4.2 Κεθάλαιο 2: Η ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΚΙΝΗΗ

4.2.1 Eπωηήζειρ ανοικηού ηύπος

α. Eπωηήζειρ ανάπηςξηρ
1. Eμεγήζηε κε ιέμεηο ηηο έλλνηεο πνπ παξηζηάλνπλ ηα ζύκβνια ησλ κεγεζώλ ηεο αθόινπζεο εμίζσζεο θίλεζεο x = πt
2. Nα αλαπαξαζηήζεηε κε έλα δηάγξακκα, ζην νπνίν λα θαίλεηαη ε ζεκαζία ησλ ζπκβόισλ, ηελ εμίζσζε π = πo + αt.
3. Nα γξαθνύλ νη εμηζώζεηο θίλεζεο ζηελ επζύγξακκε νκαιά επηηαρπλόκελε θίλεζε θαη λα εμεγεζνύλ ηα ζύκβνια
ησλ θπζηθώλ κεγεζώλ.
4. Tν ζώκα A είλαη θύβνο ζηδήξνπ θαη δπγίδεη 10kg, ελώ ην ζώκα B είλαη θύβνο ζηδήξνπ θαη δπγίδεη 5kg. Mε ηηο
πξνηάζεηο ηεο Aξηζηνηειηθήο Φπζηθήο λα πξνβιέςεηε θαη λα εμεγήζεηε πνην ζώκα ζα θζάζεη γξεγνξόηεξα ζηε γε,
αλ αθεζνύλ θαη ηα δύν, ηαπηόρξνλα, από ην ίδην ύςνο.
5. Γύν απηνθίλεηα A θαη Γ θηλνύληαη ζε θπθιηθή πιαηεία. Tν κέηξν ηεο ηααπμάλεηαη ελώ ηνπ Γ είλαη ρξνληθά ζηαζεξό. Σην παξαπιεύξσο ζρήκα λα
απηνθίλεηα A θαη Γ ζε δύν δηαθνξεηηθά ζεκεία ηεο θπθιηθήο ηξνρηάο θαη
δηαλύζκαηα ηεο επηηάρπλζεο, ηεο θεληξνκόινπ επηηάρπλζεο θαη ηεο
λζεο. Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.
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6. Γύν όκνηα κπνπθάιηα λεξνύ, ην έλα γεκάην θαη ην άιιν άδεην, εθηεινύλ ειεύζεξε πηώζε ζην βόξεην πόιν. Tα
ζώκαηα εθθηλνύλ ηελ ίδηα ρξνληθή ζηηγκή, από ην ίδην ύςνο, θαη θνληά ζηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο. Πνην από ηα
δύν ζα θζάζεη γξεγνξόηεξα ζηελ επηθάλεηα ηεο γεο; Γηθαηνινγήζηε ηελ απάληεζή ζαο.
7. Nα πεξηγξάςεηε έλα παξάδεηγκα ζύλζεηεο θίλεζεο θαη λα πξνζδηνξίζεηε ηηο επηκέξνπο θηλήζεηο (είδνο θίλεζεο,
εμηζώζεηο δηαζηήκαηνο θαη ηαρύηεηαο).
β. Eπωηήζειρ ζύνηομηρ απάνηηζηρ
1. Kαζνξίζηε έλα ζύζηεκα αλαθνξάο, ώζηε έλα απηνθίλεην πνπ θηλείηαη επζύγξακκα θαη κε ζηαζεξή ηαρύηεηα
30Km/h σο πξνο ηε Γε: (Απαληήζηε ζε θάζε πεξίπησζε):
α. λα είλαη αθίλεην σο πξνο ην λέν ζύζηεκα αλαθνξάο......
β. λα απμεζεί ε ηαρύηεηά ηνπ ....
γ. λα κεησζεί ε ηαρύηεηά ηνπ..
δ. λα έρεη επηηάρπλζε..
2. H ηαρύηεηα ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα ζε ρξνληθό δηάζηεκα 5s απμάλεηαη από 10m/s ζε 30m/s. H κέζε
επηηάρπλζή ηνπ είλαη ....................... .......................................................
3. H ζεσξία ηνπ Aξηζηνηέιε εμεγεί πνιιά θπζηθά θαηλόκελα όπσο, π.ρ. όηαλ ζεξκαίλνπκε ην λεξό ν αηκόο αλεβαίλεη.
(α) Nα γξάςεηε κε βάζε πνηεο αξρέο, ε Aξηζηνηειηθή ζεσξία εμεγεί ηα παξαπάλσ θαηλόκελα.
(β) Nα γξάςεηε ηξία άιια θπζηθά θαηλόκελα πνπ εμεγνύληαη ζύκθσλα κε ηελ Aξηζηνηειηθή ζεσξία .
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(γ) Πνηα είλαη ηα ζηνηρεία, από ηα νπνία απνηεινύληαη ηα ζώκαηα, θαη πνηα ε θπζηθή ηνπο ζέζε, ζύκθσλα κε ηελ
Aξηζηνηειηθή ζεσξία;
4. Nα γξάςεηε ην καζεκαηηθό ηύπν πνπ νξίδεη ηε γξακκηθή ηαρύηεηα ζηελ νκαιή θπθιηθή θίλεζε θαη λα εμεγήζεηε ηα
ζύκβνια.
Δπίζεο
1. Mε βάζε ην παξαθάησ θαηλόκελν λα απαληήζεηε ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ. Τα ζεκεία ηεο έιηθαο ελόο
αλεκηζηήξα εθηειεί νκαιή θπθιηθή θίλεζε. Tν ζεκείν A βξίζθεηαη πιεζηέζηεξα ζην θέληξν πεξηζηξνθήο ηνπ
δίζθνπ από ην ζεκείν B.
α. Πνην από ηα δύν ζεκεία έρεη κεγαιύηεξε πεξίνδν θαη γηαηί.
β. Πνην από ηα δύν ζεκεία έρεη κεγαιύηεξε ζπρλόηεηα θαη γηαηί.
γ. Πνην από ηα δύν ζεκεία έρεη κεγαιύηεξε γξακκηθή ηαρύηεηα θαη γηαηί.
2. Mε βάζε ηελ πεξηγξαθή ηνπ πεηξάκαηνο ηνπ Γαιηιαίνπ κε ην θεθιηκέλν επίπεδν λα απαληήζεηε ζηηο παξαθάησ
εξσηήζεηο:
α) Πνηνο ήηαλ ν ζθνπόο ηνπ πεηξάκαηνο θαη πνηεο παξαδνρέο έθαλε ν Γαιηιαίνο γηα ηνλ έιεγρν ησλ ππνζέζεώλ ηνπ;
β) Nα πεξηγξάςεηε ζε πέληε γξακκέο ηε δηαδηθαζία ηνπ πεηξάκαηνο θαη ην είδνο ησλ κεηξήζεσλ πνπ έθαλε, θαη
γ) Nα αλαθέξεηε ηα ζπκπεξάζκαηα, ζηα νπνία θαηέιεμε.

4.2.2 Eπωηήζειρ κλειζηού ή ανηικειμενικού ηύπος

α. Eπωηήζειρ πολλαπλήρ επιλογήρ
Γιαβάζηε πποζεκηικά ηιρ παπακάηω επωηήζειρ. Bάληε ζε κύκλο ηο γπάμμα πος ανηιζηοισεί ζηη ζωζηή απάνηηζη.
1. Σηελ επζύγξακκε νκαιά επηηαρπλόκελε θίλεζε:
α. ε ηαρύηεηα είλαη ζηαζεξή.
β. ν ξπζκόο κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο είλαη ζηαζεξόο.
γ. ν ξπζκόο κεηαβνιήο ηεο ζέζεο είλαη ζηαζεξόο.
δ. ε κεηαηόπηζε είλαη αλάινγε ηνπ ρξόλνπ θίλεζεο.
2. H επηηάρπλζε ελόο θηλεηνύ εθθξάδεη ην:
α. πόζν γξήγνξα κεηαβάιιεηαη ε ζέζε ηνπ.
β. πειίθν ηεο κεηαηόπηζεο δηα ηνπ ρξόλνπ.
γ. πόζν γξήγνξα κεηαβάιιεηαη ε ηαρύηεηα.
δ. πόζν γξήγνξα θηλείηαη έλα θηλεηό.
3. Mηα δηαθνξά κεηαμύ ηαρύηεηαο θαη επηηάρπλζεο είλαη όηη:
α. ην έλα κέγεζνο είλαη κνλόκεηξν ελώ ην άιιν δηαλπζκαηηθό.
β. έρνπλ πάληα δηαθνξεηηθή θνξά.
γ. ην έλα εθθξάδεη ην πόζν γξήγνξα αιιάδεη ε ζέζε, ελώ ην άιιν, πόζν γξήγνξα αιιάδεη ε ηαρύηεηα.
δ. ε ηαρύηεηα είλαη δύλακε ελώ ε επηηάρπλζε δελ είλαη.
4. Σηελ νκαιή θπθιηθή θίλεζε:
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α.
β.
γ.
δ.

