
PHYSOL EXAMINATION SERIES
CHAPTER 4- MOTION IN A PLANE

SUNDAY 04-07-2021 @ 7.00pm

PES03 TIME: 1 HOUR

MAXIMUM SCORE:30

General Instructions to Students
● There is a ‘cool-off time’ of 15 minutes in addition to maximum writing time
● Use cool-off time to get familiarise with questions and their answers
● Read questions and instructions carefully before answering
● Calculations, figures, graphs should be shown in the answer sheet itself
● You can write any number of questions fully or partially to get a maximum 

score of 30
● Electronic devices except non-programmable calculators are not allowed in the 

examination

Questions from 1 to 4 carries 1 score

1 The  physical  quantities   having  both  magnitude  and  direction  are  called
as............

1

2 The angle between A⃗= î + ĵ and B⃗= î− ĵ is ....................

a)450    b) 600   c) 900   d)1800

1

3 The vectors having zero magnitude are called as.................... 1

4 The physical quantity which is constant at any point in projectile motion 
is..........
a)Velocity    b)Acceleration     c)Kinetic energy     d)Linear momentum 

1

Questions from 5 to 8 carries 2 score
5 Galileo, in his book Two new sciences, stated that “for elevations which

exceed or fall short of 45° by equal amounts, the ranges are equal”. Prove this
statement.

2

6 A football is kicked into the air vertically upwards. What is its
(a) acceleration at the highest point
(b) velocity at the highest point?

1
1

7 A ball is thrown with a velocity v0 at an angle θ  at the same time a boy running

towards the ball from the point projection with a velocity
v0

2
. Can the boy be 

able to catch the ball?If yes what is the angle of projection ...If no Why?

2

8 A food packet is released from a plane flying horizontally, reaches the surface 
of the earth in 10 second. Calculate the height from which the packet is 
dropped 

2
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Questions from 9 to 12 carries 3 score
9 (a) Give the expression to find the unit vector of a given vector A⃗

(b) Find the unit vector of A⃗ = 4 î−3 ĵ+ k̂

3

10 The position vector r⃗  of a particle P located in an x-y plane is shown in 
figure.

                
     

a)Redraw the figure by showing the rectangular components.
b)Write the position vector in terms of rectangular components.
c)Write an equation to find the magnitude of the resultant of 2 vectors A and B

1
1
1

11 When a body is projected at an angle ‘θ’,the maximum vertical height attained θ’,the maximum vertical height attained 
is one fourth of the horizontal range. Find the angle of projection

3

12 If a ball thrown by one player is caught by another player in 5 seconds,then 
calculate the maximum height reached by the ball (g= 10 m/s2 )

3

Questions from 13 to 16 carries 4 score
13 The figure below shows the path of a projectile motion.

a)Obtain the expressions for maximum height and time of flight.
b)What is the angle of projection for maximum horizontal range?

 

3
1

14 a) A man throws a stone up into air at an angle θ with the horizontal. Draw the
path of the projectile and mark directions of velocity and acceleration at the
highest position. 
b) Derive an expression for the horizontal range reached by the stone.

    
1

3

15 The ceiling  of  a  long hall  is  25 m high.  What  is  the maximum horizontal
distance that a ball thrown with a speed of 40 m/s can go without hitting the
ceiling of the hall?

4
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16 A ball is thrown horizontally from the top of a tower with a velocity of 40 m/s.
Take g=10 m/s2.
(a)Find the horizontal and vertical displacement after 1,2,3,4,5 seconds, then
plot the path of motion of the ball.
(b)If the ball reaches the ground in 4 s , find the height of the tower.

2

  2

Questions 17 and 18 scores 5 each
17 A projectile is any body that is given an initial velocity and then follows a path

determined  entirely  by  the  effects  of  gravitational  acceleration  and  air
resistance.
a) Projectile motion is an  example for.........

i. One Dimensional Motion
ii. Two Dimensional Motion
iii. Three Dimensional Motion
iv. None of these

b) Trajectory of a body in a projectile motion is given by y=x−
x2

80
 where x

and y are in meters. Find maximum height of this projectile.
c) A baseball leaves a bat with an initial speed of 37 m/s at an angle of 53.1o .
Find the position of the ball when t=2s (treat baseball as a projectile & g = 9.8
m/s 2 )

1

2

2

18 A projectile is an object projected in to air with a Initial velocity v0 so that it is
moving under the influence of gravity
a) What is the shape of the path of projectile
b) As a projectile moves in its path , is there any point along the path where the
velocity and acceleration vectors are perpendicular to each other
c) If E is energy with a projectile is projected .
    (i) What is the Kinetic energy at the highest point?
    (ii) What is P.E at highest point?

