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ΘΕΜΑΤΑ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗΣ (ΙΙ)
     ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ

1.

Β2. Έλα απηνθίλεην θηλείηαη επζύγξακκα νκαιά. Έλα αθίλεην πεξηπνιηθό, κόιηο πεξλά ην απηνθίλεην από 

κπξνζηά ηνπ, αξρίδεη λα ην θαηαδηώθεη κε ζηαζεξή επηηάρπλζε.  

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε.  

Τε ζηηγκή πνπ ην πεξηπνιηθό θζάλεη ην απηνθίλεην:  

α) ε ηαρύηεηα ηνπ πεξηπνιηθνύ είλαη ίζε κε ηε ηαρύηεηα ηνπ απηνθηλήηνπ.  

β) ε ηαρύηεηα ηνπ πεξηπνιηθνύ είλαη δηπιάζηα από ηελ ηαρύηεηα ηνπ απηνθηλήηνπ. 

γ) ε ηαρύηεηα ηνπ απηνθηλήηνπ είλαη ηξηπιάζηα από ηε ηαρύηεηα ηνπ πεξηπνιηθνύ. 

Μονάδες 4 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγήο ζαο. 

Μονάδες 9 

2.

Β1. Μαζεηήο ηεο Α' Λπθείνπ παξαηεξεί ζην ζρήκα ηηο γξαθηθέο 

παξαζηάζεηο ηαρύηεηαο - ρξόλνπ δύν απηνθηλήησλ A θαη Β πνπ 

θηλνύληαη ζε επζύγξακκν ηκήκα ηεο Δζληθήο Οδνύ. Ο καζεηήο 

ζπκπεξαίλεη όηη ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 15 s ηα απηνθίλεηα έρνπλ 

ίζεο ηαρύηεηεο. 

Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε.  

α) Τν ζπκπέξαζκα ηνπ καζεηή είλαη ζσζηό.  

β) Τν ζπκπέξαζκα ηνπ καζεηή είλαη ιάζνο.  

γ) Τα παξαπάλσ δεδνκέλα δελ επαξθνύλ γηα λα θαηαιήμεη ν καζεηήο ζε ζπκπέξαζκα. 

Μονάδες 4 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

Μονάδες 8 

physicsT
users.sch.gr/lthiveos/wordpress



[2] 

3.

Β2. Απηνθίλεην θηλείηαη ζε επζύγξακκν δξόκν. Σηε δηπιαλή εηθόλα 

παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο ηηκήο ηεο ηαρύηεηαο ηνπ 

απηνθηλήηνπ ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν. 

Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε. 

Η κεηαηόπηζε ηνπ απηνθηλήηνπ θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα από 0 s - 30 s 

είλαη:  

α) +300 m β) +600 m  γ) -300 m 

Μονάδες 4 

B) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.

Μονάδες 9 

4.

ΘΕΜΑ Β 

Β1. Γύν θηλεηά Α θαη Β θηλνύληαη θαηά κήθνο ηνπ ζεηηθνύ εκηάμνλα Ορ θαη έρνπλ εμηζώζεηο θίλεζεο χΑ = 6 t (SI) θαη 

χΒ = 2 t
2
 (SI) αληίζηνηρα.

Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε. 

Τα θηλεηά ζα έρνπλ ίζεο θαηά κέηξν ηαρύηεηεο, ηε ρξνληθή ζηηγκή: 

α) t = 2 s             β) t = 1,5 s γ) t  3 s 

Μονάδες 4 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

Μονάδες 8 

u(m / s) 
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5.

Β1. Μία κπίιηα θηλείηαη πάλσ ζηνλ άμνλα x'x θαη ηε ζηηγκή t = 0 s 

βξίζθεηαη ζηε ζέζε ρ0 = 0 m. Η ηηκή ηεο ηαρύηεηαο ηεο κπίιηαο ζε 

ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν παξηζηάλεηαη ζην δηπιαλό δηάγξακκα. 

Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε. 

Η κπίιηα ηε ρξνληθή ζηηγκή  t = 30 s βξίζθεηαη ζηε ζέζε 

α) 125 m β) 100 m γ) 75 m 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

Μονάδες 8 

6.

Β2. Σε απηνθίλεην πνπ θηλείηαη ζε επζύγξακκν δξόκν κε ηαρύηεηα κέηξνπ υ1, ν νδεγόο ηνπ θξελάξεη νπόηε ην 

απηνθίλεην δηαλύεη δηάζηεκα d1 κέρξη λα ζηακαηήζεη. Αλ ην απηνθίλεην θηλείηαη κε ηαρύηεηα δηπιάζηνπ κέηξνπ, 

δειαδή υ2 = 2π1, ηόηε γηα λα ζηακαηήζεη πξέπεη λα δηαλύζεη δηάζηεκα d2. 

Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε. 

Αλ ην απηνθίλεην ζε θάζε θξελάξηζκα επηβξαδύλεηαη κε ηελ ίδηα επηβξάδπλζε, ηόηε ηζρύεη : 

α) d2  = 2d1 β) d2 = 3d1 γ) d2 = 4d1 

Μονάδες 4 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

Μονάδες 3 
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7.

Β1) Γύν καζεηέο, ν Αληώλεο (Α) θαη ν Βαζίιεο (Β) ζπλα-

γσλίδνληαη κε ηα πνδήιαηά ηνπο πνηνο από ηνπο δύν κπνξεί 

λα θηάζεη πξώηνο λα θηλείηαη κε ηαρύηεηα ίζε κε 25 Km/h. 

Γηα ηνλ ιόγν απηό ζηακαηνύλ ζην ίδην ζεκείν ελόο 

επζύγξακκνπ νξηδόληηνπ δξόκνπ θαη αξρίδνπλ ηε ρξνληθή 

ζηηγκή t = 0 λα θηλνύληαη παξάιιεια. Σην δηπιαλό 

δηάγξακκα θαίλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηαρύηεηαο - 

ρξόλνπ γηα ηνπο δύν καζεηέο. 

Α) Από ηηο παξαθάησ ηξεηο επηινγέο, λα επηιέμεηε απηήλ πνπ ζεσξείηε ζσζηή. 

Ο καζεηήο πνπ ζα θαηαθέξεη πξώηνο λα “θηάζεη” ηα 25 Km/h, είλαη: 

α) ν Αληώλεο 

β) ν Βαζίιεο 

γ) θαλέλαο από ηνπο δύν, αθνύ ζα θηάζνπλ ηαπηόρξνλα λα θηλνύληαη κε 25 Km/h 

Μονάδες 4 

Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

Μονάδες 8 

8.

Β1) Έλαο ζθηέξ θηλείηαη επζύγξακκα. Η γξαθηθή παξάζηαζε ηεο ζέζεο ηνπ 

ζθηέξ ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν είλαη παξαβνιή θαη παξηζηάλεηαη ζην δηπιαλό 

δηάγξακκα. 

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε. 

Από ην δηάγξακκα απηό ζπκπεξαίλνπκε όηη ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο ηνπ ζθηέξ: 

α) απμάλεηαη. β) κεηώλεηαη γ) δε κεηαβάιιεηαη 

Μονάδες 4 

Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 
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9. 

Β1) Έλα αξρηθά αθίλεην ζώκα, αξρίδεη ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 λα θηλείηαη επζύγξακκα κε ζηαζεξή 

επηηάρπλζε. 

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε. 

Αλ ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο ηνπ ζώκαηνο ηε ρξνληθή ζηηγκή t1 είλαη ίζν κε π1, ηόηε ηε ρξνληθή ζηηγκή t2 = 

2t1 ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο ηνπ είλαη ίζν κε:  

α) 2π1  β) 4π1 β) π1/2 

Μονάδες 4 

Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

Μονάδες 8 

10.

Β2) Σην δηπιαλό δηάγξακκα θαίλεηαη ην δηάγξακκα ηαρύηεηαο - ρξόλνπ, 

γηα δύν ζώκαηα Σ1 θαη Σ2 πνπ θηλνύληαη επζύγξακκα κε ζηαζεξή 

επηηάρπλζε, ζε νξηδόληην δξόκν. 

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε. 

Από ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 κέρξη ηε ρξνληθή ζηηγκή t1, ην δηάζηεκα πνπ 

έρεη δηαλύζεη ην ζώκα Σ1, είλαη: 

 α) ίζν κε ην δηάζηεκα πνπ έρεη δηαλύζεη ην ζώκα Σ2. 

β) δηπιάζην από ην δηάζηεκα πνπ έρεη δηαλύζεη ην ζώκα Σ2. 

 γ) ίζν κε ην κηζό ηνπ δηαζηήκαηνο πνπ έρεη δηαλύζεη ην ζώκα Σ2. 

Μονάδες 4 

Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

Μονάδες 9 
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χ  

11.

Β1) Γύν δξνκείο Γ1 θαη Γ2 θηλνύληαη επζύγξακκα ζε νξηδόληην δξόκν. Σην 

δηπιαλό δηάγξακκα θαίλεηαη πσο κεηαβάιιεηαη ε ζέζε ησλ δξνκέσλ, ζε 

ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν. 

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε. 

Η θίλεζε ησλ δξνκέσλ είλαη: 

α) επζύγξακκε νκαιή θαη ν Γ1 θηλείηαη κε κεγαιύηεξε ηαρύηεηα από ηνλ Γ2. 

β) επζύγξακκε νκαιά επηηαρπλόκελε θαη ν Γ1 θηλείηαη κε κεγαιύηεξε 

επηηάρπλζε από ηνλ Γ2. 

γ) επζύγξακκε νκαιή θαη ν Γ1 θηλείηαη κε κηθξόηεξε ηαρύηεηα από ηνλ Γ2. 

Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

12. 5044

Β1. Μία νκάδα καζεηώλ ηεο Α' Λπθείνπ ζην εξγαζηήξην Φπζηθήο κειέηεζε 

δύν επζύγξακκεο θηλήζεηο κε ρξήζε ρξνλνκεηξεηή θαη πήξαλ ηηο αληίζηνηρεο 

ραξηνηαηλίεο πνπ παξηζηάλνληαη ζηε παξαθάησ εηθόλα. Η «πάλσ» ραξηνηαηλία 

αληηζηνηρεί ζηελ θίλεζε Ι θαη ε «θάησ» ζηε θίλεζε ΙΙ. Τν ρξνληθό δηάζηεκα 

πνπ αληηζηνηρεί κεηαμύ δύν δηαδνρηθώλ θνπθίδσλ είλαη ίδην θαη ίζν κε έλα 

δεπηεξόιεπην. Κάησ από θάζε θνπθίδα πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζέζε ηνπ θηλεηνύ, 

θαίλεηαη ε έλδεημε ηνπ ρξνλνκέηξνπ ζε δεπηεξόιεπηα . 

Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε 

Αλ π1 θαη υ2 είλαη νη κέζεο ηαρύηεηεο πνπ αληηζηνηρνύλ ζηηο θηλήζεηο Ι  θαη  ΙΙ  θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα από 1 s 

κέρξη 2 s ηόηε ηζρύεη: 

α) π1 = π2 β) π1> π2 γ) π1 < π2 

Μονάδες 4 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

Μονάδες 8 
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13.

