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             Αξιολόγηση στα Μαθηματικά   Προσανατολισμού                                 Γ΄ Γ.Ε.Λ 

            
ΠΕΡΙΦ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ  

 
1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ   

 

 

 

 

25λεπτη ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 

στα 

 

Μαθηματικά  

1. Ένα σώμα αφήνεται να πέσει τη στιγμή t=0 από ύψος 125m. Να βρείτε: 

     α) Την χρονική στιγμή που θα πέσει στο έδαφος.                                                                 

     β) Την ταχύτητα τη στιγμή αυτή. Υπόψη (S= 2gt
2

1
, g=10m/sec

2
).                           

 

2. Ένα σώμα κινείται πάνω σε ευθεία και η θέση του κάθε χρονική στιγμή t0 (sec) δίνεται   

     από τη συνάρτηση S(t)=t
3
 –9t

2
+15t+1 (m). 

     α) Να βρείτε την ταχύτητα του σώματος κάθε χρονική στιγμή t. 

     β) Ποιες στιγμές το σώμα είναι ακίνητο; Ποια είναι η επιτάχυνση τις στιγμές αυτές;  

                       

3. Ένα ελικόπτερο πετάει πάνω από οριζόντιο έδαφος  και η απόστασή του από το έδαφος   

     δίνεται από την συνάρτηση f(t)=–t
3
+6t

2
–6t+5 όπου t σε min και το ύψος f(t) σε km. 

     α) Σε ποιό ύψος βρίσκεται αν t=0;   

     β) Σε ποιό ύψος βρίσκεται αν t=2; 

     γ) Να βρείτε την μέση ταχύτητα στο χρονικό διάστημα [1,2].          

     δ) Να βρείτε την ταχύτητα όταν t=1 min.            

     ε) Να βρείτε τον συνολικό χρόνο πτήσης του ελικοπτέρου.       

 

4. Η θέση ενός υλικού σημείου που κινείται σε κατακόρυφο άξονα δίνεται από τον τύπο   

     y(t)=3ημ2t, x[0,2π) 

    α) Να βρείτε την ταχύτητα και την επιτάχυνση του σημείου ως συνάρτηση του t. 

    β) Να δείξετε ότι η επιτάχυνση είναι ανάλογη της απομάκρυνσης y. 

    γ) Να δείξετε ότι όταν η επιτάχυνση είναι 0, το μέτρο της ταχύτητας είναι μέγιστο.               

 

 

5. Ένας ποδηλάτης Α απέχει 4 km από το σταυροδρόμι Ο και κινείται     

    προς αυτό με ταχύτητα 9 km/h. Ένας άλλος ποδηλάτης Β απέχει 3 km            

    από το Ο και απομακρύνεται από αυτό με ταχύτητα 10km/h. Η μεταξύ  

    τους απόσταση αυξάνεται ή μειώνεται;                              (1,2 km/h)                                    

 

   

6. Πάνω στις πλευρές ορθής γωνίας xΟy ολισθαίνουν τα άκρα Α και Β ενός τμήματος  

    ΑΒ=10cm. Το Β κινείται με σταθερή ταχύτητα υ=2m/sec και η θέση του δίνεται από την   

    συνάρτηση y(t)=υt, t[0,5]. 

     α) Να βρείτε το εμβαδόν Ε(t) του τριγώνου ΑΟΒ.                                        

     β) Να βρείτε τον ρυθμό μεταβολής του εμβαδού όταν ΟΑ=6cm.   

 

                                                       Εύχομαι επιτυχία στον στόχο σας!!!!!!!!!!!!!!! 
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