1

2

2

Best wishes to all 
HSPTA MALAPPURAM
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PHYSOL EXAMINATION SERIES
അധ്യായം 4 - പ്രതലത്തിലെല ചലനം 

04-07-2021 ഞായർ 7.00 pm

PES03 M    സമയം : 1 മണിക്കൂർ 

     പരമാവധി സ്ക)ാർ : 30

വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള ലെപാതുനിർസ്ക1ശങ്ങൾ
* നിർദ്ദിഷ്ട സമയത്തിന് പുറമെമ 15 മിനിറ്റ് 'കൂൾ ഓഫ് ടൈ�ം' ഉണ്ടായിരിക്കും.

*  "കൂൾ  ഓഫ്  ടൈ�ം'  ച#ാദ്യങ്ങൾ  പരി#യമെ(�ാനും  ഉത്തരങ്ങൾ  ആസൂത്രണം  മെ#യ്യാനും

ഉപചയാഗിക്കുക.

* ഉത്തരങ്ങൾ എഴുതുന്നതിന് മുമ്പ് ച#ാദ്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കണം.

*  കണക്ക്കൂട്ടലുകൾ,  #ിത്രങ്ങൾ,  ഗ്രാഫുകൾ,  എന്നിവ  ഉത്തരചപ(റിൽ  തമെന്ന

ഉണ്ടായിരിക്കണം.

*  പരമാവധി  30  ചGാർ  കിട്ടുന്നതിന്  എത്ര  ച#ാദ്യങ്ങൾ  ചവണമെമങ്കിലും  മുഴുവനാചയാ

ഭാഗികമാചയാ എഴുതാം. 

*  ചKാഗ്രാമുകൾ  മെ#യ്യാനാകാത്ത  കാൽക്കുചLറ്ററുകൾ  ഒഴിമെകയുള്ള  ഒരു  ഇLചTാണിക്

ഉപകരണവും ഉപചയാഗിക്കുവാൻ പാ�ില്ല.

1 മുതൽ 4 വലെരയുള്ള സ്കചാദ്യങ്ങൾക്ക്  1 സ്ക)ാർ വീതം.

1 പരിമാണവും ദിശയുമുള്ള ഭൗതിക അളവുകമെള ...................... എന്ന് പറയുന്നു. 1

2 A⃗=î+ ĵ  യും  B⃗=î− ĵ യും തമ്മിലുള്ള ചകാണളവ് .............. ആകുന്നു.
 a)45º           b) 60º            c) 90º             d) 180º 

1

3 അളവ് പൂജ്യമായുള്ള സദിശങ്ങമെള ...... എന്ന് വിളിക്കുന്നു. 1

4 മെKാജടൈjൽ #Lനത്തിമെk ഏത് ഘട്ടത്തിലും സ്ഥിരമായിരിക്കുന്ന ഭൗതിക അളവ് 
a. Kചവഗം        b. ത്വരണം           c. ഗതിചകാർജം          d. ചനർചരഖാആക്കം 

1

5 മുതൽ 8 വലെരയുള്ള സ്കചാദ്യങ്ങൾക്ക്  2 സ്ക)ാർ വീതം.

5 ഗLീLിചയായുമെ� ' റ്റു ന്യൂ സയൻസസ് '  എന്ന പുസ്തകത്തിമെL  " 45° ചയക്കാൾ തുL്യ
അളവിൽ കൂ�ിയചതാ കുറഞ്ഞചതാ ആയ രണ്ടു വ്യത്യസ്ത #രിവുകളിൽ എറിയമെ(ടുന്ന
മെKാജടൈjലുകളുമെ�  പരിധി  തുL്യമായിരിക്കും"  എന്ന  Kസ്താവന  സത്യമാമെണന്നു
മെതളിയിക്കുക.

