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ΕΡΓΑΣΙΑ 

ΦΥΣΙΚΗΣ Α΄ Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ 
27/12/2018 

ΘΕΜΑ Α 
Α1. Μια διαφορά μεταξύ ταχύτητας και επιτάχυνσης είναι ότι 

α) Το ένα είναι μονόμετρο μέγεθος και το άλλο διανυσματικό. 
β) Έχουν πάντα διαφορετική φορά. 
γ) Η ταχύτητα είναι δύναμη ενώ η επιτάχυνση δεν είναι. 
δ) Το ένα εκφράζει το πόσο γρήγορα αλλάζει η μετατόπιση ενώ το άλλο το πόσο γρήγορα μεταβάλλεται η 

ταχύτητα.                                                                                                                                                        (Μον. 2)
     

Α2. Στην ευθύγραμμα ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση: 
α) Τα διανύσματα της ταχύτητας και της επιτάχυνσης έχουν την ίδια κατεύθυνση. 
β) Τα διανύσματα της ταχύτητας και της επιτάχυνσης έχουν αντίθετη κατεύθυνση.  
γ) Η επιτάχυνση έχει αντίθετη φορά με τη μεταβολή της ταχύτητας. 
δ) Η επιτάχυνση έχει την ίδια φορά με τη μετατόπιση.                                                            (Μον. 3) 
          

Α3. Το διάστημα που διανύει ένα σώμα, αυξάνεται ανάλογα με το τετράγωνο του χρόνου. Η κίνηση που κάνει 
το σώμα είναι: 
α) Ευθύγραμμη ομαλή   β) Ευθύγραμμα ομαλά επιταχυνόμενη χωρίς αρχική ταχύτητα 
γ) Ευθύγραμμα ομαλά επιβραδυνόμενη δ) Τίποτα από τα παραπάνω         (Μον. 3) 
 

Α4. Μια κίνηση λέγεται ευθύγραμμη ομαλή όταν: 
α) Το κινητό κινείται σε ευθεία γραμμή  β) Η επιτάχυνση του κινητού είναι σταθερή 
γ) Το κινητό σε ίσους χρόνους διανύει ίσα διαστήματα 
δ) Το κινητό κινείται σε ευθεία γραμμή και η ταχύτητά του είναι σταθερή         (Μον. 2) 

 
Α5. Αντιστοιχίστε τα παρακάτω διαγράμματα με τα είδη των κινήσεων που εκφράζει το καθένα. 

 
α) Ευθύγραμμη ομαλή 
β) Ακίνητο 
γ) Ομαλά επιταχυνόμενη 
δ) Ομαλά επιβραδυνόμενη 

     
               
                                                                                                                                                       (Μον. 3)                                  

Α6. Κινητό έχει επιτάχυνση 2m/s2. Αυτό σημαίνει ότι  
α) το διάστημα μεταβάλλεται κατά 2m κάθε s. 
β) η ταχύτητα μεταβάλλεται 2m σε κάθε s. 
γ) η ταχύτητα είναι 2m/s σε κάθε s. 
δ) η ταχύτητα μεταβάλλεται 2m/s σε κάθε s.            (Μον. 2) 

 
Α7. Να συμπληρώσετε τα κενά των παρακάτω προτάσεων: 

1. Στην ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση η επιτάχυνση είναι………… 
2. Η γραφική παράσταση της εξίσωσης κίνησης στην ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση είναι …… 
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3. Στο διάγραμμα u – t στην ευθύγραμμα ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση από την ……………………………….. της 
ευθείας υπολογίζουμε το ρυθμό μεταβολής της ……………., ενώ από το …………. υπολογίζουμε τη ………. . 

4. Στην ευθύγραμμη ομαλή κίνηση η τιμή της μέσης ταχύτητας είναι ………… με την τιμή της στιγμιαίας 
ταχύτητας. 

5. Η επιτάχυνση ενός κινητού είναι μέγεθος …………. και η μονάδα της στο S.I. είναι το …………      (Μον. 5) 
 
Α8. Χαρακτηρίστε με Σ τις σωστές και με Λ τις λανθασμένες προτάσεις. 

α) Στην ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση, στο διάγραμμα u – t από την κλίση της ευθείας 
υπολογίζουμε το διάστημα. 

