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1. Ένα σώμα κινείται με σταθερή ταχύτητα smu /12 . Να υπολογίσετε: 

a. Τον χρόνο που χρειάζεται για να καλύψει απόσταση mx 180 . 

b. Πόσο πρέπει να μεταβληθεί η ταχύτητα του για να καλύψει την ίδια απόσταση σε 

χρόνο st 10 . 

c. Να δώσετε το γράφημα μετατόπισης χρόνου για κάθε περίπτωση. 

 

2. Ένα όχημα ξεκινάει από την πόλη Α με κατεύθυνση προς την πόλη Β και κινείται σύμφωνα 

με την εξίσωση tx 8 . Μετά από χρόνο st 10  ξεκινάει και από την πόλη Β ένα όχημα με 

κατεύθυνση προς την πόλη Α με ταχύτητα smu /12 . Αν η μεταξύ τους απόσταση είναι 

md 680  να υπολογίσετε: 

a. Ποια χρονική στιγμή θα συναντηθούν τα δύο οχήματα. 

b. Σε πόση απόσταση από την πόλη Α θα γίνει η συνάντηση. 

c. Να δώσετε σε κοινό διάγραμμα την γραφική παράσταση μετατόπισης-χρόνου για τα 

δύο οχήματα. 

 

3. Στο δίπλα διάγραμμα φαίνεται η μετατόπιση ενός 

σώματος συναρτήσει του χρόνου. 

a. Να περιγράψετε την κίνηση του σώματος.  

b. Να υπολογίσετε το διάστημα της κίνησης. 

c. Να υπολογίσετε την μέση ταχύτητα. 

 

4. Στο δίπλα διάγραμμα δίνεται η μεταβολή της 

ταχύτητας ενός σώματος συναρτήσει του χρόνου.  

a. Να περιγράψετε την κίνηση του σώματος. 

b. Να δώσετε τις εξισώσεις κίνησης κάθε 

χρονική στιγμή. 

c. Υπάρχει κάποια χρονική στιγμή που το 

σώμα επιστρέφει στην αρχική του θέση; 

d. Πόσο είναι το συνολικό διάστημα που 

κινήθηκε το σώμα και πόση η μετατόπιση 

του;  

e. Να υπολογίσετε την μέση ταχύτητα. 

f. Να δώσετε το γράφημα του διαστήματος με τον χρόνο. 

 

5. Μία μοτοσυκλέτα διέρχεται μπροστά από ένα περιπολικό με ταχύτητα hkmu /721  . Μετά 

από χρόνο st 5 και ενώ η μοτοσυκλέτα βρίσκεται στη θέση 1x  το περιπολικό ξεκινά να 

καταδιώκει την μοτοσυκλέτα. Αν η ταχύτητα του περιπολικού είναι smu /40  τότε: 

a. Να εξηγήσετε αν μπορεί το περιπολικό να φθάσει την μοτοσυκλέτα. 

b. Να υπολογίσετε τη χρονική στιγμή που το περιπολικό θα φθάσει την μοτοσυκλέτα. 

c. Σε πόση απόσταση από την θέση 
1x  θα γίνει η συνάντηση; 

d. Να δώσετε σε κοινό διάγραμμα τις κινήσεις των δύο σωμάτων. 

6. Ένα σώμα κινείται ευθύγραμμα προς τον θετικό ημιάξονα ξεκινώντας από την ηρεμία. Την 

χρονική στιγμή st 2 το σώμα έχει ταχύτητα smu /16  ενώ για st 5  έχει ταχύτητα 

smu /40 . 
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a. Να βρείτε το είδος της κίνησης που κάνει το σώμα 

b. Να βρείτε τις εξισώσεις κίνησης. 

c. Να δώσετε τις γραφικές παραστάσεις θέσης-χρόνου, ταχύτητας χρόνου. 

 

7. Στο δίπλα γράφημα φαίνεται η μεταβολή της 

ταχύτητας ενός σώματος συναρτήσει του χρόνου.  

a. Να εξηγήσετε το είδος της κίνησης του 

σώματος. 

b. Υπάρχει περίπτωση το σώμα να ξεκινήσει 

να κινείται προς την αρνητική 

κατεύθυνση; 

c. Αν το σώμα έχει διανύσει συνολικά 

διάστημα ms 55  και τα πρώτα τέσσερα 

δευτερόλεπτα της κίνησης του η μετατόπιση του έχει μέτρο m30  να υπολογίσετε τις 

ταχύτητες 0u και 
1u . 

d. Να υπολογίσετε την επιτάχυνση κάθε χρονική στιγμή και να δώσετε τις εξισώσεις 

κίνησης του σώματος. 

e. Να κάνετε την γραφική παράσταση μετατόπισης-χρόνου και επιτάχυνσης-χρόνου 

8. Κατά μήκος του άξονα x’x ορίζουμε δύο σημεία Α και Β με BA xx  . Τα σημεία αυτά με την 

