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 Όνομα και Επώνςμο: ………………………………………………………………………… 

 Όνομα Πατέπα: …………………………  Όνομα Μητέπαρ: …………………………… 

 σολείο: ……………………………………………………… Σάξη/Σμήμα: ……………… 

 Εξεταστικό Κέντπο: …………………………………………………………………………… 
 
 
 

 
 
 

Θέμα 1ο  

Οη αξραίνη ειιαλνδίθεο απνξνύλ θαη 
πξνβιεκαηίδνληαη ζηε δηπιαλή εηθόλα από ηνλ 

ηξόπν ηεξκαηηζκνύ ησλ δξνκέσλ ζε αγώλα 
δξόκνπ, όπσο ηνλ θαληάζηεθαλ νη R. Goscinny 
θαη A. Uderzo ζηνλ «Αζηεξίμ ζηνπο Οιπκπηαθνύο 

Αγώλεο». 

Όκσο ζήκεξα νη δξνκείο ζηνπο επίζεκνπο 
αγώλεο ρξνλνκεηξνύληαη θαηά ηνλ ηεξκαηηζκό 

ηνπο κε αθξίβεηα εθαηνζηνύ ηνπ δεπηεξνιέπηνπ 
κε ρξήζε απηόκαησλ ζπζηεκάησλ.  

Γξάςε ηνπο αθξηβείο ρξόλνπο ηεξκαηηζκνύ ησλ 

ηξηώλ πξώησλ δξνκέσλ ζε αγώλα δξόκνπ  100 
m, όπσο απνηππώλνληαη από ην απηόκαην 

ζύζηεκα ζηηο δηπιαλέο θσηνγξαθίεο.  

Πξόζεμε όηη νη ρξόλνη κεηξνύληαη κε αθξίβεηα 
εθαηνζηνύ ηνπ δεπηεξνιέπηνπ. 

 

ρξόλνη ηεξκαηηζκνύ πξώηνπ …………… δεύηεξνπ …………… ηξίηνπ …………… 

 

ηνλ ίδην αγώλα, δέθα ρξνλνκέηξεο κέηξεζαλ κε ρξνλόκεηξα ρεηξόο ίδηαο 

αθξίβεηαο ηνλ ρξόλν ηεξκαηηζκνύ ηνπ πξώηνπ δξνκέα θαη θαηέγξαςαλ ηηο ηηκέο 
ησλ κεηξήζεώλ ηνπο ζηνλ δηπιαλό πίλαθα.  

Τπνιόγηζε, εμεγώληαο ηνπο ππνινγηζκνύο ζνπ, θαη γξάςε ηε κέζε ηηκή ησλ 
κεηξήζεώλ ηνπο γηα ηνλ πξώην δξνκέα, θξαηώληαο ηνλ αξηζκό ησλ δεθαδηθώλ 
ςεθίσλ πνπ λνκίδεηο όηη πξέπεη λα γξάςεηο.  

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

κέζε ηηκή ρξόλνπ ηεξκαηηζκνύ: ………………… 
 
 

1 9,60 s 

2 9,61 s 

3 9,63 s 

4 9,58 s 

5 9,58 s  

6 9,65 s 

7 9,61 s 

8 9,64 s  

9 9,65 s  

10 9,62 s  
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Θέμα 2ο  

Με έλαπζκα ηηο εηθόλεο ηεο πξνεγνύκελεο ζειίδαο, νη καζεηέο ηεο Α’ ηάμεο ελόο Γπκλαζίνπ 
απνθαζίδνπλ λα πεηξακαηηζηνύλ κέζα ζηελ ηάμε ηνπο κε έλα δηθό ηνπο απηνζρέδην ζύζηεκα 

απηόκαηεο θαηαγξαθήο ηνπ ρξόλνπ θηλνύκελσλ ζσκάησλ, ζε δηάθνξεο ζέζεηο ηνπο, 
ρξεζηκνπνηώληαο όξγαλα θαη πιηθά πνπ δηαζέηνπλ ή είλαη εύθνιν λα βξνπλ. 
 

Πείξακα 1ν 

ηήλνπλ δνθηκαζηηθά δπν απιά ειεθηξηθά 

θπθιώκαηα Α θαη Β ρξεζηκνπνηώληαο ζθιεξό 
ζύξκα, δπν κπαηαξίεο Μ θαη δπν ιακπάθηα Λ, 

όπσο θαίλεηαη ζηε δηπιαλή εηθόλα.  

