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Ασκήσεις στις κινήσεις 

 

1.  Σώμα  κινείται στον άξονα x΄Οx με σταθερή ταχύτητα υ=2m/s. Τη χρονική στιγμή t0=0 

βρίσκεται στη θέση x0=0. 

α. Σε ποια χρονική στιγμή θα βρίσκεται στη θέση x1=20m; 

β. Σε ποια θέση θα βρίσκεται τη χρονική στιγμή t2=5s; 

γ. Πόσο χρονικό διάστημα χρειάζεται για να μετατοπιστεί από τη θέση x3=4m στη θέση 

x4=10m; 

α. 10s, β.10m, γ. 3s 

 

2.  Λαγός κινείται στον άξονα x΄Οx με σταθερή ταχύτητα. Τη χρονική στιγμή t0=0 είναι στη θέση 

x0=4m και τη χρονική στιγμή t1=2s βρέθηκε στη θέση x1=−10m. 

α. Πόση είναι η ταχύτητα; 

β. Που θα βρίσκεται τη χρονική στιγμή t3=4s. 

γ. Πότε θα βρίσκεται στη θέση x4=−3m. 

α. −7m/s, β. −24m, γ. 1s 

 

3.  Κουνούπι κινείται στον άξονα x΄Οx με σταθερή ταχύτητα υ=4m/s. Τη χρονική στιγμή t0=0 

βρίσκεται στη θέση x0=2m. 

α. Σε ποια θέση x1 θα βρεθεί τη t1=10s; 

β. Σε ποια χρονική στιγμή t2 θα βρεθεί στη θέση x2=10,8m; 

γ. Πόσο χρονικό διάστημα χρειάζεται για να μετατοπιστεί κατά Δx=10m; 

α. 42m, β. 2,2s, γ.2,5s 

 

4.  Καραβάκι κινείται στον άξονα x΄Οx με σταθερή ταχύτητα. Τη χρονική στιγμή t1=2s βρίσκεται 

στη θέση x1=4m και τη χρονική στιγμή t2=8s στη θέση x2=−2m. 

α. Πόση είναι η ταχύτητα; 

β. Που θα βρίσκεται τη χρονική στιγμή t3=6s; 

γ. Σε ποια χρονική στιγμή θα βρίσκεται στη θέση x4=−10m; 

α. −1m/s, β, x=0, γ. t=12s 

 

5. Η θέση μιας μέλισσας που κινείται ευθύγραμμα αλλάζει σε σχέση με το χρόνο σύμφωνα με το 

διάγραμμα που φαίνεται στο σχήμα. 

α. Να γίνει το διάγραμμα (υ−t) στο χρονικό διάστημα [0,40s]. 

β. Να βρεθεί το διάστημα που διένυσε από 0 έως 40s. 

γ. Να βρεθεί η μέση αριθμητική ταχύτητα στο διάστημα [0,40s]. 

δ. Να βρεθεί η μέση αριθμητική ταχύτητα στο διάστημα [0,20s]. 

β.50m, γ. 1,25m/s, δ. 1m/s 

 

 

 

6.  Με τη βοήθεια του διπλανού διαγράμματος (υ−t): 
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α. Να βρεθεί η χρονική στιγμή t΄ που η συνολική μετατόπιση του κινητού θα είναι μηδέν. 

β. Να βρεθούν οι μετατοπίσεις από 0 έως 1s και από 0 έως 3s. 

γ. Να γίνει η γραφική παράσταση θέσης − χρόνου με δεδομένο ότι για t0=0 είναι x0=0. 

α. t΄=9s, β.20m, 70m 

 
 

7.  Δύο σφαίρες σ1, σ2 κινούνται στο θετικό ημιάξονα Οx ευθύγραμμα και ομαλά με ταχύτητες 

υ1=2m/s και υ2=−4m/s αντιστοίχως. Τη χρονική στιγμή t0=0 η σ1 είναι στη θέση x1=0 και η σ2 στη 

θέση x2=d. Οι δύο σφαίρες συγκρούονται τη χρονική στιγμή t1=3s. 

α. Πόση είναι η απόσταση d; 

β. Να γίνουν σε κοινό διάγραμμα οι γραφικές παραστάσεις (x−t) για τα δύο κινητά και να 

προσδιοριστούν οι συντεταγμένες x, t του σημείου τομής. 

α. 18m, β. 3s, 6m 

 

8.  Στο διάγραμμα x−t φαίνονται οι μεταβολές θέσης δύο βαδιστών Α και Β που κινούνται στην 

ίδια ευθεία. 

