
1 

ΦΡΔΝΑΡΙΜΑ 

 
Θα νλνκάζνπκε ζπλνιηθή απόζηαζε θξελαξίζκαηνο, ηελ απόζηαζε πνπ δηαλύεη έλα 
θηλνύκελν απηνθίλεην, κέρξη λα αθηλεηνπνηεζεί. Η απόζηαζε απηή είλαη ίζε, θαηά 
πξνζέγγηζε, κε ην άζξνηζκα: 

A ηεο απόζηαζεο πνπ δηαλύεη ην απηνθίλεην όζε ώξα ρξεηάδεηαη, γηα λα 
αληηδξάζεη ν νδεγόο, κέρξη λα αθνπκπήζεη ην πόδη ηνπ ζην θξέλν (απόζηαζε 
ηνπ ρξόλνπ αληίδξαζεο ηνπ νδεγνύ). 

B ηεο απόζηαζεο πνπ δηαλύεη ην απηνθίλεην από ηε ζηηγκή πνπ ν νδεγόο 
αξρίδεη λα παηάεη ην θξέλν, κέρξη ηελ αθηλεηνπνίεζε ηνπ απηνθηλήηνπ 
(απόζηαζε θξελαξίζκαηνο). 

Σν παξαθάησ δηάγξακκα ‘ζαιηγθαξηνύ’ δείρλεη πώο νη ηηκέο ησλ ηξηώλ απνζηάζεσλ 
εμαξηώληαη από ηηο ηηκέο ηεο ηαρύηεηαο, όηαλ έλα απηνθίλεην ηξέρεη θάησ από 
ηδαληθέο ζπλζήθεο (δει. νδεγόο κε άξηζηα αληαλαθιαζηηθά, θξέλα θαη ιάζηηρα ζε 
άξηζηε θαηάζηαζε θαη ζηεγλόο δξόκνο κε θαιό νδόζηξσκα). 
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Δρώτηση 1: ΦΡΔΝΑΡΙΣΜΑ 

Αλ έλα απηνθίλεην ηξέρεη κε 110 km/h, πνηα είλαη ε απόζηαζε ηνπ ρξόλνπ 
αληίδξαζεο ηνπ νδεγνύ; Γξάςηε ηελ απάληεζή ζαο ζην ρώξν πνπ αθνινπζεί. 
 
……………………………………………………………………………………………….. 

Δρώτηση 2: ΦΡΔΝΑΡΙΣΜΑ 

Αλ έλα απηνθίλεην ηξέρεη κε 110 km/h, πνηα είλαη ε ζπλνιηθή απόζηαζε 
θξελαξίζκαηνο; Γξάςηε ηελ απάληεζή ζαο ζην ρώξν πνπ αθνινπζεί. 
 
…………………………………………………………………………………………… 

Δρώτηση 3: ΦΡΔΝΑΡΙΣΜΑ 

Αλ έλα απηνθίλεην ηξέρεη κε 110 km/h, πόζν ρξόλν ζα ρξεηαζηεί κέρξη λα 
αθηλεηνπνηεζεί; Γξάςηε ηελ απάληεζή ζαο ζην ρώξν πνπ αθνινπζεί. 
 
…………………………………………………………………………………………………. 

Δρώτηση 4: ΦΡΔΝΑΡΙΣΜΑ 

Αλ έλα απηνθίλεην ηξέρεη κε 110 km/h, πνηα είλαη ε απόζηαζε θξελαξίζκαηνο; 
Γξάςηε ηελ απάληεζή ζαο ζην ρώξν πνπ αθνινπζεί. 
 
…………………………………………………………………………………………. 
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Δρώτηση 5: ΦΡΔΝΑΡΙΣΜΑ 

Μηα νδεγόο, ηαμηδεύνληαο κε ηδαληθέο ζπλζήθεο, αθηλεηνπνηεί ην απηνθίλεηό ηεο ζε 
ζπλνιηθή απόζηαζε 70,7 κέηξσλ. Με πνηα ηαρύηεηα έηξερε ην απηνθίλεην πξηλ 
αληηδξάζεη ε νδεγόο; Γξάςηε ηελ απάληεζή ζαο ζην ρώξν πνπ αθνινπζεί. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
  
 

 

Δρώτηση 6: ΦΡΔΝΑΡΙΣΜΑ 

Αλ έλα απηνθίλεην ηξέρεη ζε βξεγκέλν δξόκν, ρσξίο λα αιιάμνπλ νη ππόινηπεο 
ζπλζήθεο, ηόηε ε απόζηαζε θξελαξίζκαηνο (θαη όρη ε απόζηαζε ηνπ ρξόλνπ 
αληίδξαζεο ηνπ νδεγνύ) απμάλεηαη θαηά 40%. 