ε ηαρύηεηα είλαη ζηαζεξή.
ε επηηάρπλζε είλαη ζηαζεξή.
ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο είλαη ζηαζεξό.
δελ ππάξρεη επηηάρπλζε.

5. H γξακκηθή ηαρύηεηα ζηελ νκαιή θπθιηθή θίλεζε εθθξάδεη:
α. ην πόζν γξήγνξα δηαγξάθεηαη ην ηόμν ηνπ θύθινπ.
β. ην ίδην ην ηόμν ηνπ θύθινπ.
γ. ηε κεηαηόπηζε ηνπ θηλεηνύ.
δ. ηε γσλία πνπ δηαγξάθεηαη αλά κνλάδα ρξόλνπ.
6. Mηα δηαθνξά κεηαμύ νκαιήο θπθιηθήο θαη επζύγξακκεο νκαιήο θίλεζεο ζε ζρέζε κε ηελ ηαρύηεηα είλαη όηη:
α. ζηελ επζύγξακκε νκαιή θίλεζε ε ηαρύηεηα είλαη κνλόκεηξν, ελώ ζηελ θπθιηθή δηαλπζκαηηθό κέγεζνο.
β. ζηελ επζύγξακκε νκαιή θίλεζε ε ηαρύηεηα είλαη δηαλπζκαηηθό, ελώ ζηελ θπθιηθή κνλόκεηξν κέγεζνο.
γ. ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο ζηελ επζύγξακκε νκαιή θίλεζε παξακέλεη ζηαζεξό, ελώ ζηελ θπθιηθή κεηαβάιιεηαη.
δ. ε θαηεύζπλζε ηεο ηαρύηεηαο ζηελ επζύγξακκε νκαιή θίλεζε παξακέλεη ζηαζεξή, ελώ ζηελ θπθιηθή
κεηαβάιιεηαη.
7. H Aξηζηνηειηθή θπζηθή πεξηιακβάλεη ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο:
I. Tν πιηθό ησλ επίγεησλ ζσκάησλ πξνέξρεηαη από ηελ αλάκεημε ηεζζάξσλ ζηνηρείσλ: γεο, ύδαηνο αέξνο θαη
ππξόο.
II. Kάζε πιηθό απνηειείηαη από έλα θπξίαξρν ζηνηρείν.
III. Kάζε ζώκα έρεη ηελ ηάζε λα θηλεζεί πξνο ηε θπζηθή ηνπ ζέζε.
IV.H θπζηθή ζέζε ησλ ηεζζάξσλ ζηνηρείσλ ζε κηα ζεηξά πνπ πεγαίλεη από ςειά πξνο ρακειά ζε ζρέζε κε ηε γε
είλαη απηή πνπ αλαγξάθεηαη παξαπάλσ (πξόηαζε I).
Πνηέο από ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο είλαη απαξαίηεηεο γηα λα εξκελεπζνύλ ηα αθόινπζα θαηλόκελα: (Bάιε ζε θύθιν
ηε ζσζηή απάληεζε)
(1) Tν νηλόπλεπκα πεξηέρεη λεξό ζε κεγαιύηεξε αλαινγία από ηα άιια ζηνηρεία:
α. I
γ. II, III, IV
β. I θαη II
δ. I, III, IV
(2) O θαπλόο ηνπ ηζηγάξνπ αλεβαίλεη πξνο ηα πάλσ:
α. I, II
γ. I, II, III
β. III, IV
δ. I, II, III, IV
8. Πνην από ηα παξαθάησ θαηλόκελα δεν εξηγείηαι κε ηελ Aξηζηνηειηθή ζεσξία; (Bάιηε ζε θύθιν ην αληίζηνηρν
γξάκκα):
α. Aλ αθήζνπκε έλα θύιιν ραξηί θαη έλα δάξη από ύςνο 2m από ηελ επηθάλεηα ηεο γεο, ηόηε ην δάξη ζα πέζεη
πξώην.
β. Έλα ηζαιαθσκέλν ραξηί θζάλεη ζην έδαθνο κε κεγαιύηεξε ηαρύηεηα από έλα ίδην αηζαιάθσην ραξηί, πνπ
αθέζεθε από ην ίδην ύςνο.
γ. Έλα ειαθξύ θαη έλα βαξύ ζώκα, αλ αθεζνύλ ειεύζεξα από ην ίδην ύςνο σο πξνο ηελ επηθάλεηα ηεο γεο, ηόηε ην
βαξύηεξν ζα πέζεη γξεγνξόηεξα.
δ. Aλ αθήζνπκε έλα βόηζαιν ζηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο απηό ζα θαηαιήμεη ζην βπζό.
Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.
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9. Tν ζώκα A έρεη κεγαιύηεξε κάδα από ζώκα B. Eθόζνλ θαη ηα δύν ζώκαηα εθηεινύλ ηαπηόρξνλα πηώζε ζε θελό
αέξνο ζην βόξεην πόιν, από ην ίδην ύςνο θαη θνληά ζηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο, ηόηε θζάλνπλ ηαπηόρξνλα ζηε γε.
Bάζε πνηαο ή πνησλ πξνηάζεσλ ή ηύπσλ εμεγείηαη ην παξαπάλσ θαηλόκελν; (Bάιηε ζε θύθιν ην ή ηα απαξαίηεηα
γξάκκαηα):
α. ηα βαξύηεξα ζώκαηα πέθηνπλ γξεγνξόηεξα.
β. h = ½ gt².
γ. π = gt.
δ. ε επηηάρπλζε βαξύηεηαο εμαξηάηαη από ηε κάδα
ε. ζην θελό δελ ππάξρεη βαξύηεηα.
β. Eρωτήσεις τοσ τύποσ «Σωστό-Λάθος»
Xαπακηηπίζηε με Σ ηιρ παπακάηω πποηάζειρ, αν είναι ζωζηέρ, και με Λ, αν είναι λανθαζμένερ.
1.





Σηελ επζύγξακκε νκαιά επηηαρπλόκελε θίλεζε, ε επηηάρπλζε ηνπ θηλεηνύ
Δίλαη αλάινγε ηνπ ρξόλνπ θίλεζεο.
Δίλαη δηάθνξε ηνπ κεδελόο θαη ζηαζεξή.
Δίλαη ίζε κε κεδέλ.
Δίλαη αλάινγε πξνο ην ηεηξάγσλν ηνπ ρξόλνπ θίλεζεο.

2.






Σηελ επζύγξακκε νκαιά επηηαρπλόκελε θίλεζε:
ε ηαρύηεηα είλαη ζηαζεξή.
ε επηηάρπλζε είλαη ζηαζεξή.
ην κέηξν ηεο επηηάρπλζεο είλαη ζηαζεξό.
ν ξπζκόο κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο είλαη ζηαζεξόο.
ν ξπζκόο κεηαβνιήο ηεο ζέζεο είλαη ζηαζεξόο.
γ. Eπωηήζειρ ανηιζηοίσιζηρ

1. Xξεζηκνπνηήζηε ηα ζύκβνια A, B θαη Γ γηα λα ραξαθηεξίζεηε ηε ζρέζε κε-ηαμύ ηνπ κέηξνπ ηεο κεηαηόπηζεο θαη
ηνπ κήθνπο ηεο ηξνρηάο ζηα παξαθάησ
(1 θαη 2) θαηλόκελα
A: ε κεηαηόπηζε είλαη κηθξόηεξε από ην κήθνο ηεο ηξνρηάο.
B: ε κεηαηόπηζε είλαη ίζε κε ην κήθνο ηεο ηξνρηάο.
Γ: ε κεηαηόπηζε είλαη κεγαιύηεξε από ην κήθνο ηεο ηξνρηάο.
(1) ..... Έλα θηλεηό μεθηλά από ην ζεκείν X ηνπ ηζεκεξηλνύ θαη θηλείηαη βόξεηα γηα 1km, κεηά θηλείηαη 3km αλαηνιηθά
θαη ζηακαηάεη ζην ζεκείν Ψ.
(2) ..... Έλα θηλεηό μεθηλά από ην ζεκείν X θαη θηλείηαη επζύγξακκα κέρξη ην ζεκείν Ψ, θαηόπηλ επηζηξέθεη ζην
ζεκείν X, αθνινπζώληαο ηελ ίδηα ηξνρηά.
2. Xαξαθηεξίζηε θάζε κία από ηηο παξαθάησ παξαηεξήζεηο ή ηζρπξηζκνύο (α έσο ε), κε έλα από ηα γξάκκαηα A, B ή
Γ, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε. H ζεκαζία ησλ γξακκάησλ είλαη ε εμήο:
A: ςποζηηπίζει ηελ Aξηζηνηειηθή ζεσξία.
B: δεν ςποζηηπίζει ηελ Aξηζηνηειηθή ζεσξία.
Γ: είλαη άζσεηη κε ηε Aξηζηνηειηθή ζεσξία.
_____α. Σε θελό αέξνο έλα θηεξό θαη έλα θνκκάηη ζίδεξν πέθηνπλ ηαπηόρξνλα ζηε γε, αλ αθεζνύλ από ην ίδην ύςνο.
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_____β. Έλα δάξη ρξεηάδεηαη ηνλ ίδην ρξόλν, αλ αθεζεί ειεύζεξν από ην ίδην ύςνο λα εθηειέζεη ειεύζεξε πηώζε ζηνλ
ηζεκεξηλό θαη ζην βόξεην πόιν.
_____γ. Tα βαξύηεξα ζώκαηα πέθηνπλ γξεγνξόηεξα.
_____δ. Σηε ζειήλε έλα δάξη θαη κία ραξηνπεηζέηα ρξεηάδνληαη ηνλ ίδην ρξόλν λα θζάζνπλ ζηελ επηθάλεηα ηεο, αλ
αθεζνύλ ειεύζεξα από ην ίδην ύςνο.
_____ε. αλ αλακείμνπκε ξηλίζκαηα ζηδήξνπ θαη λεξό, ηόηε ηα ξηλίζκαηα ζα θαηαθαζίζνπλ ζηνλ ππζκέλα ηνπ δνρείνπ.
3. Σπζρεηίζηε ζπλδένληαο κε γξακκέο ηα ζηνηρεία ηεο αξηζηεξήο ζηήιεο κε απηά ηεο δεμηάο (α > 0):
π = π0 + α.t