Κόβνπλ ην ζύξκα ζηα δπν θπθιώκαηα θαη 
αθηλεηνπνηνύλ ηηο άθξεο ησλ ζπξκάησλ 

πάλσ ζην ηξαπέδη, θνιιώληαο πάλσ ηνπο 
θνκκάηηα από αινπκηλόραξην.  

Γέλνπλ ηε κία άθξε ελόο λήκαηνο Ν ζε έλα 
ζηδεξέλην παξαιιειεπίπεδν ζώκα 1 θαη ηελ 
άιιε άθξε ζε έλα ζηδεξέλην παξαιιειεπίπεδν 

ζώκα 2, αθνύ πεξάζνπλ ην λήκα από κηα 
ηξνραιία Σ, όπσο ζηελ εηθόλα. 

 

Σνπνζεηνύλ κπξνζηά ζηα ιακπάθηα έλα ξνιόη Ρ1 κε αθξίβεηα εθαηνζηνύ ηνπ δεπηεξνιέπηνπ θαη 

δίπια ηνπ έλα άιιν Ρ2 κε αθξίβεηα δεπηεξνιέπηνπ. Οη αξηζκνί ησλ ξνινγηώλ δελ θαίλνληαη ζην 
ζθνηάδη. Απέλαληί ηνπο θξαηνύλ έλα θηλεηό ηειέθσλν Κ κε δπλαηόηεηα ιήςεο βίληεν. 

πζθνηίδνπλ ηελ ηάμε ηνπο, μεθηλνύλ ηε βηληενζθόπεζε θαη αθήλνπλ ην ζηδεξέλην ζώκα 1 λα 
θηλεζεί. Μεηά βιέπνπλ ηηο παξαθάησ θσηνγξαθίεο από ην βίληεν. 

 

               
 

Δμήγεζε πεξηιεπηηθά ηη έρεη ζπκβεί ζηα δπν θπθιώκαηα Α θαη Β, θαζώο ην ζηδεξέλην ζώκα 1 θηλείηαη 

από αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά ζηελ εηθόλα.  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Οη καζεηέο απνθαζίδνπλ λα ρξεζηκνπνηνύλ ζην ζπγθεθξηκέλν πείξακα έλα από ηα δύν ξνιόγηα. 

Πνην; Δμήγεζε γηαηί.  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Πείξακα 2ν 

Οη καζεηέο ζηήλνπλ ηα ίδην ζύζηεκα κε ηέζζεξα θπθιώκαηα Α, Β, Γ θαη Γ πνπ θαίλνληαη ζηελ 
παξαθάησ εηθόλα, θαη πξνζαξκόδνπλ κηα κεηξνηαηλία ζηε κεγάιε πιεπξά ηνπ ηξαπεδηνύ. 

 
 

Δπαλαιακβάλνληαο ηε δηαδηθαζία ηνπ Θέκαηνο 1, νη καζεηέο βιέπνπλ ηηο παξαθάησ θσηνγξαθίεο.         

          

Γξάςε ζηνλ παξαθάησ πίλαθα ηνλ ρξόλν πνπ πεξλά από ηόηε πνπ αλάβεη ην ιακπάθη ηνπ 

θπθιώκαηνο Α έσο όηνπ αλάςεη ην ιακπάθη θάζε θπθιώκαηνο Β, Γ θαη Γ. Γξάςε, επίζεο, 
ζηνλ πίλαθα ηελ απόζηαζε ηεο ζέζεο θάζε θπθιώκαηνο Β, Γ θαη Γ από ην 0 ηεο κεηξνηαηλίαο 
πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζέζε ηνπ θπθιώκαηνο Α. 
 

θύθισκα  Α Β Γ Γ 

ρξόλνη  0,00 s ………….. ………….. ………….. 

απόζηαζε από ην 0 0 cm ………….. ………….. ………….. 

ην παξαθάησ δηάγξακκα «ρξόλνπ-απόζηαζεο», ζεκείσζε κε ην ζύκβνιν x ην θάζε δεπγάξη 
ηηκώλ ρξόλνπ θαη απόζηαζεο. 
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Θέμα 3ο  

Πείξακα 3ν 
Μεηά από πξόηαζε κεξηθώλ καζεηώλ, ε νκάδα ηξνπνπνηεί θαη ζηήλεη κηα βειηησκέλε κνξθή ηεο 

δηάηαμεο, όπσο θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ εηθόλα, θαη πεηξακαηίδνληαη πιένλ κε απηή. 

