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ΘΕΜΑΤΑ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗΣ   ( I ) 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ

1.

Β1. Η ζέζε ελόο ζώκαηνο, πνπ θηλείηαη επζύγξακκα θαηά κήθνο ελόο πξνζαλαηνιηζκέλνπ άμνλα x'x, δίλεηαη 

ζε θάζε ρξνληθή ζηηγκή από ηελ εμίζσζε x = 5t ( ρ ζε m , t ζε s ). 

Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε. 

Πνην από ηα παξαθάησ δηαγξάκκαηα παξηζηάλεη ζσζηά ηελ ηηκή ηεο ηαρύηεηαο ηνπ ζώκαηνο ζε 

ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν; 

α) β) γ) 

Μονάδες 4 
Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

Μονάδες 8 

2.

Β1. Σην δηπιαλό δηάγξακκα θαίλεηαη  ην κέηξν 

ηεο ηαρύηεηαο ελόο απηνθηλήηνπ πνπ 

κεηαθηλείηαη επζύγξακκα ζε ζπλάξηεζε κε ην 

ρξόλν . 

Α) Να επηιέμηε ηε ζσζηή πξόηαζε  

Η κέζε ηαρύηεηα ηνπ απηνθηλήηνπ ζην ρξνληθό 
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δηάζηεκα 0 →3h είλαη ίζε κε 

α. 15 km/h β. 20km/h γ. 10 km/h 

Μονάδες 4 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγήο ζαο 

Μονάδες 8 

3.

Β1. Η ηαρύηεηα δηάδνζεο ηνπ ήρνπ ζηνλ αέξα είλαη ίζε κε 340m/s. 

Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε 

Αλ βξίζθεζηε 1190 m καθξηά από ζεκείν πνπ μεζπά θεξαπλόο, ζα αθνύζεηε ηε βξνληή πνπ ηνλ αθνινπζεί: 

α) κεηά από 3 s β) κεηά από 3,5 s γ) κεηά από 4 s 

Μονάδες 4 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο 

Μονάδες 8 

4.

Β1. Έλα απηνθίλεην θηλείηαη θαηά κήθνο ελόο επζύγξακκνπ νξηδόληηνπ δξόκνπ, ν νπνίνο 

ζεσξνύκε όηη ηαπηίδεηαη κε ηνλ νξηδόληην άμνλα x'x. Τν απηνθίλεην μεθηλά από ηε ζέζε xo = - 40 m 

θαη θηλνύκελν επζύγξακκα δηέξρεηαη από ηε ζέζε x1 = + 180 m θαη ζην ηέινο θαηαιήγεη ζηε ζέζε 

ρ2 = + 40 m. 

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε. 

Η κεηαηόπηζε ηνπ απηνθηλήηνπ ζηελ θίλεζε πνπ πεξηγξάθεηαη παξαπάλσ είλαη ίζε κε: 

α) 360 m β) 80 m γ) - 80 m 

Μονάδες 4 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

Μονάδες 8 
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5. 

Β1) Από έλα ζεκείν ηνπ εδάθνπο εθηνμεύνπκε θαηαθόξπθα πξνο ηα πάλσ κηα πέηξα. Η 

πέηξα θηλείηαη θαηαθόξπθα, θηάλεη ζε ύςνο 6 m από ην έδαθνο θαη ζηε ζπλέρεηα πέθηεη ζην 

έδαθνο αθξηβώο ζην ζεκείν εθηόμεπζεο. Έλαο καζεηήο ηζρπξίδεηαη όηη, 

“ η μεηαηόπιζη ηηρ πέηπαρ από ηη σπονική ζηιγμή ηηρ εκηόξεςζηρ, μέσπι ηη ζηιγμή πος 

επανέπσεηαι ζηο ίδιο ζημείο είναι ίζη με 12 m”. 

Να επηβεβαηώζεηε ή λα δηαςεύζεηε ηνλ παξαπάλσ ηζρπξηζκό, δηθαηνινγώληαο ηελ απάληεζή 

ζαο. 

Μονάδες 12 

6.