 επζύγξακκε νκαιή θίλεζε.

x = π0t + ½ α t²

 επζύγξακκε θίλεζε ζηελ νπνία ηα δηαλύζκαηα

π = π0 - á t

 επζύγξακκε θίλεζε ζηελ νπνία ηα δηαλύζκαηα



õ0 θαη á είλαη νκόξξνπα.


x = π0t - ½ á t² õ0 θαη á είλαη
x= πt

αληίξξνπα.
4. Να βάιεηε κέζα ζηηο παξελζέζεηο πνπ ππάξρνπλ δίπια από ηα παξαθάησ δηαγξάκκαηα, ην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί
ζηελ θίλεζε πνπ εθθξάδεη ην θαζέλα.
α. επζύγξακκε νκαιή.
σ
υ
β.αθηλεζία.
γ. επζύγξακκε θίλεζε, ζηελ νπνία ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο ( )
ηνπ
θηλεηνύ
( )
απμάλεη κε ζηαζεξό ξπζκό.
t
t
δ. επζύγξακκε θίλεζε, ζηελ νπνία ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο
ηνπ
θηλεηνύ
x
σ
κεηώλεηαη κε ζηαζεξό ξπζκό.
5. H εμίζσζε θίλεζεο ζηελ επζύγξακκε νκαιή θίλεζε
Σπλδέζηε κε γξακκέο ηα ζύκβνια ηεο αξηζηεξήο ζηήιεο
ηνπο ηεο δεμηάο ζηήιεο.
x
ρξόλνο
x0
ηαρύηεηα
π
αξρηθή ζέζε
t
ζέζε
κεηαηόπηζε

( )

( )
t

t

είλαη x = x0+πt.
κε ηηο εμεγήζεηο

6. Να ζπλδέζεηε κε γξακκέο ηα ζρεδηαγξάκκαηα κε ηηο αληίζηνηρεο θηλήζεηο:

α=0

σ

επιηατσνόμενη, τωρίς αρτική ηατύηηηα

σ0 = 0

α

η ηατύηηηα μειώνεηαι

α

σ

η ηατύηηηα μένει ζηαθερή
η ηατύηηηα είναι ζσνετώς ίζη με μηδέν
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δ. Eπωηήζειρ ζςμπλήπωζηρ
Σςμπληπώζηε ηα κενά ζηιρ παπακάηω πποηάζειρ:
1. H επηηάρπλζε ελόο θηλεηνύ εθθξάδεη ην πόζν ........... κεηαβάιιεηαη ην ........... ηεο ηαρύηεηαο.
2. Έλα ζώκα εθηνμεύεηαη από ην έδαθνο θαηαθόξπθα πξνο ηα επάλσ, θηάλεη ζε ύςνο 10m θαη επηζηξέθεη ζην έδαθνο.
α. H κεηαηόπηζε ηνπ ζώκαηνο θαηά ηελ άλνδν είλαη ...........
β. Σην αλώηαην ζεκείν ηεο ηξνρηάο ηνπ ην ζώκα έρεη ηαρύηεηα ίζε κε............
γ. H νιηθή κεηαηόπηζε ηνπ ζώκαηνο είλαη ...............
δ. Όηαλ ην ζώκα θαηέξρεηαη ε θίλεζή ηνπ είλαη .............................. ........... ..
3. H κέζε ηαρύηεηα ηνπ ηαμηδηνύ ελόο απηνθηλήηνπ πνπ μεθίλεζε από ην θέληξν ηεο Aζήλαο κε πξννξηζκό ηε
Θεζζαινλίθε ήηαλ 90km/h.
α. H κέζε ηαρύηεηά ηνπ ζην θέληξν ηεο Aζήλαο ήηαλ θαη’ εθηίκεζε ............ ...............................
β. H ζηηγκηαία ηαρύηεηά ηνπ ζε θάπνην ζεκείν ηεο Eζληθήο νδνύ ήηαλ θαη’ εθηίκεζε ........... ........... ......................
γ. H ζηηγκηαία ηαρύηεηά ηνπ όηαλ έπαηξλε βελδίλε ζε θάπνην πξαηήξην θαπζίκσλ ήηαλ ........... ........... ......................
.
4. Πεηάκε κηα κπάια νξηδόληηα από ύςνο 2m.
α. O ρξόλνο πνπ ρξεηάδεηαη ε κπάια γηα λα θηάζεη ζην έδαθνο εμαξηάηαη από .............................
β. H θίλεζε ηεο κπάιαο κπνξεί λα αλαιπζεί ζε δύν θηλήζεηο. Tν είδνο ηεο νξηδόληηαο θίλεζεο είλαη
........................................ θαη ην είδνο ηεο θαηαθόξπθεο είλαη ..........................
γ. H ηαρύηεηα ζηελ νξηδόληηα θίλεζε είλαη ........................ θαη ε αξρηθή ηαρύηεηα ζηελ θαηαθόξπθε θίλεζε είλαη
.......................
5. H θίλεζε ελόο απηνθηλήηνπ πεξηγξάθεηαη από ηελ παξαθάησ γξαθηθή παξάζηαζε ηαρύηεηαο - ρξόλνπ:

σ(m/s)

10
0

t(s)

α. Tν είδνο ηεο θίλεζεο είλαη .................................................................. ............................................
β. H αξρηθή ηαρύηεηα ηνπ απηνθηλήηνπ είλαη .................................................
γ. H θιίζε ηεο επζείαο εθθξάδεη ............................................................... ..................................
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4.2.3 Eπωηήζειρ ζςνδςαζμού ανοικηού και κλειζηού ηύπος

1. Έλα απηνθίλεην X θηλείηαη επζύγξακκα θαη κε ζηαζεξή ηαρύηεηα 50km/h σο πξνο ηε Γε από ην ζεκείν A πξνο ην
ζεκείν B, όπσο δείρλεη ην ζρήκα. Nα απαληεζνύλ νη εξσηήζεηο (α) θαη (β).
Α

Β

+
50 Km/h

×





2.

(α)
Aλ επηιέμσ σο ζύζηεκα
αλαθνξάο έλα άιιν απηνθίλεην Y πνπ θηλείηαη από ην A πξνο ην B κε ηαρύηεηα 60km/h σο πξνο ηε Γε, ηόηε:
(Xαξαθηεξίζηε κε Σ ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο, αλ είλαη ζσζηέο, θαη κε Λ, αλ είλαη ιαλζαζκέλεο).
Tν απηνθίλεην X είλαη αθίλεην
Tν απηνθίλεην X έρεη ηαρύηεηα κε κέηξν 110km/h
Tν απηνθίλεην X έρεη ηαρύηεηα κε κέηξν 10km/h
(β) Aλ επηιέμσ σο ζύζηεκα αλαθνξάο έλα άιιν απηνθίλεην Y, πνπ θηλείηαη από ην B πξνο ην A κε ηαρύηεηα 30km/h
σο πξνο ηε Γε, λα ππνινγηζζεί ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο ηνπ απηνθηλήηνπ X.
Mε βάζε ηελ παξαθάησ γξαθηθή παξάζηαζε ζέζεο - ρξόλνπ ζε επζύγξακκε θίλεζε λα απαληήζεηε ζηηο παξαθάησ
εξσηήζεηο:
x (Km)
150
100
50

1

2

3

4

5

6

7

8

t (h)

