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Φυσική Α’ Λυκείου 

Ευθύγραμμη Ομαλή Κίνηση 

Επιμέλεια: Αγκανάκης Α. Παναγιώτης 

 

1) Ένα σώμα εκτελεί ευθύγραμμη ομαλή κίνηση με σταθερή ταχύτητα smu /3 . Να 

σχεδιάσετε α) τη γραφική παράσταση ταχύτητας –χρόνου, β) τη γραφική παράσταση 

απομάκρυνσης-χρόνου, γ) να υπολογίσετε τη μετατόπιση του σώματος από τη χρονική 

στιγμή st 3
1
 έως st 6

2
  

 

2) Στο παρακάτω διάγραμμα δίνεται η θέσης ενός σώματος σε συνάρτηση με το χρόνο. 

Να υπολογίσετε, α) την ταχύτητα του σώματος, β) την εξίσωση κίνησης του σώματος, γ) 

την θέση που θα βρίσκετε το σώμα την χρονική στιγμή st 6  

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Στο παρακάτω διάγραμμα δίνεται η ταχύτητα ενός σώματος σε συνάρτηση με το χρόνο. 

Να υπολογίσετε, α) την ταχύτητα του σώματος, β) την εξίσωση κίνησης του σώματος, γ) 

το διάστημα που έχει διανύσει το σώμα μέχρι την χρονική στιγμή st 3  
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4) Ένα σώμα ξεκινάει από την πόλη Α με κατεύθυνση προς την πόλη Β, με σταθερή 

ταχύτητα smu
A

/10 . Ταυτόχρονα ξεκινάει και από την πόλη Β ένα δεύτερο σώμα με 

κατεύθυνση προς την πόλη Β με σταθερή ταχύτητα smu
B

/8 . Η απόσταση των δύο 

πόλεων είναι kmd 9 . Κάποια στιγμή τα δύο σώματα συναντιούνται. Μπορείτε να 

πείτε σε ποια πόλη θα είναι πιο κοντά το σημείο συνάντησης χωρίς να κάνετε κάποιο 

υπολογισμό; Στη συνέχεια να υπολογίσετε: α) την απόσταση του σημείου συνάντησης 

από την πόλη Α, β) τη χρονική στιγμή που θα συναντηθούν τα δύο σώματα, γ) για να 

συναντηθούν στο μέσο ποια θα πρέπει να είναι η ταχύτητα του κάθε σώματος;  

 

5) Ένα αυτοκίνητο κινείται με σταθερή ταχύτητα smu
A

/12 . Την χρονική στιγμή 

0t περνάει μπροστά από ένα περιπολικό και μετά από χρόνο st 5
1
  το περιπολικό 

ξεκινά να καταδιώκει το αυτοκίνητο, με smu /18


. Να υπολογίσετε: α) πόσο χρόνο 

θα χρειαστεί το περιπολικό για να φτάσει το αυτοκίνητο, β) το διάστημα που θα έχει 

καλύψει το περιπολικό μέχρι εκείνη τη στιγμή, γ) την ταχύτητα που θα είχε το 

περιπολικό για να φθάσει το αυτοκίνητο στο μισό χρόνο. 

 

6) Παρακάτω φαίνεται η γραφική παράσταση της ταχύτητας ενός σώματος σε συνάρτηση 

με τον χρόνο. α) να περιγράψετε την κίνηση του σώματος, β) να υπολογίσετε το 

συνολικό διάστημα που μετατοπίστηκε το σώμα, γ) να δώσετε την γραφική παράσταση 

της θέσης σε συνάρτηση με τον χρόνο. 

 

 