2

1



6 ഒരു  ഫു�്ചzാൾ  Lംzമായി  വായുവിൽ  മുകളിചLക്ക്   അ�ിക്കുന്നു.  എന്താണ്
അതിമെk
(എ) ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്ഥാനമെത്ത ത്വരണം?
(zി) ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്ഥാനമെത്ത Kചവഗം?

1
1

7 θ എന്ന  ചകാണളവിൽ  v0 Kചവഗത്തിൽ  ഒരു  കല്ല്  എറിയുന്നു.  ഇചത  സമയം

വിച�പണ  zിന്ദുവിൽനിന്നും  ഒരു  കുട്ടി
v0

2
എന്ന  Kചവഗത്തിൽ  പന്തിമെk

ദിശയിചLക്ക് ഓടുന്നു.  കുട്ടിക്ക് പന്ത് പി�ിക്കുവാൻ കഴിയുചമാ?  കഴിയുമെമങ്കിൽ ഏത്
ചകാണളവിൽ. ഇമെല്ലങ്കിൽ എന്തുമെകാണ്ട്?

2

8 തിരശ്ചീന ദിശയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന  വിമാനത്തിൽ  നിന്നും  താചഴക്ക്   ഇടുന്ന  ഒരു

ഭ�ണമെ(ാതി  10  മെസക്കk്  മെകാണ്ട്  ഭൂമിയുമെ�  ഉപരിതLത്തിൽ എത്തിച�രുന്നു.

എത്ര ഉയരത്തിൽ നിന്നാണ് ഭ�ണമെ(ാതി താചഴക്ക് ഇട്ടത് എന്ന് കണ്ടുപി�ിക്കുക. 2

9 മുതൽ 12 വലെരയുള്ള സ്കചാദ്യങ്ങൾക്ക്  3 സ്ക)ാർ വീതം.

9 (a)  A⃗ എന്ന സദിശത്തിമെk ഏകകസദിശം  (യൂണിറ്റ്  സദിശം)   കണ്ടുപി�ിക്കുന്ന
തിനുള്ള സമവാക്യം എഴുതുക 

(b) A⃗=4 î−3 ĵ+k̂ എന്ന സദിശത്തിമെk ഏകക സദിശം കണ്ടുപി�ിക്കുക. 

1

2

10 x-y  KതLത്തിൽ  സ്ഥിതിമെ#യ്യുന്ന  P  എന്ന  കണികയുമെ�  സ്ഥാനസദിശം r⃗

#ിത്രത്തിൽ കാണി�ിരിക്കുന്നു. 

a) r⃗ എന്ന സദിശത്തിമെk സമചകാണഘ�കങ്ങൾ #ിത്രം വര�് ചരഖമെ(ടുത്തുക.
b)  സമചകാണ ഘ�കങ്ങളുമെ� അ�ിസ്ഥാനത്തിൽ സ്ഥാനസദിശം എഴുതുക.
c)  A⃗ B⃗ എന്നീ  സദിശങ്ങളുമെ�  പരിണതസദിശം  കണ്ടുപി�ിക്കുന്നതിനുള്ള
സമവാക്യം എഴുതുക. 

1
1

1

11 θ  എന്ന  ചകാണളവിൽ  വിച�പിക്കുന്ന  ഒരു  വസ്തുവിമെk  പരമാവധി  ഉയരം
തിരശ്ചീന  പരിധിയുമെ�  നാLിമെLാന്ന്  ആമെണങ്കിൽ  വിച�പണ  ചകാണളവ്
കണ്ടുപി�ിക്കുക.

3

12 ഒരു  കളിക്കാരൻ  എറിഞ്ഞ  പന്ത്  5  മെസക്കൻഡുമെകാണ്ട്   മമെറ്റാരു  കളിക്കാരൻ
പി�ി�ാൽ പന്ത് എത്തിച�രുന്ന പരമാവധി ഉയരം കണക്കാക്കുക.  ( g = 10 m/s2

എന്ന് തന്നിരിക്കുന്നു.)