(α) Πνηα είλαη ε κέζε ηαρύηεηα ηνπ θηλεηνύ ζε όιε ηε δηαδξνκή;
(β) Tν θηλεηό θηλήζεθε πην γξήγνξα θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα:
(Bάιηε ζε θύθιν ην γξάκκα κε ηε ζσζηή απάληεζε)
α. 0-1h
β. 2-3h
γ. 6-7h
Γηθαηνινγήζηε ηελ απάληεζή ζαο .............................................................
(γ) H ζηηγκηαία ηαρύηεηά ηνπ ηε ρξνληθή ζηηγκή 0.3s είλαη:
α. 50m/s
β. 1/50km/h
γ. 50km/h
δ. ηίπνηα από ηα παξαπάλσ
3. Mε βάζε ηνλ παξαθάησ πίλαθα κεηξήζεσλ:

σ (m/s)

t (s)

0

0

1

4.9

3

15

4

20.1

(α) Nα γίλεη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηαρύηεηαο - ρξόλνπ
(β) H θίλεζε είλαη: (Bάιηε ζε θύθιν ην γξάκκα ηεο ζσζηήο απάληεζεο)
α. επζύγξακκε νκαιή.
β. νκαιά επηηαρπλόκελε.
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Γηθαηνινγήζηε ηελ απάληεζή ζαο.
(γ) H αξρηθή ηαρύηεηα ηνπ θηλεηνύ είλαη ............................. m/s
4. Γύν απηνθίλεηα A θαη B απέρνπλ 800m θαη θηλνύληαη κε αληίζεηε θνξά ζηελ ίδηα επζεία. Tν A θηλείηαη κε ζηαζεξή
ηαρύηεηα 30m/s θαη ην B μεθηλά από ηελ εξεκία κε ζηαζεξή επηηάρπλζε 10m/s². Nα απαληήζεηε ζηηο παξαθάησ
εξσηήζεηο:
(α) Σπλδέζηε κε γξακκέο ηα ζηνηρεία ηεο αξηζηεξήο ζηήιεο κε απηά πνπ αληηζηνηρνύλ ζηε δεμηά ζηήιε
Aπηνθίλεην A
Eπζύγξακκε νκαιά επηηαρπλόκελε θίλεζε
Aπηνθίλεην B
Eπζύγξακκε νκαιά επηβξαδπλόκελε θίλεζε
Eπζύγξακκε νκαιή θίλεζε
(β) H ρξνληθή δηάξθεηα θίλεζεο ησλ δύν απηνθηλήησλ κέρξη λα ζπλαληεζνύλ είλαη ε ίδηα; Να δηθαηνινγήζεηε ηελ
απάληεζή ζαο.
(γ) Tν άζξνηζκα ησλ δηαζηεκάησλ ησλ δύν απηνθηλήησλ είλαη ίζν κε ...m
(δ) O ρξόλνο ζπλάληεζεο ησλ δύν απηνθηλήησλ είλαη: (Bάιηε ζε θύθιν ην γξάκκα κε ηε ζσζηή απάληεζε).
α. 26,6s
β. 80s
γ. 40s
δ. 10s
(ε) Nα ππνινγηζζεί ην ζεκείν ζπλάληεζεο ησλ δύν απηνθηλήησλ.
5. Aπηνθίλεην μεθηλά από ηελ εξεκία θαη θηλείηαη κε επζύγξακκε νκαιά επηηαρπλόκελε θίλεζε. Σην ηξηαθνζηό
δεπηεξόιεπην ηεο θίλεζήο ηνπ ν νδεγόο δηαπηζηώλεη όηη ε ηαρύηεηά ηνπ είλαη 72km/h θαη δηαηεξεί ηελ ηαρύηεηα ηνπ
απηνθηλήηνπ ζηαζεξή γηα ηα επόκελα δύν ιεπηά, όηαλ αληηιακβάλεηαη θάπνην εκπόδην θαη επηβξαδύλεη νκαιά ην
απηνθίλεην, πνπ ζηακαηάεη κεηά από 5s.
α. Πόζα θαη πνηα είδε θηλήζεσλ εθηέιεζε ην απηνθίλεην; Να δηθαηνινγήζεηε ηηο απαληήζεηο ζαο.
β. Nα βξεζεί ε ζπλνιηθή κεηαηόπηζε ηνπ απηνθηλήηνπ.
γ. Nα γίλνπλ, γηα νιόθιεξε ηελ θίλεζε, νη γξαθηθέο παξαζηάζεηο κεηαηόπηζεο - ρξόλνπ, ηαρύηεηαο - ρξόλνπ θαη
επηηάρπλζεο - ρξόλνπ.

6. Έλαο Αζηξνλαύηεο επηρεηξεί λα κεηξήζεη ηελ επηηάρπλζε βαξύηεηαο ζε θάπνην άιιν πιαλήηε αλάινγνπ ζρήκαηνο
κε ηε Γε αιιά ρσξίο αηκόζθαηξα. Γηα ην ζθνπό απηό άθεζε λα πέζεη θάπνην αληηθείκελν θαη κεηξνύζε ηελ
απόζηαζε, ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν θαζόδνπ ηνπ αληηθεηκέλνπ. O πίλαθαο δείρλεη ηα απνηειέζκαηα ησλ
κεηξήζεσλ πνπ έθαλε.
Υπόνορ (s)

Απόζηαζη (m)

0.0

0.00

0.5

0.54

1.0

2.15

1.5

4.84

2.0

8.60

(α) Nα ππνινγηζζεί ε επηηάρπλζε βαξύηεηαο ................................................
(β) Nα γίλεη ζηνπο παξαθάησ άμνλεο ε γξαθηθή παξάζηαζε απόζηαζεο - ρξόλνπ ζην ηεηξάγσλν θαη λα ζπκπεξάλεηε
ηε ζρέζε ηνπο.
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s

t2

(γ) Aλ θάπνην αληίζηνηρν πείξακα γηλόηαλ ζηε Γε κε ηα ίδηα όξγαλα κέηξεζεο ζα ήηαλ ιηγόηεξν αθξηβέο; Να
δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.
(δ) Aιιάδεη ε ηηκή ηεο επηηάρπλζεο ηεο βαξύηεηαο ζε δηαθνξεηηθά ζεκεία απηνύ ηνπ πιαλήηε;
Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο .....................................................
.....................................................................................................................
7. Πνην από ηα παξαθάησ θαηλόκελα πξνζεγγίδεη πεξηζζόηεξν ηελ νκαιή θπθιηθή θίλεζε; (Bάιηε ζε θύθιν ην γξάκκα
κε ηε ζσζηή απάληεζε)
α. H πεξηζηξνθή ηεο Γεο γύξσ από ηνλ ήιην.
β. H θίλεζε ελόο ζεκείνπ ηνπ δίζθνπ ελόο πηθάπ πνπ πεξηζηξέθεηαη.
γ. H θίλεζε ελόο εθθξεκνύο.
δ. H θίλεζε ελόο δξνκέα ζην ζηίβν ελόο γεπέδνπ.
Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο..........................................................
8. O έιηθαο ελόο αλεκηζηήξα εθηειεί νκαιή θπθιηθή θίλεζε. Tν ζεκείν A βξίζθεηαη πιεζηέζηεξα ζην θέληξν
πεξηζηξνθήο ηνπ έιηθα απ’ ό,ηη ην ζεκείν B θαη έρεη ζπρλόηεηα 20Hz. H ζπρλόηεηα ηνπ ζεκείνπ B είλαη:
α. κηθξόηεξε από 20Hz
β. ίζε κε 20Hz
γ. κεγαιύηεξε από 20Hz
Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο..........................................................
9 Γύν δξνκείο, A θαη Γ δηέξρνληαη ηαπηόρξνλα από ην
ζεκείν Σ ελόο θπθιηθνύ ζηίβνπ αληίζηνηρα. O A θηλείηαη
κε ηαρύηεηα 2m/s θαη θαηεύζπλζε πξνο ην ζεκείν Τ,
Σ ζηνλ θύθιν, ελώ ν B θηλείηαη νκαιά θπθιηθά κε
ζεσξήζεηε όηη ν ζηίβνο έρεη αθηίλα 20m. Mε βάζε ηα
απαληήζεηε ζηηο παξαθάησ εξσηήζεηο:

θέληξν θαη από έλα
επζύγξακκα νκαιά
αληηδηακεηξηθό ηνπ
ηαρύηεηα 5m/s. Να
παξαπάλσ
λα

Ô
õÁ

(α)
Bάιηε ζε θύθιν ηε ζσζηή πξόηαζε:
α. O δξνκέαο A έρεη επηηάρπλζε.
Ó
β. O δξνκέαο Γ έρεη επηηάρπλζε.
γ. Kαη νη δύν δξνκείο έρνπλ επηηάρπλζε.
δ. Kαλείο δξνκέαο δελ έρεη επηηάρπλζε.
Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο..........................................................
(β) Nα εμεηάζεηε αλ νη δξνκείο ζα ζπλαληεζνύλ ζην ζεκείν Τ.

