
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ  
Ημερομηνία: 22/11/2020 

 
Θέμα 1ο:  
 
Να γράψετε στην κόλλα σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή 
απάντηση: 

1) Ένα σώμα εκτελεί Ευθύγραμμη Ομαλή Κίνηση όταν: 
α) η ταχύτητα έχει σταθερή κατεύθυνση. 
β) κινείται σε ευθύγραμμη τροχιά και σε ίσους χρόνους διανύει ίσα διαστήματα. 
γ) κινείται ευθύγραμμα και το μέτρο της ταχύτητας αυξάνεται με σταθερό ρυθμό. 
δ) η ταχύτητά του παραμένει σταθερή μόνο κατά μέτρο. 
 

2) Τα διανύσματα της ταχύτητας και της επιτάχυνσης είναι αντίρροπα: 
α) στην ευθύγραμμη ομαλή κίνηση. 
β) στην ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση. 
γ) στην ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση. 
δ) γενικά στη μεταβαλλόμενη κίνηση. 
 

3) Το διάστημα που διανύει ένα κινητό: 
α) είναι πάντα ίσο με τη μετατόπισή του. 
β) είναι διανυσματικό μέγεθος. 
γ) έχει πάντα θετική τιμή. 
δ) είναι πάντα μεγαλύτερο από τη μετατόπισή του. 
 

4) Η μέση ταχύτητα: 
α) είναι μονόμετρο μέγεθος. 
β) ισούται με το πηλίκο της μετατόπισης προς τη χρονική διάρκεια της κίνησης.  
γ) έχει τιμή που εξαρτάται από το αν η τροχιά του κινητού είναι ευθεία ή καμπύλη. 
δ) έχει μέτρο που υπολογίζεται από το γινόμενο του διαστήματος που διανύει το κινητό επί τη 
χρονική διάρκεια της κίνησης.  
 

5) Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις με το γράμμα Σ αν είναι σωστές και με το γράμμα Λ αν 
είναι λανθασμένες: 
 
α) Στην ευθύγραμμη ομαλή κίνηση η κλίση της ευθείας στο διάγραμμα θέσης χρόνου, δίνει την 
ταχύτητα του κινητού. 
β) Στις ευθύγραμμες ομαλά μεταβαλλόμενες κινήσεις ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας 
αυξάνεται ή μειώνεται. 
γ) Η ταχύτητα, η επιτάχυνση και η μετατόπιση είναι μεγέθη διανυσματικά.  
δ) Αν η κίνηση ενός υλικού σημείου είναι ευθύγραμμη ομαλή, τότε η γραφική παράσταση     
είναι παραβολή.  
ε) Η ταχύτητα είναι θετική όταν το κινητό κινείται πάνω στον αρνητικό ημιάξονα προς την αρχή 
των αξόνων. 

 

μονάδες 5+5+5+5+5 

  



Θέμα 2ο: 
 
Να γράψετε στην κόλλα σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις και δίπλα το γράμμα που 
αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. 

1) A) Η ταχύτητα ενός ποδηλάτη που κινείται ευθύγραμμα για κάθε χρονική στιγμή δίνεται από τη 
σχέση:             . Το μέτρο της επιβράδυνσης του ποδηλάτη ισούται με: 
α) 10 m/s2. 
β) 5 m/s2. 
γ) 1 m/s2. 
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση (1 μονάδες) 
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας (3μονάδες) 
 
B) Η μετατόπιση του ποδηλάτη από t=0 έως  t=2sec είναι: 
α) 22 m. 
β) 20 m. 
γ) 18 m. 
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση (1 μονάδες) 
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας (2μονάδες) 
 

2) Ένα κινητό κινείται ευθύγραμμα και η τιμή της ταχύτητάς του μεταβάλλεται με το χρόνο όπως 
στο διάγραμμα: 
Κατά την κίνηση του κινητού από τη χρονική στιγμή     μέχρι να 
σταματήσει, το κινητό κινείται με: 
α) επιτάχυνση ίση με 4m/s2 και μετατοπίζεται κατά 50m.  
β) επιτάχυνση ίση με -4m/s2 και μετατοπίζεται κατά 100m. 
γ) επιτάχυνση ίση με -4m/s2 και μετατοπίζεται κατά 50m. 
 
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση (2 μονάδες) 
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας (8 μονάδες) 
 
 

3) Δίνεται το παρακάτω διάγραμμα που αφορά την ευθύγραμμη κίνηση δύο σωμάτων Σ1 και Σ2.  

 
Ποια σχέση ικανοποιούν τα μέτρα των επιταχύνσεων; 

α)        
β)        

γ)    
  

 
 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να αιτιολογήσετε την απάντησή σας (μονάδες 2+6). 

 

 



 
Θέμα 3ο: 
 
Δίνεται το παρακάτω διάγραμμα που αναφέρεται στην ευθύγραμμη κίνηση ενός σώματος.  

 
α) Να χαρακτηρίσετε τα είδη των κινήσεων που κάνει το σώμα. (μονάδες 4) 
β) Να σχεδιάσετε το διάγραμμα επιτάχυνσης- χρόνου και το διάγραμμα θέσης- χρόνου αν γνωρίζετε ότι 
τη χρονική στιγμή t=0 η θέση του κινητού είναι η xo=+20m. (μονάδες 10) 
γ) Να βρείτε τη συνολικό διάστημα που διένυσε το κινητό. (μονάδες 5) 
δ) Να βρείτε τη μέση ταχύτητα του κινητού. (μονάδες 6) 
 
Θέμα 4ο: 
 
Δύο κινητά Α και Β κινούνται κατά μήκος του θετικού ημιάξονα Οχ και έχουν εξισώσεις κίνησης       
και       .  
α) Τί κίνηση κάνει κάθε κινητό; (μονάδες 3) 
β) Ποιά χρονική στιγμή θα συναντηθούν; (μονάδες 4) 
γ) Σε ποια θέση θα συναντηθούν και τι ταχύτητες θα έχουν τότε; (μονάδες 5) 
δ) Ποιά χρονική στιγμή τα κινητά θα έχουν ίσες ταχύτητες; (μονάδες 4)  
ε) Πόσο θα απέχουν τη χρονική στιγμή που έχουν ίσες ταχύτητες; (μονάδες 5) 
στ) Να γίνουν οι γραφικές παραστάσεις ταχύτητας χρόνου και θέσης χρόνου για τα δύο κινητά από t=0 
έως τη στιγμή της συνάντησης. (μονάδες 4)  
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