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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 

ΦΥΣΙΚΗΣ Α΄ Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ 
8/12/2018 

ΘΕΜΑ Α 
Στις ερωτήσεις 1 – 8 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που 
αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση 
1. Μία κίνηση χαρακτηρίζεται ευθύγραμμη ομαλή όταν είναι σταθερό : 
α) το μέτρο της ταχύτητας   β) το διάνυσμα της ταχύτητας   
γ) το μέτρο της επιτάχυνσης  δ) το διάνυσμα της επιτάχυνσης    (Μον. 2.5 ) 
  
2. Στο διάγραμμα ταχύτητας – χρόνου μιας ευθύγραμμης ομαλά μεταβαλλόμενης κίνησης. 
α) Το εμβαδόν που περικλείεται από την γραφική παράσταση και τον άξονα του χρόνου είναι ίσο με την 
επιτάχυνση. 
β) Το εμβαδόν που περικλείεται από την γραφική παράσταση και τον άξονα του χρόνου είναι ίσο με την 
μετατόπιση.  
γ) Η κλίση της γραφικής παράστασης εκφράζει τον ρυθμό μεταβολής της μετατόπισης.  
δ) Το εμβαδόν που περικλείεται από την γραφική παράσταση και τον άξονα του χρόνου είναι ίσο με την 
μεταβολή της ταχύτητας.           (Μον. 2.5) 
 
3. Αν υ η ταχύτητα ενός κινητού και α η επιτάχυνση του, τότε επιβραδυνόμενη είναι η κίνηση όπου ισχύει: 
α) υ>0 και α>0   
β) υ<0 και α>0    
γ) υ<0 και α=0    
δ) υ<0 και α<0  
             (Μον. 2.5) 
4. Σε μια ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση το διάστημα που διανύει το κινητό είναι: 
α) πάντοτε μικρότερο από τη μετατόπιση του.  
β) πάντοτε μεγαλύτερο από τη μετατόπιση του.  
γ) μικρότερο ή ίσο από τη μετατόπιση του. 
δ) μεγαλύτερο ή ίσο από τη μετατόπιση του.                                                                      (Μον. 2.5) 
 
5. Η μονάδα 1m/s2 δηλώνει ότι: 
α) το διάστημα που καλύπτει το κινητό αυξάνεται κατά 1m σε κάθε δευτερόλεπτο. 
β) το κινητό μετατοπίζεται κατά 1m σε κάθε δευτερόλεπτο.  
γ) η ταχύτητα του κινητού μεταβάλλεται κατά 1m/s σε κάθε δευτερόλεπτο 
δ) η επιτάχυνση του κινητού μεταβάλλεται κατά 1m/s2 σε κάθε δευτερόλεπτο.                             (Μον. 2.5)
     
6. Μονόμετρο φυσικό μέγεθος είναι: 
α) η ταχύτητα.  
β) η μετατόπιση. 
γ) η επιτάχυνση.  
δ) το διάστημα.                                                                                       (Μον. 2.5) 
 
7. Η γραφική παράσταση της θέσης σε συνάρτηση με το χρόνο, ενός σώματος που εκτελεί ευθύγραμμη 
ομαλή κίνηση, (t=0 είναι x=0), είναι: 
α)ευθεία παράλληλη στον άξονα του χρόνου. 
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β) ευθεία που διέρχεται από την αρχή των αξόνων. 
γ) ευθεία παράλληλη στον άξονα της θέσης.  
δ) παραβολή.                                                   (Μον. 2.5) 
 
8. Σε μια ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση ενός σώματος, είναι σταθερή (-ος)  
α) ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας του.    
β) η ταχύτητα του.  
γ) ο ρυθμός μεταβολής της μετατόπισης του.  
δ) η μετατόπιση του.                                                                                                               (Μον. 2.5) 
 

9. Να γράψετε στο τετράδιο σας το γράμμα κάθε πρότασης και δίπλα σε κάθε γράμμα τη λέξη Σωστό, για 
τη σωστή πρόταση, και τη λέξη Λάθος, για τη λανθασμένη. 
α) Αν η ταχύτητα ενός σώματος είναι μηδέν, τότε οπωσδήποτε είναι μηδέν και η επιτάχυνση του. 
β) Στην ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση η επιτάχυνση είναι σταθερή. 
γ) Τροχιά ενός σώματος που κινείται είναι το σύνολο των διαδοχικών θέσεων από τις οποίες διέρχεται το 
σώμα.   
δ) Στην ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση η ταχύτητα του κινητού αλλάζει κατά το ίδιο ποσό στη 
μονάδα του χρόνου. 
ε) Το διάστημα ταυτίζεται πάντοτε με την μετατόπιση του κινητού.  
στ)Η μετατόπιση είναι ανάλογη με τον χρόνο στην ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση χωρίς 
αρχική ταχύτητα.  
ζ) Το διάνυσμα της επιτάχυνσης είναι πάντα ομόρροπο με το διάνυσμα της μεταβολής της ταχύτητας. 
η) Σε μια ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση η μέση ταχύτητα ταυτίζεται με την στιγμιαία ταχύτητα.  
θ) Στην ευθύγραμμη ομαλή κίνηση ο ρυθμός μεταβολής της θέσης παραμένει σταθερός.  
ι) Η κλίση της καμπύλης στο διάγραμμα ταχύτητας χρόνου ισούται με την αλγεβρική τιμή της επιτάχυνσης.
                                                                                                                       (Μον. 5) 
 

ΘΕΜΑ Β  
1. Η εξίσωση της ταχύτητας ενός κινητού που εκτελεί ευθύγραμμη κίνηση είναι υ = 2 + 2t (S.I.). Η 

μετατόπιση του κατά την διάρκεια του δεύτερου δευτερολέπτου της κίνησης θα είναι: 

                                      α.  6m  β 4m         γ. 8m                     δ. 5m 
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.                                                               (Μον 1) 

Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.                                   (Μον 4) 

 

2.Να γράψετε την κίνηση στην οποία αντιστοιχεί το κάθε διάγραμμα. 