õÄ

10. Kάπνηα κνηνζηθιέηα θηλείηαη ζε επζεία AB, κήθνπο 50m κε ζηαζεξή ηαρύηεηα 72km/h. Eηζέξρεηαη ζε θπθιηθή
πιαηεία αθηίλαο 20m κε ηαρύηεηα ίδηνπ κέηξνπ θαη εθηειεί δύν πιήξεηο ζηξνθέο.
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Α

B

Aπαληήζηε ζηα αθόινπζα εξσηήκαηα:
(α) H επηηάρπλζε ηεο κνηνζηθιέηαο θαηά ηε δηάξθεηα όιεο ηεο θίλεζεο είλαη κεδέλ; Γηθαηνινγήζηε ηελ απάληεζή
ζαο .................................................
(β) Πνηνο είλαη ν ζπλνιηθόο ρξόλνο θίλεζεο ηεο κνηνζηθιέηαο .............
(γ) Aλ θαηά ηελ είζνδν ηεο κνηνζηθιέηαο ζηελ θπθιηθή πιαηεία ν νδεγόο αξρίδεη λα απμάλεη ην κέηξν ηεο ηαρύηεηάο
ηνπ, λα ζρεδηαζζεί ην δηάλπζκα ηεο επηηάρπλζεο ζε κηα ηπραία ζέζε πάλσ ζηελ θπθιηθή ηξνρηά.
11. Δίζαζηε κέζα ζε θάπνην ιεσθνξείν πνπ θηλείηαη επζύγξακκα θαη νκαιά κε ηαρύηεηα 20m/s. Σε θάπνηα ρξνληθή
ζηηγκή αθήλεηε λα πέζεη έλα λόκηζκα από ύςνο 1,5m από ην δάπεδν ηνπ ιεσθνξείνπ.
(α) Πνηα ζα είλαη ε ηξνρηά ηνπ θέξκαηνο ζε ζρέζε κε ην ιεσθνξείν;
(β) Πνηα ε ηξνρηά ηνπ θέξκαηνο ζε ζρέζε κε ηε Γε;
(γ) H θίλεζε ηνπ θέξκαηνο είλαη απιή ή ζύλζεηε, αλάινγα κε ην ζύζηεκα πνπ επηιέγνπκε γηα λα κειεηήζνπκε ηελ
θίλεζή ηνπ;
(δ) O ρξόλνο πηώζεο ηνπ θέξκαηνο είλαη:
(Bάληε ζε κύκλο ηη ζωζηή απάνηηζη).
α. κεγαιύηεξνο, όηαλ ζύζηεκα αλαθνξάο είλαη ε Γε.
β. κεγαιύηεξνο, όηαλ ζύζηεκα αλαθνξάο είλαη ην ιεσθνξείν.
γ. ίδηνο θαη ζηα δύν ζπζηήκαηα αλαθνξάο.
Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο..........................................................
(ε) Yπνινγίζηε ην βειελεθέο ηνπ θέξκαηνο, όηαλ ην ζύζηεκα αλαθνξάο είλαη ε Γε (g = 10 m/s2).
12. Mία κπάια εθηνμεύεηαη από ηελ ηαξάηζα ελόο θηηξίνπ κε νξηδόληηα ηαρύηεηα 10m/s κε θαηεύζπλζε θάπνην άιιν
θηίξην πνπ απέρεη 25m. Nα απαληεζνύλ νη παξαθάησ εξσηήζεηο:
(α) Mπνξεί ε θίλεζε ηεο κπάιαο λα αλαιπζεί ζε επηκέξνπο θηλήζεηο;
Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο..........................................................
(β) Πόζν ρξόλν ζα ρξεηαζηεί ε κπάια λα ρηππήζεη ην θηίξην;
(γ) Aλ ε ηαξάηζα έρεη ύςνο 20m, πνηα ε ειάρηζηε ηαρύηεηα, κε ηελ νπνία πξέπεη λα βιεζεί ε κπάια γηα λα ρηππήζεη
ην θηίξην; (g = 10 m/s2).
13. Σηελ θνξπθή ηνπ πύξγνπ ηνπ Άηθει ππάξρεη έλα όπιν ην νπνίν ππξνβνιεί νξηδόληηα. Kαηά ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ
ην βιήκα θεύγεη από ην όπιν, έλα ίδην βιήκα αθήλεηαη ειεύζεξν λα πέζεη θαηαθόξπθα πξνο ηε Γε, ρσξίο αξρηθή
ηαρύηεηα. Nα απαληεζνύλ νη παξαθάησ εξσηήζεηο:
(α) Oη θηλήζεηο θαη ησλ δύν βιεκάησλ κπνξνύλ λα αλαιπζνύλ ζε απινύζηεξεο; Γηθαηνινγήζηε ηελ απάληεζή ζαο.
(β) Πνην βιήκα ζα θζάζεη πξώην ζηε γε; Γηθαηνινγήζηε ηελ απάληεζή ζαο.
(γ) Πνην από ηα δύν βιήκαηα έρεη κεγαιύηεξε επηηάρπλζε; Γηθαηνινγήζηε ηελ απάληεζή ζαο.
14. Έλα βνκβαξδηζηηθό αεξνπιάλν πεηάεη επζύγξακκα θαη νξηδόληηα κε ζηαζεξή ηαρύηεηα 50m/s ζε ύςνο 300m θαη ζε
θάπνηα ρξνληθή ζηηγκή αθήλεη κία βόκβα. Aπαληήζηε ζηα παξαθάησ εξσηήκαηα, αγλνώληαο ηελ αληίζηαζε ηνπ
αέξα.
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(α) Σε πόζν ρξόλν ε βόκβα ζα θζάζεη ζην έδαθνο;
(β) Πνύ πξέπεη λα βξίζθεηαη θάπνηνο ζηόρνο, ώζηε λα ρηππεζεί από ηε βόκβα;
(γ) Πνηα ζα είλαη ε ηαρύηεηα ηεο βόκβαο, όηαλ ζα θζάζεη ην έδαθνο;
(g = 10 m/s2).

15. Aπό έλα ζεκείν ηνπ θεθιηκέλνπ επηπέδνπ ηνπ ζρήκαηνο αθήλνπκε λα θπιήζεη κία κπίιηα. H κπίιηα θηλείηαη κέρξη ην
ζεκείν B πάλσ ζην νξηδόληην ηξαπέδη θαη ρηππάεη ην πάησκα ζην ζεκείν Γ. Tν ύςνο ηνπ ηξαπεδηνύ θαη ηε δηαδξνκή
AB ηα κεηξάκε κε κεηξνηαηλία θαη ηα βξίζθνπκε 1,25m θαη 2m, αληίζηνηρα. O ρξόλνο θίλεζεο ζηε δηαδξνκή ΑΒ
είλαη 2s. Aπαληήζηε ζηηο παξαθάησ εξσηήζεηο, ππνζέηνληαο όηη νη ηξηβέο θαη ε αληίζηαζε ηνπ αέξα είλαη ακειεηέεο
(g = 10m/s²).

Β

Α

Γ
(α) Πνηα είδε θηλήζεσλ εθηειεί ε κπίιηα από ην A κέρξη ην Γ θαη πνηεο νη αληίζηνηρεο εμηζώζεηο θίλεζεο;
(β) H ηαρύηεηα ηεο κπίιηαο ζηα ζεκεία A θαη B είλαη ε ίδηα; Γηθαηνινγήζηε ηελ απάληεζή ζαο.
(γ) Πνηα ε ηαρύηεηα πξόζθξνπζεο ηεο κπίιηαο κε ην έδαθνο (κέηξν, δηεύζπλζε);
(δ) Nα πξνηείλεηε ηξόπνπο γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ ζθαικάησλ θαηά ηε κέηξεζε ησλ κεθώλ θαη ηνπ ρξόλνπ
Επωηήζειρ Επμηνεςηικού - Παπαζηαηικού ηύπος πολλών μοπθών και ζηόσων

4.2.4

1. Mε βάζε ηελ παξαθάησ γξαθηθή παξάζηαζε ηαρύηεηαο - ρξόλνπ ελόο απηόθηλήηνπ ζε επζύγξακκε θίλεζε,λα
απαληήζεηε ζηηο παξαθάησ εξσηήζεηο:
σ (m/s)
10
8
6
4
2
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

t (s)

(α)

Πνηα

είλαη

ε

επηηάρπλζε

ηνπ

απηνθηλήηνπ ζην δηάζηεκα 0-2s;
(β) Kαηά ηε ρξνληθή ζηηγκή 1s ε ηαρύηεηα ηνπ απηνθηλήηνπ είλαη:
α. 7m/s
β. 6m/s
γ. 7,5m/s
δ. 8m/s
(γ) Xαξαθηεξίζηε κε Σ ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο, αλ είλαη ζσζηέο, θαη κε Λ, αλ είλαη ιαλζαζκέλεο.
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 Σην δηάζηεκα 0-2s:
 ε θίλεζε ηνπ απηνθηλήηνπ είλαη επζύγξακκε νκαιή.
 ην απηνθίλεην έρεη αξρηθή ηαρύηεηα.
 Σην δηάζηεκα 2-4s:
 ην απηνθίλεην είλαη αθίλεην.
 ε ηαρύηεηα είλαη ζηαζεξή.
 Σην δηάζηεκα 4-10s:
 ε θίλεζή ηνπ είλαη επηβξαδπλόκελε .
 ην απηνθίλεην επηζηξέθεη ζηελ αξρηθή ηνπ ζέζε.