α. Ποιες είναι οι κατευθύνσεις κίνησης των δύο βαδιστών; 

β. Με πόση ταχύτητα κινούνται; 

γ. Πόσο μετατοπίζονται μέχρι να συναντηθούν; 

δ. Ποια χρονική στιγμή φτάνει ο βαδιστής Α στη θέση x=0; 

β. −0,8m/s, 1,2m/s, γ. −8m, 12m, δ. 25s  

 

 

 

9.  Τρενάκι βρίσκεται τη χρονική στιγμή t0=0 στη θέση x0=0 με ταχύτητα υ0=0 και κάνει 

ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση. Τη χρονική στιγμή t1=4s η θέση του τρένου είναι 

x=16m. Να βρεθούν: 

α. Η επιτάχυνση α 

β. Η ταχύτητα τη χρονική στιγμή t2=10s. 

γ. Η μετατόπιση Δx από τη χρονική στιγμή t1 έως τη χρονική στιγμή t2. 

δ. Να γίνουν οι γραφικές παραστάσεις (α−t), (υ−t) και (x−t) από 0 έως 10s. 

α. 2m/s2, β. 20m/s, γ.84m 

 

10.  Σώμα βρίσκεται τη χρονική στιγμή t0=0 στη θέση x0=0 με ταχύτητα υ0 και κάνει ευθύγραμμη 

ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση με επιτάχυνση α=2m/s. Τη χρονική στιγμή t1=8s έχει ταχύτητα 

υ1=20m/s. Να βρεθούν: 
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α. Η αρχική ταχύτητα υ0. 

β. Η χρονική στιγμή που η αρχική ταχύτητα διπλασιάζεται. 

γ. Η μετατόπιση κατά τη διάρκεια του 3ου δευτερόλεπτου. 

α. 4m/s, β. 2s, γ. 9m 

 

11.  Ο χρόνος αντίδρασης του οδηγού αυτοκινήτου είναι 0,4s. Ο οδηγός κινείται με 20m/s όταν 

βλέπει εμπόδιο και πατά φρένο. Το αυτοκίνητο επιβραδύνει με σταθερή επιβράδυνση α=10m/s2. 

Αν το εμπόδιο βρίσκεται σε απόσταση 30m από το σημείο που το είδε ο οδηγός να βρείτε αν θα 

προλάβει να σταματήσει πριν πέσει πάνω του. 

Απ: Σταματάει στα 28m 

 

12.  Μοτοσικλέτα περνάει από το πρώτο φανάρι (x0=0) τη χρονική στιγμή t0=0 με σταθερή 

ταχύτητα 72km/h και τη χρονική στιγμή t1=4s επιταχύνει με σταθερή επιτάχυνση 4m/s2. 

α. Σε ποια χρονική στιγμή θα βρεθεί στη θέση x2=480m; 

β. Πόση ταχύτητα θα έχει στη θέση x2=480m; 

γ. Να γίνουν σε βαθμολογημένους άξονες οι γραφικές παραστάσεις, (α−t), (υ−t) και (x−t) 

για το διάστημα των 480m. 

α. t=14s, β.υ=60m/s 

 

13.  Ένας κυναίλουρος (cheetah) βρίσκεται στη θέσης x0=0 τη χρονική στιγμή t0=0 με ταχύτητα 

υ0=10m/s και αρχίζει αμέσως να επιταχύνει με α1=4m/s2. Τη χρονική στιγμή t1=5s επιβραδύνεται 

με α2=2m/s2 και σταματάει. 

α. Πόσο είναι ο συνολικός χρόνος κίνησης; 

β. Πόση είναι η συνολική μετατόπιση Δxολ; 

γ. Με πόση σταθερή ταχύτητα έπρεπε να τρέχει για να διανύσει την ίδια απόσταση των 

325m σε χρόνο 20s; 

δ. Να γίνουν σε βαθμολογημένους άξονες οι γραφικές παραστάσεις, (α−t), (υ−t) και (x−t). 

α. 20s, β.325m, γ. 16,25m/s 

 

14.  Παπάκι ξεκινάει τη χρονική στιγμή t0=0 από τη θέση x0=0 με υ0=0 και επιταχύνεται με 

α1=2m/s2 για 10s, αμέσως μετά και για άλλα 10s κινείται ομαλά και μετά επιβραδύνεται με 

α3=4m/s2 και σταματάει. 

α. Πόσο είναι ο συνολικός χρόνος κίνησης; 

β. Πόση είναι η συνολική μετατόπιση; 

γ. Πόση είναι η μέση ταχύτητα της μηχανής στη διάρκεια της κίνησής του; 

δ. Να γίνουν σε βαθμολογημένους άξονες οι γραφικές παραστάσεις, (α−t), (υ−t) και (x−t). 

