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ΘΕΜΑ Α 

Στισ επόμενεσ ερωτήςεισ Α1-Α4 να απαντήςετε ςημειώνοντασ ςτο τετράδιό ςασ 

τη ςωςτή απάντηςη χωρίσ να αιτιολογήςετε 

Α1. Σε μια ευθύγραμμη και ομαλή κίνηςη: 

α. Το διάςτημα ςυμπίπτει πάντα με το μέτρο τησ μετατόπιςησ 
β. Η μετατόπιςη μπορεί να έχει και μηδενική τιμή . 
γ. Η διεύθυνςη και η φορά τησ ταχύτητασ του ςώματοσ μπορεί να αλλάζουν, όμωσ το 
μέτρο τησ παραμένει ςταθερό 
δ. Το διάγραμμα ταχύτητασ – χρόνου είναι μια ευθεία που διέρχεται από την αρχή των 
αξόνων. 

(5 μονάδεσ) 

Α2. Σε μια ευθύγραμμη κίνηςη, η αριθμητική τιμή τησ μετατόπιςησ ενόσ ςώματοσ κατά 
την μετακίνηςή του από ένα αρχικό ςημείο έωσ ένα άλλο τελικό ςημείο: 
 
α. Εξαρτάται και από τισ ενδιάμεςεσ θέςεισ από τισ οποίεσ διέρχεται το ςώμα 
β. Είναι μικρότερη κατά μέτρο, από το διάςτημα που διανύει το ςώμα 
γ. Εξαρτάται μόνο από τισ τιμέσ τησ αρχικήσ και τησ τελικήσ θέςησ του ςώματοσ 
δ. Υπολογίζεται αν από την τιμή τησ αρχικήσ θέςησ του ςώματοσ, αφαιρέςουμε την 
τιμή τησ τελικήσ θέςησ του. 

(5 μονάδεσ) 

Α3. Στο διπλανό διάγραμμα απεικονίζεται η μεταβολή τησ  
θέςησ (x) ενόσ ςώματοσ ςε ςυνάρτηςη με το χρόνο (t). Από  
τη μορφή του διαγράμματοσ ςυμπεραίνουμε ότι:         
                                  
α. Το ςώμα ξεκίνηςε την κίνηςή του από το θετικό ημιάξονα 

β. Η ςυνολική μετατόπιςή του ςτο χρονικό διάςτημα των  

20s ήταν ίςη με Δx=+10m 

γ. Η κίνηςή του από t =10s έωσ t =15s γινόταν με ςταθερή ταχύτητα ίςη με 2m/s. 
δ. Από t=0 έωσ t=5s κινείται με αρνητική ταχύτητα 

(5 μονάδεσ) 

 

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ / Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ  
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Α4. Ένα ςώμα εκτελεί ευθύγραμμη κίνηςη και η θέςη του (x) ςε ςχέςη με το χρόνο 
δίνεται από τον τύπο:         (S.I.). Από τη ςχέςη αυτή ςυμπεραίνουμε ότι: 
 
α. την χρονική ςτιγμή t=0 το ςώμα βριςκόταν ςτην αρχή του άξονα x’x. 
β. την χρονική ςτιγμή t=0 το ςώμα βριςκόταν ςε κάποια θέςη ςτον αρνητικό ημιάξονα 
γ. το ςώμα κινείται με ςταθερή ταχύτητα και ςε κάθε sec διανύει απόςταςη ίςη με 5 m 
δ. η ταχύτητά του ιςούται με 35 m/s. 

(5 μονάδεσ) 

 

Στην επόμενη ερώτηςη να χαρακτηρίςετε τισ παρακάτω προτάςεισ 
αναγράφοντασ ςτο τετράδιό ςασ τη λέξη «Σωςτή» ή «Λανθαςμένη» 
 

Α5. Ποιεσ από τισ παρακάτω προτάςεισ είναι ςωςτέσ; 
 
α. Η μονάδα ταχύτητασ ςτο διεθνέσ ςύςτημα μονάδων είναι το 1 km/h. 
β. Η ςτιγμιαία ταχύτητα έχει πάντα ίδια διεύθυνςη και φορά, με τη διεύθυνςη και τη 
φορά τησ μετατόπιςησ του ςώματοσ. 
γ. Η ταχύτητα μέτρου υ1=10 m/s είναι ίςη με την ταχύτητα ίδιασ κατεύθυνςησ και 
μέτρου υ2=10 Κm/h. 
δ. Η κλίςη τησ ευθείασ του διαγράμματοσ θέςησ – χρόνου (x-t) ςε μια ευθύγραμμη 
ομαλή κίνηςη, παριςτάνει αριθμητικά, τη ςταθερή ταχύτητα του ςώματοσ. 
ε. Σε μια ευθύγραμμη ομαλή κίνηςη, η ςτιγμιαία ταχύτητα ςυμπίπτει κατά μέτρο με τη 
μέςη αριθμητική ταχύτητα. 