σειρά τους ορίζουν ευθύγραμμο τμήμα μήκους cm30 . Από το σημείο Α ξεκινάει να κινείται 

ένα μυρμήγκι με ταχύτητα που δίνεται από την σχέση tu 4 . Ένα άλλο μυρμήγκι ξεκινάει 

από το σημείο Β και ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας του είναι 2/2 sm
t

u





 και με 

κατεύθυνση προς τα αρνητικά. Να υπολογίσετε: 

a. Πότε θα συναντηθούν τα δύο μυρμήγκια; 

b. Σε πόση απόσταση από το Β θα συναντηθούν; 

c. Αν μεταβάλλουμε την επιτάχυνση του πρώτου μυρμηγκιού κατά %50  να 

υπολογίσετε που θα συναντηθούν αυτή τη φορά. 

9. Στο δίπλα γράφημα φαίνεται η μεταβολή της ταχύτητας δύο σωμάτων συναρτήσει του 

χρόνου. Την χρονική στιγμή st 7  το σώμα 1 έχει 

διανύσει απόσταση m84 . Να υπολογίσετε: 

a. Την επιτάχυνση του κάθε σώματος. 

b. Την ταχύτητα που έχουν τα δύο σώματα για 

st 5  

c. Τις εξισώσεις κίνησης των δύο σωμάτων 

d. Την χρονική στιγμή που τα δύο σώματα θα συναντηθούν. 

e. Να κάνετε τις γραφικές παραστάσεις μετατόπισης-χρόνου και για τα δύο σώματα.  
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10. Ένα σώμα, μάζας kgm 2 , ξεκινάει από την ηρεμία και κινείται σε τραχύ δάπεδο με το 

οποίο εμφανίζει συντελεστή τριβής ολίσθησης 4.0 . Αν η επιτάχυνση του σώματος είναι 
2/4 sm , να υπολογίσετε: 

a. Τις δυνάμεις που ασκούνται στο σώμα. 

b. Το διάστημα που θα καλύψει σε χρόνο st 10  καθώς και την μέση ταχύτητα. 

Κάποια στιγμή η επιτάχυνση του μειώνεται κατά 50%.  

c. Να βρείτε αν μεταβάλλεται κάποια από τις δυνάμεις. 

d. Να δώσετε τις νέες εξισώσεις κίνησης. 

e. Να κάνετε την γραφική παράσταση της θέσης με το χρόνο και της ταχύτητας με τον 

χρόνο για το σύνολο της κίνησης του σώματος. 

 

11. Σ’ ένα σώμα , μάζας kgm 6 , ασκούμε μία δύναμη N40 και αυτό παραμένει ακίνητο 

a. Να αιτιολογήσετε πως είναι κάτι τέτοιο δυνατό. 

Αν το σώμα εμφανίζει με το δάπεδο συντελεστή τριβής 8.0 τότε: 

b. Να υπολογίσετε την δύναμη τριβής. 

c. Να υπολογίσετε το ελάχιστο μέτρο της δύναμης που πρέπει να του ασκήσουμε για να 

κινηθεί το σώμα. 

 

12. Το άνω άκρο ελατηρίου είναι στερεωμένο σε κάθετο επίπεδο και το άλλο άκρο είναι 

ελεύθερο. Το φυσικό μήκος του ελατηρίου είναι ml 5.00  .Ασκούμε μία δύναμη 

15F στο ελατήριο κι αυτό επιμηκύνεται κατά 40%. Να υπολογίσετε: 

a. Την επιμήκυνση που προκαλέσαμε. 

b. Την σταθερά ελατηρίου. 

c. Την δύναμη επαναφοράς του ελατηρίου. 

 

13. Στο δίπλα διάγραμμα βλέπουμε την μεταβολή 

της συνισταμένης δύναμης που ασκείται σε ένα 

σώμα μάζας kgm 3  συναρτήσει του χρόνου. 

a. Να εξηγήσετε το είδος της κίνησης που 

εκτελεί το σώμα κάθε χρονική στιγμή και 

την επιτάχυνση του. 

b. Να δώσετε τις εξισώσεις κίνησης.  

c. Να υπολογίσετε την μέση ταχύτητα, την 

μετατόπιση και το διάστημα για την 

συνολική κίνηση του σώματος. 

d. Να κάνετε την γραφική παράσταση ταχύτητας – χρόνου και θέσης χρόνου. 

 

14. Ένα σώμα αφήνεται ελεύθερο να πέσει από ύψος mh 80 . Αν η αντίσταση από τον αέρα 

θεωρείται αμελητέα, να υπολογίσετε: 

a. Τον χρόνο που χρειάζεται για να φτάσει στο έδαφος. 

b. Την ταχύτητα που θα έχει λίγο πριν φθάσει στο έδαφος. 

c. Την ταχύτητα του όταν η δυναμική του ενέργεια θα έχει μεταβληθεί κατά 20%. 

 