α.25s, β. 350m, γ. 14m/s 

15.  Σώμα  βρίσκεται τη χρονική στιγμή t0=0s στη θέση x0=-100m και η ταχύτητά του 

μεταβάλλεται με τον τρόπο που φαίνεται στο διάγραμμα. Να βρείτε: 

α. Τις επιταχύνσεις σε κάθε φάση. 

β. Τις θέσεις, x, τις χρονικές στιγμές 5s, 10s και 20s. 
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γ. Να γίνουν τα διαγράμματα, (α−t) και (x−t), στο χρονικό διάστημα από 0 έως 20s. 

α. 0, 2m/s2, −3m/s2, β. 0m, 125m, 275m 

 
 

16.  Τζάγκουαρ βρίσκεται τη χρονική στιγμή t0=0 στη θέση x0=25m και η ταχύτητά του 

μεταβάλλεται με τον τρόπο που φαίνεται στο σχήμα. 

α. Να υπολογιστεί η συνολική μετατόπιση. 

β. Να γίνουν τα διαγράμματα (α−t), και (x−t) στο χρονικό διάστημα από 0 έως 20s. 

γ. Να βρεθεί η μέση ταχύτητα στο χρονικό διάστημα (0−10s). 

α. 375m, γ. 15m/s 

 

 

17.  Αμάξι, που κινείται ευθύγραμμα, βρίσκεται τη χρονική στιγμή t0=0 στη θέση x0=0 με 

ταχύτητα υ0=2m/s. Στο διπλανό σχήμα φαίνεται η γραφική παράσταση της επιτάχυνσης σε σχέση 

με το χρόνο. 

α. Να βρεθούν οι αλγεβρικές τιμές της ταχύτητας τις χρονικές στιγμές t1=10s και t3=20s. 

β. Να βρεθούν οι θέσεις του αμαξού τις χρονικές στιγμές, t1=10s, t2 =15s και t3=20s. 

γ. Να γίνουν οι γραφικές παραστάσεις, (υ−t) και (x−t). 

α. 42m/s, 2m/s, β.220m, 330m, 340m 
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18.   Δύο μονοθέσια Α και Β κινούνται στον ίδιο ευθύγραμμο δρόμο και τη χρονική στιγμή t0=0 

βρίσκονται στη θέση x0=0. 

α. Τι είδους κινήσεις κάνουν; 

β. Με πόση επιτάχυνση κινούνται; 

γ. Ποια χρονική στιγμή συναντιώνται και πάλι; 

δ. Πόση απόσταση θα απέχουν τη χρονική στιγμή t1=30s; 

ε. Να σχεδιάσετε σε κοινό διάγραμμα (x−t) τη μεταβολή της θέσης των δύο κινητών σε 

σχέση με το χρόνο. 

β. 2m/s2, 0, γ.20s, δ. 300m 

 

19.   Δύο κινητά Α και Β ξεκινάνε τη χρονική στιγμή t0=0 από το ίδιο σημείο (x0=0) και κινούνται 

ευθύγραμμα προς την ίδια κατεύθυνση. Το Α κινείται ομαλά με ταχύτητα μέτρου υ1=10m/s και το 

Β επιταχυνόμενα χωρίς αρχική ταχύτητα. 

α. Αν τη χρονική στιγμή t=5s έχουν κοινή ταχύτητα πόση είναι η επιτάχυνση του κινητού Β; 

β. Ποια είναι η χρονική στιγμή που θα συναντηθούν;  

γ. Να γίνουν σε κοινό διάγραμμα οι γραφικές παραστάσεις ταχύτητας − χρόνου.  

δ. Να γίνουν σε κοινό διάγραμμα οι γραφικές παραστάσεις θέσης − χρόνου. 

 

20.  Από το ίδιο σημείο Ο ενός ευθύγραμμου δρόμου (έστω x=0) ξεκινούν δύο αυτοκίνητα Α και Β 

και κινούνται προς αντίθετες κατευθύνσεις με σταθερές επιταχύνσεις μέτρων α1=2m/s2 και 

α2=0,8m/s2. 

α.  Πόσο απέχουν τα δύο αυτοκίνητα, τη στιγμή που η ταχύτητα του Α είναι 20m/s; 

β. Να κάνετε στο ίδιο διάγραμμα τη γραφική παράσταση της θέσης κάθε κινητού σε 

συνάρτηση με το χρόνο. 

γ.  Να κάνετε επίσης ( στο ίδιο διάγραμμα) τη γραφική παράσταση της ταχύτητας και για τα 

δύο κινητά σε συνάρτηση με το χρόνο. 