β) Στην ευθύγραμμη ομαλή κίνηση ο ρυθμός μεταβολής της θέσης παραμένει σταθερός 
γ) Όταν το μέτρο της ταχύτητας σε μία ευθύγραμμη κίνηση αυξάνεται, το διάνυσμα της επιτάχυνσης είναι 

ομόρροπο του διανύσματος της ταχύτητας.   
δ) Στην ευθύγραμμη ομαλή κίνηση η μέση ταχύτητα και η στιγμιαία ταχύτητα δεν ταυτίζονται. 
ε) Σε μια ευθύγραμμη κίνηση η μέση ταχύτητα ενός κινητού μπορεί να είναι μηδέν.  (Μον. 5) 

 
ΘΕΜΑ Β 
Β1. Δίνεται το διάγραμμα ταχύτητας συναρτήσει του χρόνου  που είναι το 

ακόλουθο:  
Αν  Δx1 η μετατόπιση στο χρονικό διάστημα (0 -t1) και Δx2 η μετατόπιση 

στο χρονικό διάστημα (t1 -3t1), τότε ο λόγος 1
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Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση  (Μον. 2)                                                      
Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. (Μον. 5)                                     

    
 

Β2. Στην εικόνα φαίνονται τα διαγράμματα ταχύτητας – χρόνου για δύο δρομείς που 
κινούνται ευθύγραμμα. 

Για τις επιταχύνσεις των δύο δρομέων ισχύει: 

α) α1 = 2

2


    β) α1 = α2  γ) α1 = 2α2 

Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση                                                       (Μον. 2) 
Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.                                     (Μον. 4) 

 
 
 
Β3. Στο παρακάτω διάγραμμα παριστάνονται οι γραφικές παραστάσεις θέσης – 

χρόνου που περιγράφουν την κίνηση δύο αυτοκινήτων Α και Β αντίστοιχα. 
 

α.)Το Α κινείται με σταθερή ταχύτητα, μεγαλύτερη του Β. 
β) Το Β κινείται με σταθερή ταχύτητα, μεγαλύτερη του Α. 
γ)Και τα δύο οχήματα επιταχύνονται, με σταθερές τιμές επιτάχυνσης. 

 
 
Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση  (Μον. 2)                                                                                                                    
Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.(Μον. 4) 
 
Β4. Η εξίσωση της κίνησης ενός κινητού, το οποίο κινείται ευθύγραμμα, δίνεται από την σχέση x = 2t + 5t2 (S.I.) 

(t0 = 0) 
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Το σώμα τη χρονική στιγμή t = 3s έχει ταχύτητα μέτρου : 
α) u = 17m/s  β) u = 30m/s  γ) u  = 32m/s 
Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση                                                                                                                     (Μον. 2) 
Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.                                                                                                    (Μον. 4) 

 
ΘΕΜΑ Γ 

       Στο διάγραμμα παρίσταται η ταχύτητα ενός σώματος σε συνάρτηση με το 
χρόνο. 

α) Να βρείτε τα είδη κάθε των κινήσεων.                                                    (Μον. 5)                                                                                                    
β) Να γίνει το διάγραμμα επιτάχυνσης – χρόνου.                                      (Μον. 5)                                                                                                
γ) Να υπολογίσετε το διάστημα καθώς και την συνολική μετατόπιση που 

διέτρεξε το σώμα από τη χρονική στιγμή t = 0 μέχρι και t = 10s .      (Μον. 5)                                                                                                                            
δ) Να γίνει το διάγραμμα διαστήματος – χρόνου.                         (Μον. 5)                                                                         
ε) Να βρείτε τη μέση ταχύτητα του σώματος κατά τη διάρκεια της κίνησης του. 

(Μον. 5)                                                                                                               
 
ΘΕΜΑ Δ 
Ένα αυτοκίνητο ξεκινά από την ηρεμία επιταχύνεται με σταθερή α1=2m/   μέχρι να διανύσει χ1=25m.Τότε 
παύει  να επιταχύνεται και κινείται ομαλά για χρόνο t2=5s.Κατόπιν αρχίζει να επιβραδύνεται ομαλά με  
α3=-2m/   μέχρι να σταματήσει . 
α) Να βρείτε τη συνολική μετατόπιση του αυτοκινήτου.                                                 (Μον .4) 
β) Να βρείτε τον συνολικό χρόνο κίνησης του αυτοκινήτου .                                                                             (Μον. 4) 
γ)Να κάνετε το διάγραμμα επιτάχυνσης – χρόνου . (a-t)                                                                                     (Μον. 4) 
δ)Να κάνετε το διάγραμμα ταχύτητας  – χρόνου . (u-t)                                                                                        (Μον. 4) 
Να κάνετε το διάγραμμα θέσης – χρόνου . (x-t)                                                                                                   (Μον. 5) 
στ) Να βρείτε τη μέση ταχύτητα του σώματος κατά τη διάρκεια της κίνησης του.                                          (Μον.4) 
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