(δ) Σπζρεηίζηε ηνπο ρξόλνπο ηεο αξηζηεξήο ζηήιεο κε ηηο ηαρύηεηεο ηεο δεμηάο κε γξακκέο:
t(s)
0
2,5
10

ς(m/s)
10
5
0
7,5

4.2.5 Eπωηήζειρ πος ανισνεύοςν ηιρ εναλλακηικέρ ιδέερ ηων μαθηηών

1. Xαξαθηεξίζηε κε Σ ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο, αλ είλαη ζσζηέο, θαη κε Λ, αλ είλαη ιαλζαζκέλεο.
 H επηηάρπλζε θαη ε ηαρύηεηα ζηελ επζύγξακκε θίλεζε έρνπλ ηελ ίδηα δηεύζπλζε.
 H επηηάρπλζε θαη ε ηαρύηεηα ζηελ θπθιηθή θίλεζε έρνπλ ηελ ίδηα δηεύζπλζε.
 H επηηάρπλζε θαη ε ηαρύηεηα έρνπλ πάληνηε ηελ ίδηα θνξά.
 H επηηάρπλζε εθθξάδεη ην πόζν γξήγνξα αιιάδεη ε ηαρύηεηα.
 Tε ρξνληθή ζηηγκή πνπ μεθηλά έλα θηλεηό ε ηαρύηεηά ηνπ είλαη κεδέλ.
 Όηαλ μεθηλά έλα θηλεηό ε επηηάρπλζή ηνπ είλαη κεδέλ.
2. H επηηάρπλζε θαη ε ηαρύηεηα έρνπλ πάληνηε ηελ ίδηα θνξά; Γηθαηνινγήζηε ηελ απάληεζή ζαο.
3. Έλα απηνθίλεην θηλείηαη επζύγξακκα κε ζηαζεξή ηαρύηεηα. Σε θάπνηα ρξνληθή ζηηγκή ν νδεγόο θξελάξεη γηα λα
ζηακαηήζεη ην απηνθίλεην.
(Bάληε ένα ζηαςπό ζηη ζωζηή απάνηηζη)
α. H επηηάρπλζε θαη ε ηαρύηεηα έρνπλ ηελ ίδηα θνξά.
β. H επηηάρπλζε θαη ε ηαρύηεηα έρνπλ αληίζεηε θνξά.
Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο..........................................................
4. Έλα απηνθίλεην θηλείηαη ζε ζηξνθή ελόο δξόκνπ κε ηαρύηεηα κέηξνπ 30km/h. H επηηάρπλζή ηνπ είλαη: (Eπιλέξηε ηη
ζωζηή απάνηηζη)
α. κεδέλ.
β. δηάθνξε ηνπ κεδελόο.
Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο..........................................................
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5. Πεηάκε θαηαθόξπθα έλα ζώκα πξνο ηα πάλσ θαη ζεσξνύκε ηξία ζηάδηα απηήο ηεο θίλεζεο: όηαλ αλεβαίλεη, όηαλ
βξίζθεηαη ζην αλώηαην ζεκείν θαη όηαλ θαηέξρεηαη. Nα ζρεδηάζεηε ηα δηαλύζκαηα ηεο επηηάρπλζεο θαη ηεο
ηαρύηεηαο ηνπ ζώκαηνο ζε θάζε πεξίπησζε,αγλνώληαο ηηο αληηζηάζεηο.

Eπιθάνεια Γης
ηο ζώμα
ανέρτεηαι

ηο ζώμα
ζηο ανώηαηο ζημείο

ηο ζώμα
καηέρτεηαι

6. Πεηάκε έλα ζώκα πξνο ηα πάλσ θαη ζεσξνύκε όηη ε θίλεζε ηνπ γίλεηαη ζε ηξία ζηάδηα, όηαλ αλεβαίλεη, όηαλ
βξίζθεηαη ζην αλώηαην ζεκείν ηνπ θαη όηαλ θαηέξρεηαη. Bάιηε ζε θύθιν ην θαηάιιειν γξάκκα ζε θάζε πεξίπησζε,
αγλνώληαο ηηο αληηζηάζεηο.
 Όηαλ αλέξρεηαη ε επηηάρπλζε είλαη:
α. πξνο ηα πάλσ.
β. πξνο ηα θάησ.
γ. κεδέλ.
 Όηαλ βξίζθεηαη ζην αλώηαην ζεκείν ε επηηάρπλζε είλαη:
α. πξνο ηα πάλσ.
β. πξνο ηα θάησ.
γ. κεδέλ.
 Όηαλ θαηέξρεηαη ε επηηάρπλζε είλαη:
α. πξνο ηα πάλσ.
β. πξνο ηα θάησ.
γ. κεδέλ.
7. Πεηάκε έλα ζώκα θαηαθόξπθα πξνο ηα πάλσ. Nα ζρεδηάζεηε θαη λα πξνζδηνξίζεηε ηε δύλακε ή ηηο δπλάκεηο πνπ
αζθνύληαη πάλσ ζην ζώκα ζε θάπνην ζεκείν ηεο ηξνρηάο ηνπ, όηαλ ην ζώκα: α) αλεβαίλεη β) θαηεβαίλεη θαη γ)
βξίζθεηαη ζην αλώηαην ζεκείν. (Θεσξήζηε πσο δελ ππάξρεη αληίζηαζε ηνπ αέξα).

Eπιθάνεια Γης
Άνοδος

Κάθοδος

Ανώηαηο ζημείο

8. Σε πνηα από ηηο παξαθάησ θηλήζεηο ηζρύεη ε πξόηαζε: ε επηηάρπλζε θαη ε ηαρύηεηα έρνπλ ηελ ίδηα δηεύζπλζε.
(Bάιηε ζε θύθιν ην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζσζηή απάληεζε).
α. Σηελ επζύγξακκε νκαιά επηηαρπλόκελε.
β. Σηελ επζύγξακκε νκαιά επηβξαδπλόκελε.
γ. Σηελ νκαιή θπθιηθή.
δ. Σηελ επζύγξακκε νκαιή θίλεζε.
9. Σπκπιεξώζηε ηα θελά ζηελ παξαθάησ πξόηαζε:
Σηελ νκαιή θπθιηθή θίλεζε ε ηαρύηεηα θαη ε επηηάρπλζε έρνπλ ................... δηεύζπλζε
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4.2.6 Kπιηήπια αξιολόγηζηρ

Σηηο ζειίδεο πνπ αθνινπζνύλ πεξηιακβάλνληαη κεξηθά ελδεηθηηθά παξαδείγκαηα θξηηεξίσλ (ηεζη) ζύληνκεο θαη
σξηαίαο δηάξθεηαο. Γηα ηε ζύλζεζή ηνπο ρξεζηκνπνηήζεθαλ κεξηθέο από ηηο εξσηήζεηο πνπ πξναλαθέξζεθαλ, ζηηο
νπνίεο πξνζηέζεθαλ θαη λέεο. Tα παξαδείγκαηα απηά πξνηείλνληαη σο δείγκαηα ζηνλ εθπαηδεπηηθό, ν νπνίνο θαιείηαη
λα εθπνλήζεη ηα δηθά ηνπ κέζα αμηνιόγεζεο, ιακβάλνληαο ππόςε ηνλ ηξόπν δηδαζθαιίαο ηνπ θαη ηηο ηδηαηηεξόηεηεο
πνπ επηθξαηνύλ ζην ηκήκα ηνπ.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ ΩΡΙΑΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
A. TOIXEIA KPITHPIOY
Aνηικείμενο εξέηαζηρ: Eπζύγξακκε θίλεζε
Xπόνορ: 45 ιεπηά (θαηά πξνζέγγηζε)
ηόσοι πος αξιολογούνηαι: Aλάθιεζε πιεξνθνξηώλ, θαηαλόεζε, εθαξκνγή, εξκελεία γξαθηθώλ παξαζηάζεσλ θαη
πηλάθσλ.
Πποηεινόμενη μοπιοδόηηζη
Oη εξσηήζεηο 1, 2, 7 βαζκνινγνύληαη κε 1 κνλάδα.
Oη εξσηήζεηο 3, 4, 5, 8 βαζκνινγνύληαη κε 2 κνλάδεο.
Oη εξσηήζεηο 6, 9, 10 βαζκνινγνύληαη κε 3 κνλάδεο.
B. OΔHΓIE ΓIA TOY MAΘHTE
1. Σηηο εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο ζα βάδεηε ζε θύθιν ηε ζσζηή απάληεζε, όπσο ζην αθόινπζν παξάδεηγκα:
Σην ειηαθό καο ζύζηεκα ζεσξνύκε:
α. ηε Γε αθίλεηε.
β. ηνλ Ήιην αθίλεην.
γ. ηε Σειήλε αθίλεηε.
δ.ηίπνηα από ηα παξαπάλσ.
2. Σηηο εξσηήζεηο ηνπ ηύπνπ: Σσζηό - Λάζνο, ζα γξάθεηε ην Σ ζην ηεηξάγσλν πνπ βξίζθεηαη ζηελ αξρή ηεο πξόηαζεο,
αλ θξίλεηε όηη απηή είλαη ζσζηή (Σ) ή ην Λ, αλ είλαη ιαλζαζκέλε (Λ).
Γηα παξάδεηγκα:
Σ Σην ειηαθό καο ζύζηεκα ν Ήιηνο ζεσξείηαη αθίλεηνο.
3. Σηηο εξσηήζεηο ζπκπιήξσζεο, ζα γξάθεηε ζην θελό δηάζηεκα ηε ζσζηή ιέμε, όπσο ζην αθόινπζν παξάδεηγκα:
Eξώηεζε: Σην ειηαθό καο ζύζηεκα ........................ ζεσξείηαη αθίλεηνο.
Aπάληεζε: Σην ειηαθό καο ζύζηεκα ν Ήιηνο ζεσξείηαη αθίλεηνο.
4. Σε εξσηήζεηο αληηζηνίρηζεο ζα ζπλδέεηε κε γξακκέο ηα ζηνηρεία ηεο αξηζηεξήο ζηήιεο κε απηά ηεο δεμηάο:
23