Σν παξαπάλσ δηάγξακκα δείρλεη όηη, αλ έλα απηνθίλεην ηξέρεη κε ηδαληθέο ζπλζήθεο θαη 
κε 80 km/h, ηόηε ε ζπλνιηθή απόζηαζε θξελαξίζκαηνο ηνπ απηνθηλήηνπ είλαη 57,7 m. 

Αλ ην απηνθίλεην ηξέρεη κε ηελ ίδηα ηαρύηεηα, αιιά ζε βξεγκέλν δξόκν, ρσξίο λα αι-
ιάμνπλ νη ππόινηπεο ζπλζήθεο, πνηα από ηηο παξαθάησ αξηζκεηηθέο παξαζηάζεηο 
δείρλεη πώο λα ππνινγίδνπκε ηε ζπλνιηθή απόζηαζε θξελαξίζκαηνο ηνπ απηνθηλή-
ηνπ; Κπθιώζηε ηε ζσζηή απάληεζε. 

Α. 1,457,7  

Β.   1,416,757,7   

Γ.  1,457,716,7   

Γ.   1,416,757,716,7   

 

Δρώτηση 7: ΦΡΔΝΑΡΙΣΜΑ 

ηελ επόκελε ζειίδα βιέπεηε ηέζζεξα δεύγε γξαθηθώλ παξαζηάζεσλ. ε απηέο νη 
νξηδόληηνη άμνλεο δείρλνπλ ηηο ηηκέο ηεο ηαρύηεηαο (ζε km/h) θαη νη θαηαθόξπθνη 
άμνλεο ηηο ηηκέο (ζε κέηξα) γηα ηελ απόζηαζε ηνπ ρξόλνπ αληίδξαζεο ηνπ νδεγνύ θαη 
γηα ηελ απόζηαζε θξελαξίζκαηνο αληίζηνηρα. Πνην δεύγνο γξαθηθώλ παξαζηάζεσλ 
απεηθνλίδεη ζσζηά ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ δηαγξάκκαηνο «ζαιηγθαξηνύ»; Κπθιώζηε ηελ 
απάληεζή ζαο.  
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Σημείωση 1. Από Διεθνέρ Ππόγπαμμα για την Αξιολόγηση των Μαθητών - PISA (ζει. 232-236), από 
Κέληξν Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο, 2007, Αζήλα: Δπηάινθνο Α.Β.Δ.Δ. 
Σημείωση 2. Θέκα πνπ δόζεθε ζηνπο καζεηέο/ηξηεο γηα ην Πξόγξακκα PISA 2000 (θπξίσο έξεπλα). 
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ΦΡΔΝΑΡΙΜΑ 

 

ΟΓΗΓΙΔΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 
ΔΡΩΤΗΣΗ  1 

 

Αποδεκηή απάνηηζη 

 22,9 κέηξα (νη κνλάδεο δελ απαηηνύληαη). 

 

Μη αποδεκηή απάνηηζη  

 Άιιεο απαληήζεηο. 

 

 
ΔΡΩΤΗΣΗ  2 

 

Αποδεκηή απάνηηζη 

 101 κέηξα (νη κνλάδεο δελ απαηηνύληαη). 

 

Μη αποδεκηή απάνηηζη  

 Άιιεο απαληήζεηο. 

 

 
ΔΡΩΤΗΣΗ  3 

 

Αποδεκηή απάνηηζη 

 5,84 δεπηεξόιεπηα (νη κνλάδεο δελ απαηηνύληαη). 

 

Μη αποδεκηή απάνηηζη  

 Άιιεο απαληήζεηο. 

 

 
ΔΡΩΤΗΣΗ  4 

 

Αποδεκηή απάνηηζη 

 78,1 κέηξα (νη κνλάδεο δελ απαηηνύληαη). 

 

Μη αποδεκηή απάνηηζη  

 Άιιεο απαληήζεηο. 
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ΔΡΩΤΗΣΗ  5 

 

Αποδεκηή απάνηηζη 

 90 km/h (νη κνλάδεο δελ απαηηνύληαη). 

 

Μη αποδεκηή απάνηηζη  

 Άιιεο απαληήζεηο. 

 

 

ΔΡΩΤΗΣΗ  6 

 

Αποδεκηή απάνηηζη 

 Γ. 16,7 + (57,7–16,7) x 1,4 

 

Μη αποδεκηή απάνηηζη  

 Άιιεο απαληήζεηο. 

 

 

ΔΡΩΤΗΣΗ  7 
 

Αποδεκηή απάνηηζη 

 Γ. 

 

Μη αποδεκηή απάνηηζη  

 Άιιεο απαληήζεηο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σημείωση. Από Διεθνέρ Ππόγπαμμα για την Αξιολόγηση των Μαθητών - PISA (ζει. 296-298), από 
Κέληξν Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο, 2007, Αζήλα: Δπηάινθνο Α.Β.Δ.Δ. (πποσαπμογή)  


