
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ
(Επιλεγμένες ασκήσεις από την ιστοσελίδα του Λεωνίδα Καστανά)

1.  Για δρομέα που κινείται σε ευθύγραμμο δρόμο δίνεται το διπλανό
διάγραμμα θέσης  − χρόνου, (x−t).

. Α Πόση είναι η ταχύτητα του δρομέα;

. Β Σε ποια θέση θα βρίσκεται τη χρονική στιγμή t1=2s;
. Γ Σε ποια χρονική στιγμή t2 θα βρίσκεται στη θέση x2=20m;

[ υ=4m/s,   x2=12m,   t2=5s]

2.  Δίνεται το διπλανό διάγραμμα θέσης  − χρόνου ενός κινητού. Να
υπολογιστούν

. Α οι ταχύτητες τις χρονικές στιγμές t1=0,5s, t2=1,5s και t2=3s

. Β η μετατόπιση στο χρονικό διάστημα [0,4s].
. Γ το διάστημα που διένυσε από 0 έως 4s.
. Δ η μέση αριθμητική ταχύτητα
. Ε Να γίνει το διάγραμμα ταχύτητας −χρόνου (υ−t).

[ υ=4m/s,   x2=12m,   t2=5s,  

3.  Κινητό βρίσκεται τη χρονική στιγμή t0=0 στη θέση
x0=0 του άξονα κίνησης. Στο διάγραμμα βλέπουμε τις
μεταβολές της ταχύτητάς του σε σχέση με το χρόνο.

. Α Να βρεθούν οι μετατοπίσεις από 0 έως το 2s και από 0
έως τα 4s.
. Β Να βρεθεί η χρονική στιγμή t  ′ που η συνολική

μετατόπιση του κινητού θα είναι μηδέν.
. Γ Να υπολογιστεί η μέση αριθμητική ταχύτητα στο χρονικό διάστημα από 0s έως τη χρονική

στιγμή t′.
. Δ Να γίνει η γραφική παράσταση θέσης  − χρόνου (x−t).

[ xΔ 1=40m,   xΔ 2=100m,   t =′ 9s,   υμ=22,22m/s]

4.  Δύο σφαίρες σ1, σ2 κινούνται σε παράλληλες τροχιές στο θετικό ημιάξονα Αx ευθύγραμμα
και ομαλά με ταχύτητες υ1=20m/s και υ2=10m/s αντιστοίχως. Τη χρονική στιγμή t0=0 η σ1 είναι στη
θέση Α (xΑ=0) και η σ2 στη θέση Β με ΑΒ=10m.

. Α Να βρείτε τη θέση του σημείου συνάντησης Σ των δύο σφαιρών.

. Β Να βρείτε τη χρονική στιγμή που η σφαίρα σ1 θα προηγείται της σ2 κατά d=30m.
. Γ Να γίνουν σε κοινό διάγραμμα οι γραφικές παραστάσεις θέσης  − χρόνου (x−t) για τα δύο

κινητά από 0 έως 4s.
[ xΣ=20m,   t=4s]

5.  Δύο σφαίρες σ1, σ2 κινούνται σε παράλληλες τροχιές ευθύγραμμα και ομαλά με αντίθετες
κατευθύνσεις και ταχύτητες που έχουν μέτρα υ1=2m/s και υ2=4m/s αντιστοίχως με τη φορά που
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φαίνεται στο σχήμα. Τη χρονική στιγμή t0=0 η σ1 βρίσκεται στο σημείο Α και η σ2 στο σημείο Β
και απέχουν απόσταση ΑΒ=d. Οι σφαίρες περνούν ταυτόχρονα από το σημείο Σ τη χρονική στιγμή
t1=3s.

. Α Πόση είναι η απόσταση d;

. Β Ποια χρονική στιγμή t2 οι σφαίρες θα απέχουν μεταξύ τους απόσταση 3d;
[ d=18m,   t2=12s]

6.  Όχημα επιταχύνεται ευθύγραμμα και ομαλά από την ηρεμία.
Αν η επιτάχυνση είναι α=4m/s2,

. Α πόση ταχύτητα αποκτάει και πόσο διάστημα έχει διανύσει μετά από 2s;

. Β σε πόσο χρόνο διανύει διάστημα s=32m και πόση ταχύτητα αποκτά στο τέλος του διαστήματος
αυτού;
. Γ Πόσο από το διάστημα των 32m διανύει στο τελευταίο δευτερόλεπτο της κίνησής του;