5

5+3
7-2

8
6
10
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Γ. KPITHPIO AΞIOΛOΓHH - EYΘYΓPAMMH KINHH
A. TOIXEIA KPITHPIOY
Eπώλπκν: ........................................ Όλνκα: ..................................................
Tάμε: .................... Tκήκα: ........... Mάζεκα: .........................
Hκεξνκελία: .....................................
B. EΡΩΣΗΕΙ
Β.1. Πολλαπλήρ επιλογήρ
1. H επηηάρπλζε ελόο θηλεηνύ εθθξάδεη ην:
α. πόζν γξήγνξα κεηαβάιιεηαη ε ζέζε ηνπ.
β. πειίθν ηνπ δηαζηήκαηνο δηα ηνπ ρξόλνπ.
γ. πόζν γξήγνξα κεηαβάιιεηαη ε ηαρύηεηα.
δ. πόζν γξήγνξα θηλείηαη έλα θηλεηό.
2. Σηελ επζύγξακκε νκαιά επηηαρπλόκελε θίλεζε:
α. ε ηαρύηεηα είλαη ζηαζεξή.
β. ν ξπζκόο κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο είλαη ζηαζεξόο.
γ. ν ξπζκόο κεηαβνιήο ηνπ δηαζηήκαηνο είλαη ζηαζεξόο.
δ. ε επηηάρπλζε κεηαβάιιεηαη κε ζηαζεξό ξπζκό.
3. Mία από ηηο δηαθνξέο κεηαμύ ηαρύηεηαο θαη επηηάρπλζεο είλαη όηη:
α. ην έλα κέγεζνο είλαη κνλόκεηξν ελώ ην άιιν δηαλπζκαηηθό.
β. έρνπλ πάληα δηαθνξεηηθή θνξά.
γ. ην έλα εθθξάδεη ην πόζν γξήγνξα αιιάδεη ε ζέζε ελώ ην άιιν πόζν γξήγνξα αιιάδεη ε ηαρύηεηα.
δ. ε ηαρύηεηα είλαη δύλακε ελώ ε επηηάρπλζε δελ είλαη.

Β.2. Ανηιζηοίσιζηρ
4. Eπηιέμηε ηα θαηάιιεια γξάκκαηα α, β, γ, δ, γηα λα ραξαθηεξίζεηε ηηο θηλήζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο
αθόινπζεο γξαθηθέο παξαζηάζεηο. Γξάςηε ηα γξάκκαηα κέζα ζηηο παξελζέζεηο:
α. επζύγξακκε νκαιή.
σ
υ
β.αθηλεζία.
γ. επζύγξακκε θίλεζε, ζηελ νπνία ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο ( )
ηνπ
θηλεηνύ
( )
απμάλεη κε ζηαζεξό ξπζκό.
t
t
δ. επζύγξακκε θίλεζε, ζηελ νπνία ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο
ηνπ
θηλεηνύ
x
σ
κεηώλεηαη κε ζηαζεξό ξπζκό.
( )

5. Nα ζπλδπάζεηε ηα ζρεδηαγξάκκαηα αξηζηεξά κε ηηο

( )
t

t

θαηάιιειεο
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αληίζηνηρεο θξάζεηο δεμηά:

α=0

σ

επιηατσνόμενη, τωρίς αρτική ηατύηηηα

σ0 = 0

α

η ηατύηηηα μειώνεηαι

α

η ηατύηηηα μένει ζηαθερή

σ

η ηατύηηηα είναι ζσνετώς ίζη με μηδέν

6. Mε βάζε ηελ παξαθάησ γξαθηθή παξάζηαζε ζέζεο - ρξόλνπ ζε επζύγξακκε θίλεζε λα απαληήζεηε ζηηο παξαθάησ
εξσηήζεηο:
x (Km)
150
100
50

1

2

3

4

5

6

7

8

t (h)

(α) Πνηα είλαη ε κέζε ηαρύηεηα ηνπ θηλεηνύ ζε όιε ηε δηαδξνκή;
(β) Tν θηλεηό θηλήζεθε πην γξήγνξα θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα:
(Bάιηε ζε θύθιν ην γξάκκα κε ηε ζσζηή απάληεζε)
α. 0-1h
β. 2-3h
γ. 6-7h
Γηθαηνινγήζηε ηελ απάληεζή ζαο .............................................................
7. H ζηηγκηαία ηαρύηεηα ελόο θηλεηνύ εθθξάδεη ην πόζν ........................... θηλείηαη.
8. H ηαρύηεηα ελόο απηνθηλήηνπ ζε ρξνληθό δηάζηεκα 5s απμάλεηαη από 10m/s ζε 30m/s. H κέζε επηηάρπλζή ηνπ είλαη:
....................................................
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9. Mε βάζε ηελ παξαθάησ γξαθηθή παξάζηαζε ηαρύηεηαο - ρξόλνπ ελόο απηόθηλήηνπ ζε επζύγξακκε θίλεζε,λα
απαληήζεηε ζηηο παξαθάησ εξσηήζεηο:
σ (m/s)
10
8
6
4
2
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

t (s)

(α) Πνηα είλαη ε επηηάρπλζε ηνπ απηνθηλήηνπ ζην δηάζηεκα 0-2s;
(β) Kαηά ηε ρξνληθή ζηηγκή 1s ε ηαρύηεηα ηνπ απηνθηλήηνπ είλαη:
α. 7m/s
β. 6m/s
γ. 7,5m/s
δ. 8m/s
(γ) Xαξαθηεξίζηε κε Σ ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο, αλ είλαη ζσζηέο, θαη κε Λ, αλ είλαη ιαλζαζκέλεο.
 Σην δηάζηεκα 0-2s:
 ε θίλεζε ηνπ απηνθηλήηνπ είλαη επζύγξακκε νκαιή.
 ην απηνθίλεην έρεη αξρηθή ηαρύηεηα.

10. Mε βάζε ηηο πεηξακαηηθέο κεηξήζεηο ηνπ πίλαθα λα απαληήζεηε ζηηο παξαθάησ εξσηήζεηο, ζεσξώληαο όηη ε θίλεζε
είλαη επζύγξακκε.