Β1. Γύν θηλεηά Α θαη Β θηλνύληαη επζύγξακκα. Η ηηκή ηεο ηαρύηεηάο 

ηνπο κεηαβάιιεηαη κε ην ρξόλν όπσο θαίλεηαη ζην δηπιαλό δηάγξακκα. 

Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε 

Γηα ηα κέηξα ΓΧΑ θαη ΓΧΒ ησλ κεηαηνπίζεσλ ησλ δπν θηλεηώλ A θαη Β 

αληίζηνηρα, γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από 0  t1 ηζρύεη: 

α) ΓΧΑ = ΓΧΒ β) ΓΧΑ > ΓΧΒ γ) ΓΧΑ < ΓχΒ 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο 

14.5052 

Β1. Σην δηπιαλό δηάγξακκα θαίλεηαη ε ηηκή ηεο ηαρύηεηαο ελόο 

κηθξνύ ζώκαηνο πνπ κεηαθηλείηαη επζύγξακκα  

Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε 

α) ην δηάζηεκα πνπ δηαλύεη ην ζώκα ζπλερώο απμάλεηαη 

β) ην δηάζηεκα πνπ δηαλύεη ην ζώκα ζπλερώο κεηώλεηαη 

γ) ε κεηαηόπηζε ηνπ ζώκαηνο ζπλερώο απμάλεηαη 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο 

15.

Β2. Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηαρύηεηαο - ρξόλνπ γηα δύν νρήκαηα Α θαη Β, πνπ 

θηλνύληαη επζύγξακκα. 

Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε 

Γηα ηα κέηξα ησλ επηηαρύλζεσλ ησλ δύν 

νρεκάησλ ηζρύεη:  

α) Μεγαιύηεξε επηηάρπλζε έρεη ην όρεκα (Α) 

β) Τα δύν νρήκαηα έρνπλ ηελ ίδηα επηηάρπλζε 

 γ) Μεγαιύηεξε επηηάρπλζε έρεη ην όρεκα (Β) 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο . 

Μονάδες 9 
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(α)

16.

B1. Σην δηπιαλό ζρήκα θαίλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε 

ηεο ηαρύηεηαο ελόο νρήκαηνο πνπ θηλείηαη ζε επζύγξακκν 

δξόκν, ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν. 

Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε 

Η κεηαηόπηζε ηνπ νρήκαηνο από ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s 

έσο ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 4 s είλαη ίζε κε: 

α) 36 m β) 40 m 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

17.

Β1. Έλαο ζθηέξ θηλείηαη επζύγξακκα ζε νξηδόληηα 

πίζηα. Σηε δηπιαλή εηθόλα παξηζηάλεηαη ην δηάγξακκα ηεο 

ζέζεο ηνπ ζθηέξ ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν. 

Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε Από ην δηάγξακκα απηό 

ζπκπεξαίλεηαη όηη ν ζθηέξ εθηειεί: 

α) νκαιή θίλεζε β) επηηαρπλόκελε θίλεζε γ) επηβξαδπλόκελε 

θίλεζε 

Μονάδες 4 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο 

Μονάδες 8 

18.

Β1. Σηα παξαθάησ δηαγξάκκαηα παξηζηάλεηαη ε ζέζε ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα ζε ζπλάξηεζε ηνπ 

ρξόλνπ. 

Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε. 

Από ηα δηαγξάκκαηα απηά εθείλν πνπ αληηζηνηρεί ζε επζύγξακκε νκαιά επηηαρπλόκελε θίλεζε ρσξίο αξρηθή 

ηαρύηεηα, είλαη ην δηάγξακκα: 
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Μονάδες 4 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

Μονάδες 8 

19.

Β1. Έλα θηλεηό θηλείηαη επζύγξακκα θαη ε ηηκή ηεο 

ηαρύηεηάο ηνπ κεηαβάιιεηαη κε ην ρξόλν όπσο 

θαίλεηαη ζην δηπιαλό δηάγξακκα. 

Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε 

Γηα ην είδνο ηεο θίλεζεο ηνπ θηλεηνύ ηζρύεη: 

α) Σε όιν ην ρξνληθό δηάζηεκα 0t2 ην θηλεηό εθηειεί επζύγξακκε νκαιά επηβξαδπλόκελε θίλεζε 

β) Σην ρξνληθό δηάζηεκα από t1  t2 ην θηλεηό εθηειεί επζύγξακκε νκαιά επηβξαδπλόκελε θίλεζε 

γ) Σην ρξνληθό δηάζηεκα από t1t2 ην θηλεηό εθηειεί επζύγξακκε νκαιά επηηαρπλόκελε θίλεζε 

Μονάδες 4 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο 

Μονάδες 8 

20.

Β1. Μηθξό ζώκα θηλείηαη επζύγξακκα κε ζηαζεξή ηαρύηεηα κέηξνπ 10 m/s. Τε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s αξρίδεη λα 

επηβξαδύλεηαη κε ζηαζεξό ξπζκό ίζν κε 2,5 m/s . 

Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε. 

Η κεηαηόπηζε ηνπ ζώκαηνο από ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s κέρξη λα ζηακαηήζεη, ζα είλαη ίζε κε: α) 40 m β) 4 m γ) 
20 m 

Μονάδες 4 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο 

Μονάδες 8 
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21. 

Β1. Έλα θηλεηό θηλείηαη επζύγξακκα θαη ε ηηκή ηεο ηαρύηεηάο 

ηνπ κεηαβάιιεηαη κε ην ρξόλν όπσο θαίλεηαη ζην δηπιαλό 

δηάγξακκα. 

Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε. 

Καηά ηελ θίλεζε ηνπ θηλεηνύ, από ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0, κέρξη λα 

ζηακαηήζεη, ην θηλεηό θηλείηαη κε: 

 α) επηηάρπλζε ίζε κε 4 m/s
2
 θαη κεηαηνπίδεηαη θαηά 50 m. 

β) επηηάρπλζε ίζε κε - 4 m/s
2
 θαη κεηαηνπίδεηαη θαηά 100 m. 

 γ) επηηάρπλζε ίζε κε - 4 m/s
2
 θαη κεηαηνπίδεηαη θαηά 50 m. 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

22.

Β1. Έλα απηνθίλεην θηλείηαη επζύγξακκα 

θαη ζην δηπιαλό δηάγξακκα παξηζηάλεηαη 

ε ηηκή ηεο ηαρύηεηαο ηνπ ζε ζπλάξηεζε 

κε ην ρξόλν. 

Α) Να επηιέμηε ηε ζσζηή πξόηαζε 

α) Σην ρξνληθό δηάζηεκα (1—► 2s) ε 

θίλεζε είλαη επζύγξακκε νκαιή,  

β) Η νιηθή κεηαηόπηζε ηνπ απηνθηλήηνπ 

είλαη κεδέλ. 

γ) Σην ρξνληθό δηάζηεκα (2—►3 s) ε ζπληζηακέλε δύλακε πνπ αζθείηαη ζην απηνθίλεην είλαη 

κεδέλ 

Μονάδες 4 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο 
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23.

Β1. Απηνθίλεην είλαη αξρηθά αθίλεην. Τε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s ν νδεγόο ηνπ απηνθηλήηνπ, παηάεη ην γθάδη 

νπόηε ην απηνθίλεην αξρίδεη λα θηλείηαη κε ζηαζεξή επηηάρπλζε α . Τε ρξνληθή ζηηγκή t1, ην κέηξν ηεο 

επηηάρπλζεο αξρίδεη λα ειαηηώλεηαη κέρξη ηε ρξνληθή ζηηγκή t2 νπόηε θαη κεδελίδεηαη  

Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε 

α) Τν κέηξν ηεο ηαρύηεηαο ηνπ θηλεηνύ ηελ ρξνληθή ζηηγκή t2 είλαη κεγαιύηεξν από ην κέηξν ηεο ηαρύηεηάο 

ηνπ ηε ρξνληθή ζηηγκή t1. 

β) Τν κέηξν ηεο ηαρύηεηαο ηνπ θηλεηνύ ηελ ρξνληθή ζηηγκή t2 είλαη ίζν κε κεδέλ. 

γ) Σην ρξνληθό δηάζηεκα 0 t1 ην απηνθίλεην εθηειεί νκαιά επηηαρπλόκελε θίλεζε ελώ ζην ρξνληθό 

δηάζηεκα t1  t2 εθηειεί νκαιά επηβξαδπλόκελε θίλεζε 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο 

24.

Β2. Έλα απηνθίλεην είλαη αξρηθά αθίλεην. Ο νδεγόο ηνπ απηνθηλήηνπ ηε ρξνληθή ζηηγκή t0 = 0 s, παηάεη ην 

γθάδη νπόηε ην απηνθίλεην θηλείηαη κε ζηαζεξή επηηάρπλζε θαη ηε ρξνληθή ζηηγκή t1 έρεη δηαλύζεη δηάζηεκα 

S1. Τε ρξνληθή ζηηγκή t2 = 2 t1 έρεη διανύζει δηάζηεκα S2. 

Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε. 

Τα δηαζηήκαηα S1  θαη S2 ζπλδένληαη κε ηε ζρέζε 

α) S2 = S1 β) S2 = 2S1 γ) S2 = 4S1 

Μονάδες 4 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

Μονάδες 9 

25.

Β1. Μία κπίιηα θηλείηαη πάλσ ζηνλ άμνλα xx’ θαη ηε ζηηγκή t = 0 s βξίζθεηαη ζηε ζέζε ρ0 = 0 m. Η ηηκή 

ηεο ηαρύηεηαο ηεο κπίιηαο ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν 

παξηζηάλεηαη ζην δηπιαλό δηάγξακκα. 

Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε 

Η κπίιηα ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 30 s βξίζθεηαη ζηε ζέζε 

α)125 m β)100 m γ)75 m 
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Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο 

26.

Β1. Σηα δηπιαλά ζρήκαηα θαίλεηαη ε θίλεζε δύν ζθαηξώλ 

ζην εξγαζηεξηαθό ηξαπέδη. Η απόζηαζε κεηαμύ δύν 

δηαδνρηθώλ ζέζεσλ θάζε ζθαίξαο αληηζηνηρεί ζε ρξνληθό 

δηάζηεκα 1s. Τα κήθε είλαη κεηξεκέλα ζε cm. Η ηαρύηεηα 

ηνπ θηλεηνύ Α είλαη υ1. Τν θηλεηό Β μεθίλεζε από ηελ 

εξεκία θαη ε κέζε ηαρύηεηά ηνπ γηα όιε ηε δηαδξνκή είλαη 

υ2. 

Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε 

Γηα ηηο ηαρύηεηεο ησλ ζσκάησλ ηζρύεη: 

α) υ1 = υ2 β) υ1 > υ2 γ) υ1 < υ2 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο 

Μονάδες 8 

27.

