
ΓΙΑΓΩΝΙΜΑ Α
ου

 ΣΔΣΡΑΜΗΝΟΤ ΣΗ ΦΤΙΚΗ Α ΛΤΚΔΙΟΤ (ΟΜΑΓΑ Α) 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ:  

02/12/2014 

Θέμα Α 

Α1. Χαξαθηεξίζηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο αλ είλαη ζσζηέο (Σ), ή ιαλζαζκέλεο (Λ). 

 α. Τε ρξνληθή ζηηγκή πνπ μεθηλά έλα απηνθίλεην από ηελ εξεκία λα επηηαρύλεηαη 

επζύγξακκα θαη νκαιά ε ηαρύηεηά ηνπ είλαη κεδέλ. 

β. Τε ρξνληθή ζηηγκή πνπ μεθηλά έλα απηνθίλεην από ηελ εξεκία λα επηηαρύλεηαη 

επζύγξακκα θαη νκαιά  ε επηηάρπλζή ηνπ είλαη κεδέλ. 

γ. H ηαρύηεηα θαη ε επηηάρπλζε έρνπλ ηελ ίδηα δηεύζπλζε ζηελ επζύγξακκε θίλεζε.  

Μονάδες 10 

Α2. Να γξάςεηε ζηελ θόιια ζαο ηνλ αξηζκό ηεο εξώηεζεο θαη, δίπια, ην γξάκκα πνπ 

αληηζηνηρεί ζηε θξάζε ε νπνία ζπκπιεξώλεη ζσζηά ηελ παξαθάησ εκηηειή πξόηαζε 

Σηελ εηθόλα θαίλεηαη πσο κεηαβάιιεηαη ε ηαρύηεηα ελόο θηλεηνύ ζε ζπλάξηεζε κε ην 

ρξόλν, ζε κηα επζύγξακκε θίλεζε.  

Επνκέλσο ε θίλεζε πνπ θάλεη ην ζώκα είλαη: 

α. Επζύγξακκε νκαιή. 

β. Επζύγξακκε νκαιά επηηαρπλόκελε. 

γ. Επζύγξακκε νκαιά επηβξαδπλόκελε. 

δ. Τίπνηα από ηα παξαπάλσ.  

 

Μονάδες 10 

  

 

 

 

δ. H ηαρύηεηα θαη ε επηηάρπλζε έρνπλ πάληνηε ηελ ίδηα θνξά ζηελ επζύγξακκε 

θίλεζε. 

ε. H  μετατόπιση είναι η μεταβολή της θέσης . 



Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε 

Τα δηαζηήκαηα sΑ θαη sΒ, πνπ έρνπλ δηαλύζεη ν Αρηιιέαο θαη ε 

Μονάδες  10

Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

Μονάδες 20

ς

0

A

Β

2ς

t
1t

ς

s s    
2

s s    γ) A 2
3

s s   β) 
A

α) A

Βίθπ αληίζηνηρα, ζηε ρξνληθή δηάξθεηα 10 t , ηθαλνπνηνύλ ηε ζρέζε: 

Θέμα Β  

 

Β1. Γύν καζεηέο, ν Αρηιιέαο (Α) θαη ε Βίθπ (Β), θηλνύληαη επ-

ζύγξακκα ζε νξηδόληην δξόκν. Σην δηπιαλό δηάγξακκα θαίλεηαη 

πσο κεηαβάιιεηαη ην κέηξν ηεο ηαρύηεηάο ηνπο, ζε ζπλάξηεζε 

κε ην ρξόλν.  
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ΘΔΜΑ  Γ 

 

Σην δηάγξακκα ηνπ ζρήκαηνο θαίλεηαη 

ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο ηηκήο ηεο 

ηαρύηεηαο ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν 

γηα έλα ζώκα πνπ θηλείηαη ζε 

επζύγξακκν δξόκν.  

Γ1) Να ππνινγίζεηε ηηο επηηαρύλζεηο α1

 θαη α2  κε ηηο νπνίεο θηλείηαη ην ζώκα

 θαηά ηα ρξνληθά δηαζηήκαηα 0 s – 4 s

 θαη 8 s – 10 s αληίζηνηρα. 

Μονάδες  10 

Γ2) Να θαηαζθεπάζεηε ζε βαζκνινγεκέλνπο άμνλεο ηε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο ηηκήο ηεο 

επηηάρπλζεο κε ηελ νπνία θηλείηαη ην ζώκα  ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν, από ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s

 έωο θαη ηελ ρξνληθή ζηηγκή t = 10 s. 

Μονάδες  12 

Γ3) Να ππνινγίζεηε ηε κέζε ηαρύηεηα ηνπ ζώκαηνο θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα  0 s – 10 s 

Μονάδες 14

Γ4) Να υπολογίσετε το διάστημα που διήνησε το κινητό στο όγδοο δευτερόλεπτο της κίνησης του.



