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Διαγώνισμα Φυσική Γενικής Παιδείας Α’ Λυκείου 

 

Ευθύγραμμες Κινήσεις - Σάββατο 29 Οκτωβρίου 2016 

 

Σύνολο Σελίδων: Τρεις (3) – Διάρκεια: 2 ώρες 

 

Ονοματεπώνυμο: 

Βαθμός: 

 

Θέμα Α 

 

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

1. Ένα σώμα εκτελεί ευθύγραμμη ομαλή κίνηση όταν: 

a. Διανύει σε ίσους χρόνους ίσες αποστάσεις.  

b. Η τροχιά του είναι ευθεία γραμμή. 

c. Κινείται ευθύγραμμα με σταθερή ταχύτητα. 

d. Όταν η ταχύτητά του είναι μεγαλύτερη του μηδενός. 

(Μονάδες 5) 

 

2. Το διάστημα και η μετατόπιση είναι: 

a. Πάντα ίσα.  

b. Πάντα διαφορετικά. 

c. Όταν ένα σώμα κινείται ευθύγραμμα προς τα θετικά είναι ίσα. 

d. Όταν ένα σώμα κινείται ευθύγραμμα προς τα θετικά η μετατόπιση είναι 

μεγαλύτερη του διαστήματος. 

(Μονάδες 5) 

 

3. Η μέση ταχύτητα ενός σώματος: 

a. Είναι μέγεθος διανυσματικό. 

b. Είναι μικρότερη της στιγμιαίας ταχύτητας πάντα. 

c. Είναι ίση με την στιγμιαία ταχύτητα όταν το σώμα εκτελεί Ευθύγραμμη Ομαλή 

Κίνηση 

d. Είναι μεγαλύτερη της στιγμιαίας ταχύτητας πάντα. 

(Μονάδες 5) 
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4. Ένα σώμα το οποίο κινείται με αρνητική επιτάχυνση: 

a. Θα κινείται προς τα αρνητικά  

b. Η ταχύτητα του θα είναι υποχρεωτικά αρνητική 

c. Η μετατόπιση του θα είναι αρνητική. 

d. Η ταχύτητά του θα μειώνεται. 

(Μονάδες 5) 

 

 

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

a. Για τον υπολογισμό ενός διανυσματικού μεγέθους δεν μας ενδιαφέρει η 

κατεύθυνση. 

b. Η μετατόπιση είναι πάντα μέγεθος θετικό.  

c. Η επιτάχυνση είναι το μέγεθος που μας δίνει τη χρονική μεταβολή της 

ταχύτητας. 

d. Ένα σώμα εκτελεί ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση. Το εμβαδόν που 

σχηματίζεται από την γραφική παράσταση της επιτάχυνσης με τον χρόνο μας 

δίνει τη μετατόπιση του σώματος. 

e. Σε διάγραμμα μετατόπισης χρόνου η κλίση της καμπύλης μας δίνει την 

ταχύτητα. 

(Μονάδες 15) 

Θέμα Β 

 

1. Ένα κινητό εκτελεί ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση. Η εξίσωση της 

ταχύτητάς του δίνεται από τη σχέση, tu 410 . Την χρονική στιγμή 
1t   φθάνει στη 

θέση mx 1001  . Την ίδια χρονική στιγμή φθάνει στην ίδια θέση κι ένα δεύτερο κινητό 

το οποίο κινείται ευθύγραμμα και ομαλά. Αν τα σώματα ξεκίνησαν ταυτόχρονα, η 

ταχύτητα του δεύτερου σώματος θα είναι: 

 

i. smu /20  ii. smu /10  iii. smu /40  

 

a) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση (3 μονάδες) 

b) Να την αιτιολογήσετε (12 μονάδες) 

 

 

2. Ένα αυτοκίνητο κινείται επιταχυνόμενο, από την ηρεμία, με επιτάχυνση μέτρου, 
2/2 sma  . Τη χρονική στιγμή st 101  , ο οδηγός πατάει φρένο και προκαλεί σταθερή 

επιβράδυνση του οχήματος, με μέτρο 
2/4 sma  . Το αυτοκίνητο θα σταματήσει τη 

χρονική στιγμή :  

 

i. st 52   iv. st 152   v. st 252   

 

a) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση (3 μονάδες)  

b) Να την αιτιολογήσετε (12 μονάδες) 
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Θέμα Γ 

 

Η ταχύτητα ενός σώματος φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Να αναλύσετε την κίνηση του σώματος 

b. Να υπολογίσετε τη μετατόπιση του σώματος καθώς και το διάστημα που διένυσε 

c. Να υπολογίσετε μέση ταχύτητα του σώματος 

d. Να δώσετε τα διαγράμματα απομάκρυνσης – χρόνου και επιτάχυνσης χρόνου. 

 

*Η γραφική τέμνει τον άξονα του χρόνου τις χρονικές στιγμές 9s και 16s 

 

 (Μονάδες 5+10+5+15) 

 

  

Οδηγίες 

 

 

Διαβάστε προσεκτικά όλες τις ασκήσεις. Είναι ακριβώς ότι 

έχουμε κάνει στην τάξη. Κάθε επιστημονικά τεκμηριωμένη 

απάντηση είναι δεκτή.  

 

 

Καλή Επιτυχία!!! 