Β1) Γύν απηνθίλεηα Α, Β θηλνύληαη επζύγξακκα θαη νκαιά ζε έλα ηκήκα ηεο Δγλαηίαο νδνύ 

ζε παξάιιειεο ισξίδεο θπθινθνξίαο. Τν απηνθίλεην Α ην νπνίν πξνπνξεύεηαη θαηά 90 m 

ηνπ απηνθηλήηνπ Β, θηλείηαη κε ηαρύηεηα κέηξνπ 72 km/h, ελώ ην απηνθίλεην Β πνπ 

αθνινπζεί θηλείηαη κε ηαρύηεηα 20 m/s. Μεηά από ρξόλν ίζν κε 10 s: 

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε.  

α) Τν απηνθίλεην Α ζα πξνπνξεύεηαη πάιη από ην απηνθίλεην Β.  

β) Τν απηνθίλεην Β πξνπνξεύεηαη θαηά 90 m από ην απηνθίλεην Α. 

 γ) Τν απηνθίλεην Β βξίζθεηαη αθξηβώο δίπια κε ην απηνθίλεην Α. 

Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

7. 

Β1) Έλα απηνθίλεην θηλείηαη θαηά κήθνο ελόο επζύγξακκνπ νξηδόληηνπ δξόκνπ, ν νπνίνο 

ζεσξνύκε όηη ηαπηίδεηαη κε ηνλ νξηδόληην άμνλα xx. Τν απηνθίλεην μεθηλά από ηε ζέζε xo = 

+40m θαη θηλνύκελν επζύγξακκα δηέξρεηαη από ηε ζέζε ρ1 = + 90 m θαη ζην ηέινο θαηαιήγεη 

ζηε ζέζε ρ2 = + 20 m. 

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε. 

Η κεηαηόπηζε ηνπ απηνθηλήηνπ ζηελ θίλεζε πνπ πεξηγξάθεηαη παξαπάλσ 

είλαη ίζε κε: 

 α) 120 m β) 80 m γ) - 20 m 

Μονάδες 4 

Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 
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Μονάδες 8 

8. 

Β2. Σην δηπιαλό δηάγξακκα θαίλεηαη ε ηηκή ηεο ζέζεο δπν ζσκάησλ (Α) θαη (Β), ζε 

ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν. Τα ζώκαηα θηλνύληαη ζε παξάιιειεο 

ηξνρηέο κε ηελ ίδηα θνξά θαη ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 είλαη ην έλα 

δίπια ζην άιιν. 

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε. 

α. Τα κέηξα ησλ ηαρπηήησλ ησλ δύν ζσκάησλ ηθαλνπνηνύλ ηε 

ζρέζε ς A = 3 ς B . 

β. Η κεηαηόπηζε ηνπ ζώκαηνο (Β) ζην ρξνληθό δηάζηεκα 

0t1, είλαη κεγαιύηεξε από απηήλ ηνπ ζώκαηνο (Α) ζην ίδην 

ρξνληθό δηάζηεκα. 

γ. Τε ρξνληθή ζηηγκή t1 ην ζώκα (Α) πξνπνξεύεηαη ηνπ (Β) θαηά 3ρo. 

Μονάδες 4 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

Μονάδες 9 

9. 

Β1. Έλα θηλεηό πνπ θηλείηαη επζύγξακκα θαη νκαιά ηε ρξνληθή ζηηγκή t0=0 s 

βξίζθεηαη ζηε ζέζε x0 = 0 m ελόο νξηδόληηνπ άμνλα x'x. 

A) Να ζπκπιεξσζεί ν παξαθάησ πίλαθαο:

Χξνληθή ζηηγκή Ταρύηεηα Θέζε 

t(s) π (m/s) x(m) 

5 

10 20 

15 

Μονάδες 5 

Β) Να εμεγήζεηε πσο ππνινγίζαηε ηηο ηηκέο ησλ κεγεζώλ κε ηηο νπνίεο 

ζπκπιεξώζαηε ηνλ πίλαθα. 

Μονάδες 7 



ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ  ΟΜΑΛΗ ΚΙΝΗΣΗ 

[5] 

10.

Β1. Οη επζύγξακκνη δηάδξνκνη θνιύκβεζεο ζε κηα πηζίλα νιπκπηαθώλ δηαζηάζεσλ 

έρνπλ κήθνο ίζν κε 50 m. 

Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε 

Σε έλαλ αγώλα θνιύκβεζεο ησλ 200 m, ε νιηθή κεηαηόπηζε ηνπ 

θνιπκβεηή είλαη ίζε κε: 

α) 200 m β) 500 m γ) 

κεδέλ 

Μονάδες 4 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο 

Μονάδες 8 

11.