 

21.  Δύο κινητά Α και Β ξεκινούν από το ίδιο σημείο Ο ενός ευθύγραμμου δρόμου και στο 

διάγραμμα δίνονται οι ταχύτητές τους σε συνάρτηση με το χρόνο. 

α.  Να υπολογισθεί η τιμή της επιτάχυνσης κάθε κινητού. 

β. Ποιες οι ταχύτητες των δύο κινητών τη χρονική στιγμή t1=3s; 

γ.  Ποια χρονική στιγμή τα δύο κινητά έχουν ίσες ταχύτητες; 
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δ.  Ποιο κινητό προηγείται και κατά ποια απόσταση, τη στιγμή που τα κινητά έχουν ίσες 

ταχύτητες; 

ε.  Ποια χρονική στιγμή το Β κινητό αλλάζει φορά κίνησης; 

 

22.  Δύο αυτοκίνητα (ας αγνοήσουμε όμως τις διαστάσεις τους) κινούνται στον ίδιο ευθύγραμμο 

δρόμο με σταθερές ταχύτητες που έχουν μέτρα υ1 = 20m/s και υ2 = 10m/s αντίστοιχα και 

αντίθετες κατευθύνσεις. Κάποια χρονική στιγμή βρίσκονται στις θέσεις Α και Β οι οποίες απέχουν 

απόσταση D = 900m. 

α. Να υπολογίσετε: 

     i) Τη χρονική διάρκεια της κίνησής τους μέχρι τη χρονική στιγμή της συνάντησής τους. 

    ii)Σε ποια θέση θα συναντηθούν. 

   iii) Πόση είναι η μετατόπιση του κάθε αυτοκινήτου μέχρι τη χρονική στιγμή της 

συνάντησής τους. 

     iv) Ποιό είναι το διάστημα που έχει διανύσει το κάθε αυτοκίνητο μέχρι τη χρονική στιγμή 

της συνάντησής τους. 

β. Να κατασκευαστούν: 

     v) Το διάγραμμα ταχύτητας χρόνου για το καθένα αυτοκίνητο, σε κοινούς άξονες. 

    vi) Το διάγραμμα θέσης - χρόνου για το καθένα αυτοκίνητο, σε κοινούς άξονες. 

   vii) Το διάγραμμα διαστήματος χρόνου για το καθένα αυτοκίνητο, σε κοινούς άξονες. 

 

23.  Δύο αυτοκίνητα Α και Β κινούνται πάνω στον ίδιο ευθύγραμμο δρόμο προς την ίδια 

κατεύθυνση. Το Α κινείται με ταχύτητα υΑο=20m/s ενώ το Β ,που βρίσκεται μπροστά από το Α, 

κινείται με ταχύτητα υΒο=12m/s. Κάποια χρονική στιγμή , που την θεωρούμε χρονική στιγμή 

to=0, τα αυτοκίνητα βρίσκονται σε απόσταση d=20m μεταξύ τους. Την χρονική αυτή στιγμή το Α 

αρχίζει να επιβραδύνεται με σταθερή επιβράδυνση μέτρου α1=1 m/s2 και ταυτόχρονα το Β 

αρχίζει να επιταχύνεται με σταθερή επιτάχυνση μέτρου α2=3 m/s2. 

α. Tην χρονική στιγμή t1=1s ποιες είναι οι ταχύτητες των δύο αυτοκινήτων και ποια είναι η 

απόσταση των δύο αυτοκινήτων; 

β.  Ποια χρονική στιγμή τα αυτοκίνητα θα βρίσκονται στην πιο μικρή απόσταση μεταξύ 

τους; 

 

24.  Ένας ποδηλάτης που κινείται με ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση με επιτάχυνση 1 
m/s2 περνά μπροστά από ένα πάρκινγκ με ταχύτητα 4 m/s. Από το πάρκινγκ 4s αργότερα ξεκινά 
αυτοκίνητο που κάνει ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση με επιτάχυνση 8 m/s2. 

α. Μετά από πόσο χρόνο το αυτοκίνητο θα προσπεράσει το ποδήλατο; 
β. Σε πόση απόσταση από το πάρκινγκ θα συναντηθούν; 
γ. Ποια θα είναι η ταχύτητα του ποδηλάτου και ποια του αυτοκινήτου κατά την 
προσπέραση; 
δ. Σχεδιάστε σε κοινούς άξονες τις γραφικές παραστάσεις ταχύτητας – χρόνου μέχρι την 
χρονική στιγμή της προσπέρασης. 

Απ. t =8 s, x=64 m, υπ =12m/s, υA =32m/s . 


