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Φυσική Α’ Λυκείου 

Διαγώνισμα Κεφάλαιο 1 

 

Ονοματεπώνυμο: 

Εκτιμώμενος Βαθμός: 

Τελικός Βαθμός: 

Διάρκεια: 3 ώρες 

 

Θέμα Α 

 

Στις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 να επιλέξετε την σωστή απάντηση: 

1. Ένα σώμα εκτελεί ευθύγραμμη ομαλή κίνηση όταν: 

a. Το σώμα κινείται με σταθερή ταχύτητα  

b. Το σώμα κινείται με σταθερή επιτάχυνση 

c. Το σώμα κινείται με σταθερή ταχύτητα και η τροχιά του είναι ευθεία 

d. Το σώμα καλύπτει σε ίσους χρόνους ίσες αποστάσεις και η τροχιά του είναι καμπύλη 

(Μονάδες 5) 

 

2. Η μετατόπιση και το διάστημα θα είναι ίσα όταν: 

a. Το κινητό εκτελεί ευθύγραμμη ομαλή κίνηση  

b. Το κινητό κινείται προς μία κατεύθυνση μόνο 

c. Το κινητό έχει επιτάχυνση διάφορη του μηδενός 

d. Το κινητό κινείται κατά μήκος ημιάξονα χ’Οχ με κατεύθυνση τα θετικά 

(Μονάδες 5) 

 

3. Μονόμετρο μέγεθος δεν είναι: 

a. Η απόσταση  

b. Η δύναμη 

c. Το διάστημα  

d. Ο χρόνος 

(Μονάδες 5) 

 

 

4. Παράγωγο μέγεθος δεν είναι: 

a. Η πυκνότητα 

b. Η μετατόπιση 

c. Η ταχύτητα 

d. Η επιτάχυνση 

(Μονάδες 5) 
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5. Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λάθος (Λ): 

a. Η μέση ταχύτητα είναι μέγεθος διανυσματικό 

b. Η δύναμη είναι μέγεθος μονόμετρο 

c. Τροχιά ενός σώματος που κινείται είναι το σύνολο των διαδοχικών θέσεων από τις 

οποίες διέρχεται το σώμα. 

d. Στην ευθύγραμμη ομαλή κίνηση στο γράφημα θέσης-χρόνου το εμβαδόν που 

περικλείεται από την γραφική και τον άξονα του χρόνου μας δίνει την ταχύτητα. 

e. Στην ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση στο γράφημα επιτάχυνσης-χρόνου το 

εμβαδόν που περικλείεται από την γραφική και τον άξονα του χρόνου μας δίνει την 

μετατόπιση. 

(Μονάδες 15) 

Θέμα Β 

 

1. Δύο σώματα Α και Β εκτελούν ευθύγραμμη 

ομαλή κίνηση. Στο γράφημα δίπλα βλέπουμε πως 

μεταβάλλεται χρονικά η ταχύτητα του καθενός. Η 

ταχύτητα του σώματος Α σε σχέση με τη ταχύτητα 

του σώματος Β, είναι: 

i. Μεγαλύτερη 

ii. Μικρότερη 

iii. Ίση 

 

a) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση (4 μονάδες) 

b) Να την αιτιολογήσετε (9 μονάδες) 

 

 

2. Ένα σώμα ξεκινά από τη πόλη Α με ταχύτητα smuA /10  και κατεύθυνση την πόλη Β. 

Αντίστοιχα ένα σώμα ξεκινά από την πόλη Β με ταχύτητα smuB /15 και κατεύθυνση την 

πόλη Β. Το γράφημα που μας δίνει την κίνηση και τον δύο σωμάτων θα είναι το:  

 

i.  
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ii.  

 

iii.  

 

 

a) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση (3 μονάδες)  

b) Να την αιτιολογήσετε (9 μονάδες) 

 

Θέμα Γ 

 

Ένα σώμα κινείται ευθύγραμμα. Αν η ταχύτητά του κάθε χρονική στιγμή δίνεται από τη σχέση 

tu 210 , τότε  

i. Να υπολογίσετε την αρχική ταχύτητα του σώματος και την επιτάχυνση του 

ii. Να δώσετε την εξίσωση της κίνησης 

iii. Να κάνετε τη γραφική παράσταση, θέσης-χρόνου και ταχύτητας χρόνου. 

iv. Να υπολογίσετε την μετατόπιση που θα έχει το σώμα από την χρονική στιγμή st 51   έως 

st 82   

 

 (Μονάδες 25) 
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Θέμα Δ 

 

Ένα σώμα κινείται ευθύγραμμα και ομαλά. Στο παρακάτω γράφημα φαίνεται η μεταβολή της θέσης 

του σε συνάρτηση με τον χρόνο. 

 

 

 
 

 

i. Περιγράψτε την κίνηση του σώματος από 0 έως 80s. 

ii. Να δώσετε τις εξισώσεις κίνησης κάθε χρονική στιγμή. 

iii. Να υπολογίσετε το διάστημα και την μετατόπιση του σώματος. 

iv. Να υπολογίσετε την μέση ταχύτητα του σώματος. 

 

 

*η τελευταία αλλαγή στην κίνηση γίνεται για st 65  

 

(Μονάδες 25) 

 