Αν μετά από διάστημα s=4m έχει αποκτήσει ταχύτητα υ=2m/s,
. Δ με πόση επιτάχυνση κινήθηκε και πόσο χρόνο χρειάστηκε για να διανύσει το διάστημα αυτό;

[ υ=8m/s,   s=8m,   t=4s,   υ=16m/s,   xΔ =14m,   α= 0,5m/s2,   t=4s]

7.  Βαγονέτο βρίσκεται τη χρονική στιγμή t0=0 στη θέση x0=0 με ταχύτητα υ0=4m/s και κάνει
ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση, με α=8m/s2. Τη χρονική στιγμή t1 βρίσκεται στη θέση
x=24m. Να βρεθούν:

. Α Η χρονική στιγμή t1.

. Β Η ταχύτητα τη χρονική στιγμή t1.
. Γ Πόση είναι η μετατόπιση κατά τη διάρκεια του 3ου δευτερόλεπτου της κίνησης;
. Δ Να γίνουν σε βαθμολογημένους άξονες οι γραφικές παραστάσεις, (α−t), (υ−t) και (x−t).

[ t1= 2s,  υ1=20m/s,  xΔ =24m]

8.  Ποδηλάτης ενώ κινείται ευθύγραμμα με ταχύτητα 10m/s, κάποια χρονική στιγμή (t0=0)
επιβραδύνεται ομαλά και σταματάει μετά από 12,5m από τη στιγμή t0.

. Α Ποιο είναι το μέτρο του ρυθμού μεταβολής της ταχύτητας;

. Β Ποια χρονική στιγμή μηδενίζεται η ταχύτητά του;
. Γ Σε ποια χρονική στιγμή θα έχει διανύσει 8m επιβραδυνόμενος και πόση ταχύτητα θα έχει τότε;

[ | |α =4m/s2,  t=2,5s,  t1= 1s,  υ1=6m/s]

9.  Υλικό σημείο κάνει ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση με αρχική ταχύτητα
υ0=4m/s.Μετά από χρονικό διάστημα Δt η ταχύτητα έχει γίνει υ1=6m/s ενώ στην ίδια χρονική
διάρκεια έχει διανύσει απόσταση s=10m. Να υπολογιστούν:

. Α η επιτάχυνση α.

. Β το χρονικό διάστημα Δt
. Γ η μέση αριθμητική ταχύτητα στο χρονικό διάστημα Δt.
. Δ το διάστημα που θα έχει διανύσει και την ταχύτητα που θα έχει αποκτήσει σε τετραπλάσιο του

Δt χρονικού διαστήματος, Δt1=4Δt.
. Ε το χρονικό διάστημα που απαιτείται για να διανύσει απόσταση s=4,5m

[ α=1m/s2,  tΔ =2s,  s1=64m,  υ1=12m/s,  t1=1s]
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10.  Αυτοκίνητο, Α, κινείται με σταθερή ταχύτητα
υ1=20m/s και κατευθύνεται προς τη διασταύρωση δύο
δρόμων ενώ μηχανή είναι ακίνητη σε δρόμο κάθετο
προς
αυτόν που κινείται το αυτοκίνητο και σε απόσταση
600m
από τη διασταύρωση. Τη στιγμή t0=0 που τα δύο
οχήματα
απέχουν μεταξύ τους 1000m η μηχανή ξεκινάει με
επιτάχυνση α=3m/s2 κινούμενη προς τη διασταύρωση.

. Α Με ποια χρονική διαφορά φτάνουν τα δύο οχήματα
στη διασταύρωση Σ;
. Β Ποια είναι τα μέτρα των ταχυτήτων με τα οποία

φτάνουν στη διασταύρωση;
. Γ Πόση θα είναι η μεταξύ τους απόσταση τη χρονική

στιγμή t=50s;
[ tΔ =20s,  υ1=20m/s. ,  υ2=60m/s,  Α′Μ′≈2977m]

11.  Ένα cheetah ενώ κινείται στην αφρικανική σαβάνα κάποια χρονική στιγμή που θεωρείται ως
t0=0 αρχίζει να καλπάζει με σταθερή ταχύτητα υ0=30m/s Μετά από 5s αρχίζει να επιβραδύνεται
με σταθερή επιβράδυνση μέτρου α2=2m/s2 και κάποια στιγμή σταματάει.