ΓΙΑΓΩΝΙΜΑ Α
ου

 ΣΔΣΡΑΜΗΝΟΤ ΣΗ ΦΤΙΚΗ Α ΛΤΚΔΙΟΤ (ΟΜΑΓΑ Β) 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ:  

02/12/2014 

Θέμα Α 

Α1. O νδεγόο ελόο απηνθηλήηνπ θξελάξεη όηαλ βιέπεη λα αλάβεη ην πνξηνθαιί θσο 

Μονάδες 10 

Α2. Να γξάςεηε ζηελ θόιια ζαο ηνλ αξηζκό ηεο εξώηεζεο θαη, δίπια, ην γξάκκα πνπ 

αληηζηνηρεί ζηε θξάζε ε νπνία ζπκπιεξώλεη ζσζηά ηελ παξαθάησ εκηηειή πξόηαζε 

Έλαο ζθηέξ θηλείηαη επζύγξακκα ζε νξηδόληηα πίζηα 

θαη  ην δηάγξακκα ηεο ζέζεο ηνπ κε ην ρξόλν 

θαίλεηαη ζηελ εηθόλα. 

Επνκέλσο : 

α. Η ηαρύηεηα ηνπ ζθηέξ απμάλεηαη. 

β. Η ηαρύηεηα ηνπ ζθηέξ κεηώλεηαη. 

γ. Η ηαρύηεηα ηνπ ζθηέξ παξακέλεη ζηαζεξή. 

                                                     δ. Η επηηάρπλζε ηνπ ζθηέξ είλαη 0. 

Μονάδες 10 

ζην ζεκαηνδόηε ελόο δξόκνπ: Πνηεο από ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο είλαη ζσζηέο;  

α. H επηηάρπλζε θαη ε ηαρύηεηα έρνπλ αληίζεηε θνξά.  

β. H επηηάρπλζε θαη ε ηαρύηεηα έρνπλ ηελ ίδηα θνξά.  

γ. H επηηάρπλζε έρεη ίδηα θνξά κε ηε κεηαβνιή ηεο ηαρύηεηαο.  

δ. H επηηάρπλζε έρεη αληίζεηε θνξά κε ηε κεηαβνιή ηεο ηαρύηεηαο. 

ε. Η μετατόπιση έχει αντίθετη φορά με την ταχύτητα.



Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε 

Τα δηαζηήκαηα sΑ θαη sΒ, πνπ έρνπλ δηαλύζεη ν Αρηιιέαο θαη ε 

Μονάδες  10

Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

Μονάδες 20

Θέμα Β  

 

Β1. Γύν καζεηέο, ν Αρηιιέαο (Α) θαη ε Βίθπ (Β), θηλνύληαη επ-

ζύγξακκα ζε νξηδόληην δξόκν. Σην δηπιαλό δηάγξακκα θαίλεηαη 

πσο κεηαβάιιεηαη ην κέηξν ηεο ηαρύηεηάο ηνπο, ζε ζπλάξηεζε 

κε ην ρξόλν.  
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Βίθπ αληίζηνηρα, ζηε ρξνληθή δηάξθεηα 10 t , ηθαλνπνηνύλ ηε ζρέζε: 
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Μονάδες 14  

ΘΔΜΑ  Γ 

 

Γύν ζώκαηα Σ1 θαη Σ2  βξίζθνληαη ζηνλ ίδην νξηδόληην 

επζύγξακκν δξόκν. Τε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 ην Σ1 

μεθηλά λα θηλείηαη από έλα ζεκείν ηνπ δξόκνπ 

θαη ηελ ίδηα ζηηγκή δηέξρεηαη από ην ίδην ζεκείν 

ην ζώκα Σ2 θηλνύκελν κε ζηαζεξή ηαρύηεηα ίζε 

κε 40 m/s, ζηελ ίδηα θαηεύζπλζε κε ην Σ1. 

Σην δηπιαλό δηάγξακκα θαίλνληαη νη γξαθηθέο 

παξαζηάζεηο ηαρύηεηαο – ρξόλνπ γηα ηα δύν απηά ζώκαηα. 

Γ1) Να περιγράψετε τα είδη των κινήσεων των 2 σωμάτων Σ1 και Σ2.  

Μονάδες 12 

Γ2) Να ππνινγίζεηε το διάστημα που έκαναν τα σώματα Σ1 και Σ2 από t=0s κέρξη ηε ρξνληθή ζηηγκή  

t=15s. 

Μονάδες  12 

Γ3) Να υπολογίσετε ηε ρξνληθή ζηηγκή t1.  

Μονάδες 12 

Γ4) Να εμεηάζεηε αλ ηα δύν ζώκαηα ζπλαληεζνύλ μαλά κεηά ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0, θαη λα ππν-

ινγίζεηε πνηα ρξνληθή ζηηγκή ζα ζπκβεί θάηη ηέηνην. 
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