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Κινηµατική 

1) Στο α΄ διάγραµµα δίνεται η µεταβολή στο διάνυσµα θέσης ενός κινητού, που κινείται πάνω 

στον άξονα x, σε συνάρτηση µε τον χρόνο. Ποια από τα άλλα διαγράµµατα είναι σωστά;  

 

 

 

 

 

 

2) Ένα κινητό κινείται ευθύγραµµα και στο σχήµα φαίνεται η µετατό-

πισή του σε συνάρτηση µε τον χρόνο.  

Ποιες από τις ακόλουθες προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος; 

i) Από 0-t1 το σώµα επιταχύνεται.  

ii) Από t1-t2 το σώµα ηρεµεί.  

iii) Το σώµα για t=t3 έχει επιστρέψει στην αρχική του θέση.   

iv) Η µετατόπισή του στο χρονικό διάστηµα t2-t3 είναι µεγαλύτερη από την αντίστοιχη στο 

χρονικό διάστηµα 0-t1.  

v) Η µέση ταχύτητα του κινητού είναι 1
1
2
  υο.  

vi) Στο διάστηµα από t2-t3 το κινητό επιβραδύνεται. 

3) Στο διάγραµµα δίνεται η θέση ενός κινητού, που κινείται στον άξονα 

x, όπου η καµπύλη είναι παραβολική.   

 Ποια πρόταση είναι σωστή. 

i) Το σώµα κινείται προς τα αριστερά.  

ii) Για t=1s το κινητό κινείται προς τα δεξιά.   

iii) Το σώµα σταµατά σε σηµείο Α που απέχει 2m από την θέση Ο 

έχοντας µετατοπιστεί κατά 8m..  

iv) Για t=3s το σώµα έχει θετική ταχύτητα, αποµακρυνόµενο από το Ο.  

v) Η µετατόπιση του για t=4s είναι 16m.  

4) Στο διάγραµµα δίνεται η θέση ενός κινητού, που κινείται στον άξονα x.   

Ποιες προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος.  

i) Την χρονική στιγµή t=1s το κινητό κινείται προς τα δεξιά.  

ii) Την χρονική στιγµή t=2s το κινητό έχει µηδενική ταχύτητα.  

iii) Την στιγµή t=2,2s το κινητό κινείται προς τ’ αριστερά µε ταχύ-

τητα µικρότερου µέτρου από την χρονική στιγµή t=1s.  

iv) Η µετατόπισή του για τ=4s είναι µηδέν.  

v) Η µετατόπισή του από t=2s έως t=4s  είναι -10m.  

Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας. 

5) ∆ύο κινητά Α και Β βρίσκονται στις θέσεις που φαίνονται στο παρακάτω σχήµα και ξεκι-

νούν ταυτόχρονα για t=0 κινούµενα το ένα προς το άλλο µε σταθερές ταχύτητες, µε µέτρα 

3m/s και 2m/s. 

 

 

 



i) Για τη χρονική στιγµή t1=5s να βρεθούν: 

a) Η µετατόπιση κάθε κινητού. 

b) Η θέση κάθε κινητού. 

c) Η απόσταση µεταξύ τους. 

i) Βρείτε την εξίσωση κίνησης κάθε κινητού. 

ii) Ποια χρονική στιγµή θα συναντηθούν τα δύο κινητά και σε ποια θέση θα συµβεί αυτό; 

6) Ένα υλικό σηµείο κινείται ευθύγραµµα και στο δι-

πλανό διάγραµµα δίνονται οι θέσεις του κινητού τις 

χρονικές στιγµές t=0 και t=4s ενώ οι αντίστοιχες τα-

χύτητες  είναι υ1=10m/s και υ2=2m/s 

i) Ποια η µετατόπιση του κινητού; 

ii) Πόση είναι η µέση ταχύτητα του κινητού; 

iii) Ποια η µεταβολή της ταχύτητάς του; 

iv) Ποια η µέση επιτάχυνσή του; 

7) Από  δύο σηµεία Α και Β που απέχουν 8m ξεκινούν ταυτόχρονα 

δύο κινητά. Το πρώτο κινείται µε σταθερή ταχύτητα υ1 = 6m/s 

ενώ το δεύτερο ξεκινά από την ηρεµία µε σταθερή επιτάχυνση α2=2m/s
2
. 

i) Σε πόσο χρόνο το πρώτο κινητό θα φτάσει το δεύτερο; 

ii) Σε ποιο σηµείο θα γίνει η συνάντηση; 

iii) Πόσο θα απέχουν τα δύο κινητά 5s την πρώτη συνάντησή τους; 

8) Ο Κώστας οδηγεί ένα Fiat  Unο σε ευθύγραµµο δρόµο µε σταθερή ταχύτητα 108km/h και 

σε µια στιγµή βλέπει να περνά µπροστά από τον φίλο του τον  Αντώνη, που στέκεται ακί-

νητος στην άκρη του δρόµου. «Αµέσως; » φρενάρει προσδίνοντας σταθερή επιβράδυνση 

στο όχηµά του, µε αποτέλεσµα να σταµατήσει µετά από 3,5s. Βέβαια ο χρόνος αντίδρασής 

του ήταν 0,5s.....   

i) Τι κίνηση έκανε σ’ αυτό το πρώτο µισό δευτερόλεπτο και τι στα υπόλοιπα 3;  

ii) Πόση επιτάχυνση απέκτησε το όχηµα κατά το φρενάρισµα;  

iii) Ποιος ο ρυθµός µεταβολής της θέσης του Κώστα, τη στιγµή που είδε τον Αντώνη και 

ποιος µετά από 2s;  

iv) Πόσο απέχουν οι δύο φίλοι τη στιγµή που το ταχύµετρο του Uno δείχνει 72km/h;  

v) Μόλις σταµατήσει το αυτοκίνητο, ο Αντώνης πηγαίνει δίπλα στον οδηγό. Πόσα βήµα-

τα έκανε για να πλησιάσει τον Κώστα, αν κάθε του βήµα είναι ίσο µε 60cm;  

vi) Παίρνοντας σαν αρχή την αρχική θέση του Αντώνη, να κάνετε τη γραφική παράσταση 

της µετατόπισης του Κώστα σε συνάρτηση µε το χρόνο. 

9) Ένα κινητό ξεκινά από την ηρεµία και κινείται ευθύγραµµα, ενώ 

στο παρακάτω διάγραµµα δίνεται η µετατόπισή του σε συνάρ-

τηση µε το χρόνο. Η καµπύλη αποτελείται από τµήµατα παρα-

βολών.  

i) Ποια η επιτάχυνση του κινητού από 0-2s; και ποια την χρο-

νική στιγµή t=3s;  

ii) Ποια η ταχύτητα του σώµατος για t=2s και ποια για t=4s;  

iii) Να γίνει το διάγραµµα της ταχύτητας του σώµατος σε συνάρτηση µε το χρόνο.  

iv) Ποια στιγµή το σώµα σταµατά στιγµιαία και πόσο απέχει την στιγµή αυτή από την αρ-

χική του θέση;  

 

 


