Διαγώνισμα στο Κεφάλαιο 2 (Κινήσεις)
Ερωτήσεις
Α) 1) Τι ονομάζουμε Μονόμετρα και τι Διανυσματικά μεγέθη;
2) Χαρακτηρίστε τα παρακάτω μεγέθη ως Μονόμετρα (Μ) ή
Διανυσματικά (Δ):
1) Θέση
2) Μετατόπιση
3) Μάζα
4) Ταχύτητα
5) Χρόνος
6) Επιτάχυνση
7) Απόσταση
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Β) Τι ονομάζουμε τροχιά;
Γ) 1) Πόσες ταχύτητες γνωρίζουμε και ποιες είναι;
2) Δώστε τον ορισμό της κάθε ταχύτητας και τον τύπο της.
3) Δώστε παραδείγματα τέτοιων ταχυτήτων.
Δ) Πότε έχω ευθύγραμμη ομαλή κίνηση (Ε.Ο.Κ.);
Ε) Γράψτε τους νόμους της Ε.Ο.Κ. με τα διαγράμματα τους.
ΣΤ) Αντιστοιχίστε τις προτάσεις α),β),γ),δ) με τα διαγράμματα.
α) Ακινησία β) Σταθερή ταχύτητα γ) Μετατόπιση ανάλογη του χρόνου
δ) Μεταβολή στην ταχύτητα
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Ζ) Πότε έχουμε κίνηση με μεταβαλλόμενη ταχύτητα;
Η) Να μετατραπούν τα 10 m/sec σε km/h.
Θ) Στις παρακάτω ερωτήσεις να κυκλώσεις την σωστή απάντηση.
1) Η μονάδα της ταχύτητας (u) είναι: α) m/sec β) m²/sec γ) m/sec²
δ) m²/sec²
2) Αν μας δώσουν την ταχύτητα σε km/h και την μετατρέψουμε σε
km/sec ο αριθμός που θα προκύψει θα είναι:
α) πάντα μικρότερος
δ) ποτέ μικρότερος

β) ο ίδιος
γ) μερικές φορές μικρότερος
ε) τίποτε από όλα αυτά

3) Στην ευθύγραμμη ομαλή κίνηση η σχέση μεταξύ των μεγεθών
ταχύτητα (u), μετατόπιση (Δχ) και χρονικό διάστημα (Δt) είναι:
α) u= Δχ * Δt

β) u= Δχ/ Δt

γ) u= Δt/Δχ

δ) Δt = u *Δχ

Ασκήσεις
Α) 1) Τι κίνηση κάνει η μέλισσα στα χρονικά διαστήματα:
(0 - 2), (2 - 8), (8 - 10) sec.

2) Φτιάξτε το αντίστοιχο διάγραμμα ταχύτητας χρόνου (u , t).

Β) Στη κάτω εικόνα δίνεται το (χ , t) διάγραμμα ενός δρομέα
σκυταλοδρομίας από τη στιγμή που παρέλαβε τη σκυτάλη.

α) Τι είδους κίνηση εκτελεί ο δρομέας;
β) Πόση είναι η μετατόπιση του από τη χρονική στιγμή t1 = 3 sec
μέχρι t2 = 7 sec;
γ) Ποια χρονική στιγμή βρέθηκε στη θέση 45 m από τη στιγμή που
παρέλαβε τη σκυτάλη;
δ) Υπολόγισε την ταχύτητα του δρομέα
Γ) Στο διπλανό διάγραμμα (x,t) φαίνεται ένας ευθύγραμμος αγώνας
δρόμου ενός παιδιού (Α) και του σκύλου του (Β).

1) Πόσο ήταν το μήκος διαδρομής του αγώνα;
2) Για πόσο χρονικό διάστημα το παιδί βρισκόταν μπροστά από το
σκύλο του;
3) Σε πόση απόσταση από την αφετηρία και ποια χρονική στιγμή
συναντήθηκαν;
4) Βρείτε τις τιμές των ταχυτήτων τους και διακρίνετε ποια είναι
μεγαλύτερη.

