
 
 

Μην ξεχάσετε να γράψετε το όνοµά σας και στην φωτοτυπία και στην κόλλα σας.  

Στις δύο πρώτες ερωτήσεις επιλέξτε την πρόταση που είναι η σωστή. (είναι µόνο µία) 

1) Μια κίνηση που γίνεται σε ευθεία τροχιά, λέγεται οµαλή όταν: 

i) Η µετατόπιση παραµένει σταθερή. 

ii) Η θέση παραµένει σταθερή. 

iii) Η ταχύτητα παραµένει σταθερή. 

iv) Η επιτάχυνση παραµένει σταθερή. 
Μονάδες   10 

2) Αν ένα κινητό κινείται ευθύγραµµα οµαλά επιταχυνόµενα, τότε: 

i) Η µετατόπισή του είναι ανάλογη µε το χρόνο. 

ii) Η θέση του είναι ανάλογη µε το χρόνο. 

iii) Η ταχύτητά του είναι σταθερή. 

iv) Ο ρυθµός µεταβολής της ταχύτητας είναι σταθερός. 
Μονάδες  10 

3) Οι προτάσεις που ακολουθούν αναφέρονται σε ευθύγραµµες κινήσεις. Σηµειώστε σωστό ή 

λάθος για τις παρακάτω προτάσεις. 

i) Αν ∆υ > 0 το κινητό κινείται προς την θετική κατεύθυνση. 

ii) Αν x < 0 το κινητό κινείται προς την αρνητική κατεύθυνση. 

iii) Αν ∆x > 0 η ταχύτητα του κινητού έχει θετική κατεύθυνση. 

iv) Αν ∆x < 0 το κινητό κινείται προς την αρνητική κατεύθυνση. 

v) Αν ∆υ < 0 η επιτάχυνση έχει αντίθετη φορά από την ταχύτητα.  
Μονάδες  10 

4) ∆ύο κινητά ξεκινούν ταυτόχρονα από τα σηµεία Α και Β και κινούνται ευθύγραµµα µε στα-

θερές ταχύτητες Aυ1 και Aυ2 όπως στο σχήµα. Μετά από 10 δευτερόλεπτα συναντώνται στη 

θέση x=+20m. 

 

 

 

i) Να συµπληρωθούν τα παρακάτω κενά.  

Το πρώτο κινητό ξεκινά από τη θέση ……………… φτάνει στη θέση x=20m και η µε-

τατόπισή του είναι ίση µε ……………… Αντίστοιχα το δεύτερο κινητό ξεκινά από τη 

θέση …………… φτάνει στη θέση x=20m και η µετατόπισή του είναι ίση µε 

…………… 

ii) Σχεδιάστε στο σχήµα τις µετατοπίσεις των δύο κινητών. 

iii) Να υπολογίστε την ταχύτητα του πρώτου κινητού. 
Μονάδες  15 

5) Για ένα κινητό που κινείται ευθύγραµµα, πήραµε τις µετρήσεις του παρακάτω πίνακα. Να 

συµπληρώστε τις στήλες µε τα στοιχεία που λείπουν. 

t(s) x (m) ∆x(m)   υµ (m/s)  

0,0 5,0   

0,5 5,8   

1,0 7,2   
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Μονάδες  8 

 

 

6) Το διπλανό διάγραµµα δείχνει την ταχύτητα ενός κινητού σε 

συνάρτηση µε το χρόνο. Για το χρονικό διάστηµα από 0-10s: 

i) Η µετατόπιση του κινητού είναι:  

 α) 0, β) 50m, γ) 100m,  δ) 200m.  

ii) Η µέση ταχύτητα του κινητού είναι:  

 α) 0 β) 5m/s  γ) 10m/s δ) 20m/s 
Μονάδες   10 

7) Ένα κινητό τη χρονική στιγµή t=0 περνά από σηµείο Α του 

άξονα x µε xΑ=20m και κινείται προς τα δεξιά µε ταχύτητα 

µέτρου 12m/s ενώ έχει σταθερή επιτάχυνση, µε φορά προς 

τ’ αριστερά και µέτρο 4m/s
2
.  Για τη χρονική στιγµή t1=5s να βρεθούν: 

i) Η ταχύτητα του κινητού. 

ii) Η µετατόπισή του και η θέση του. 

iii) Ποια χρονική στιγµή µηδενίζεται στιγµιαία η ταχύτητα του κινητού; 

iv) Να γίνει  το διάγραµµα της µετατόπισης σε συνάρτηση µε το χρόνο. 
Μονάδες  10+10+7+10=37 
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Μην ξεχάσετε να γράψετε το όνοµά σας και στην φωτοτυπία και στην κόλλα σας.  

