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 Ε.Λ.  ΠΕΙΡΑΙΑ Α 

Τµήµα Α2 Τest ΦΥΣΙΚΗΣ  

Ονοµατεπώνυµο: ............................................................... Πειραιάς                 /2003       

 

1) Για ένα κινητό που κινείται ευθύγραµµα, να αντιστοιχίσετε τα διανύσµατα της αρι-

στερής στήλης µε την κίνηση που αντιστοιχούν (στήλη 2) και τις εξισώσεις της τα-

χύτητας (στήλη 3) 

Στήλη 1 Στήλη 2 Στήλη 3 

Οµαλή υ=1
x
t
 

Οµαλά επιταχυνόµενη µε αρχική ταχύτητα. υ=υ0-αt 

Οµαλά επιβραδυνόµενη. υ=αt 

Οµαλά επιταχυνόµενη χωρίς αρχική ταχύτητα υ=υ0t+α 

 

     Aυ0  Aα 

 

 

  Aα     υ0 =0    

 

  Aυ0        Aα    

 υ=υ0+αt 

Μονάδες 6 

2) Ένα κινητό κινείται ευθύγραµµα και στο διάγραµµα δίνεται η 

ταχύτητα σε συνάρτηση µε το χρόνο. 

i) Η κίνηση του σώµατος είναι  ……………… ………… 

…………….. 

ii) Η αρχική ταχύτητα του κινητού είναι ……………  

iii) Να υπολογίσετε την επιτάχυνση του κινητού. 

 
Μονάδες 2+2+4=8 

 

 

 

3) Ένα κινητό για t=0 περνά από το σηµείο Α και µετά από λίγο το βρίσκουµε στη θέ-

ση Β να κινείται όπως στο σχήµα.  

 
Να υπολογίσετε: 

 α) Την µετατόπιση του κινητού. 

 

 

β)  Την µεταβολή της ταχύτητάς του.  

 
Μονάδες 3+3=6

           Α  υ0=10m/s  Ο               υ1=5m/s Β          + 

         x0 =-5m                                      x1=+7m    x 

  υ   m/s 

10 

 

  4 

 

  0              2  t(s) 



9
ο
 Ε.Λ.  ΠΕΙΡΑΙΑ Β 

Τµήµα Α2 Τest ΦΥΣΙΚΗΣ  

Ονοµατεπώνυµο: ............................................................... Πειραιάς                 /2003       

 

1) Για ένα κινητό που κινείται ευθύγραµµα, να αντιστοιχίσετε τα διανύσµατα της αρι-

στερής στήλης µε την κίνηση που αντιστοιχούν (στήλη 2) και τις εξισώσεις της τα-

χύτητας (στήλη 3) 

Στήλη 1 Στήλη 2 Στήλη 3 

Οµαλά επιβραδυνόµενη. υ=υ0-αt  

Οµαλά επιταχυνόµενη µε αρχική ταχύτητα. υ=1
x
t
 

Οµαλά επιταχυνόµενη χωρίς αρχική ταχύτητα υ=υ0t+α 

Ευθύγραµµη οµαλή υ=υ0+αt  

 

     Aυ0  Aα 

 

 

  Aυ0    α =0     

 

  Aα        Aυ0    

 υ=αt 

Μονάδες 6 

2) Ένα κινητό κινείται ευθύγραµµα και στο διάγραµµα δίνεται η 

ταχύτητα σε συνάρτηση µε το χρόνο. 

i) Η κίνηση του σώµατος είναι  ……………… ………… 

…………….. 

ii) Η αρχική ταχύτητα του κινητού είναι ……………  

iii) Να υπολογίσετε την επιτάχυνση του κινητού. 

 
Μονάδες 2+2+4=8 

 

 

3) Ένα κινητό για t=0 περνά από το σηµείο Α και µετά από λίγο το βρίσκουµε στη θέ-

ση Β να κινείται όπως στο σχήµα.  

 
Να υπολογίσετε: 

 α) Την µετατόπιση του κινητού. 

 

 

β)  Την µεταβολή της ταχύτητάς του. 
Μονάδες 3+3=6 

      Β  υ1 =8m/s        Ο               υ0=6m/s Α              + 

       x1 = -10m                                      x9 =+12m    x 

  υ  m/s 

12 

 

 2 

  0             4  t(s) 