                                                                                                                                                                                  (Μον 6) 
 
3. Στο διπλανό διάγραμμα φαίνεται το μέτρο της ταχύτητας ενός 

αυτοκίνητου που κινείται ευθύγραμμα σε συνάρτηση με τον χρόνο.   

 

Η μέση ταχύτητα του αυτοκίνητου στο διάστημα 0 → 3h θα ισούται με : 
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α.  15km/h  β. 20Km/h         γ. 10Km/h                     δ. 30Km/h 
 

 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.                                                         (Μον 1 ) 

Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.                             (Μον 3) 

 

4. Το παρακάτω διάγραμμα απεικονίζει τη σχέση ταχύτητας χρόνου για δύο κινητά Α και Β τα οποία 

κινούνται ευθύγραμμα. 

 
     

Α. Ο λόγος των επιταχύνσεων 






 είναι ίσος με : 

α.  
1

2
                                β.2                              γ.1                                 δ.

1

3
  

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.                                                               (Μον 2) 

Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.                                   (Μον 3) 

 

Β. Ο λόγος των μετατοπίσεων 






 είναι ίσος με : 

α.  
1

2
                                β.2                              γ.1                                 δ.

1

3
 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.                                                               (Μον 2) 

Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.                                   (Μον 3) 

 
ΘΕΜΑ Γ  
Μικρό σώμα κινείται ευθύγραμμα κατά μήκος του άξονα 
Ox και η τιμή της ταχύτητας του μεταβάλλεται με τον 
χρόνο σύμφωνα με το παραπάνω διάγραμμα. Θεωρείστε 
ότι την χρονική στιγμή to=0 το σώμα διέρχεται από την 
αρχή των αξόνων (xo = 0).  

 
 
 
 
 
 
 

 
α) Να βρείτε τα είδη κάθε των κινήσεων.                                                                                                   (Μον. 4) 
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β) Να υπολογίσετε την επιτάχυνση του κινητού σε κάθε χρονική στιγμή και να σχεδιάσετε σε 
βαθμολογημένους  άξονες το αντίστοιχο διάγραμμα επιτάχυνσης - χρόνου.                                         (Μον. 4)                                                                                           
γ) Να υπολογίσετε το διάστημα καθώς και την συνολική μετατόπιση που διέτρεξε το σώμα από τη χρονική 
στιγμή to=0 μέχρι και t = 14s .                                                                                                                            (Μον. 4) 
δ) Να γίνει το διάγραμμα διαστήματος – χρόνου.                                                                         (Μον. 4) 
ε) Να βρείτε τη μέση ταχύτητα του σώματος κατά τη διάρκεια της κίνησης του.                                   (Μον. 4) 
στ)Να υπολογίσετε την μετατόπιση του κινητού στο τελευταίο δευτερόλεπτο της κίνησης του.       (Μον. 5)                                         
         
ΘΕΜΑ Δ 
Αυτοκίνητο (που θεωρούμε ως υλικό σημείο) κινείται κατά μήκος της οδού Παπαναστασίου με σταθερή 
ταχύτητα υ = 15m/s. Την χρονική στιγμή to=0 ο οδηγός του αυτοκίνητου αντιλαμβάνεται ένα τροχονόμο 
που του κάνει σήμα να σταματήσει. Ο χρόνος που πέρασε από την στιγμή που αντιλήφθηκε τον 
τροχονόμο μέχρι να πατήσει με το πόδι του το φρένο (χρόνος αντίδρασης οδηγού) είναι ένα 
δευτερόλεπτο. 
Το αυτοκίνητο τελικά ακινητοποιείται, μειώνοντας την ταχύτητα του με σταθερό ρυθμό και διανύοντας 
απόσταση 30 m από το σημείο που ήταν την στιγμή που αντιλήφθηκε το σήμα του τροχονόμου. 
α)Αν είναι γνωστό ότι το όριο ταχύτητας εντός πόλης είναι 50Km/h να δικαιολογήσετε αν ο οδηγός έχει 
κάνει παραβίαση  του ΚΟΚ (Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας).                                                                      (Μον. 4) 
β) Να χαρακτηρίσετε τα είδη των κινήσεων που θα εκτελέσει το αυτοκίνητο μέχρι να ακινητοποιηθεί και 
να υπολογίσετε την μετατόπιση σε κάθε μια από αυτές                                                                              (Μον. 4) 
γ) Να προσδιορίσετε το χρονικό διάστημα που χρειάστηκε για να ακινητοποιηθεί το αυτοκίνητο από την 
στιγμή που ο οδηγός είδε το σήμα του τροχονόμου.                                                                                    (Μον. 6) 
δ) Να σχεδιάσετε σε βαθμολογημένους άξονες τα διαγράμματα ταχύτητας – χρόνου, επιτάχυνσης - 
χρόνου και θέσης – χρόνου για το αυτοκίνητο για το παραπάνω διάστημα.                                (Μον. 6)        
ε) Να υπολογιστεί η μετατόπιση του αυτοκινήτου στην διάρκεια του τελευταίου δευτερολέπτου της 
κίνησης του.                                                                                                                                                           (Μον. 5) 

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

 