(5 μονάδεσ) 

ΘΕΜΑ Β 

Β1. Σώμα διέρχεται τη χρονική ςτιγμή t0=0 από τη θέςη xo=+50m. Κινούμενο με 
ςταθερή ταχύτητα, διέρχεται από τη θέςη x1=-30m τη χρονική ςτιγμή t1=4s. Αμέςωσ 
μετά, αλλάζει φορά κίνηςησ και τη χρονική ςτιγμή t2=10s βρίςκεται ςτη θέςη x2=+60m 
όπου και ςταματά. 

 

Α. Η ςυνολική μετατόπιςη του ςώματοσ από την αρχή τησ κίνηςήσ του μέχρι να 
ςταματήςει είναι: 

α. +10m  β. +170m  γ. +80m 

Να επιλέξετε τη ςωςτή απάντηςη. 

(2 μονάδεσ) 

Να αιτιολογήςετε την απάντηςή ςασ. 

( 4 μονάδεσ) 
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B. Η μέςη ταχύτητά του για το χρονικό διάςτημα των 10 δευτερολέπτων είναι: 

α. 10m/s  β. 17m/s  γ. 8m/s 

Να επιλέξετε τη ςωςτή απάντηςη. 

(2 μονάδεσ) 

Να αιτιολογήςετε την απάντηςή ςασ. 

(4 μονάδεσ) 

Β2. Στο επόμενο διάγραμμα παριςτάνεται η μεταβολή 

 τησ ταχύτητασ (u) ςε ςυνάρτηςη με το χρόνο (t), 

 ενόσ κινητού ςε μια ευθύγραμμη κίνηςη.                                                                                  

 

A. Η μετατόπιςή του από t=0 έωσ t=10s είναι:                                               

α. 250m  β. 300m  γ. 400m                                                                                        

 

 

Να επιλέξετε τη ςωςτή απάντηςη. 

(2 μονάδεσ) 

Να αιτιολογήςετε την απάντηςή ςασ. 

(4 μονάδεσ) 

B. Η μέςη ταχύτητά του μέχρι τη χρονική ςτιγμή t=10s είναι ίςη με: 

α. 40m/s  β. 25m/s  γ. 30m/s 

Να επιλέξετε τη ςωςτή απάντηςη. 

(2 μονάδεσ) 

Να αιτιολογήςετε την απάντηςή ςασ. 

(5 μονάδεσ) 

ΘΕΜΑ Γ 

Ένα ςώμα διέρχεται τη ςτιγμή tο = 0 από την αρχική θέςη xo = -50m του άξονα x’Ox 
εκτελώντασ ευθύγραμμη και ομαλή κίνηςη. Τη χρονική ςτιγμή t =5s το ςώμα διέρχεται 
από την αρχή του άξονα x’Ox. 

 

Γ1. Να βρείτε την ταχύτητά του  

(6 μονάδεσ) 

Γ2. Να βρείτε την εξίςωςη τησ κίνηςήσ του 

(6 μονάδεσ) 

Γ3. Ποια χρονική ςτιγμή θα περάςει από τη θέςη +100 του άξονα x’Ox; 

(7 μονάδεσ) 

Γ4. Πόςη απόςταςη θα έχει διανύςει από τη χρονική ςτιγμή tο = 0 έωσ την t = 20s; 

(6 μονάδεσ) 
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ΘΕΜΑ Δ                                                            

Ένα ςώμα κινείται ευθύγραμμα και το διάγραμμα θέςησ – χρόνου δίνεται ςτο 
παρακάτω ςχήμα. Από τισ πληροφορίεσ που μπορείτε να πάρετε από το διάγραμμα 
αυτό: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δ1. Να βρείτε την τιμή τησ ταχύτητάσ του ςτα χρονικά διαςτήματα (0-10s) , (10s-15s) 
και (15s-20s) 

(5 μονάδεσ) 

Δ2. Να κάνετε το διάγραμμα ταχύτητασ – χρόνου (υ-t) ςε βαθμολογημένουσ άξονεσ 

(10 μονάδεσ) 

Δ3. Να βρείτε τη μετατόπιςή του από t=0 έωσ t=15s 

(5 μονάδεσ) 

 

Δ4. Να βρεθεί το ςυνολικό διάςτημα και η μέςη ταχύτητα του ςώματοσ. 

(5 μονάδεσ) 
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