Β1. Ο Κωςτάκησ μαθητήσ τησ Α΄ Λυκείου πήρε για δώρο απο τουσ γονείσ του για το 

Πάςχα ζναν διάδρομο Formula 1 με δφο αυτοκινητάκια α και β ςτα οποία μποροφςε 

να μεταβάλλει την ταχφτητα καθώσ και τη φορά κίνηςήσ τουσ. Στο παρακάτω ςχήμα 

παριςτάνονται τα αυτοκινητάκια καθώσ και οι κατευθφνςεισ που κινοφνται ςε τρία 

διαφορετικά παιχνίδια που ζπαιξε ο Κωςτάκησ. 

Α) Να επιλζξετε την ςωςτή πρόταςη. 

Στο ακόλουθο ςχήμα παριςτάνεται το διάγραμμα θζςησ-χρόνου για τα δυο 

αυτοκινητάκια που καταςκεφαςε ο Κωςτάκησ για ζνα από τα παιχνίδια του. 
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Αν θεωρήςουμε ςαν θετική φορά τησ κίνηςησ  προσ  τα δεξιά, ο Κωςτάκησ  

καταςκεφαςε το διάγραμμα  για το παιχνίδι: 

α) Το Σχήμα Α                   β)  Το Σχήμα Β               γ)  Το Σχήμα Γ 

Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήςετε την απάντηςή ςασ 

Μονάδες 8 

12.

Β1. Τν κέηξν ηεο ηαρύηεηαο αζιεηή ησλ 100 m είλαη ίζν κε ςΑ = 36 km/h θαη ην 

κέηξν ηεο ηαρύηεηαο ελόο ζαιηγθαξηνύ είλαη ίζν κε πΣ = 1 cm/s. 

Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε. 

Τν πειίθν ησλ κέηξσλ ησλ ηαρπηήησλ ηνπ αζιεηή θαη ηνπ ζαιηγθαξηνύ uA/ uΣ, είλαη 

ίζν κε: 

α) 100 β) 1000 γ) 36 

Μονάδες 4 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

Μονάδες 8 

13.

Β2. Η ζέζε ελόο ζώκαηνο, πνπ θηλείηαη επζύγξακκα θαηά κήθνο ελόο 

πξνζαλαηνιηζκέλνπ άμνλα x'x, δίλεηαη ζε θάζε ρξνληθή ζηηγκή από ηελ εμίζσζε x 

= 10 + 5t ( ρ ζε m , t ζε s ).  

Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε. 
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Πνην από ηα παξαθάησ δηαγξάκκαηα παξηζηάλεη ζσζηά ηελ ηηκή ηεο 

ηαρύηεηαο ηνπ ζώκαηνο ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν; 

Μονάδες 4 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

Μονάδες 9 

14.

Β1. Έλα όρεκα θηλείηαη επζύγξακκα θαη ε ηηκή ηεο ηαρύηεηάο ηνπ κεηαβάιιεηαη κε ην 

ρξόλν όπσο θαίλεηαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα. 

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε. 

Η ζπλνιηθή κεηαηόπηζε ηνπ νρήκαηνο ζην ρξνληθό δηάζηεκα 0 →2t1 είλαη ίζε κε: 

α)   π1t1 β)   0 γ)  2π1t1 

Μονάδες 4 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο 

Μονάδες 8 

15.

Β1. Γύν κεραλνθίλεηα παηδηθά απηνθηλεηάθηα θηλνύληαη κε ζηαζεξή ηαρύηεηα ζην νξηδόληην 



ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ  ΟΜΑΛΗ ΚΙΝΗΣΗ 

[8] 

πάησκα. Οη δηαδνρηθέο ζέζεηο ησλ απηνθηλήησλ ζε θάζε δεπηεξόιεπην ηεο θίλεζεο θαίλνληαη 

ζην 

παξαθάησ ζρήκα. 

Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή πξόηαζε 

α) Τν ακαμάθη Α έρεη 

κεγαιύηεξε ηαρύηεηα 

β) Τν ακαμάθη Β έρεη 

κεγαιύηεξε ηαρύηεηα 

γ) Τα δύν ακαμάθηα έρνπλ ίζεο 

ηαρύηεηεο 

Μονάδες 4 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο 

Μονάδες 8 

16.

Β1. Έλα απηνθίλεην δηαλύεη κία δηαδξνκή 15 km ζε ρξόλν 15min. 