. Α Πόση είναι η συνολική διάρκεια κίνησης μετά τη χρονική στιγμή t0;

. Β Πόση είναι η συνολική απόσταση που διένυσε μέχρι να σταματήσει;
. Γ Με πόση σταθερή ταχύτητα έπρεπε να τρέχει για να διανύσει την ίδια απόσταση μέσα στον ίδιο

χρόνο;
. Δ Να γίνουν σε βαθμολογημένους άξονες οι γραφικές παραστάσεις, ταχύτητας  − χρόνου (υ−t) και

θέσης  − χρόνου (x−t). Να θεωρηθεί ότι τη t0=0 είναι και x0=0.
[ Δt=20s,  xΔ =375m,  υμ=18,75m/s]

12.  Όχημα ξεκινάει από τη ηρεμία από τη θέση x0=0 τη χρονική στιγμή t0=0 και μέχρι τη
χρονική στιγμή t1 επιταχύνεται με α1=2m/s2. Στη συνέχεια επιβραδύνεται με σταθερή επιβράδυνση
μέτρου α2=8m/s2 και σταματάει. Ο συνολικός χρόνος κίνησης είναι Δt=50s.

. Α Να βρεθεί η ταχύτητα του οχήματος τη χρονική στιγμή t1;

. Β Να βρεθεί η συνολική μετατόπιση του οχήματος;
. Γ Να γίνουν οι γραφικές παραστάσεις (υ−t) και (x−t).
. Δ Να βρεθεί η θέση του οχήματος τη χρονική στιγμή t=45s

[ υm=80m/s,  xΔ =2000m,  x3=1900m]

13.  Ταξί βρίσκεται τη χρονική στιγμή t0=0 στη θέση x0=0 και η
ταχύτητά του μεταβάλλεται με τον τρόπο που φαίνεται στο σχήμα.
Να βρείτε:

. Α Τις επιταχύνσεις σε κάθε φάση της κίνησης.

. Β Τις θέσεις του ταξί τις χρονικές στιγμές, 5s, 15s και 25s.
. Γ Τη μέση ταχύτητα στο χρονικό διάστημα 0 έως 20s.
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. Δ Να γίνουν τα διαγράμματα, (α−t) και (x−t) στο χρονικό
διάστημα από 0 έως 25s.

[ α1=6m/s2,  α2=0,  α3=−3m/s2,  x1=75m,  x2=375m,  x3=525m,  υμ=21m/s]

14.  Δρομέας προπονείται σε ευθύγραμμο δρόμο ακολουθώντας το εξής πρόγραμμα. Τη
χρονική στιγμή t0=0 ξεκινά από τη ηρεμία από σημείο Ο (xΟ=0) και επιταχύνει σταθερά με
α1=0,2m/s2 έως ότου να φτάσει στο σημείο Α στο οποίο έχει αποκτήσει ταχύτητα 10m/s. Στη
συνέχεια κινείται με σταθερή ταχύτητα μέχρι το σημείο Β και μετά επιβραδύνεται με σταθερή
επιβράδυνση μέτρου α2=1m/s2 και σταματάει στο σημείο Γ. Η συνολική διαδρομή που κάνει είναι
ΟΓ=1000m.

. Α Να βρεθούν οι μετατοπίσεις από το σημείο Ο στο Α, από το Α στο Β και από το Β στο Γ.

. Β Να βρεθεί ο συνολικός χρόνος κίνησης.
. Γ Να βρεθεί η μέση αριθμητική ταχύτητα
. Δ Να βρεθεί η θέση του δρομέα τη χρονική στιγμή t=100s

[ xΔ 1=250m,  xΔ 3=50m,  xΔ 2=700m,  tΔ ολ=130s,  υμ=7,692m/s,  xΣ=750m.]

15.  Σωματίδιο κινείται ευθύγραμμα σε άξονα x′Οx. Τη
χρονική στιγμή t0=0 βρίσκεται στη θέση x0=40m και η ταχύτητά
του μεταβάλλεται με τον τρόπο που φαίνεται στο σχήμα.

