
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ 

ΘΕΜΑ Α (μονάδες 5x4+5=25) 

Α1) Η επιτάχυνση ενός κινητού εκφράζει το: 

α. Πόσο γρήγορα μεταβάλλεται η ταχύτητά του. 

β. Πόσο γρήγορα κινείται αυτό. 

γ. Πόσο γρήγορα αυξάνεται το διάστημα που διανύει. 

δ. Το ρυθμό μεταβολής της θέσης του. 

 

Α2) O οδηγός ενός αυτοκινήτου φρενάρει όταν βλέπει να ανάβει το πορτοκαλί φως στο σηματοδότη 

ενός δρόμου: Ποιά από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές; 

α. H επιτάχυνση και η ταχύτητα έχουν αντίθετη φορά. 

β. H επιτάχυνση και η ταχύτητα έχουν την ίδια φορά. 

γ. H επιτάχυνση έχει αντίθετη φορά με τη μεταβολή της ταχύτητας.  

δ. Σε ίσους χρόνους διανύει ίσα διαστήματα 

 

Α3) Στην ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση:  

α. η ταχύτητα είναι σταθερή. 

β. ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας είναι σταθερός. 

γ. ο ρυθμός μεταβολής της θέσης είναι σταθερός. 

δ. η μετατόπιση είναι ανάλογη του χρόνου κίνησης. 

 

Α4) Ένα αυτοκίνητο κινείται ευθύγραμμα σε οριζόντιο δρόμο και η 

ταχύτητά του μεταβάλλεται όπως το διάγραμμα. Η κίνησή του είναι: 

α. ομαλή 

β. ομαλά επιταχυνόμενη 

γ. Επιβραδυνόμενη 

δ. Επιταχυνόμενη 

 

Α5) Η εξίσωση της θέσης για ένα σώμα που κινείται ευθύγραμμα είναι x=10t + 4t2 (SI). 

O ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας του είναι: 

α. 10m/s   β. 4m/s2   γ. 8m/s2   δ. 2m/s2  

 

Α6) ΣΩΣΤΟ-ΛΑΘΟΣ 

α. Η επιτάχυνση έχει πάντα την ίδια κατεύθυνση με τη μεταβολή της ταχύτητας. 

β. Η μετατόπιση είναι διανυσματικό μέγεθος ενώ το διάστημα μονόμετρο. 

γ. Επιτάχυνση 2m/s2 σημαίνει ότι το κινητό διανύει 2m κάθε δευτερόλεπτο. 

δ. Από ένα σημείο του εδάφους εκτοξεύουμε κατακόρυφα προς τα πάνω μια πέτρα η οποία 

κινείται κατακόρυφα φτάνει σε ύψος 6m και επιστρέφει στο σημείο εκτόξευσης. Η μετατόπισή 

της για όλη την κίνησή της είναι 12m. 

ε. Στο διάγραμμα θέσης-χρόνου η κλίση της γραφικής παράστασης παριστάνει την ταχύτητα.  

 

 

 

 

 

 



ΘΕΜΑ Β 

 

Β1) Στο διπλανό σχήμα φαίνεται πως μεταβάλλεται η ταχύτητα δύο κινητών σε σχέση με το χρόνο 

τα οποία την t=0 ξεκινούν από την αρχή των αξόνων προς τη θετική φορά και κινούνται 

ευθύγραμμα.  Τη χρονική στιγμή t1 ποιές από τις παρακάτω 

προτάσεις είναι σωστές και γιατί; 

α. Το κινητό Β έχει μεγαλύτερη επιτάχυνση από το κινητό Α.  

β. Τα κινητά έχουν την ίδια επιτάχυνση. 

γ. Τα κινητά έχουν την ίδια θέση 

δ. Τα κινητά έχουν την ίδια ταχύτητα. 

(μονάδες 8)  

Β2) Ένα αυτοκίνητο ξεκινά από την ηρεμία και κινείται ευθύγραμμα με σταθερή επιτάχυνση. Στη 

χρονική διάρκεια του 1ου δευτερόλεπτου της κίνησης του διανύει διάστημα 2m. Στη διάρκεια 

του 2ου δευτερόλεπτου της κίνησής του διανύει διάστημα: 

α.  8m   β. 6m   γ. 4m    δ. 2m 

ΕΠΙΛΕΞΤΕ-ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΤΕ (μονάδες 8) 

Β3) Ένα αυτοκίνητο κινείται κατά μήκος ευθύγραμμου δρόμου με σταθερή ταχύτητα υ=72km/h.  Τη 

στιγμή t=0 ο οδηγός αντιλαμβάνεται εμπόδιο σε απόσταση 100m  και πατά φρένο. Ο χρόνος που 

πέρασε από τη στιγμή που αντιλήφθηκε το εμπόδιο μέχρι να πατήσει με το πόδι του το φρένο 

ονομάζεται χρόνος αντίδρασης και είναι 1 δευτερόλεπτο. Αν το φρένο προκαλεί μείωση στη 

ταχύτητα με σταθερό ρυθμό 5m/s2, να εξετάσετε αν θα αποφύγει τη σύγκρουση με το εμπόδιο.  

(μονάδες 9) 

 

ΘΕΜΑ Γ 

Δύο κινητά Α και Β κινούνται κατά μήκος του θετικού ημιάξονα Οx και έχουν εξισώσεις κίνησης 

στο SI:  xA=20∙t και  xB = 2∙t2. 

Γ1) Τι είδους κίνησεις κάνουν τα κινητά; (μονάδες 4) 

Γ2) Ποιά χρονική στιγμή t1 θα έχουν ίσες κατά μέτρο ταχύτητες; (μονάδες 4) 

Γ3) Ποιό κινητό προηγείται τη παραπάνω στιγμή και πόσο; (μονάδες 4) 

Γ4) Ποιά χρονική στιγμή t2 συναντιούνται τα κινητά; (μονάδες 5) 

Γ5) Να σχεδιάσετε τα διαγράμματα ταχύτητας χρόνου και θέσης χρόνου για τα δύο κινητά στο ίδιο 

σύστημα αξόνων.(στα διαγράμματα να φαίνονται οι στιγμές t1 και t2) (μονάδες8 ) 

ΘΕΜΑ Δ 

Στο σχήμα φαίνεται το διάγραμμα επιτάχυνσης - χρόνου για 

ένα κινητό που ξεκινάει από την ηρεμία από τη θέση x0=14m 

και κινείται ευθύγραμμα προς τη θετική φορά του άξονα Οx. 

Δ1) Υπολογίστε ταχύτητα κινητού τις χρονικές στιγμές 2s, 4s 

και 6s (μονάδες 6) 

Δ2) Σχεδιάστε διάγραμμα ταχύτητας-χρόνου. (μονάδες 6) 

Δ3) Υπολογίστε θέση του κινητού τη στιγμή 6s. (μονάδες 4) 

Δ4) Υπολογίστε μέση ταχύτητα κινητού από 0-6s (μονάδες 3) 

Δ5) Υπολογίστε διάστημα που διανύει το κινητό στο 

τελευταίο δευτερόλεπτο της κίνησής του (χρονικό διάστημα από 5-6s) (μονάδες 6) 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 