Α) Να επηιέμεηε ηελ 

ζσζηή απάληεζε 

Η κέζε ηαρύηεηά ηνπ είλαη 

α) 15 Km/h,    β) 15 Km/min,       γ) 60  Km/h 

Μονάδες 4 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο 

Μονάδες 8 

17.

Β2. Αζιεηήο αγσλίδεηαη ζην άζιεκα ειεύζεξεο θνιύκβεζεο, ζε πηζίλα κήθνπο 50 m. Τε 

ρξνληθή 

ζηηγκή t1 = 20 s κεηά ηελ εθθίλεζε βξίζθεηαη ζηε ζέζε x1 = 40 m θαη απνκαθξύλεηαη από 

ηελ 

αθεηεξία, ελώ ηελ ρξνληθή ζηηγκή t2 = 40 s βξίζθεηαη ζηε ζέζε x2 = 20 m πιεζηάδνληαο ηελ 

αθεηεξία: 

Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή πξόηαζε. 

Η κέζε ηαρύηεηα κε ηελ νπνία θηλήζεθε ν αζιεηήο θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα από ηελ 

ρξνληθή 

ζηηγκή  t1 = 20 s έσο ηελ ρξνληθή ζηηγκή t2 = 40 s είλαη: 

a) 2 m/s β) 1 m/s γ) -2 m/s 
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Μονάδες 4 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο 

Μονάδες 9 

18.

Β2 Σην εξγαζηήξην θπζηθήο κειεηώληαο ηελ θίλεζε πνπ θάλεη έλα ακαμίδην 

θαηαζθεπάδνπκε ηνλ δηπιαλό πίλαθα κε ηηκέο γηα ηελ ζέζε ηνπ x θαη ηηο αληίζηνηρεο 

ελδείμεηο ηνπ ρξνλνκέηξνπ. 

A) Να θαηαζθεπάζεηε ζε βαζκνινγεκέλνπο άμνλεο ην δηάγξακκα ζέζεο -

ρξόλνπ γηα ηε θίλεζε ηνπ  ακαμηδίνπ 

Μονάδες 6 

B) Τη είδνπο θίλεζε εθηειεί ην ακαμίδην; Δμεγήζηε

Μονάδες 7 

19.

Β2. Η Δπγελία θαη ν Μηράιεο κέλνπλ ζηελ ίδηα πνιπθαηνηθία θαη πεγαίλνπλ ζην ίδην 

ζρνιείν. Τν 

ζρνιείν ηνπο απέρεη 600m ζε επζεία γξακκή από ηελ πνιπθαηνηθία πνπ κέλνπλ. Η Δπγελία 

πεγαίλεη ζην ζρνιείν κε ηα πόδηα ελώ ν Μηράιεο κε ην πνδήιαηό ηνπ. Σην θνηλό δηάγξακκα 

ζέζεο 

ρξόλνπ πνπ αθνινπζεί, παξηζηάλεηαη ε ζέζε ησλ δπν παηδηώλ ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν. 

(Θεσξείζηε όηη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θίλεζήο ηνπο, ε ηαρύηεηα ηεο Δπγελίαο θαη ηνπ Μηράιε 

δηαηεξείηαη ζηαζεξή). 

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε: 
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Αλ υΜ είλαη ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο ηνπ Μηράιε θαη υΕ ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο ηεο Δπγελίαο 

ζα 

ηζρύεη : 

α) υΜ = 2υΕ β) υΜ = 4υΕ γ) υΕ = 2υΜ 

Μονάδες 4 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

Μονάδες 9 

20.

Β1. Έλα απηνθίλεην θηλείηαη θαηά κήθνο ελόο επζύγξακκνπ 

νξηδόληηνπ δξόκνπ, ν νπνίνο ζεσξνύκε όηη ηαπηίδεηαη κε ηνλ νξηδόληην 

άμνλα xx’. Σην δηπιαλό δηάγξακκα παξηζηάλεηαη ε ζέζε ηνπ 

απηνθηλήηνπ ζε ζπλάξηεζε ηνπ ρξόλνπ. 

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε. 

Η κεηαηόπηζε ηνπ απηνθηλήηνπ ζηελ θίλεζε πνπ πεξηγξάθεηαη 

ζην δηπιαλό δηάγξακκα είλαη ίζε κε: 

α) 130 m β) 20 m γ) - 30 m 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 
Μονάδες 8 