Β1. Σην δηπιαλό ζρήκα έρνπλ ζρεδηαζζεί ηα 

δηαγξάκκαηα Α θαη Β ηεο ηηκήο ηεο ηαρύηεηαο δπν 

ζσκάησλ, ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν. Τα ζώκαηα 

θηλνύληαη ζε παξάιιειεο επζύγξακκεο ηξνρηέο  

Α) Να επηιέμηε ηε ζσζηή απάληεζε  

α) Τα κέηξα ησλ επηηαρύλζεσλ ησλ δύν ζσκάησλ 

ηθαλνπνηνύλ ηε ζρέζε α Β = 2αΑ. 

β) Αλ ηα δύν ζώκαηα έρνπλ ίζεο κάδεο ηόηε ε 

ζπληζηακέλε ησλ δπλάκεσλ πνπ αζθνύληαη ζην ζώκα Α είλαη ίζε κε ηε ζπληζηακέλε ησλ δπλάκεσλ πνπ 

αζθνύληαη ζην ζώκα Β. 
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γ) Αλ SA ην δηάζηεκα πνπ δηαλύεη ην ζώκα Α ζην ρξνληθό δηάζηεκα 0—>t1 θαη SB ην δηάζηεκα πνπ 

δηαλύεη ην ζώκα Β ζην ίδην ρξνληθό δηάζηεκα ζα ηζρύεη SA =4 SB 

Μονάδες 4 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

Μονάδες 8 

28.

Β2) Έλα απηνθίλεην θηλείηαη επζύγξακκα θαη επηβξαδύλεηαη κε ζηαζεξή επηβξάδπλζε. Αλ ηε ρξνληθή 

ζηηγκή t = 0, ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο ηνπ απηνθηλήηνπ είλαη ίζν κε πν, ηόηε γηα λα ζηακαηήζεη λα θηλείηαη 

πξέπεη λα δηαλύζεη δηάζηεκα ίζν κε s1. 

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε. 

Αλ ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0, ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο ηνπ είλαη ίζν κε 2πν, ηόηε ην δηάζηεκα πνπ πξέπεη λα 

δηαλύζεη ην απηνθίλεην γηα λα ζηακαηήζεη, θηλνύκελν πάιη κε ηελ ίδηα ζηαζεξή επηβξάδπλζε, είλαη ίζν κε: 

α) s1 β) 2s1 γ) 4s1 

Μονάδες 4 

Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

Μονάδες 9 

29.

Β2) Γύν ζώκαηα Σ1 θαη Σ2 θηλνύληαη επζύγξακκα ζε νξηδόληην δξόκν. 

Σην δηπιαλό δηάγξακκα θαίλεηαη πσο κεηαβάιιεηαη γηα θάζε ζώκα  ε 

αιγεβξηθή ηηκή ηεο ηαρύηεηάο ηνπ ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν. 

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε. 

Τα κέηξα ησλ επηηαρύλζεσλ α1 θαη α2, κε ηηο νπνίεο θηλνύληαη ηα ζώκαηα 

Σ1 θαη Σ2 αληίζηνηρα, ηθαλνπνηνύλ ηε ζρέζε: 

α) α1 = α2 β) α1 =2α2 γ) α2 =2α1 

Μονάδες 4 

Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

Μονάδες 9 
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30.

Β2. Έλα απηνθίλεην θηλείηαη επζύγξακκα νκαιά. Έλα αθίλεην πεξηπνιηθό, κόιηο πεξλά ην 

απηνθίλεην από κπξνζηά ηνπ, αξρίδεη λα ην θαηαδηώθεη κε ζηαζεξή επηηάρπλζε.  

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε  

Τε ζηηγκή πνπ ην πεξηπνιηθό θζάλεη ην απηνθίλεην:  

α) ε ηαρύηεηα ηνπ πεξηπνιηθνύ είλαη ίζε κε ηε ηαρύηεηα ηνπ απηνθηλήηνπ  

β) ε ηαρύηεηα ηνπ πεξηπνιηθνύ είλαη δηπιάζηα από ηελ ηαρύηεηα ηνπ απηνθηλήηνπ  

γ) ε ηαρύηεηα ηνπ απηνθηλήηνπ είλαη ηξηπιάζηα από ηε ηαρύηεηα ηνπ πεξηπνιηθνύ 

Μονάδες 4 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγήο ζαο 

Μονάδες 9 

31.

Β1) Γύν καζεηέο ν Αληώλεο (Α) θαη ν Βαζίιεο (Β), αξρίδνπλ από ην ίδην ζεκείν ελόο νξηδόληηνπ δξόκνπ 

λα θηλνύληαη επζύγξακκα θαη ζε παξάιιειεο ηξνρηέο. Σην δηπιαλό δηάγξακκα θαίλεηαη πσο κεηαβάιιεηαη 

ην κέηξν ηεο ηαρύηεηάο ηνπο, ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν. 

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε. 

Τε ρξνληθή ζηηγκή t1, ν Αληώλεο:  

α) πξνπνξεύεηαη ηνπ Βαζίιε. 

 β) θαζπζηεξεί ζε ζρέζε κε ηνλ Βαζίιε.  

γ) βξίζθεηαη αθξηβώο δίπια ζηνλ Βαζίιε. 

Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

32.

Β1. Απηνθίλεην είλαη αξρηθά αθίλεην. Τε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s ν νδεγόο ηνπ απηνθηλήηνπ, παηάεη ην γθάδη 

νπόηε ην απηνθίλεην αξρίδεη λα θηλείηαη κε ζηαζεξή επηηάρπλζε α. Τε ρξνληθή ζηηγκή t1, ην κέηξν ηεο 

επηηάρπλζεο αξρίδεη λα ειαηηώλεηαη κέρξη ηε ρξνληθή ζηηγκή t2 νπόηε θαη κεδελίδεηαη. 

Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε. 

α) Τν κέηξν ηεο ηαρύηεηαο ηνπ θηλεηνύ ηελ ρξνληθή ζηηγκή t2 είλαη κεγαιύηεξν από ην κέηξν ηεο ηαρύηεηάο 

ηνπ ηε ρξνληθή ζηηγκή t1. 

β) Τν κέηξν ηεο ηαρύηεηαο ηνπ θηλεηνύ ηελ ρξνληθή ζηηγκή t2 είλαη ίζν κε κεδέλ.  

γ) Σην ρξνληθό δηάζηεκα 0 t1 ην απηνθίλεην εθηειεί νκαιά επηηαρπλόκελε θίλεζε ελώ ζην ρξνληθό 

δηάζηεκα t1 t2 εθηειεί νκαιά επηβξαδπλόκελε θίλεζε 



[15] 

Μονάδες 4 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

Μονάδες 8 

33.

Β1. Σηε δηπιαλή εηθόλα παξηζηάλεηαη ην δηάγξακκα ηαρύηεηαο - ρξόλνπ ελόο θηλεηνύ, πνπ εθηειεί 

επζύγξακκε νκαιά κεηαβαιιόκελε θίλεζε. 

Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε. 

Από ην δηάγξακκα απηό, γλσξίδνληαο ηε ρξνληθή ζηηγκή t1, 

πξνζδηνξίδνπκε: 

 α) κόλν ηελ επηηάρπλζε ηνπ θηλεηνύ.  

β) κόλν ηε ζέζε ηνπ θηλεηνύ ηε ρξνληθή ζηηγκή t1. 

 γ) ηελ επηηάρπλζε όπσο θαη ηε ζέζε ηνπ θηλεηνύ ηε ρξνληθή ζηηγκή t1 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

34.

Β1. Έλα θηλεηό δηέξρεηαη ηε ρξνληθή ζηηγκή t0 = 0 s από ηε ζέζε x0 = 0 m ελόο πξνζαλαηνιηζκέλνπ άμνλα Οx 

θηλνύκελν θαηά κήθνο ηνπ άμνλα θαη πξνο ηε ζεηηθή ηνπ θνξά. Η εμίζσζε ηεο ζέζεο ηνπ ζε ζπλάξηεζε κε ην 

ρξόλν είλαη ηεο κνξθήο, x = 5t + 2 t
2
 (S.I). 

Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε. 

Τν κέηξν ηεο ηαρύηεηαο ηνπ θηλεηνύ ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 5 s, είλαη ίζν κε:  

α) 5 m/s β) 25 m/s γ) 10 m/s 

Μονάδες 4 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

Μονάδες 8 

35.

Β2) Γύν απηνθίλεηα (Α) θαη (Β) έρνπλ καδί κε ηνπο νδεγνύο ηνπ ίζεο κάδεο θαη θηλνύληαη ζε νξηδόληην 

επζύγξακκν δξόκν. Οη νδεγνί ησλ απηνθηλήησλ θάπνηα ζηηγκή θξελάξνπλ θαη ηα απηνθίλεηα επηβξαδύλνληαη 
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κε ηελ ίδηα επηβξάδπλζε. 

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε. 

Αλ ην απηνθίλεην (Α) εθηλείην αξρηθά κε κεγαιύηεξε ηαρύηεηα από ην (Β), ηόηε απηό πνπ ζα δηαλύζεη 

κεγαιύηεξν δηάζηεκα κέρξη λα ζηακαηήζεη, είλαη:  

α) ην απηνθίλεην (Α)  

β) ην απηνθίλεην (Β) 

γ) θαλέλα από ηα δύν, αθνύ ζα δηαλύζνπλ ην ίδην δηάζηεκα. 

Μονάδες 4 

Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

Μονάδες 9 

36.

Β2) Σην δηπιαλό δηάγξακκα παξηζηάλεηαη ε ηαρύηεηα ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν γηα δύν απηνθίλεηα Α θαη 

Β πνπ θηλνύληαη επζύγξακκα, ζηνλ ίδην νξηδόληην δξόκν. 

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε. 

Τα δηαζηήκαηα sA θαη sB, πνπ έρνπλ δηαλύζεη ηα απηνθίλεηα 

Α θαη Β αληίζηνηρα, ζηε ρξνληθή δηάξθεηα 0  t1, 

ηθαλνπνηνύλ ηε ζρέζε: 

α)
 
S A = S Β β) SB = 2SA γ) SA = 2SB 

Μονάδες 4 

Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

Μονάδες 9 
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37.

Β1) Έλα απηνθίλεην θηλείηαη επζύγξακκα ζε νξηδόληην δξόκν θαη ε ηαρύηεηά 

ηνπ κεηαβάιιεηαη όπσο θαίλεηαη ζην δηπιαλό δηάγξακκα ηαρύηεηαο - ρξόλνπ. 

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε. 

Η θίλεζε ηνπ απηνθηλήηνπ είλαη:  

α) επηηαρπλόκελε 

β) επηβξαδπλόκελε 

γ) νκαιή 

Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

38.

Β2) Έλα απηνθίλεην μεθηλά από ηελ εξεκία θαη θηλείηαη επζύγξακκα κε ζηαζεξή επηηάρπλζε. Τν απηνθίλεην 

ζηε ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ 1
νπ

 δεπηεξνιέπηνπ ηεο θίλεζεο ηνπ δηαλύεη δηάζηεκα ίζν κε s1, ελώ ζηε δηάξθεηα ηνπ

2
νπ

 δεπηεξνιέπηνπ δηαλύεη δηάζηεκα ίζν κε s2.