3

2



13 മുതൽ 16 വലെരയുള്ള സ്കചാദ്യങ്ങൾക്ക്  4 സ്ക)ാർ വീതം.

13 ഒരു മെKാജടൈ�ൽ #Lനത്തിമെk പാതയുമെ� #ിത്രം താമെഴ മെകാടുത്തിരിക്കുന്നു. 

a.  പരമാവധി  ഉയരത്തിമെkയും  പറക്കാമെനടുക്കുന്ന  സമയത്തിമെkയും  സമവാക്യം
രൂപീകരിക്കുക. 
b. പരമാവധി തിരശ്ചീനപരിധിക്കുള്ള വിച�പണ ചകാണളവ് എത്ര?

3

1

14 a)  ഒരാൾ തിരശ്ചീന ദിശയിൽ നിന്നും  'θ'  ചകാണളവിൽ വായുവിചLക്ക് ഒരു കല്ല്
എറിയുന്നു.  മെKാജടൈ�Lിമെk പാത വര�് ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്ഥാനമെത്ത Kചവഗം,
ത്വരണം എന്നിവയുമെ� ദിശ അ�യാളമെ(ടുത്തുക. 
b) കല്ല് എത്തിച�രുന്ന തിരശ്ചീനപരിധിക്കുള്ള സമവാക്യം രൂപീകരിക്കുക.

2
2

15 നീളമുള്ള  ഹാളിമെk  മുകൾത്തട്ട്  25  മീറ്റർ  ഉയരത്തിLാണ്.  40  m/s  ചവഗതയിൽ
എറിയുന്ന പന്ത് മുകൾത്തട്ടിൽ  മുട്ടാമെത ചപാകാവുന്ന പരമാവധി തിരശ്ചീന പരിധി
എത്ര?

4

16 ഒരു ചഗാപുരത്തിമെk മുകളിൽ നിന്ന്  40 m/s  Kചവഗത്തിൽ ഒരു പന്ത് തിരശ്ചീന
മായി എറിയുന്നു. ( g = 10 m/s2 എന്ന് തന്നിരിക്കുന്നു.)
a)  1,2,3,4,5  മെസക്കൻഡുകളിൽ  തിരശ്ചീനവും  Lംzവുമായ  സ്ഥാനാന്തരം
കമെണ്ടത്തിയ ചശഷം പന്തിമെk #Lന പാത #ിത്രം വര�് ചരഖമെ(ടുത്തുക.
b)  4  മെസക്കൻഡുമെകാണ്ട്  പന്ത്  നിLമെത്തത്തിയാൽ,  ചഗാപുരത്തിമെk  ഉയരം
കമെണ്ടത്തുക.

2

2

17 മുതൽ 18 വലെരയുള്ള സ്കചാദ്യങ്ങൾക്ക്  5 സ്ക)ാർ വീതം.

17 KാരംഭKചവഗം  നൽകി  പിന്നീ�്  ഭൂഗുരുത്വത്വരണത്തിമെkയും  വായു  Kതിചരാധ
ത്തിമെkയും ഫLമായി മാത്രം പാത നിർണ്ണയിക്കമെ(ടുകയും മെ#യ്യുന്ന വസ്തുവിമെനയാണ്
മെKാജടൈ�ൽ  എന്ന് പറയുന്നത്. 
a) മെKാജടൈ�ൽ #Lനം ........................... ഒരുദാഹരണമാണ്.
   i.  ഏകമാന #Lനത്തിന്      ii. ദ്വിമാന #Lനത്തിന്        iii. ത്രിമാന #Lനത്തിന്

b)  മെKാജടൈ�ൽ #Lനത്തിലുള്ള ഒരു വസ്തുവിമെk സഞ്ചാരപാത  y=x−
x2

80
 എന്ന

1

3



സമവാക്യത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്നു  (x ഉം  y ഉം മീറ്ററിൽ).  മെKാജടൈ�Lിമെk പരമാവധി
ഉയരം കണ്ടുപി�ിക്കുക.
c)  53.1º ചകാണളവിൽ  37  m/s  Kാരംഭചവഗതചയാമെ�  ഒരു ചzസ്ചzാൾ zാറ്റിൽ
തട്ടിയകലുന്നു. t = 2 മെസക്കൻഡിൽ പന്തിമെk സ്ഥാനം കണ്ടു പി�ിക്കുക.
( g = 9.8 m/s2 എന്നും ചzസ് ചzാൾ ഒരു മെKാജടൈ�ൽ ആയും പരിഗണിക്കുക) 

