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Ερμηνεία γραφικών παραςτάςεων

Γραφικέσ παραςτάςεισ
Ένασ οδηγόσ οδηγεί με 65 χιλιόμετρα την ώρα, όταν
προςπερνάει ένα αυτοκίνητο τησ τροχαίασ, το οποίο μόλισ
ξεκινούςε από ένα ςημείο ςτάθμευςησ τησ εθνικήσ οδού. Ο
οδηγόσ ςηκώνει το πόδι του από το γκάζι και 20
δευτερόλεπτα αργότερα η ταχύτητά του είναι 55
χιλιόμετρα την ώρα. Μετά κρατάει ςταθερή ταχύτητα.
Ύςτερα από 40 δευτερόλεπτα το αυτοκίνητο τησ τροχαίασ
τον προςπερνάει με μεγάλη ταχύτητα. Αναπαραςτήςτε την
κίνηςη των δύο αυτοκινήτων ςτο ίδιο ςύςτημα αξόνων για
τα 60 δευτερόλεπτα που διαρκεί το ςυγκεκριμένο
επειςόδιο. (Οριζόντιοσ άξονασ: χρόνοσ ςε sec, κάθετοσ
άξονασ: ταχύτητα ςε km/h)
Ποιο από τα γραφήματα αναπαριςτά με τον καλύτερο
τρόπο την αλλαγή τησ απόςταςησ μεταξύ των δύο
αυτοκινήτων κατά τη διάρκεια των 60 δευτερολέπτων;
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Άςκηςη


Βρείτε τον προηγούμενο και τον
επόμενο των αριθμών:
◦
◦
◦
◦

111112
367
445
12003

Συςτήματα αρίθμηςησ

Άςκηςη 1
 Κάντε τισ μετατροπέσ:

◦ 12345  x10
◦ 628  x10
◦ 10223  x10
◦ 101100102  x10
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Άςκηςη 2

Άςκηςη 3

 Κάντε τισ μετατροπέσ:

 Βρείτε το x, αν υπάρχει:

◦ 4510  x2
◦ 125610  x5

◦ 374 + 272 + 57 + 6 = x7
◦ 25x + 25x = 51
◦ 99 = 74x
◦ 104x = 41x + 13x
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