκελε θίλεζε ην δηάζηεκα πνπ δηαλύεη ην θηλεηό είλαη:
α) πάληνηε κεγαιύηεξν από ηελ κεηαηόπηζε ηνπ.
β) κηθξόηεξν ή ίζν από ηελ κεηαηόπηζε ηνπ
γ) κεγαιύηεξν ή ίζν από ηελ κεηαηόπηζε ηνπ
δ) πάληνηε κηθξόηεξν από ηελ κεηαηόπηζε ηνπ.
Α.5. Σηιρ παπακάηυ επυηήζειρ γπάτηε δίπλα ζε κάθε ππόηαζη Σ αν είναι ζυζηή και Λ αν είναι λανθαζμένη.

α) Τε ρξνληθή ζηηγκή πνπ μεθηλά έλα θηλεηό από ηελ εξεκία ε επηηάρπλζε ηνπ είλαη κεδέλ
β) Όηαλ δύν ζώκαηα θηλνύληαη επζύγξακκα κε ηαρύηεηεο ίζνπ κέηξνπ ε απόζηαζε κεηαμύ ηνπο
παξακέλεη ζηαζεξή.
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γ) Η θιίζε ηεο επζείαο ζε έλα δηάγξακκα ηαρύηεηαο ρξόλνπ ηζνύηαη αξηζκεηηθά κε ην ξπζκό
κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο.
δ) Τε ρξνληθή ζηηγκή πνπ έλα θηλεηό πξνζπεξλά έλα άιιν πνπ θηλνύληαη ζηελ ίδηα επζεία θαη
πξνο ηελ ίδηα θαηεύζπλζε νη ηαρύηεηεο ηνπο είλαη ίζεο.
ε) Όηαλ έλα ζώκα έρεη αξλεηηθή επηηάρπλζε εθηειεί νπωζδήπνηε επηβξαδπλόκελε θίλεζε.
(5 x 1 = 5 Μολάδες)

ΘΔΜΑ Β
Β.1. Γύν θηβώηηα Α θαη Β θηλνύληαη επζύγξακκα. Η ηηκή ηεο ηαρύηεηαο ηνπο
κεηαβάιιεηαη κε ην ρξόλν όπωο θαίλεηαη ζην δηπιαλό δηάγξακκα.

Γηα ηα κέηξα ηωλ επηηαρύλζεωλ ηνπο αΑ θαη αΒ ηζρύεη:
α. αΑ= αΒ
β. αΑ> αΒ

γ. αΑ< αΒ

Να επηιέμεηε ηε ζωζηή απάληεζε. Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.
(3+9 = 12 Μολάδες)

Β.2. Έλα θηλεηό δηέξρεηαη ηελ ρξνληθή ζηηγκή to=0 από ηελ ζέζε xo ελόο πξνζαλαηνιηζκέλνπ άμνλα x’Ox,
θηλνύκελν θαηά κήθνο ηνπ άμνλα θαη πξνο ηελ ζεηηθή ηνπ θνξά. Η εμίζωζε ζέζεο ηνπ θηλεηνύ ζε ζπλάξηεζε
κε ηνλ ρξόλν είλαη ηεο κνξθήο: x= 10 + 5t+ 2t2 (S.I.)
Η αξρηθή ζέζε xo, ε αξρηθή ηαρύηεηα uo θαη ε επηηάρπλζε ηνπ θηλεηνύ είλαη αληίζηνηρα
α. 10m, 5m/s, 2m/s2
β. 2m, 10m/s, 5m/s2
γ. 10m, 5m/s, 4m/s2
Να επηιέμεηε ηε ζωζηή απάληεζε. Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.

(3+10=13 Μολάδες)

ΘΔΜΑ Γ
Σην παξαθάηω δηάγξακκα θαίλεηαη ε γξαθηθή
παξάζηαζε ηεο θίλεζεο ελόο ζώκαηνο ζηνλ επζύγξακκν
άμνλα. Τν κέηξν ηεο επηηάρπλζεο ηνπ ζώκαηνο ζηα
ρξνληθά δηαζηήκαηα (0 - 2s) θαη (4s – 10s) είλαη ζηαζεξό.

Γ.1. Να πξνζδηνξίζεηε ην είδνο ηεο θίλεζεο ηνπ ζώκαηνο
ζε θάζε ρξνληθό δηάζηεκα.
Γ.2. Να βξείηε ηελ επηηάρπλζε ηνπ ζώκαηνο ζε θάζε ρξνληθό δηάζηεκα θαη λα θηηάμεηε ηελ γξαθηθή
παξάζηαζε επηηάρπλζεο - ρξόλνπ.
Σχολικό ζτος 2021-2022

Σελίδα 2

Γ.3. Να πξνζδηνξίζεηε ην κέηξν ηεο u1.
Γ.4. Να βξείηε ηελ κεηαηόπηζε ηνπ ζώκαηνο ζε θάζε ρξνληθό δηάζηεκα.
Γ.5. Να ππνινγίζεηε ηελ κέζε ηαρύηεηα ηνπ ζώκαηνο.
(5+6+6+5+3 Μολάδες)

ΘΔΜΑ Γ
Γύν ζώκαηα (1), (2) μεθηλνύλ λα θηλνύληαη από ηα ζεκεία Α,Β κίαο επζείαο αληίζηνηρα έρνληαο αξρηθέο
ηαρύηεηεο κέηξνπ u1= 72 km/h θαη u2=36 km/h κε αληίζεηεο θνξέο. Τα ζεκεία Α,Β απέρνπλ απόζηαζε
d=350m θαη ηα ζώκαηα πιεζηάδνπλ κεηαμύ ηνπο. Τν ζώκα (1) εθηειεί επηβξαδπλόκελε θίλεζε κε
επηβξάδπλζε κέηξνπ α= 2m/s2 θαη ην ζώκα (2) εθηειεί επηηαρπλόκελε κε ηελ ίδηα θαηά κέηξν επηηάρπλζε κε
ην (1).
Γ.1. Σε πόζν ρξόλν από ηελ ζηηγκή πνπ μεθίλεζαλ λα θηλνύληαη ζα ζηακαηήζεη ν (1) λα θηλείηαη;
Γ.2. Πνηα ζα είλαη ε ηαρύηεηα ηνπ (2) όηαλ ν (1) αθηλεηνπνηεζεί;
Γ.3. Πόζν δηάζηεκα ζα δηαλύζεη ν (1) κέρξη λα αθηλεηνπνηεζεί;
Γ.4. Πόζν δηάζηεκα ζα δηαλύζεη ν (2) ζηα 20s;
Γ.5. Θα θαηαθέξνπλ ηα ζώκαηα λα ζπλαληεζνύλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θίλεζεο ηνπο;
(5+5+5+5+5 Μολάδες)

ΚΑΛΗ ΔΠΙΤΥΦΙΑ!!
Βηβιηογραθία:
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