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε. 

Γηα ηα δηαζηήκαηα s1 θαη s2 ηζρύεη ε ζρέζε: 

α) s1 = 2s2 β) S2 = 2s1 γ) S2 = 3s1 

Μονάδες 4 

Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 
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39.

Β2. Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηαρύηεηαο - ρξόλνπ γηα έλα απηνθίλεην (Α) θαη κία 

κνηνζηθιέηα (Μ) πνπ θηλνύληαη επζύγξακκα. 

Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε. 

Σην ρξνληθό δηάζηεκα 0 s t1 

α) Τν απηνθίλεην δηαλύεη κεγαιύηεξν δηάζηεκα από ηε κνηνζηθιέηα. 

β) Η κνηνζηθιέηα δηαλύεη κεγαιύηεξν δηάζηεκα από ην απηνθίλεην. 

 γ) Η κνηνζηθιέηα θαη ην απηνθίλεην δηαλύνπλ ίζα δηαζηήκαηα. 

Μονάδες 4 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

Μονάδες 9 

40.

B2. Μία κπίιηα ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s, βξίζθεηαη αξρηθά αθίλεηε 

ζηελ ζέζε ρ = 0 s ηνπ νξηδόληηνπ άμνλα xx. Η κπίιηα ηε ρξνληθή ζηηγκή t 

= 0 s, αξρίδεη λα θηλείηαη θαη ε ηηκή ηεο ηαρύηεηαο ηεο ζε ζπλάξηεζε κε 

ην ρξόλν παξηζηάλεηαη ζην δηπιαλό δηάγξακκα. Με s θαη Γρ 

ζπκβνιίδνπκε αληίζηνηρα ην δηάζηεκα πνπ δηαλύεη ε κπίιηα θαη ηε 

κεηαηόπηζε ηεο ζην ρξνληθό δηάζηεκα 0 s 30 s. 

Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε. 

Γηα ηηο ηηκέο ησλ κεγεζώλ s θαη Γρ ηζρύεη:  

α) s = Γρ = 125 m 
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β) s = 30 m θαη Γρ = 10 m 

 γ) s = 125 m θαη Γρ = 75 m. 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

41. 9169

Β2) Γύν καζεηέο, ν Αρηιιέαο (Α) θαη ε Βίθπ (Β), θηλνύληαη επζύγξακκα ζε νξηδόληην δξόκν. Σην δηπιαλό 

δηάγξακκα θαίλεηαη πσο κεηαβάιιεηαη ην κέηξν ηεο ηαρύηεηάο ηνπο, ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν. 

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε Τα δηαζηήκαηα sA θαη sB, πνπ έρνπλ δηαλύζεη ν Αρηιιέαο θαη ε Βίθπ 

αληίζηνηρα, ζηε ρξνληθή δηάξθεηα 0t1, ηθαλνπνηνύλ ηε ζρέζε: 

α) SA = SΒ β) SA =3/2 SB  γ) SA = 2SB 

Μονάδες 4 

Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

Μονάδες 9 

42.

Β1) Καηά ηελ εθηέιεζε κηαο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο γηα ηε κειέηε ηεο επζύγξακκεο θίλεζεο, 

θσηνγξαθήζακε κηα ζθαίξα ζε δηάθνξεο ζέζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θίλεζήο ηεο θαη πήξακε ηελ 

παξαθάησ εηθόλα. Σηελ εηθόλα απηή θαίλεηαη ε ζέζε ηεο ζθαίξαο ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0, θαζώο θαη 

νη δηαδνρηθέο ηεο ζέζεηο ζε ίζα ρξνληθά δηαζηήκαηα, όπνπ ην θαζέλα είλαη ίζν κε 0,1 s.

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε. 

Παξαηεξώληαο ηελ παξαπάλσ εηθόλα, ε κέζε ηαρύηεηα ηεο ζθαίξαο από ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 

κέρξη ηε ζηηγκή t1 = 0,5 s ππνινγίδεηαη ίζε κε: 

α) 30 cm/s β) 25 cm/s γ) 18 cm/s 

Μονάδες 4 

Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 
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43

Β1. Έλα όρεκα είλαη αξρηθά αθίλεην θαη ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0, αξρίδεη λα θηλείηαη εθηειώληαο 

επζύγξακκε νκαιά επηηαρπλόκελε θίλεζε. 

Α) Να ζπκπιεξώζεηε ηα ζηνηρεία πνπ ιείπνπλ από ηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

Χξνληθή ζηηγκή Ταρύηεηα Γηάζηεκα 

t (s) υ (m/s) s (m) 

0 0 0 

1 4 

2 8 

16 

Μνλάδεο 4 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηηο ηηκέο ησλ κεγεζώλ πνπ ζπκπιεξώζαηε 

44.

Β1. Σηε δηπιαλή εηθόλα παξηζηάλεηαη ην 

δηάγξακκα ηαρύηεηαο - ρξόλνπ ελόο θηλεηνύ, πνπ 

εθηειεί επζύγξακκε νκαιά κεηαβαιιόκελε 

θίλεζε. 

Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε. 

Από ην δηάγξακκα απηό, γλσξίδνληαο ηε 

ρξνληθή ζηηγκή t1, πξνζδηνξίδνπκε: 

α) κόλν ηελ επηηάρπλζε ηνπ θηλεηνύ.  

β) κόλν ηε κεηαηόπηζε ηνπ θηλεηνύ ζην ρξνληθό δηάζηεκα 0 έσο t1.  

γ) ηελ επηηάρπλζε όπσο θαη ηε κεηαηόπηζε ηνπ θηλεηνύ ζην ρξνληθό δηάζηεκα 0 έσο t1. 

Μονάδες 4 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

Μονάδες 8 
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45.

Β2. Έλα απηνθίλεην κεηαθηλείηαη επζύγξακκα ζε 

νξηδόληην δξόκν. Σην δηπιαλό δηάγξακκα 

παξηζηάλεηαη γξαθηθά ε ηηκή ηεο ηαρύηεηαο ζε 

ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν. 

Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε Από ην 

δηάγξακκα απηό ζπκπεξαίλνπκε όηη :  

α) Τν απηνθίλεην θηλείηαη κε ζηαζεξή 

επηηάρπλζε κέηξνπ α = 2 m/s
2

β) H κεηαηόπηζε ηνπ απηνθίλεηνη ζην ρξνληθό 

δηάζηεκα 0 → 40 s είλαη ίζε κε 800 m  

γ) Η κέζε ηαρύηεηα ηνπ απηνθηλήηνπ ζην ρξνληθό 

δηάζηεκα 0 → 40 s είλαη ίζε κε 10 m/s 

Μνλάδεο 4 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο 

Μνλάδεο 9 

46.

B2. Έλα θηλεηό εθηειεί επζύγξακκε νκαιά επηηαρπλόκελε θίλεζε έρεη αξρηθή ηαρύηεηα κέηξνπ υο

θαη επηηάρπλζε κέηξνπ a. 

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε:  

Όηαλ ην θηλεηό έρεη απνθηήζεη ηαρύηεηα κέηξνπ υ = 3υο έρεη δηαλύζεη δηάζηεκα: 

Μνλάδεο 4 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

Μνλάδεο 9 
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47.

Β1. Έλα όρεκα μεθηλά από ηελ εξεκία θαη θηλείηαη 

επζύγξακκα ζε νξηδόληην δξόκν. Σηε δηπιαλή εηθόλα 

παξηζηάλεηαη ην δηάγξακκα ηεο ηηκήο ηεο επηηάρπλζεο ηνπ 

νρήκαηνο ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν, από ηε ρξνληθή 

ζηηγκή t = 0 κέρξη ηε ζηηγκή t1 = 6 s.  

Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε 

Τε ρξνληθή ζηηγκή t1 = 6 s ε ηηκή ηεο ηαρύηεηαο ηνπ 

νρήκαηνο είλαη ίζε κε:  

α)  + 4 m/s   β) + 12 m/s   γ) - 4 m/s 

Μονάδες 4 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο 

Μονάδες 8 

48.

Β2. Έλα θηβώηην θηλείηαη ζε επζύγξακκν δξόκν πνπ ηαπηίδεηαη κε ηνλ νξηδόληην άμνλα x'x. Τε 

ρξνληθή ζηηγκή t = 0 δηέξρεηαη από ηε ζέζε xν = 0 ηνπ άμνλα θηλνύκελν πξνο ηε ζεηηθή θνξά. Η 

εμίζσζε ηεο ζέζεο ηνπ θηβσηίνπ ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν είλαη ηεο κνξθήο, x = 5t + 8t
2
 γηα t > 0.

Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε 

Γηα ην θηβώηην ηζρύεη όηη: 

α) ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 δηέξρεηαη από ηε ζέζε xν = 0 κε ηαρύηεηα π = 5 m/s. 

β) ε επηηάρπλζε κε ηελ νπνία θηλείηαη έρεη κέηξν ίζν κε 5 m/s
2
 .

γ) ε ηαρύηεηα ηνπ απμάλεηαη κε ζηαζεξό ξπζκό πνπ έρεη κέηξν ίζν κε 8 m/s . 

Μονάδες 4 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο 

Μονάδες 9 
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49.

Β1. Μαζεηήο ηεο Α' Λπθείνπ παξαηεξεί ζην ζρήκα ηηο γξαθηθέο 

παξαζηάζεηο ζέζεο - ρξόλνπ δύν απηνθηλήησλ (Α) θαη (Β) πνπ 

θηλνύληαη ζε επζύγξακκν ηκήκα ηεο Δζληθήο Οδνύ. 

Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε  

Τε ρξνληθή ζηηγκή t1.  

α) ηα απηνθίλεηα έρνπλ ηελ ίδηα ηαρύηεηα  

β) ηα απηνθίλεηα έρνπλ ηελ ίδηα επηηάρπλζε  

γ) ε ηαρύηεηα ηνπ Α είλαη κεγαιύηεξε από ηελ ηαρύηεηα ηνπ Β 

Μνλάδεο 4 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο 

Μνλάδεο 8 

50. 10078

Β1. Η ζέζε ελόο ζώκαηνο, πνπ θηλείηαη επζύγξακκα, δίλεηαη θάζε ρξνληθή ζηηγκή από ηελ εμίζσζε 

x = 5t ( x ζε m , t ζε s ) t > 0 

Α) Από ηηο παξαθάησ ηξεηο επηινγέο λα επηιέμεηε απηήλ πνπ ζεσξείηε ζσζηή. 

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

ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν; 

Μονάδες 4 
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Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγήο ζαο 

Μονάδες 8 

51.

B2. Έλα απηνθίλεην θαη έλα πνδήιαην βξίζθνληαη ζηακαηεκέλα κπξνζηά από έλα θσηεηλό 

ζεκαηνδόηε. Τε ρξνληθή ζηηγκή t =0 s ν θσηεηλόο ζεκαηνδόηεο γίλεηαη πξάζηλνο νπόηε ην 

απηνθίλεην θαη ην πνδήιαην μεθηλνύλ ηαπηόρξνλα θηλνύκελα επζύγξακκα κε ζηαζεξή 

επηηάρπλζε. Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε. 