 

Πνηα λνκίδεηο όηη είλαη ηα πιενλεθηήκαηα απηήο ηεο δηάηαμεο ζε ζρέζε κε ηε δηάηαμε ηνπ Πεηξάκαηνο 
2 ηνπ πξνεγνύκελνπ Θέκαηνο;  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Αλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θίλεζεο ηνπ ζώκαηνο 1 θνπεί ην λήκα θαη ην ζώκα ζηακαηήζεη ζην ζεκείν Α, 

πάλσ ζηα θνκκάηηα ηνπ αινπκηλόραξηνπ πνπ βξίζθνληαη εθεί, ηη ζα ζπκβεί ζην ιακπάθη; Ση ζα 
θαηαγξαθεί ζην βίληεν;  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Αλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θίλεζεο ηνπ ζώκαηνο 1 θνπεί ην λήκα θαη ην ζώκα ζηακαηήζεη κεηαμύ ηνπ 
ζεκείνπ Α θαη ηνπ ζεκείνπ Β, ηη ζα ζπκβεί ζην ιακπάθη; Ση ζα θαηαγξαθεί ζην βίληεν;  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Πνην από ηα ζύκβνια λνκίδεηο όηη αληηζηνηρεί ζηνλ ξόιν πνπ παίδεη ην 

ζηδεξέλην ζώκα 1 θαζώο  θηλείηαη θαη έξρεηαη ζε επαθή κε ηα θνκκάηηα αινπκηλόραξηνπ ζηηο πεξηνρέο 
Α, Β, Γ θαη Γ;  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Θέμα 4ο  

Σν ζώκα 1 θηλείηαη ζηα πξνεγνύκελα πεηξάκαηα γηαηί εθαξκόδεηαη ζ’ 
απηό κηα δύλακε πνπ νθείιεηαη ζην βάξνο ηνπ ζώκαηνο 2.  

Πώο λνκίδεηο όηη νη καζεηέο ζα βξνπλ ηα βάξνο ηνπ ζώκαηνο 2, αλ 
δηαζέηνπλ κόλν ηνλ δπγό ηεο δηπιαλήο εηθόλαο θαη δηαπηζηώζνπλ όηη γηα 
ηε δύγηζε ηνπ ζώκαηνο πξέπεη λα ηνπνζεηήζνπλ όια  ηα εηθνληδόκελα 

ζηαζκά ζηνλ έλαλ δίζθν ηνπ δπγνύ, ώζηε απηόο λα ηζνξξνπήζεη; 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 
 

κάδα ζώκαηνο = ……………… βάξνο ζώκαηνο = ……………… 

      
 

Αλ νη δηαζηάζεηο ηνπ παξαιιειεπίπεδνπ ζώκαηνο 2 είλαη 0,15 m x 0,08 m x 0,05 m, ππνιόγηζε ηελ 

ππθλόηεηα ηνπ πιηθνύ από ην νπνίν είλαη θαηαζθεπαζκέλν ην ζώκα 2, θαηαγξάθνληαο θαη 
εμεγώληαο ηνπο ππνινγηζκνύο ζνπ.  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ππθλόηεηα ζώκαηνο = ……………… 

 

ηηο παξαθάησ εηθόλεο θαίλνληαη νη ζέζεηο θαη νη θηλήζεηο ησλ κνξίσλ δπν ζηεξεώλ ζσκάησλ πνπ 
βξίζθνληαη ζηελ ίδηα ζεξκνθξαζία. Όκσο ην έλα ζώκα έρεη κεγαιύηεξε ππθλόηεηα από ην άιιν. 

Αλ ππνζέζεηο όηη ην θάζε κόξην ηνπ ελόο ζώκαηνο έρεη ηελ ίδηα κάδα κε ην κόξην ηνπ άιινπ,  
ζεκείσζε ζε θάζε εηθόλα ηε ιέμε «κεγαιύηεξε» ή «κηθξόηεξε» ππθλόηεηα.       

                      …………………………… ππθλόηεηα                 …………………………… ππθλόηεηα                

              

        Καλή Επιτςσία 


