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ΘΕΜΑ Α 

Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις A1-A4 

και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.  

Α1. Από τα παρακάτω μεγέθη διανυσματικό μέγεθος δεν είναι:  

α) η μετατόπιση.  

β) το διάστημα.  

γ) η ταχύτητα.  

δ) η επιτάχυνση. 

(μονάδες 5) 

 

Α2.  Στην ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση 

α) το διάστημα συνεχώς αυξάνει. 

β) η μετατόπιση είναι μηδέν. 

γ) η ταχύτητα αυξάνει. 

δ) η επιτάχυνση μειώνεται.                                                                              

 (μονάδες 5) 

 

Α3.  Ένα σώμα κινείται ευθύγραμμα και ομαλά. Τότε: 

α) η επιτάχυνσή του παραμένει σταθερή 

β) η φορά της κίνησης μεταβάλλεται 

γ) το διάστημα που διανύει μεταβάλλεται ανάλογα με τον χρόνο 

δ) η θέση του παραμένει σταθερή 

 (μονάδες 5) 

 

Α4. Η ταχύτητα ενός κινητού που εκτελεί ευθύγραμμη κίνηση μεταβάλλεται με το 

χρόνο σύμφωνα με τη σχέση  υ = 3 -2t (S.I.): Συμπεραίνουμε ότι: 

α) ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας του κινητού είναι σταθερός. 

β) το κινητό κινείται με σταθερή ταχύτητα μέτρου 3m/s. 

γ) το κινητό κινείται με σταθερή επιτάχυνση 4m/s2. 

δ) το κινητό εκτελεί ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση.  

 (μονάδες 5) 

 

Α5. Να χαρακτηρίσετε κάθε μια πρόταση από τις παρακάτω (Σ) σωστή ή (Λ) 

λανθασμένη. 
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α. Η κίνηση ενός σώματος που κινείται σε ευθεία γραμμή και η ταχύτητά του 

αυξάνεται με σταθερό ρυθμό ονομάζεται ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη. 

β. Τη χρονική στιγμή που ένα κινητό προσπερνά ένα άλλο όταν κινούνται στην ίδια 

ευθεία και προς την ίδια κατεύθυνση οι ταχύτητες τους είναι ίσες. 

γ. Η μετατόπιση και το μήκος της τροχιάς που διανύει ένα σώμα είναι πάντοτε θετικοί 

αριθμοί.  

δ. Στην ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση το σώμα σε ίσα χρονικά 

διαστήματα διανύει διαφορετικές αποστάσεις. 

ε. Η κλίση της καμπύλης στο διάγραμμα θέσης- χρόνου ισούται µε την αλγεβρική 

τιμή της ταχύτητας. 

  (μονάδες 5) 

 

 

ΘΕΜΑ Β 

B1   Ένα σώμα μετακινείται στον άξονα x’Ox (που είναι βαθμολογημένος σε cm) από 

τη θέση Α στη θέση Β και κατόπιν στη θέση Γ, όπως φαίνεται και στο σχήμα 

 
i) Η μετατόπιση του είναι: 

α) 𝛥𝑥 = −2 𝑐𝑚   β) 𝛥𝑥 = +4 𝑐𝑚   γ)𝛥𝑥 = −4 𝑐𝑚  

 

(μονάδες 2) 

Nα δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

(μονάδες 4) 

 

ii)  Το διάστημα που διένυσε είναι: 

α) 𝑠 = 14 𝑐𝑚    β)𝑠 = −14 𝑐𝑚    γ) 𝑠 = +16 𝑐𝑚 

(μονάδες 2) 

Nα δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

(μονάδες 4) 

 

 

B2.  Σε μια ευθύγραμμη κίνηση ενός σώματος η εξίσωση κίνησής του είναι: 
210x t t= −   (S.I.). 

α) Τι είδος κίνησης εκτελεί το σώμα; Να υπολογίσετε την τιμή της αρχικής ταχύτητας 

και της επιτάχυνσης. 

(μονάδες 3)  

β)  Να βρεθεί η ταχύτητα του σώματος τη χρονική στιγμή t1=3s. 

(μονάδες 5)  

γ) Να βρεθεί η χρονική στιγμή t2 που το σώμα περνά από τη θέση x=21m. 

(μονάδες 5)  

 



 

ΘΕΜΑ Γ 

Το παρακάτω διάγραμμα αναφέρεται σε ευθύγραμμη κίνηση ενός κινητού πάνω στον 

άξονα x΄Οx . Η κλίση στα χρονικά διαστήματα (0−2𝑠) και (4𝑠−10𝑠) είναι σταθερή. 

 
Γ1. Να χαρακτηρίσετε το είδος της κίνησης που εκτελεί το κινητό στο κάθε χρονικό 

διάστημα.  

(μονάδες 4)  

Γ2. Να υπολογίσετε την αλγεβρική τιμή της επιτάχυνσης σε κάθε χρονικό διάστημα.  

(μονάδες 4)  

Γ3 Να υπολογίσετε την αλγεβρική τιμή της ταχύτητας, τη χρονική στιγμή 5𝑠  

(μονάδες 5)  

Γ4.  Να υπολογίσετε την συνολική μετατόπιση του σώματος 

(μονάδες 6)  

 

Γ5. Να βρείτε την μέση ταχύτητα στο χρονικό διάστημα 0-10s 

(μονάδες 6)  

 

 

 

ΘΕΜΑ Δ 

Όχημα κινείται σε ευθύγραμμο δρόμο με σταθερή ταχύτητα. Ο οδηγός βλέποντας ότι 

το φανάρι μπροστά του είναι κόκκινο πατάει φρένο τη χρονική στιγμή 𝑡0=0 που έχει 

ταχύτητα μέτρου 𝜐0=20𝑚/𝑠 .Έτσι καταφέρνει και ακινητοποιεί το όχημα ακριβώς στο 

φανάρι την χρονική στιγμή 𝑡1=4𝑠. Αφού περιμένει για χρονικό διάστημα 𝛥𝑡=2𝑠 

ανάβει το πράσινο οπότε αμέσως αρχίζει να επιταχύνεται με επιτάχυνση μέτρου 

𝛼2=10𝑚/𝑠2 μέχρι τη χρονική στιγμή 𝑡2=10𝑠 και για τα επόμενα 4𝑠 κινείται με 

σταθερή ταχύτητα. Να βρείτε:  

Δ1. Την επιτάχυνση 𝛼1 (μέτρο και φορά) για τα πρώτα 4𝑠 της κίνησης του.  

(μονάδες 5) 



Δ2. Το διάστημα 𝑠1 που διανύει μέχρι να σταματήσει  

(μονάδες 5) 

Δ3. Την ταχύτητα του οχήματος την χρονική στιγμή 𝑡2=10𝑠 και τo διάστημα 𝑠2 για το 

χρονικό διάστημα που επιταχύνεται  

(μονάδες 5) 

Δ4. Την μέση ταχύτητα 𝜐𝜇 για όλη την διάρκεια της κίνησης του.  

(μονάδες 5) 

Δ5. Να σχεδιάσετε τα διαγράμματα  επιτάχυνσης - χρόνου και διαστήματος(θέσης) - 

χρόνου για όλη τη διάρκεια της κίνησης του σώματος.  

(μονάδες 5) 

 

 

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!! 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ :  2 ΩΡΕΣ 
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