Τε ρξνληθή ζηηγκή t1 ην απηνθίλεην απέρεη από ην ζεκαηνδόηε ηεηξαπιάζηα απόζηαζε από 

απηή πνπ απέρεη ην πνδήιαην. Σπκπεξαίλνπκε όηη ε επηηάρπλζε ηνπ απηνθηλήηνπ ζπγθξηηηθά 

κε εθείλε ηνπ πνδειάηνπ έρεη κέηξν:  

α) δηπιάζην β) ηεηξαπιάζην γ) νθηαπιάζην. 

Μνλάδεο 4 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

Μνλάδεο 8 

52.

Β1. Έλα ζώκα είλαη αθίλεην ζηε ζέζε xν = 0 m θαη ηε ρξνληθή ζηηγκή tο = 0 s αξρίδεη λα 

θηλείηαη επζύγξακκα κε ζηαζεξή επηηάρπλζε a = 2 m/s
2
 .

Α) Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ηηκέο ησλ κεγεζώλ πνπ ιείπνπλ από ηνλ παξαθάησ πίλαθα. 

Μνλάδεο 3 

Χξνληθή ζηηγκή Δπηηάρπλζε Ταρύηεηα Θέζε 

t (s) a (m/s
2
) υ (m/s) x (m) 

0 0 0 

2 

4 2 

6 

8 
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B) Να ζρεδηάζεηε ζε βαζκνινγεκέλνπο άμνλεο ηε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο ηηκήο ηεο

ηαρύηεηαο ηνπ ζώκαηνο ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα 0 s → 8 s. Να 

εμεγήζεηε, πνην από ηα κεγέζε ηνπ παξαπάλσ πίλαθα, ηζνύηαη κε ηελ θιίζε ηεο επζείαο ηεο 

γξαθηθήο παξάζηαζεο. 

Μνλάδεο 9 

53.

B2. Μαζεηήο ηεο Α' Λπθείνπ παξαηεξεί ζην ζρήκα ηε γξαθηθή παξάζηαζε ηαρύηεηαο - ρξόλνπ 

ελόο απηνθηλήηνπ, πνπ θηλείηαη ζε επζύγξακκν δξόκν. 

Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε. 

Ο καζεηήο θάλεη ηνλ παξαθάησ ζπιινγηζκό, 

εξκελεύνληαο ηε κνξθή ηνπ δηαγξάκκαηνο: «Η 

επηηαρπλόκελε θίλεζε δηαξθεί 5 s (από 0 s έσο 5 s), ελώ 

ε επηβξαδπλόκελε δηαξθεί 10 s (από 10 s έσο 20 s). 

Αθνύ ινηπόλ ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ απαηηείηαη ώζηε ε ηαρύηεηα ηνπ λα κεδεληζηεί είλαη 

κεγαιύηεξν από ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ απαηηείηαη γηα λα απμεζεί ε ηαρύηεηά ηνπ ζε 20 m/s, 

ζπκπεξαίλσ όηη ε επηηάρπλζε έρεη κεγαιύηεξν κέηξν από ηελ επηβξάδπλζε». 

α) Ο παξαπάλσ ζπιινγηζκόο είλαη ζσζηόο. 

 β) Ο παξαπάλσ ζπιινγηζκόο είλαη ιάζνο.  

γ) Γελ έρσ ηα δεδνκέλα γηα λα ζπκπεξάλσ. 

Μνλάδεο 4 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

Μνλάδεο 9 

54.

B2. Έλα θηλεηό εθηειεί επζύγξακκε νκαιά επηηαρπλόκελε θίλεζε κε επηηάρπλζε κέηξνπ a θαη 

αξρηθή ηαρύηεηα κέηξνπ πν . Τε ρξνληθή ζηηγκή t1 ην θηλεηό έρεη απνθηήζεη ηαρύηεηα 

ηξηπιάζηα ηεο αξρηθήο. 

Α) Από ηηο παξαθάησ ηξεηο επηινγέο λα επηιέμεηε απηήλ πνπ ζεσξείηε ζσζηή. 
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Τν κέηξν ηεο επηηάρπλζεο ηνπ θηλεηνύ ζα είλαη ίζν κε: 

   α) β) γ) 

Μνλάδεο 4 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

Μνλάδεο 9 

55.

Β1. Τα δηαγξάκκαηα ηαρύηεηαο - ρξόλνπ γηα δπν θηλεηά (1) θαη (2) 

θαίλνληαη ζην ζρήκα. 

Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε. 

Αλ S1 θαη S2 ηα δηαζηήκαηα πνπ δηήλπζαλ ηα θηλεηά (1) θαη (2) 

αληίζηνηρα ην ρξνληθό δηάζηεκα (0, t0), ηόηε: 

α) S1 = S2 β) S1 > S2 γ) S1 <S2 

Μνλάδεο 4 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

Μνλάδεο 8 

56.
B2. Έλα ζώκα είλαη αξρηθά αθίλεην ζηε ζέζε xν = 0 m θαη ηε ρξνληθή ζηηγκή tο = 0 s αξρίδεη λα 

θηλείηαη επζύγξακκα κε ζηαζεξή επηηάρπλζε a = 4 m/s
2
 .

Α) Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ηηκέο ησλ κεγεζώλ πνπ ιείπνπλ από ηνλ παξαθάησ πίλαθα. 

Χξνληθή ζηηγκή Δπηηάρπλζε Ταρύηεηα 

t (s) a (m/s
2
) υ (m/s) 

0 4 0 

2 4 

4 4 

6 4 

Μνλάδεο 3 
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B) Να ζρεδηάζεηε ζε βαζκνινγεκέλνπο άμνλεο ηε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο επηηάρπλζεο ηνπ

ζώκαηνο ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα 0 s → 6 s. 

Μνλάδεο 5 

Γ) Να ππνινγίζεηε ην εκβαδόλ ηνπ ζρήκαηνο πνπ πεξηθιείεηαη κεηαμύ ηνπ νξηδόληηνπ άμνλα 

t θαη ηεο γξακκήο πνπ παξηζηάλεη ηελ επηηάρπλζε, γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από 0 → 6 s. Να 

εμεηάζεηε ηελ ηηκή πνηαλνύ θπζηθνύ κεγέζνπο εθθξάδεη ην εκβαδό πνπ ππνινγίζαηε. 

Μνλάδεο 5 

57.

Β1. Γύν θηλεηά Α θαη Β θηλνύληαη 

επζύγξακκα. Η ηηκή ηεο ηαρύηεηάο ηνπο 

κεηαβάιιεηαη κε ην ρξόλν, όπσο θαίλεηαη ζην 

δηάγξακκα. 

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε. 

α) Σην ρξνληθό δηάζηεκα 0 →t1 ηα δπν 

θηλεηά ζα έρνπλ ίζεο κεηαηνπίζεηο. 

β) Τε ρξνληθή ζηηγκή t1 ηα δπν θηλεηά ζα έρνπλ ίζεο ηαρύηεηεο θαη ίζεο επηηαρύλζεηο. 

γ) Σην ρξνληθό δηάζηεκα 0 →t1 ε κεηαηόπηζε ηνπ Β ζα είλαη δηπιάζηα από ηε κεηαηόπηζε ηνπ Α. 

Μνλάδεο 4 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

Μονάδες 8 
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58.

Β1. Έλα όρεκα θηλείηαη επζύγξακκα. Η ηηκή ηεο 

ηαρύηεηάο ηνπ κεηαβάιιεηαη κε ην ρξόλν, όπσο 

θαίλεηαη ζην δηάγξακκα. Γηα ηηο ρξνληθέο 

ζηηγκέο ηζρύεη t2=2 t1 θαη t3= 2,5 t1. 

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε. 

α) Σην ρξνληθό δηάζηεκα 0 → t1 ε επηηάρπλζε 

ηνπ νρήκαηνο είλαη κεγαιύηεξε θαηά κέηξν, από 

ην κέηξν ηεο επηηάρπλζεο ηνπ ζην ρξνληθό δηάζηεκα t2 →t3 

β) Σην ρξνληθό δηάζηεκα t1 → t2 ε επηηάρπλζε ηνπ νρήκαηνο έρεη ζεηηθή ηηκή. 

γ) Τν κέηξν ηεο επηηάρπλζεο ηνπ νρήκαηνο ζην ρξνληθό δηάζηεκα 0 → t1, είλαη κηθξόηεξν από ην 

κέηξν ηεο επηηάρπλζήο ηνπ ζην ρξνληθό δηάζηεκα t2 → t3. 

Μνλάδεο 4 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

Μονάδες 8 

59.

Β2) Έλα κηθξό ζώκα θηλείηαη θαηά κήθνο ηνπ άμνλα xx' κε ζηαζεξή επηηάρπλζε. Τε ρξνληθή ζηηγκή 

t = 0 s ην ζώκα δηέξρεηαη από ην ζεκείν Ο (x = 0 m) ηνπ πξνζαλαηνιηζκέλνπ άμνλα xx'. 

Α) Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ παξαθάησ πίλαθα. 

Γηα θάζε ρξνληθή ζηηγκή δίδεηαη ε αληίζηνηρε ζέζε ηνπ ζώκαηνο. 
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Μνλάδεο 4 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

Μνλάδεο 9 

60.

Β1. Έλα παηγλίδη - απηνθηλεηάθη κάδαο 1 Kg είλαη αθίλεην ζηε ζέζε x = 0 m. Τελ ρξνληθή ζηηγκή t 

= 0 s μεθηλά λα θηλείηαη επζύγξακκα. Σηνλ παξαθάησ πίλαθα θαίλνληαη νη ηηκέο ηεο ζέζεο ηνπ 

απηνθηλήηνπ ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ ρξόλν. 

t (s) x (m) 

0 0 

1 1 

2 4 

3 9 

Μία από ηηο παξαθάησ απαληήζεηο είλαη ε ζσζηή κε βάζε ηηο παξαπάλσ ηηκέο 

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. 

α) ην απηνθίλεην θηλείηαη κε ζηαζεξή επηηάρπλζε κέηξνπ 4 m/s . 

β) ην απηνθίλεην ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 2 s έρεη ηαρύηεηα κέηξνπ υ = 4m/s. 

γ) ζην απηνθίλεην αζθείηαη ζηαζεξή ζπληζηακέλε δύλακε κέηξνπ 1 Ν. 

Μνλάδεο 4 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

Μνλάδεο 8 

t (s) x (m) υ (m/s) α (m/s
2
)

0 0 

1 +4 

2 +12 
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61.

Β2. Τξείο καζεηέο, εξγαδόκελνη νκαδηθά ζε έλα πείξακα κειέηεο ηεο επζύγξακκεο νκαιά 

επηηαρπλόκελεο θίλεζεο ελόο ακαμηδίνπ, κέηξεζαλ 5 πεηξακαηηθέο ηηκέο ηεο ηαρύηεηαο ηνπ 

ακαμηδίνπ γηα 5 δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο ζηηγκέο. Σηε ζπλέρεηα ν θάζε καζεηήο έθηηαμε ην δηθό 

ηνπ δηάγξακκα ηαρύηεηαο - ρξόλνπ ραξάζζνληαο ηελ αληίζηνηρε επζεία. Τα δηαγξάκκαηα ησλ 

καζεηώλ θαίλνληαη ζηα παξαθάησ ζρήκαηα. 

Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε: 

Η επζεία έρεη ραξαρζεί θαιύηεξα ζην δηάγξακκα 

α) Ι  β) ΙΙ γ) ΙΙΙ 

Μνλάδεο 4 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο θαη ζηε ζπλέρεηα από απηό ην δηάγξακκα λα 

ππνινγίζεηε ηελ επηηάρπλζε ηνπ ακαμηδίνπ. 

Μνλάδεο 9 

62.

B2. Έλα απηνθίλεην θηλείηαη ζε επζύγξακκν δξόκν κε ζηαζεξή ηαρύηεηα υο = 10 m/s. Τε ρξνληθή 

ζηηγκή tο = 0 s πνπ ην απηνθίλεην πεξλά από ηε ζέζε xν = 0 m ν νδεγόο παηά πεξηζζόηεξν ην γθάδη 

κε απνηέιεζκα ην απηνθίλεην λα επηηαρύλεηαη κε ζηαζεξή επηηάρπλζε a = 4 m/s
2
 .
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Α) Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ηηκέο ησλ κεγεζώλ πνπ ιείπνπλ από ηνλ παξαθάησ πίλαθα. 

Χξνληθή ζηηγκή Ταρύηεηα 

t (s) υ (m/s) 

0 

2 

4 

6 

Μνλάδεο 4 

B) Να ζρεδηάζεηε ζε βαζκνινγεκέλνπο άμνλεο ηε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο επηηάρπλζεο ηνπ

ζώκαηνο ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα 0 s → 6 s. 

Μνλάδεο 4 

Γ) Να ππνινγίζεηε ην εκβαδόλ ηνπ ζρήκαηνο πνπ πεξηθιείεηαη κεηαμύ ηνπ νξηδόληηνπ άμνλα 

t θαη ηεο γξακκήο πνπ παξηζηάλεη ηελ επηηάρπλζε γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από 0 → 6 s, θαη λα 

εμεηάζεηε ηελ ηηκή πνηνπ θπζηθνύ κεγέζνπο εθθξάδεη ην εκβαδό πνπ ππνινγίζαηε. 

Μνλάδεο 5 

63.

Β2. Η εμίζσζε θίλεζεο ελόο ζώκαηνο πνπ θηλείηαη ζε επζύγξακκα είλαη: ρ = 10t - 2t
2
 (S.I.).

Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε.  

Η εμίζσζε ηεο ηαρύηεηαο υ ηνπ ζώκαηνο (ζην S.I.) είλαη : 

α) υ =  10 - 4t 

β) υ =  10 + 4t 

γ) υ  =  2 -10t 

Μνλάδεο 4 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

Μνλάδεο 9 
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64.

Β1. Γύν θηβώηηα Α θαη Β θηλνύληαη επζύγξακκα. Η ηηκή ηεο 

ηαρύηεηάο ηνπο κεηαβάιιεηαη κε ην ρξόλν όπσο θαίλεηαη ζην 

δηπιαλό δηάγξακκα . 

Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε. 

Γηα ηα κέηξα αΑ θαη αΒ ησλ επηηαρύλζεσλ ησλ 

θηβσηίσλ Α θαη Β αληίζηνηρα, ηζρύεη:  

α) αΑ = αΒ β) αΑ > αΒ γ) αΑ < αΒ 

Μνλάδεο 4 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

Μνλάδεο 8 

65.

Β1. Μνηνζηθιεηηζηήο βξίζθεηαη αθίλεηνο ζε έλα ζεκείν Α. Τε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s μεθηλά θαη 

θηλείηαη επζύγξακκα κε ζηαζεξή επηηάρπλζε.  

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. 

Αλ ν κνηνζηθιεηηζηήο βξίζθεηαη ηε ρξνληθή ζηηγκή t1 ζε απόζηαζε 10 m από ην ζεκείν Α, 

ηόηε ηε ρξνληθή ζηηγκή 2t1 ζα βξίζθεηαη ζε απόζηαζε από ην Α ίζε κε: 

α) 20 m β) 40 m γ) 80 m 

Μνλάδεο 4 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

Μνλάδεο 8 
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66.

Β2. Σην εξγαζηήξην ηνπ ζρνιείνπ ζαο κειεηήζαηε πεηξακαηηθά 

ηελ επζύγξακκε θίλεζε ελόο ακαμηδίνπ πάλσ ζε κηα επηθάλεηα 

κε ηε βνήζεηα ελόο ειεθηξηθνύ ρξνλνκεηξεηή. Καηά ηελ 

επεμεξγαζία ηεο ραξηνηαηλίαο πνπ πήξαηε από ην πείξακα 

ρξεζηκνπνηήζαηε ην γεγνλόο όηη ε απόζηαζε κεηαμύ ησλ 

δηαδνρηθώλ θνπθίδσλ αληηζηνηρεί ζε ρξνληθό δηάζηεκα 0,1 s. 

Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο επεμεξγαζίαο θαηαζθεπάζαηε 

ηε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο ηαρύηεηαο ηνπ ακαμηδίνπ ζε 

ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν, όπσο παξηζηάλεηαη ζην δηπιαλό ζρήκα θαη ζεσξώληαο όηη ε πξώηε 

θνπθίδα αληηζηνηρεί ζηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s. 

Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε: 

Έλαο ζπκκαζεηέο ζαο κπέξδεςε ηε ραξηνηαηλία ηνπ δηθνύ ζαο πεηξάκαηνο κε ηηο 

ραξηνηαηλίεο από άιια 2 αληίζηνηρα πεηξάκαηα. 

Η ραξηνηαηλία πνπ αληηζηνηρεί ζην δηθό ζαο πείξακα, είλαη: 

 α) ε Α β) ε Γ γ) ε Β 

Μνλάδεο 5 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο 

Μνλάδεο 8 
67.

Β1. Αζιεηήο θηλείηαη επζύγξακκα δηαξθώο πξνο ηελ ίδηα θαηεύζπλζε. Με ηε βνήζεηα ελόο 

ζπζηήκαηνο ρξνλνθσηνγξάθεζεο κεγάιεο αθξηβείαο θαηαγξάθεηαη ε ηαρύηεηα ηνπ αζιεηή. Τν 

ζύζηεκα ηίζεηαη ζε ιεηηνπξγία ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s θαη θαηαγξάθεη ηε ρξνληθή ζηηγκή t1=2 s 

ηαρύηεηα κέηξνπ π1=4 m/s θαη ηε ζηηγκή t2 = 6 s ηαρύηεηα κέηξνπ π2=12 m/s 

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε: 

Αλ ε θίλεζε είλαη κηα από ηηο παξαθάησ ηόηε ζύκθσλε κε ηα παξαπάλσ δεδνκέλα είλαη ε 
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α) επζύγξακκε νκαιή κε ηαρύηεηα 2 m/s 

β) επζύγξακκε νκαιά επηηαρπλόκελε κε επηηάρπλζε 2 m/s
2

γ) επζύγξακκε νκαιά επηηαρπλόκελε κε επηηάρπλζε 1m/s
2

Μνλάδεο 4 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο 

Μνλάδεο 8 

68.

B2. Σε έλα απηνθίλεην, ιόγν θαθήο εθαξκνγήο ελόο εμαξηήκαηνο, θάζε δπν δεπηεξόιεπηα ζηάδεη 

από ηε κεραλή ηνπ κηα ζηαγόλα ιάδη. Βξίζθεζηε ζην άθξν ελόο δξόκνπ θαη ην πξναλαθεξζέλ απ-

ηνθίλεην πεξλά δηπιά ζαο δηαγξάθνληαο επζεία ηξνρηά. Αθνύ ην απηνθίλεην απνκαθξπλζεί, θαη 

ελώ δελ δηαζρίδεη ην δξόκν θάπνην άιιν απηνθίλεην, παξαηεξείηε ζην νδόζηξσκα ηηο θειίδεο ια-

δηνύ λα έρνπλ ηελ παξαθάησ εηθόλα. 

Με κηα κεηξνηαηλία πνπ δηαζέηεηε κεηξάηε ηελ απόζηαζε κεηαμύ δπν δηαδνρηθώλ θειίδσλ θαη ηε 

βξίζθεηε ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο ίζε κε 30 m. 

Α) Από ηηο παξαθάησ ηξεηο επηινγέο, λα επηιέμεηε απηήλ πνπ ζεσξείηε ζσζηή. 

Τν απηνθίλεην εθηειεί: 

α) επζύγξακκε νκαιή θίλεζε κε ηαρύηεηα κέηξνπ υ  = 30 m/s 

β) επζύγξακκε νκαιά επηηαρπλόκελε θίλεζε κε αξρηθή ηαρύηεηα υ  = 15 m/s 

γ) επζύγξακκε νκαιή θίλεζε κε ηαρύηεηα κέηξνπ υ  = 15 m/s 

Μονάδες 4 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 
Μονάδες 9 
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69.

Β1) Έλα κε επαλδξσκέλν αεξνζθάθνο ηεο Πνιεκηθήο Αεξνπνξίαο βγαίλεη από ην ππόζηεγν ηνπ, 

απνγεηώλεηαη, πεξηπνιεί, πξνζγεηώλεηαη θαη μαλακπαίλεη ζην ππόζηεγν. Οη ηερληθνί ιακβάλνπλ ηα 

δεδνκέλα πνπ θαηέγξαςαλ νη αηζζεηήξεο ηνπ θαη βιέπνπλ πσο ην δηάζηεκα πνπ δηήλπζε ήηαλ 

2,7·10
5
 m θαη ν ρξόλνο πνπ πέξαζε από ηελ έμνδν ηνπ έσο ηε είζνδν ηνπ ζην ππόζηεγν ήηαλ 3 ώ-

ξεο. 

Α) Από ηηο παξαθάησ ηξεηο επηινγέο, λα επηιέμεηε απηήλ πνπ ζεσξείηε ζσζηή.  

α) ε κέζε ηαρύηεηα ηνπ αεξνζθάθνπο ήηαλ 90 km/h θαη ε κεηαηόπηζε ηνπ 270 km 

β) ε κέζε ηαρύηεηα ηνπ αεξνζθάθνπο ήηαλ 0 km/h θαη ε κεηαηόπηζε ηνπ 0 km 

γ) ε κέζε ηαρύηεηα ηνπ αεξνζθάθνπο ήηαλ 90 km/h θαη ε κεηαηόπηζε ηνπ 0 km 

Μονάδες 4 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

Μονάδες 8 

70.

Β1. Σηελ εηθόλα δίλεηαη ην δηάγξακκα ηεο αιγεβξηθήο ηηκήο ηεο επηηάρπλζεο ζε ζπλάξηεζε κε ην 

ρξόλν, ελόο νρήκαηνο πνπ μεθηλά από ηελ εξεκία θαη θηλείηαη επζύγξακκα γηα ρξόλν 6 s. 

Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε 

Τξεηο καζεηέο Α, Β θαη Γ δηαθσλνύλ γηα ηελ ηηκή ηεο 

ηαρύηεηαο πνπ έρεη ην θηλεηό ηε ρξνληθή 

ζηηγκή t = 6 s. 

α) Ο καζεηήο Α ηζρπξίδεηαη όηη είλαη -2 m/s 

β) Ο καζεηήο Β ηζρπξίδεηαη όηη είλαη 4 m/s 

γ) Ο καζεηήο Γ ηζρπξίδεηαη όηη είλαη -12 m/s 

Μονάδες 4 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο 

Μονάδες 8 
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γ) παξακέλεη ζηαζεξή 

71.

Β1. Έλα απηνθίλεην θηλείηαη επζύγξακκα ζε νξηδόληην δξόκν κέζα ζηελ πόιε. Η γξαθηθή 

παξάζηαζε ηεο ηαρύηεηάο ηνπ ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν, πνπ βιέπεηε ζηελ παξαθάησ εηθόλα, 

αλαθέξεηαη ζηελ θίλεζε ηνπ απηνθηλήηνπ κεηαμύ δπν δηαδνρηθώλ ζεκαηνδνηώλ ηεο ηξνραίαο 

(θαλαξηώλ). 

A) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε

Από ηε κειέηε ηνπ παξαπάλσ δηαγξάκκαηνο κπνξνύκε λα ζπκπεξάλνπκε όηη ε απόζηαζε ησλ 

θαλαξηώλ είλαη: 

α) 60 m β) 1200 m γ) 900 m 

Μονάδες 4 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο 

Μονάδες 8 

72.

Β1. Σηνλ πίλαθα θαίλνληαη νη ηηκέο ηεο ζέζεο ρ ελόο απηνθηλήηνπ θαη νη αληίζηνηρεο ρξνληθέο 

ζηηγκέο θαζώο απηό θηλείηαη ζε επζύγξακκν δξόκν. 

A) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή πξόηαζε

Η επηηάρπλζε ηνπ απηνθηλήηνπ: 

α) απμάλεηαη,   β) κεηώλεηαη 

Μονάδες 4 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

t (s) 0 1 2 3 4 5 

x (m) 0 1 4 9 16 25 
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Μονάδες 8 

73.

Β1. Η ηαρύηεηα ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα δίλεηαη από ηε ζρέζε: 

υ = 10 + 2t (υ ζε m/s, t ζε s) 

Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε. 

Η κεηαηόπηζε ηνπ θηλεηνύ ζην ρξνληθό δηάζηεκα από 0 s έσο 5 s είλαη ίζε κε: 

α) Γχ = 100 m β) Γχ = 50 m γ) Γχ = 75 m 

Μονάδες 4 

Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

Μονάδες 8 
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74.

Β2. Σην παξαθάησ ζρήκα παξηζηάλνληαη ηα ζηηγκηόηππα ηεο θίλεζεο ελόο απηνθηλήηνπ πνπ 

θηλείηαη επζύγξακκα. Τα ζηηγκηόηππα έρνπλ ιεθζεί ζε ίζα ρξνληθά δηάζηεκα 

Α) Από ηα παξαθάησ δηαγξάκκαηα λα επηιέμεηε απηό πνπ παξηζηάλεη ηε ζέζε ηνπ 

απηνθηλήηνπ ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν. 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο 

75.

Β2. Γύν κηθξέο κεηαιιηθέο κπίιηεο θηλνύληαη ζην νξηδόληην πάησκα. Οη δηαδνρηθέο ζέζεηο ζε θάζε 
δεπηεξόιεπην ηεο θίλεζεο ηνπο, γηα ηελ ίδηα ρξνληθή δηάξθεηα, θαίλνληαη ζην παξαθάησ ζρήκα 
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Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε. 

α) Η κπίιηα Α εθηειεί επηηαρπλόκελε θίλεζε 

β) Η κπίιηα Β εθηειεί επηηαρπλόκελε θίλεζε 

γ) Δπηηαρύλνληαη θαη νη δύν, ε Α κε κεγαιύηεξε επηηάρπλζε. 

Μονάδες 4 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο 

Μονάδες 9 

. 
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76.

Β2. Η ηαρύηεηα ελόο ζώκαηνο πνπ θηλείηαη ζε ιείν νξηδόληην επίπεδν κεηαβάιιεηαη όπσο 

θαίλεηαη 

ζην παξαθάησ δηάγξακκα. 

Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή πξόηαζε. 

α) Τν ζώκα εθηειεί επζύγξακκε νκαιή θίλεζε από 0s - 4s θαη από 4s - 6s επζύγξακκε 

νκαιά 

επηβξαδπλόκελε 

β) Τν ζπλνιηθό δηάζηεκα πνπ δηαλύεη ην ζώκα από ηε ρξνληθή ζηηγκή to = 0 s έσο ηε 

ρξνληθή 

ζηηγκή t = 6 s είλαη 60 m 

γ) Η αιγεβξηθή ηηκή ηεο επηηάρπλζεο κε ηελ νπνία θηλείηαη ην ζώκα από 0s - 4s είλαη α1 

= 

+5m/s
2
 θαη από 4s - 6s είλαη α2 = - 7m/s

2

Μονάδες 4 
Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

Μονάδες 9 

77.

Β2. Σην παξαθάησ δηάγξακκα παξηζηάλνληαη νη γξαθηθέο παξαζηάζεηο ζέζεο - ρξόλνπ πνπ 

πεξηγξάθνπλ ηελ θίλεζε δύν απηνθηλήησλ Α θαη Β αληίζηνηρα. 
Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή πξόηαζε 
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α) Τν Α θηλείηαη κε ζηαζεξή ηαρύηεηα, κεγαιύηεξε ηνπ Β. 

β) Τν Β θηλείηαη κε ζηαζεξή ηαρύηεηα, κεγαιύηεξε ηνπ Α. 

γ) Καη ηα δύν νρήκαηα επηηαρύλνληαη, κε ζηαζεξέο ηηκέο επηηάρπλζεο. 

Μονάδες 4 
Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο 

Μονάδες 9 

78.

Β1. Σην εξγαζηήξην Φπζηθήο ηνπ ζρνιείνπ ζαο κηα νκάδα καζεηώλ κειέηεζε πεηξακαηηθά 

ηελ 

επζύγξακκε νκαιά επηηαρπλόκελε θίλεζε ελόο ακαμηδίνπ. Γηα ηε κειέηε ρξεζηκνπνίεζε 

έλα 

ειεθηξηθό ρξνλνκεηξεηή θαη κηα ραξηνηαηλία. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο πεηξακαηηθήο 

δηαδηθαζίαο νη καζεηέο ζεκείσζαλ πάλσ ζηε ραξηνηαηλία ηελ πξώηε επδηάθξηηε θνπθίδα 

(0
ε
 θνπθίδα) ζηε ζπλέρεηα απαξίζκεζαλ ηηο επόκελεο δέθα θνπθίδεο θαη ζεκείσζαλ ηε 

δέθαηε 

θνπθίδα (10
ε
 θνπθίδα). Με απηό ηνλ ηξόπν ρώξηζαλ όιεο ηηο θνπθίδεο ζε νκάδεο ησλ δέθα. 

Αθνινύζσο έθνςαλ κε ην ςαιίδη ηε ραξηνηαηλία αθξηβώο επάλσ ζηηο ζεκεησκέλεο 

θνπθίδεο. Έηζη 

πξνέθπςαλ ινπξίδεο κε δέθα θνπθίδεο ε θαζεκηά. 

Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή πξόηαζε 

Σηελ παξαθάησ εηθόλα δείρλεηαη κηα ινπξίδα από απηέο πνπ θαηαζθεύαζαλ νη καζεηέο. 

Αλ ε θνπθίδα Α είλαη ε 20
ε
 θνπθίδα ηόηε ε θνπθίδα Β ζα είλαη: 

α) ε 30
ε
 θνπθίδα β) ε 10

ε
 θνπθίδα γ) δελ ππάξρνπλ επαξθή δεδνκέλα γηα λα 

ζπκπεξάλσ 

Μονάδες 4 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο 

79.

Β1. Σην εξγαζηήξην θπζηθώλ επηζηεκώλ ηνπ ζρνιείνπ ζαο κειεηάηε πεηξακαηηθά ηελ

ειεύζεξε

πηώζε ελόο ζώκαηνο. Αθήλεηε ην ζώκα ειεύζεξν από νξηζκέλν ύςνο. (Θεσξείηε ηε

ρξνληθή

ζηηγκή t0 = 0 s ηε ζηηγκή πνπ αθήλεηαη ην ζώκα θαη Χ0 = 0 m ηε ζέζε ηνπ ζώκαηνο

ηε ρξνληθή
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ζηηγκή t0. Σηε ζπλέρεηα, κε θαηάιιειε δηάηαμε, θαηαγξάθεηε ηε ζέζε ηνπ ζώκαηνο 

γηα δηάθνξεο 

ρξνληθέο ζηηγκέο. Από ηα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ θαηαζθεπάδεηε έλα πίλαθα 

ηηκώλ θαη 

ηνπνζεηείηε ηα αληίζηνηρα πεηξακαηηθά ζεκεία ζε έλα δηάγξακκα κε άμνλεο ηε ζέζε 

x θαη ην t
2
. Με 

ηε βνήζεηα απηώλ ησλ ζεκείσλ ραξάζζεηε ηελ επζεία πνπ πεξηγξάθεη ηα 

πεηξακαηηθά δεδνκέλα, 

όπσο θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα. 

Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή πξόηαζε. 

Η θιίζε k ηεο επζείαο ηνπ παξαπάλσ δηαγξάκκαηνο παξηζηάλεη: 

α) ηελ επηηάρπλζε α κε ηελ νπνία θηλείηαη ην ζώκα: k = α 

β) ην κηζό ηεο επηηάρπλζεο α κε ηελ νπνία θηλείηαη ην ζώκα: k = α/2 

γ) ηελ ηειηθή ηαρύηεηα κε ηελ νπνία θηλείηαη ν ζώκα: k = υ 

Μονάδες 4 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο 

Μονάδες 8 

80.

Β1. Σώκα εθηειεί επζύγξακκε θίλεζε θαηά κήθνο ελόο 

άμνλα x’x θαη ην δηάγξακκα ηεο ζέζεο ηνπ (ρ) κε ην ρξόλν 

θαίλεηαη ζην δηπιαλό δηάγξακκα .

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε 

Η επηηάρπλζε ηνπ θηλεηνύ έρεη κέηξν: 
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Μονάδες 4

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

Μονάδες 8 

81.

Β1. Έλα όρεκα βξίζθεηαη ζηε ζέζε x = 0 m θαη ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s αξρίδεη λα θηλείηαη 

επζύγξακκα κε ζηαζεξή επηηάρπλζε. 

Α) Να ζπκπιεξσζεί ν παξαθάησ πίλαθαο. 

Μονάδες 4 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηηο επηινγέο ζαο. 

Μονάδες 8 

82.