2

2

18 v0 എന്ന KാരംഭKചവഗം നൽകി വിച�പിക്കുന്ന ഒരു വസ്തു ഭൂഗുരുത്വാകർഷണത്തിന്
വിചധയമായി മാത്രം  സഞ്ചരി�ാൽ അതിമെന മെKാജടൈ�ൽ എന്ന് പറയാം.
a)  മെKാജടൈ�Lിമെk സഞ്ചാരപാതയുമെ� ആകൃതി എന്ത്?
b) ഒരു മെKാജടൈjൽ അതിമെk പാതയിലൂമെ� നീങ്ങുചമ്പാൾ, പാതയിമെL ഏമെതങ്കിലും
zിന്ദുവിൽ Kചവഗത്തിമെkയും ത്വരണത്തിമെkയും സദിശങ്ങൾ പരസ്പരം Lംzമായി
വരുന്നുചണ്ടാ?
c) E എന്നത് മെKാജടൈjLിമെk ആമെക ഊർജമാമെണങ്കിൽ, 
i.  ഉയർന്ന zിന്ദുവിമെL ഗതിചകാർജം എത്ര?
ii. ഉയർന്ന zിന്ദുവിമെL സ്ഥിതിചകാർജം എത്ര?

1

2

2
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PHYSOL EXAMINATION SERIES
CHAPTER 4- MOTION IN A PLANE

SUNDAY 04-07-2021 @ 7.00pm

PES03 TIME: 1 HOUR

MAXIMUM SCORE:30

ANSWER KEY

1 Vectors 1

2 900 1

3 Zero Vector or Null vector 1

4 Acceleration 1

5 For a projectile launched with velocity vo at an angle θo  , the range is given by

Range R=
u2 sin 2θ0

g
Now, for angles, (45° + α) and ( 45° – α), 2θo is (90° + 2α) and ( 90° – 2α) , respectively. ) and ( 45° – α) and ( 45° – α), 2θo is (90° + 2α) and ( 90° – 2α) , respectively. ), 2θo is (90° + 2α) and ( 45° – α), 2θo is (90° + 2α) and ( 90° – 2α) , respectively. ) and ( 90° – 2α) and ( 45° – α), 2θo is (90° + 2α) and ( 90° – 2α) , respectively. ) , respectively. 
The values of sin (90° + 2α) and ( 45° – α), 2θo is (90° + 2α) and ( 90° – 2α) , respectively. ) and sin (90° – 2α) and ( 45° – α), 2θo is (90° + 2α) and ( 90° – 2α) , respectively. ) are the same, equal to that of cos 2α) and ( 45° – α), 2θo is (90° + 2α) and ( 90° – 2α) , respectively. . 
Therefore, ranges are equal for elevations which exceed or fall short of 45° by equal 
amounts α) and ( 45° – α), 2θo is (90° + 2α) and ( 90° – 2α) , respectively. .

2

6 (a) At highest point the acceleration remains same as acceleration due to gravity
(b) At highest point, velocity becomes zero

1
1

7 Yes. When     ucosθ =
u
2

                       Cosθ = 1/2
                             θ =60°.

2

8  - h = - 1/2 gt2

   h = 1/2 x 10 X 100 = 500m
2

9 (a) The unit vector of A⃗ ,

Â=
A⃗

|A⃗|

(b)      A⃗ = 4 î−3 ĵ+ k̂

Here  |A⃗|=√ A x
2
+ A y

2
+ A z

2

          |A⃗|=√42
+(−3)

