
 תנועה במישור -תרגיל
 

 

ייס מבחין בספינה הנעה מטר. הט 1800ובגובה של  100m/sמטוס טס במהירות אופקית של  .1

 בכיוון תנועת המטוס. 90m/sבמהירות של 

 באיזה מרחק אופקי מן הספינה על הטייס לשחרר את הפצצה? .א

 כמו סעיף א' אלא שהספינה נעה אל המטוס. .ב

 

500mכדור נורה במהירות התחלתית של  .2 sec  בזווית שלo30   מעל האופק מפסגת צוק

 . m 20שגובהו 

 באיזה מרחק מרגלי הצוק יפגע הכדור בקרקע? .א

 כמה זמן ישהה הכדור באוויר? .ב

 מה יהיה הגובה המקסימלי של הכדור? .ג

 מהם רכיבי המהירות לפני הפגיעה בקרקע? .ד

 ד' כאשר הכדור נורה אופקית.-חזרו על הסעיפים א' .ה

 

ם מעל הקרקע ונע במהירות שרכיביה ה  40mאשת פעלולים קופצת ממסוק הנמצא בגובה  .3

10m/sec  20למעלה וm/sec   מזרחה )ימינה(. היכן על הקרקע )יחסית אל מצב המסוק כשהיא

 קופצת( צריכים להניח את מזרון הקפיצים? 

 

 .m/sec 25ובמהירות התחלתית של  °30אבן נזרקת בזריקה משופעת כלפי מטה בזווית של  .4

 ?20mלאחר כמה זמן יהיה מיקומה האופקי של האבן  .א

 כלפי מטה? m/sec 50תהייה מהירותה האנכית  לאחר כמה זמן .ב

 מתחת לנקודת הזריקה? 5mלאחר כמה זמן יהיה מיקומה האנכי  .ג

 

והשני  30°אבל בכיוונים שונים, האחד בזווית  השני גופים נזרקו מאותה נקודה במהירות שוו .5

  מטר. חשב/י את: 34.6. שני הגופים הגיעו לטווח של θבזווית 

 גוףמהירות הזריקה של כל  .א

 של הגוף השני  θזווית הזריקה  .ב

 זמן התנועה של כל גוף .ג

 הגובה המקסימלי אליו מגיע כל גוף. .ד

 

 5m. הכדור עובר אופקית בדיוק מעל גדר בגובה 30ילד זורק כדור מן הקרקע בזוית של  .6

 מעל הקרקע.

 באיזו מהירות נזרק הכדור? .א

 מהו מרחק הילד מן הגדר? .ב



 

. באיזה גובה מעל 60את הכדור פעם שנייה באותה מהירות בזווית של הילד זורק  .ג

 הגדר עבר הכדור במקרה זה?

 

וגובהו מעל הרצפה  1.4mבקצה שולחן שאורכו  4m/secגוף מקבל מהירות התחלתית של  .7

1m בקצה השני של השולחן נופל הגוף לרצפה ופוגע בה במרחק .X .משפת השולחן 

 ה שהשולחן חלק:בהנח .א

a) ?מהי המהירות הסופית על גבי השולחן 

b)  מהו המרחקX? 

c) ?כמה זמן ארכה התנועה מתחילת התנועה על השולחן ועד הפגיעה בארץ 

d) של הגוף כפונקציה של זמן  והאנכית המהירות האופקית פישרטט/י את גר

 ועד הפגיעה בקרקעמתחילת התנועה 

בין הגוף והשולחן היה חיכוך הגורם  כיצד היו משתנות התשובות לסעיפים הנ"ל אם .ב

 ? 21m/secלתאוטה של 

 

. איזה משתנה צריך לשנות 5mמשולחן שגובהו  10m/secזורקים גוף במהירות אופקית של   .8

 כדי שהגוף ישהה באוויר יותר זמן  מזה שבמקרה הנוכחי?

 המהירות ההתחלתית של הגוף. .א

 גובה השולחן. .ב

 הקטנת המסה של הגוף. .ג

 ב נכונים. -וא  .ד

 

מהשער כאשר הוא שם לב שהשוער אינו נמצא בשער. הוא בועט  25mכדורגלן עומד במרחק  .9

האם הכדורגלן יכבוש  2m. אם גובה השער 20m/secמעל האופק במהירות  60את הכדור בזוית 

 שער?

 הכדור יכנס לתוך השער והכדורגלן יחגוג. .א

 יודע איך לבעוט.הכדור לא יגיע לשער והכדורגלן יחשוב שהוא לא  .ב

 הכדור יפגע בקורה העליונה והכדורגלן יתאכזב. .ג

 הכדור יעבור מעל השער והכדורגלן יחשוב שהוא חזק מדי. .ד

 

 

מטר לשניה. באותו זמן בדיוק נפלט  1000במהירות אופקית של  M-16קליע נורה מרוס"ר  .10

 התרמיל מבית הבליעה במהירות הקרובה לאפס. מי יפגע ראשון בקרקע ? 

 עהקלי .א

 התרמיל .ב

 שניהם ביחד .ג

 אין מספיק נתונים .ד

 



 

 

 

 