Στις τρεις πρώτες ερωτήσεις επιλέξτε την πρόταση που είναι η σωστή. (είναι µόνο µία) 

1) Ένα σώµα κινείται µε σταθερή ταχύτητα προς τ’ αριστερά (αρνητική φορά). Άρα: 

i) Η κίνησή του είναι επιβραδυνόµενη, 

ii) η επιτάχυνση είναι αρνητική, 

iii) η µετατόπιση είναι αρνητική, 

iv) η θέση του είναι αρνητική (x<0). 
Μονάδες  10 

2) Η επιτάχυνση ενός κινητού: 

i) Εκφράζει το πόσο γρήγορα αλλάζει η θέση του. 

ii) Εκφράζει το πόσο γρήγορα αλλάζει η ταχύτητά του. 

iii) Έχει την κατεύθυνση της ταχύτητας. 

iv) Είναι µονόµετρο µέγεθος. 
Μονάδες  10 

3) Ένα σώµα κινείται προς τα δεξιά µε ταχύτητα 2m/s και µετά από λίγο προς τ’ αριστερά µε 

ταχύτητα 2m/s. Άρα 

i) Η ταχύτητά του παραµένει σταθερή, 

ii) η µεταβολή της ταχύτητας είναι µηδέν, 

iii) η µεταβολή της ταχύτητας είναι µονόµετρο µέγεθος, 

iv) η µεταβολή της ταχύτητας είναι προς τ’ αριστερά, 

v) η µεταβολή της ταχύτητας είναι προς τα δεξιά. 
Μονάδες  10 

4) Στην αριστερή στήλη του πίνακα δίνονται τα διανύσµατα της ταχύτητας και της επιτάχυν-

σης ενός κινητού. Να συµπληρώστε τις δύο άλλες στήλες. 

 Η κίνηση ονοµάζεται: Η εξίσωση της ταχύτητας είναι: 
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Μονάδες  4+8=12 

5) Ένα αυτοκίνητο κινείται σε ευθεία τροχιά και στο διάγραµµα δίνε-

ται η ταχύτητά του σε συνάρτηση µε το χρόνο.  

Α. Ποιες προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος:  

i) Το σώµα εκτελεί ευθύγραµµη οµαλή κίνηση.  

ii) Το σώµα εκτελεί δύο διαφορετικές κινήσεις.  

iii) Το αυτοκίνητο αρχικά ηρεµεί.  

iv) Το αυτοκίνητο πηγαίνει πιο γρήγορα τη χρονική  στιγµή 

t=12s, παρά τη στιγµή t=4s.  

Β.  i)   Το είδος της κίνησης από 10s-20s είναι .......................  
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ii)  Η αρχική ταχύτητα του αυτοκινήτου είναι ...................  

iii)  Η κλίση της ευθείας από 10-20s εκφράζει  .....................  

iv)  Το εµβαδόν του σχηµατιζόµενου τραπεζίου από 10s-20s εκφράζει.......................  

 Η κίνηση από 0-10s είναι ................................ 
Μονάδες  4+10=14 

6) Για ένα κινητό που κινείται ευθύγραµµα, πήραµε τις µετρήσεις του παρακάτω πίνακα. Να 

συµπληρώστε τις στήλες µε τα στοιχεία που λείπουν. 

t(s) x (m) ∆x(m)   υµ (m/s)  

0,0 5,0   

0,2 5,6   

0,4 6,2   
Μονάδες  8 

7) Ένα κινητό διέρχεται από ένα σηµείο Α για t=0, µε σταθερή ταχύτητα υ=8m/s και µετά από 

χρόνο 6s φτάνει σε ένα σηµείο Β. Τη στιγµή αυτή αποκτά σταθερή επιτάχυνση µε µέτρο 

2m/s
2
 και µε αντίθετη φορά από την ταχύτητα. 

       Α  Aυ              Β                    #
  + 

 

 

 
i) Πόσο απέχει το σηµείο Β από το Α; 

ii) Ποια χρονική στιγµή η ταχύτητα του κινητού µηδενίζεται στιγµιαία; 

iii) Σε πόση απόσταση από το σηµείο Α σταµατά στιγµιαία το σώµα;  

iv) Να κάνετε το διάγραµµα της µετατόπισης του κινητού σε συνάρτηση µε το χρόνο από 

t=0 µέχρι τη χρονική στιγµή t=20s. 
Μονάδες  8+10+10+8=36 
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