υ (m/s)

t (s)

0

0

1

4.9

3

15

4

20.1
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(α) Nα γίλεη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο ηαρύηεηαο π ζε ζρέζε κε ην ρξόλν t.
(β) Bάιηε ζε θύθιν ην γξάκκα κε ηε ζσζηή απάληεζε:
α. Η θίλεζε είλαη νκαιή.
β. Τν κέηξν ηεο ηαρύηεηαο απμάλεη κε ζηαζεξό ξπζκό.
γ. Τν κέηξν ηεο ηαρύηεηαο κεηώλεηαηη κε ζηαζεξό ξπζκό.
δ. Η θίλεζε γίλεηαη κε ζηαζεξή ηαρύηεηα.
Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.
(γ) H αξρηθή ηαρύηεηα ηνπ θηλεηνύ είλαη ............................. m/s
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ ΤΝΣΟΜΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
A. TOIXEIA KPITHPIOY
Aνηικείμενο εξέηαζηρ: Kπθιηθή θίλεζε
Xπόνορ: 15 ιεπηά (θαηά πξνζέγγηζε)
ηόσοι πος αξιολογούνηαι: Aλάθιεζε πιεξνθνξηώλ, θαηαλόεζε, εθαξκνγή.
Πποηεινόμενη μοπιοδόηηζη
Oη εξσηήζεηο 1, 2, 5 βαζκνινγνύληαη κε 2 κνλάδεο.
Oη εξσηήζεηο 3, 4 βαζκνινγνύληαη κε 4 κνλάδεο.
H εξώηεζε 6 βαζκνινγείηαη κε 6 κνλάδεο.
B. KPITHPIO AΞIOΛOΓHH - KYKΛIKH KINHH
Σημειώζηε ζηην καηάλληλη θέζη ηος θύλλος απανηήζεων ηο γπάμμα πος ανηιζηοισεί ζηη ζωζηή απάνηηζη ζε καθεμιά
από ηιρ ακόλοςθερ επωηήζειρ:
1. Σηελ νκαιή θπθιηθή θίλεζε:
α. ε ηαρύηεηα είλαη ζηαζεξή.
β. ε επηηάρπλζε είλαη ζηαζεξή.
γ. ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο είλαη ζηαζεξό.
δ. δελ ππάξρεη επηηάρπλζε.
2. Πνην από ηα παξαθάησ θαηλόκελα πξνζεγγίδεη πεξηζζόηεξν ηελ νκαιή θπθιηθή θίλεζε:
α. H πεξηζηξνθή ηεο Γεο γύξσ από ηνλ Ήιην.
β. H θίλεζε ελόο ζεκείνπ ηνπ δίζθνπ ελόο πηθάπ πνπ πεξηζηξέθεηαη.
γ. H θίλεζε ελόο εθθξεκνύο.
δ. H θίλεζε ελόο δξνκέα ζην ζηίβν ελόο γεπέδνπ.

3. Να ραξαθηεξίζεηε κε Σ ή Λ ηηο ζσζηέο ή ηηο ιάζνο πξνηάζεηο αληίζηνηρα, γηα ηελ νκαιή θπθιηθή θίλεζε.
 Η επηηάρπλζε αιιάδεη κέηξν.
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 Η επηηάρπλζε αιιάδεη θαηεύζπλζε.
 Η ζπρλόηεηα είλαη αλάινγε ηεο πεξηόδνπ.
 Η πεξίνδνο είλαη ζηαζεξή.
4. H έιηθα ελόο αλεκηζηήξα εθηειεί νκαιή θπθιηθή θίλεζε. Tν ζεκείν A ηεο έιηθαο βξίζθεηαη πιεζηέζηεξα ζην
θέληξν πεξηζηξνθήο ηεο απ’ ό,ηη ην ζεκείν B. Πνηα από ηηο παξαθάησ ζρέζεηο είλαη ε ζσζηή (Yπνγξακκίζηε ηελ).
α. πA > πB
β. πA < πB
γ. πA = πB
Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο ..........................................................
5. Σπκπιεξώζηε ην θελό ηεο αθόινπζεο πξόηαζεο.
Σηελ νκαιή θπθιηθή θίλεζε ε ηαρύηεηα θαη ε επηηάρπλζε έρνπλ ................... δηεύζπλζε. H απάληεζή ζαο λα γξαθεί
ζην θύιιν απαληήζεσλ.
6. Γύν κηθξά απηνθίλεηα, A θαη B μεθηλνύλ από ην ίδην ζεκείν κηαο πίζηαο πνπ έρεη ζρήκα θύθινπ, κε αληίζεηεο
θνξέο. Oη ηαρύηεηέο ηνπο είλαη αληίζηνηρα 5m/s θαη 4m/s. Aλ ην κήθνο ηεο θπθιηθήο ηξνρηάο είλαη 90m, λα
ππνινγηζζνύλ: α) ν ρξόλνο ηεο πξώηεο ζπλάληεζεο θαη β) ε πεξίνδνο ηνπ A. Σεκεηώζηε ηελ απάληεζή ζαο ζηε
ιεπθή ζειίδα ηνπ θύιινπ απαληήζεσλ.

Γ. ΦYΛΛO AΠANTHEΩN
Eπώλπκν: ........................................ Όλνκα: .....................................................
Tάμε: ......... Tκήκα: ........... Mάζεκα: .................. Hκεξνκελία: ......................
Σηηο εξσηήζεηο 1, 2, 4 πνιιαπιήο επηινγήο βάιηε έλα X ζην ηεηξάγσλν θάησ από ηε ζσζηή απάληεζε όπσο θαίλεηαη
ζην παξάδεηγκα.
α

β

γ

δ

Παξάδεηγκα

Χ
1.
α

β

γ

δ

α

β

γ

δ

2.

3. Βάιηε Σ ή Λ.
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α

β

γ

δ

α

β

γ

δ

4.

Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο ..........................................................
..........................................................................................................................
5. Σηελ νκαιή θπθιηθή θίλεζε ε ηαρύηεηα θαη ε επηηάρπλζε έρνπλ ................... δηεύζπλζε.
6. Γξάςηε ηελ απάληεζή ζαο ζηελ επόκελε ιεπθή ζειίδα.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ ΤΝΣΟΜΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
A. TOIXEIA KPITHPIOY
Aνηικείμενο εξέηαζηρ: Σύλζεηε θίλεζε
Xπόνορ: 45 ιεπηά πεξίπνπ
ηόσοι πος αξιολογούνηαι: Aλάθιεζε πιεξνθνξηώλ, εθαξκνγή
Πποηεινόμενη μοπιοδόηηζη
Kάζε εξώηεζε βαζκνινγείηαη κε 5 κνλάδεο
B. KPITHPIO AΞIOΛOΓHH - YNΘETH KINHH
ΣΟΙΥΕΙΑ ΜΑΘΗΣΗ
Eπώλπκν: ........................................ Όλνκα: ..................................................
Tάμε: .................... Tκήκα: ........... Mάζεκα: .........................
Hκεξνκελία: .....................................
EΡΩΣΗΕΙ
1. Nα πεξηγξάςεηε δύν παξαδείγκαηα ζύλζεηεο θίλεζεο θαη ηηο επηκέξνπο θηλήζεηο:
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
2. Bξίζθεζαη ζηελ θνξπθή ηνπ πύξγνπ ηνπ Άηθει θαη θξαηάο έλα όπιν πνπ ππξνβνιεί νξηδόληηα. Tε ρξνληθή ζηηγκή
πνπ ην βιήκα θεύγεη από ην όπιν, έλα ίδην βιήκα αθήλεηαη ειεύζεξν, λα πέζεη πξνο ηε γε.(Bάιεηε ζε θύθιν ην
γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζσζηή απάληεζε)
α. Πξώην ζα θζάζεη ζηε γε ην βιήκα ηνπ όπινπ.
β. Πξώην ζα θζάζεη ζηε γε ην βιήκα πνπ αθήλεηο.
γ. Θα θζάζνπλ θαη ηα δύν ηαπηόρξνλα.
Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο ..........................................................
..........................................................................................................................
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3. Eίζζε κέζα ζε θάπνην ιεσθνξείν πνπ θηλείηαη επζύγξακκα θαη νκαιά. Σε θάπνηα ρξνληθή ζηηγκή αθήλεηε λα πέζεη
έλα λόκηζκα από ύςνο 1,5m. Aπαληήζηε ζηηο εξσηήζεηο (α) θαη (β).
(α) O ρξόλνο πηώζεο ηνπ θέξκαηνο είλαη: (Bάιηε ζε θύθιν ην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζσζηή απάληεζε)
α. κεγαιύηεξνο όηαλ ζύζηεκα αλαθνξάο είλαη ε Γε
β. κεγαιύηεξνο όηαλ ζύζηεκα αλαθνξάο είλαη ην ιεσθνξείν
γ. ίδηνο θαη ζηα δύν ζπζηήκαηα αλαθνξάο
Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο ..........................................................
..........................................................................................................................
(β)
Tν βειελεθέο ηνπ λνκίζκαηνο είλαη κεδέλ όηαλ επηιέμνπκε γηα ζύζηεκα αλαθνξάο ην ιεσθνξείν. H πξόηαζε
απηή είλαη :(Bάιηε ζε θύθιν ην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζσζηή απάληεζε)
α. ζσζηή
β. ιαλζαζκέλε
Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο ..........................................................
..........................................................................................................................
4. Mηα κπάια βάιιεηαη από ηελ ηαξάηζα ελόο θηηξίνπ κε νξηδόληηα ηαρύηεηα 10m/s θαη θαηεύζπλζε πξνο θάπνην άιιν
θηίξην πνπ απέρεη 25m. Nα απαληεζνύλ νη παξαθάησ εξσηήζεηο:
(α) Πόζν ρξόλν ζα ρξεηαζηεί ε κπάια λα ρηππήζεη ην θηίξην;
.....................................................................................................................
(β) Aλ ε ηαξάηζα βξίζθεηαη ζε ύςνο 20m, πνηα είλαη ε ειάρηζηε ηαρύηεηα κε ηελ νπνία πξέπεη λα βιεζεί ε κπάια,
γηα λα ρηππήζεη ην θηίξην; (g = 10m/s2).
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
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