
  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ  Σάββατο 21 Οκτωβρίου 2017  ΘΕΜΑ Α Α1. Η ταχύτητα: α. είναι μέγεθος μονόμετρο β. έχει μονάδα μέτρησης το 1 m/s στο σύστημα μονάδων S.I. γ. είναι μέγεθος διανυσματικό δ. παραμένει σταθερή όταν το σώμα εκτελεί Ευθύγραμμη ομαλή κίνηση  Α2. Μία κίνηση χαρακτηρίζεται σαν ευθύγραμμη ομαλή όταν: α. το διάνυσμα της ταχύτητας παραμένει σταθερό β. το μέτρο της ταχύτητας παραμένει σταθερό γ. η διεύθυνση της ταχύτητας παραμένει σταθερή δ. το σώμα σε ίσους χρόνους διανύει ίσα διαστήματα.  Α3. Η ταχύτητα και η μετατόπιση στην ευθύγραμμη ομαλή κίνηση παίρνουν αρνητικές τιμές όταν: α. το σώμα κινείται προς τα δεξιά β. το σώμα κινείται προς τα αριστερά γ. το σώμα παραμένει ακίνητο  δ. η ταχύτητα του σώματος δεν παραμένει σταθερή.  Α4. Το διάστημα που διανύει ένα σώμα στην Ευθύγραμμη ομαλή κίνηση ισούται πάντα: α. με την απόλυτη τιμή της Μετατόπισής του δηλαδή S=|Δx| β. με την αλγεβρική τιμή της Μετόπισής του δηλαδή S=Δx γ. με την απόλυτη τιμή της ταχύτητας επί την αντίστοιχη χρονική διάρκεια δηλαδή S=|u|⋅ Δt. δ. με την αλγεβρική τιμή της ταχύτητας επί την αντίστοιχη χρονική διάρκεια δηλαδή S=u ⋅ Δt.  Α5. Από την κλίση της καμπύλης του διαγράμματος θέσης – χρόνου στην ευθύγραμμη ομαλή κίνηση μπορούμε να υπολογίσουμε: α. την μετατόπιση β. την ταχύτητα γ. το διάστημα που διένυσε δ. τη χρονική διάρκεια της κίνησης Μονάδες 25  



ΘΕΜΑ Β Μικρό σώμα που κινείται πάνω στον άξονα x εκτελεί ευθύγραμμη ομαλή κίνηση και τη χρονική στιγμή t1=2s βρίσκεται στη θέση x1=+6m, ενώ τη χρονική στιγμή t2=8s βρίσκεται στη θέση x2=+12m. Β1. Η ταχύτητα του σώματος ισούται με: 
α. 2m/s  β. -3m/s  γ. 1m/s  δ. 1 m/s2 . 
Β2. Η μετατόπιση του σώματος ισούται με: α. 10m   β. 5m   γ. 6m   δ. -6m.  Β3. Το διάστημα που διένυσε το σώμα ισούται με: α. 6m    β. 7m   γ. 2m   δ. 8m.  Β4. Η ταχύτητά του τη χρονική στιγμή t3=15s θα ισούται με: α. 15m/s   β. 1m/s   γ. 6m/s δ. 3m/s. Μονάδες 25  ΘΕΜΑ Γ Ένα κινητό, κινείται σε ευθεία γραμμή που ταυτίζεται με τον άξονα χ’Οχ με σταθερή ταχύτητα, μέτρου +5 m/s και τη χρονική στιγμή t0=0 περνά από τη θέση χ0= 0 m. Γ1. Ποίο είναι το είδος κίνησης του αυτοκινήτου. Μονάδες 3 Γ2. Να γράψετε την εξίσωση κίνησής του και να υπολογίσετε την θέση του την χρονική στιγμή 10 sec. Μονάδες 7 Γ3. Να βρείτε την μετατόπιση του από 4sec έως 6sec Μονάδες 7 Γ4. Να κάνετε τις γραφικές παραστάσεις u=f(t) και x=f(t) , από 0 έως 10 sec. Μονάδες 8    ΘΕΜΑ Δ Δ1. Να αποδείξετε την εξίσωση κίνησης ενός σώματος που εκτελεί ευθύγραμμη ομαλή κίνηση και να εξηγήσετε τα σύμβολά της.  Δ2. Ένα σώμα εκτελεί ευθύγραμμη ομαλή κίνηση και τη χρονική στιγμή t=0s βρίσκεται στη θέση x=10m. Εάν τη χρονική στιγμή t1=10s βρίσκεται στη θέση x1=-100m να υπολογίσετε την ταχύτητά του, την μετατόπισή του και το διάστημα που διένυσε.  Δ3. Να γράψετε την εξίσωση κίνησής του και τις γραφικές παραστάσεις ταχύτητας (u) – χρόνου (t) και θέσης (x) – χρόνου (t).  Δ4. Από τη γραφική παράσταση ταχύτητας – χρόνου επιβεβαιώστε την τιμή της μετατόπισης που υπολογίσατε στο Δ2 ερώτημα. Μονάδες 25 Καλή επιτυχία!!!  


