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   Φυσική B Γυμνασίου                       

                            Δευτέρα 03 Ιανουαρίου 2022 

 

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

Υλη:      Κεθάλαιο 2: Κινήζειρ 

Επιμέλεια διαγωνίζμαηορ:  Σπανάκη Μαπία 

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

 

 

     Θέμα Α 

Βάληε Σ δίπλα ζηην ππόηαζη πος καηά ηην γνώμη ζος είναι ζωζηή και Λ δίπλα ζε εκείνη πος 

είναι λάθορ. 

α. Τν δηάζηεκα πνπ δηαλύεη έλα θηλεηό είλαη πάληα ζεηηθόο αξηζκόο θαη ηζνύηαη κε ην κήθνο ηεο ηξνρηάο ηνπ. 

β. Σηε Φπζηθή γηα λα νξηζηεί πιήξσο ε ηαρύηεηα ρξεηάδεηαη κόλν ην κέηξν ηεο. 

γ. Η κέζε αξηζκεηηθή ηαρύηεηα δελ καο δίλεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ πξαγκαηηθή ηζηνξία ηεο θίλεζεο ελόο 

ζώκαηνο. 

δ. Έζησ  έλα ζώκα θηλείηαη ζηνλ αξλεηηθό εκηάμνλα. Τόηε ε κεηαηόπηζε ηνπ είλαη ζίγνπξα αξλεηηθή.  

ε. Επζύγξακκε είλαη ε ηξνρηά ελόο ζώκαηνο όηαλ πξαγκαηνπνηείηαη ζε επζεία γξακκή θαη κόλν ζε νξηδόληην 

επίπεδν.  

 
            (Μονάδεσ 10) 
 

     Θέμα Β 

Έλαο καζεηήο ηεο  Β γπκλαζίνπ θηλείηαη επζύγξακκα ζηνλ άμνλα ρ’ρ. Ξεθηλά από ηελ ζέζε x1= -2m, πεγαίλεη 

ζηε  ζέζε x2= -4m θαη κεηά επηζηξέθεη θαη ζηακαηά ζηε ζέζε x3= +4m. 

α. Να ππνινγίζεηο ηελ κεηαηόπηζε ηνπ καζεηή.  

β. Να ππνινγίζεηο ην ζπλνιηθό δηάζηεκα πνπ έθαλε ν καζεηήο.  

             

            (Μονάδεσ 15) 
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     Θέμα Γ 

Να κεηαηξέςεηο ηηο παξαθάησ ηαρύηεηεο ζε m/s. 

α. 72km/h 

β. 54km/h 

γ. 108km/h 

δ. 36km/h 

(Μονάδεσ 20) 

 

     Θέμα Δ 

Η απόζηαζε Αζήλα- Θεζζαινλίθε είλαη 500 km.  

Α. Μηα επηβαηηθή ακαμνζηνηρία μεθηλάεη ζηηο 09:00 από ηελ Αζήλα θαη θηάλεη ζηηο 14:00 ζηε Θεζζαινλίθε. 

Β. Έλα εκπνξηθό ηξέλν θεύγεη 09:15 από ηελ Αζήλα θαη θηάλεη 19:15 ζηε Θεζζαινλίθε.  

Να ππνινγίζεηο ηελ κέζε ηαρύηεηα θάζε ηξέλνπ.  

(Μονάδεσ 25) 

 

 

     Θέμα Ε 

Ο Γηάλλεο μεθηλά από ην ζπίηη ηνπ γηα λα πάεη ζην ζρνιείν πεξλώληαο κέζα από ην πάξθν πνπ πέθηεη 

απέλαληη. Εθεί ζπλαληά ηε Μαξία θαη ζηακαηνύλ γηα λα κηιήζνπλ ιίγν. Ξαθληθά αληηιακβάλεηαη όηη  μέραζε 

ηα θιεηδηά ηνπ θαη ηξέρεη γξήγνξα ζπίηη ηνπ λα ηα πάξεη. Σην παξαθάησ δηάγξακκα ζέζεο- ρξόλνπ θαίλεηαη ε 

θίλεζε ηνπ Γηάλλε,  

 

 

Α. Βάλε Σ δίπλα ζηη 

ππόηαζη πος θεωπείρ ζωζηή 

και Λ ζε αςηή πος θεωπείρ 

λάθορ.  

 

α. Τν ρξνληθό δηάζηεκα 0 έσο 

2,5 min  κηιάεη κε ηε Μαξία. 

β. Τν ρξνληθό δηάζηεκα 0 έσο 2,5 min  πεγαίλεη πξνο ην πάξθν. 
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γ. Η ζπλνιηθή απόζηαζε πνπ δηάλπζε ν Γηάλλεο ζην ρξνληθό δηάζηεκα 0 έσο 4 min είλαη 150 m. 

δ. Τν ρξνληθό δηάζηεκα 3 min έσο 4 min γπξίδεη γξήγνξα ζπίηη ηνπ.  

ε. Τν ρξνληθό δηάζηεκα 2,5 min έσο 3 min κηιάεη κε ηε Μαξία ζην πάξθν.  

ζη. Η κεηαηόπηζε πνπ έθαλε ν Γηάλλεο ζην ρξνληθό δηάζηεκα 0 έσο 4 min είλαη 0 κέηξα.   

 

Β. Να βπεθεί η ηασύηηηα ηος Γιάννη ζηα ππώηα 2,5 min ηηρ κίνηζηρ ηος ζε m/s 

 

 

            (Μονάδεσ 30) 

 

Απαντάμε ςε όλα τα θέματα  

Διάρκεια εξέταςησ; 2 ώρεσ 

 

 

 


