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1) Μια κίνηση που γίνεται σε ευθεία τροχιά, λέγεται οµαλή όταν: 
i) Η µετατόπιση παραµένει σταθερή.        ii) Η θέση παραµένει σταθερή. 
iii) Η ταχύτητα παραµένει σταθερή.   iv) Η επιτάχυνση παραµένει σταθερή. 

2) Ένα σώµα κινείται µε σταθερή ταχύτητα προς τ’ αριστερά (αρνητική φορά). Άρα: 
i) Η κίνησή του είναι επιβραδυνόµενη,  ii) η επιτάχυνση είναι αρνητική,  
iii) η µετατόπιση είναι αρνητική,    iv) η θέση του είναι αρνητική (x<0). 

3) Να κάνετε τις αντιστοιχίσεις των κινήσεων που περιγράφονται στα σχήµατα της αριστερής 
στήλης, (τα σχήµατα δείχνουν την κατάσταση για t0=0) µε τις εξισώσεις της δεξιάς στήλης (πε-
ρισσεύουν δύο εξισώσεις). 

Κίνηση Ισχύει η εξίσωση: 

 

a) x= ½ α·t2 

b) ∆x=υ0·t+ ½ α·t2 

c) ∆x= υ·t 

d) x=υ0·t
2 + ½ α·t2. 

e) x=υ·t 

f) υ=υ0+ ½ α·t2 

4) Ένα κινητό κινείται ευθύγραµµα και στο διπλανό διάγραµµα δίνεται η 
θέση του σε συνάρτηση µε το χρόνο. 
i) Ποια η αρχική θέση του  κινητού; 
ii)  Ποια η µετατόπισή του στα δύο πρώτα δευτερόλεπτα της κίνησής 

του; 
iii)  Τι κίνηση κάνει το σώµα από 0-2s; Να δικαιολογήσετε την απά-

ντησή σας ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ. 
iv) Να κάνετε το διάγραµµα της ταχύτητας του κινητού σε συνάρτηση µε το χρόνο µέχρι τη 

χρονική στιγµή t=5s, σε βαθµολογηµένους άξονες. 

5) Ένα αυτοκίνητο κινείται ευθύγραµµα σε δρόµο που ταυτίζουµε 
µε τον άξονα x και τη χρονική στιγµή t=0 περνά από σηµείο Α 
µε xΑ=10m και κινείται προς τα δεξιά (θετική κατεύθυνση) µε 
ταχύτητα µέτρου 8m/s ενώ φρενάρει αποκτώντας σταθερή επιτάχυνση, µε φορά προς τ’ αριστε-
ρά και µέτρο 2m/s2.  
i) Ποια χρονική στιγµή t1 θα σταµατήσει το αυτοκίνητο; 
ii)  Ποια η µετατόπισή του και ποια η θέση του τη στιγµή t1; 
iii)  Να κάνετε το διάγραµµα της θέσης του αυτοκινήτου σε συνάρτηση µε το χρόνο µέχρι τη 

χρονική στιγµή t= 6s, σε βαθµολογηµένους άξονες. 
Μονάδες 10+10+20+(4+6+8+7)+(10+15+10)=100 
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