Β1. Σε έλα εξγαζηήξην Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ 

πξαγκαηνπνηείηαη ην πείξακα γηα ηελ κειέηε ηεο 

θίλεζεο ελόο ακαμηδίνπ, κε ηελ βνήζεηα ηνπ ειεθηξηθνύ 

ρξνλνκεηξεηή. Μεηά από θαηάιιειε κειέηε ηεο 

ραξηνηαηλίαο κε ηηο θνπθίδεο, νη καζεηέο 

θαηαζθεπάδνπλ ην δηπιαλό δηάγξακκα ηαρύηεηαο - 

ρξόλνπ. 

A) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή πξόηαζε

α) Η επηηάρπλζε ηνπ ακαμηδίνπ είλαη 0,5 m/s
2
 θαη  ην 

αθξηβέο κήθνο ηεο ραξηνηαηλίαο ,από ηελ πξώηε (ζηα 0 s) έσο ηελ ηειεπηαία θνπθίδα (ζηα 2,0 

s) , είλαη 100 cm.

β) Η επηηάρπλζε ηνπ ακαμηδίνπ είλαη 0,5 m/s
2
 θαη ην αθξηβέο κήθνο ηεο 

ραξηνηαηλίαο, από 

ηελ πξώηε (ζηα 0 s) έσο ηελ ηειεπηαία θνπθίδα (ζηα 2,0 s), είλαη 120 cm. 

γ) Η επηηάρπλζε ηνπ ακαμηδίνπ είλαη 2 m/s
2
 θαη ην αθξηβέο κήθνο ηεο ραξηνηαηλίαο 

,από ηελ 

πξώηε (ζηα 0 s) έσο ηελ ηειεπηαία θνπθίδα (ζηα 2,0 s), είλαη 100 cm. 

Μονάδες 4 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο 

Μονάδες 8 

t (s) 0 1 

υ (m/s) 0 4 16 

x (m) 0 18 
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83.

Β2. Έλα απηνθίλεην θηλείηαη επζύγξακκα κε ζηαζεξή ηαρύηεηα κέηξνπ υ1. Αλ ν νδεγόο 

θξελάξεη νη ηξνρνί ηνπ απηνθηλήηνπ νιηζζαίλνπλ θαη ην απηνθίλεην ζηακαηά αθνύ δηαλύζεη 

δηάζηεκα S1. Αλ ην ίδην απηνθίλεην θηλείηαη κε ηαρύηεηα κέηξνπ υ2 = 2 υ1 ζηακαηά αθνύ 

δηαλύζεη δηάζηεκα S2. Η επίδξαζε ηνπ αέξα ζεσξείηαη ακειεηέα. 

Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε: 

Μεηαμύ ησλ δηαζηεκάησλ ηζρύεη: 

α) S1=2 S2 β) S2=2 S1 γ) S2=4 S1

Μονάδες 4 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο 

Μονάδες 9 

84.

Β1. Μηθξό ζώκα θηλείηαη ζε νξηδόληην δάπεδν . Σηε δηπιαλή 

εηθόλα παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο 

ηηκήο ηεο ηαρύηεηαο ηνπ ζώκαηνο ζε ζπλάξηεζε κε ην 

ρξόλν. 

Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε. 

Η κεηαηόπηζε ηνπ ζώκαηνο θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα 

από 0 s 30 s είλαη: 

α) +300 m β) +450 m γ) -300 m 

Μονάδες 4 

B) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.

Μονάδες 8 

85.

Β1. Σώκα Σ βξίζθεηαη αθίλεην ζηε ζέζε χ0 = 0 m. Τε ρξνληθή ζηηγκή t0 = 0 s ην Σ απνθηά 

ζηαζεξή επηηάρπλζε κέηξνπ α. 
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Μονάδες 4 
Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο 

Μονάδες 8 

86.

Β2. Γύν κηθξέο κεηαιιηθέο κπίιηεο αξρηθά είλαη αθίλεηεο. Τε ρξνληθή ζηηγκή t0 = 0 s 

αξρίδνπλ λα 

θηλνύληαη κε ζηαζεξή επηηάρπλζε ζην νξηδόληην πάησκα. Οη δηαδνρηθέο ζέζεηο ζε θάζε 

δεπηεξόιεπην ηεο θίλεζεο ηνπο θαίλνληαη ζην παξαθάησ ζρήκα. 

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε. 

α) Η κπίιηα Α έρεη κεγαιύηεξε επηηάρπλζε 

β) Η κπίιηα Β έρεη κεγαιύηεξε επηηάρπλζε 

γ) Γελ έρνπκε επαξθή ζηνηρεία γηα λα ζπγθξίλνπκε ηηο επηηαρύλζεηο 

Μονάδες 4 

Β
)
 Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο

87.

Β1. Σην δηπιαλό δηάγξακκα παξηζηάλεηαη πνηνηηθά ε 

ηηκή ηεο ηαρύηεηαο δπν ζσκάησλ Α θαη Β πνπ 

θηλνύληαη επζύγξακκα, ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν. Τα 

ζώκαηα Α θαη Β θηλνύληαη ζε παξάιιειεο ηξνρηέο θαη 

ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 βξίζθνληαη ην έλα δίπια ζην 

άιιν. 

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε. 

α) Τν ζώκα Α είλαη αθίλεην ελώ ην ζώκα Β 

Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε 

Αλ x είλαη ηε ζέζε ηνπ ζώκαηνο Σ θαη υ ε ηαρύηεηά ηνπ κηα ρξνληθή ζηηγκή t, ηόηε ηζρύεη: 
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εθηειεί επζύγξακκε νκαιή θίλεζε . 

β) Τε ρξνληθή ζηηγκή t1 ηα δύν ζώκαηα ζπλαληώληαη 

γ) Η κεηαηόπηζε ηνπ ζώκαηνο Α ζην ρξνληθό δηάζηεκα 0t1, είλαη δηπιάζηα από ηε 

κεηαηόπηζε ηνπ ζώκαηνο Β ζην ίδην ρξνληθό δηάζηεκα . 

Μονάδες 4 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 

Μονάδες 8 

88. 

Β1. Δφο αυτοκίνθτα Α και Β κινοφνται ςε ευκφγραμμο δρόμο. Στθ ακόλουκθ εικόνα 

παριςτάνονται  τα  διαγράμματα ταχφτθτασ - χρόνου για τα δυο αυτοκίνθτα. 

Α) Να επιλζξετε τθ ςωςτι απάντθςθ. 

Αν SΑ , SΒ τα διαςτιματα που διανφουν τα κινθτά ςτο χρονικό διάςτθμα από 0-10 s 

ιςχφει:  

α)  SA > SB                β) SA < SB γ)  SA= SΒ 

Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογιςετε τθν επιλογι ςασ. 

Μονάδες 8 

89.

Β2.  Στθν παρακάτω εικόνα παριςτάνεται το διάγραμμα τθσ ταχφτθτασ ενόσ κιβωτίου 

που κινείται ευκφγραμμα ςε ςυνάρτθςθ με το χρόνο.  
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Α) Να επιλζξετε τθ ςωςτι πρόταςθ. 

Από τα δεδομζνα που μπορείτε να αντλιςετε από το διάγραμμα υπολογίηετε ότι το 

διάςτθμα που διάνυςε το κινθτό ςτο  χρονικό διάςτθμα 0→t1 είναι: 

α)  1..2

1
tυo  β) 1..4

1
tυo γ) 1..8

3
tυo

Μονάδες 4 

Β)  Να δικαιολογιςτε τθν επιλογι ςασ. 

Μονάδες 9 

90.

Β2.  Στθν παρακάτω  εικόνα παριςτάνεται το διάγραμμα τθσ τιμισ τθσ επιτάχυνςθσ 

ςε ςυνάρτθςθ με το χρόνο ενόσ οχιματοσ το οποίο ξεκινά από τθν θρεμία και 

κινείται ευκφγραμμα για χρονικό διάςτθμα 6 s.  

Α) Να επιλζξετε τθ ςωςτι απάντθςθ. 

Τo ολικό διάςτθμα που διανφει το κινθτό είναι: 

α)  4 m    β)  12 m  γ)  36 m 

Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογιςετε τθν επιλογι ςασ. 

Μονάδες 9 
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91.

Β1.  Σώμα βρίςκεται ακίνθτο ςε λείο οριηόντιο επίπεδο. Τθ χρονικι ςτιγμι t0=0 s 

αρχίηει να επιταχφνεται με ςτακερι επιτάχυνςθ μζτρου α=2 m/s2. 

Α) Να επιλζξετε τθν ςωςτι πρόταςθ. 

Κατά τθ διάρκεια του 3ου δευτερόλεπτου τθσ κίνθςθσ του το ςώμα μετατοπίηεται 

κατά: 

α) 9 m     β)  6 m    γ)  5 m 

Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ 

Μονάδες 8 

92.

Β1.  Στο εργαςτιριο τθσ φυςικισ πραγματοποιιςατε ζνα πείραμα για να μελετιςετε 

τθν ευκφγραμμθ κίνθςθσ ενόσ αμαξιδίου. Κατά τθ διάρκεια του πειράματοσ 

μετροφςατε τθν κζςθ του αμαξιδίου και καταςκευάςατε τον παρακάτω πίνακα 

μετριςεων:  

Α) Να επιλζξετε τθν ςωςτι πρόταςθ. 

Από τθ μελζτθ των πειραματικών δεδομζνων ςυμπεραίνουμε ότι θ κίνθςθ που 

εκτελεί το αμαξίδιο είναι: 

α) Ευκφγραμμθ ομαλι. 

β)  Ευκφγραμμθ ομαλά επιταχυνόμενθ. 

γ)  Ευκφγραμμθ ομαλά επιβραδυνόμενθ. 

Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ. 

Μονάδες 8 

93.

Β1.  Για ζνα αυτοκίνθτο που κινείται ςε ευκφγραμμο δρόμο ςτθν ακόλουκθ εικόνα 

παριςτάνεται θ γραφικι παράςταςθ τθσ ταχφτθτασ του ςε ςυνάρτθςθ με το χρόνο. 
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Α) Να επιλζξετε τθν ςωςτι απάντθςθ. 

Η μετατόπιςθ του αυτοκινιτου από 0-30s είναι: 

α)  300m    β)  600m  γ)  900m 

Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογιςετε τθν επιλογι ςασ. 

Μονάδες 8 

94.

Β1. Έλα ζώκα πνπ αξρηθά εξεκεί ζε νξηδόληην δάπεδν, αξρίδεη από ηε 

ρξνληθή ζηηγκή t = 0 λα θηλείηαη επζύγξακκα. Σην δηπιαλό δηάγξακκα 

θαίλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηνπ κέηξνπ ηεο επηηάρπλζεο ηνπ ζε 

ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν γηα ηε ρξνληθή δηάξθεηα 0  t1. 

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. 

Η ηαρύηεηα ηνπ ζώκαηνο, ζηελ ίδηα ρξνληθή δηάξθεηα, κεηαβάιιεηαη κε ην 
ρξόλν όπσο δείρλεη ην δηάγξακκα: 

Μονάδες 4 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

Μονάδες 8 