2
+12

          |A⃗|=√16+9+1=√26

There fore     Â=
A⃗

|A⃗|
= 4 î−3 ĵ+k̂

√26
   

1

2
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10 a)

b) r⃗=x î+ y ĵ
c) R=√ A2

+B2
+2 ABcosθ

1

1
1

11
We have H=

u2 sin2
θ

2 g
 & R=

u2 sin 2θ

g

When H= 
R
4

u2sin2
θ

2 g
=

1
4

u2sin 2θ

g

sin2
θ=

sin 2θ

2

sin2
θ=

2 sinθcosθ
2

sinθ

cosθ
=1

tan θ=1
θ=45o

3

12 Given 2usinθ /g= 5
                 usinθ= 25

   Now.     H = u2Sin2 θ/ 2g
                     = 252/2 x 10 = 31.25 m

3

13 a)Expression for Maximum height(H):
We have V 2

=u2
+2as

Taking the vertical components;
V y

2
=u y

2
+2a y s y

Here Vy=0,  uy=usinθ ,  ay=-g  and Sy =H
Therefore 0=(usinθ)

2
−2 gH

2 gH =u2sin2
θ

Maximum Height ,  H=
u2 sin2

θ

2 g
Expression for Time of flight (T):

We have S=ut +
1
2

at 2

Taking vertical components;

3
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S y=u y t +
1
2

ay t2

Here  Sy=0,  uy=usinθ , ay=-g  and t=T, time of flight.

Therefore 0=u sinθT−
1
2

gT 2

1
2

g T 2
=usinθT

1
2

gT=usinθ

Time of flight T=
2 u sinθ

g

b) For Maximum horizontal range , angle of projection θ=450.                                                 1

14
a)

b) Expression for the Range of a Projectile(R):
The product of horizontal component of velocity  and time of flight gives the range of a 
projectile.

R=ux x T

R=u cosθ x
2 u sin θ

g

R=
u2

g
2 sin θcosθ

     Therefore  Range , R=
u2

g
sin 2θ

     When θ=450, 2θ =900,   then the range is maximum.

∴        Rmax=
u2

g
An athlete throws javelin at an angle of 450 to get maximum range.
For a projectile the range will be same at an angle θ and (90-θ).( for example at 300 and 600,
the range will be same for a projectile).

1

3
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15 Given H=25m ,  u= 40 m/s.

H=
u2 sin2

θ

2 g
=

402sin 2
θ

2 x 9.8
=25 m

sin2
θ=

25 x 9.8 x 2

402
=.30625

Therefore   θ=33.60

Range R=
u2 sin 2θ

g
=

402sin 2(33.6)

9.8
=150.5 m

4

16 (a) Horizontal displacement Sx=ux t    because  ax=0

         Vertical displacement  S y=
1
2

g t 2    because  uy=0  ay=g

t 1 2 3 4 5

Sx 40 80 120 160 200

Sy 5 20 45 80 125

(b) Hight of the tower ,  H=
1
2

g t2
=

1
2

x 10 x42

H=80m.

2

2

17 a) Two Dimensional Motion

b) Given y=x−
x2

80
 and We have y=(tan θ) x−(

g

2u2cos2
θ
)x2

Comparing,  we get
tanθ=1 Therefore θ=450.

And 
g

2 u2 cos2
θ

=
1

80

That is   u2

g
=80

We have Maximum height H=
u2 sin2

θ

2 g

H=
80

2 x 2
=20 m.

c)Here u= 37 m/s θ= 53.1o     g=9.8 m/s2

ux = ucos θ=37 cos (53.1)=37x 0.6=22.2m/s
uy=usin θ=37 sin (53.1)=37x0.79=29.59 m/s.
The x-coordinate is given by 

Sx=ux t+
1
2

ax t2
=ux t     ( ax=0)

Therefore  at t=2s,     x=22.2 x 2=44.4 m
The y-coordinate is given by 

S y=u y t +
1
2

ay t2

y=29.59 x2−
1
2

9.8 x 22    (ay=-g=-9.8 m/s2)

y=39.6m

1

2

2
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Therefore the position of the ball when t = 2s is given by (44.4, 39.6)

18 a)Parabola              
b)at its highest point

c) On projection , the entire energy is kinetic energy (so P.E =0) =
1
2

m v2
=E

At the highest point KE = 
1
2

m v2cos2
(θ)

                                       = E cos2
(θ)

PE at highest point = Total energy -KE
                               = E - E cos2

θ

                               = E(1−cos2
θ)

                               = E sin2
θ

1

2

2
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