. Α Να υπολογιστούν οι θέσεις του σωματιδίου τις χρονικές
στιγμές t1=2s, t2=4s και t3=8s
. Β Να υπολογιστεί το συνολικό διάστημα που διένυσε στο

χρονικό διάστημα (0,8s]
. Γ Να γίνουν οι γραφικές παραστάσεις α=f(t) και x=f(t) στο

χρονικό διάστημα [0,8s]
[ x2=60m,  x4=40m,  x8=0,  S=80m,]

16.  Αεροπλάνο ξεκινάει από την ηρεμία και κινείται στο διάδρομο απογείωσης ευθύγραμμα με
σταθερή επιτάχυνση μέτρου α=8m/s2. Τα δύο τελευταία δευτερόλεπτα της απογείωσης διανύει
διάστημα 64m. Να βρείτε

. Α πόσο χρόνο χρειάστηκε για να απογειωθεί

. Β πόσο διάστημα διένυσε μέχρι να απογειωθεί;
. Γ την τελική ταχύτητα απογείωσης;
. Δ τη μέση αριθμητική ταχύτητα σε όλη τη διάρκεια της απογείωσης

[ t=5s,  d=100m,  υ2=40m/s,  υμ=20m/s]

17.  Πειραματικό μονοθέσιο αυτοκίνητο που κινείται ευθύγραμμα με επιτάχυνση α=20m/s2

έχει τη χρονική στιγμή t0=0 ταχύτητα υ0=50m/s στη θέση x0=0.
. Α Βρείτε στη διάρκεια ποιου δευτερολέπτου το μονοθέσιο μετατοπίζεται κατά 100m.
. Β Βρείτε τη συνολική μετατόπιση στο τέλος του ζητούμενου δευτερολέπτου.

Γ. Αν μετά τα 100m κατεβάσει ακαριαία την επιτάχυνση στα 10m/s, ποια θα είναι η θέση του τη
χρονική στιγμή t3=20s.

[ 3  ο sec,  x2=240m,  xτελ=3555m]

18.  Μηχανή και ποδήλατο κινούνται
ευθύγραμμα πάνω σε άξονα x′Οx ως εξής. Τη
χρονική στιγμή t0=0, η μηχανή περνά από το Ο
(xΟ=0) με ταχύτητα υ0=10m/s και επιβραδύνεται
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με σταθερή επιβράδυνση μέτρου α1=1m/s2. Την
ίδια στιγμή (t0=0) από σημείο Α με xΑ=100m
ξεκινάει χωρίς αρχική ταχύτητα το ποδήλατο με σταθερή επιτάχυνση μέτρου α2=5m/s2 και με
κατεύθυνση προς το Ο.

. Α Να βρεθεί η χρονική στιγμή που τα δύο οχήματα θα συναντηθούν;

. Β Να βρεθεί η θέση x=(ΟΣ) του σημείου συνάντησης των δύο οχημάτων.
Γ. Να γίνει κοινό διάγραμμα (x−t) για τα δύο κινητά μέχρι τη χρονική στιγμή της συνάντησης.

. Δ Να βρεθεί η μεταξύ τους απόσταση τη χρονική στιγμή που η μηχανή θα σταματήσει.
[ t=5s,  xΣ=27,5m,  200m.]

19.  Δύο μηχανές κινούνται κατά μήκος του άξονα x′Οx. Τη χρονική στιγμή t0=0 η μηχανή Μ1

περνά από το Ο (xΟ=0) με ταχύτητα υ0=17m/s και επιβραδύνεται με σταθερό ρυθμό μέτρου α1. Τη
χρονική στιγμή t1=2s, άλλη μηχανή Μ2, ξεκινάει από το Ο χωρίς αρχική ταχύτητα και επιταχύνει με
επιτάχυνση μέτρου α2=4m/s2. Και τα δυο οχήματα κινούνται προς τη θετική κατεύθυνση και
παρατηρούμε ότι περνούν ταυτόχρονα από το ίδιο σημείο Α το οποίο βρίσκεται στη θέση xΑ=72m.
Α. Ποια χρονική στιγμή περνούν και οι δυο από το Α;
. Β Πόση πρέπει να είναι η επιβράδυνση α2 ώστε οι δύο μηχανές να συναντηθούν στη θέση Α;
Γ. Ποιες θα είναι οι ταχύτητες των δύο μηχανών στο σημείο συνάντησης;

. Δ Να γίνει κοινό διάγραμμα (x−t) για τα δύο κινητά μέχρι τη χρονική στιγμή της συνάντησης.
[ t=8s,  α1=2m/s2, υ1=1m/s,  υ2=24m/s2]

20.  Μηχανή κινείται σε
ευθύγραμμο δρόμο με σταθερή
ταχύτητα υ1=10m/s. Κάποια στιγμή
ένα αυτοκίνητο ξεκινάει από την
ηρεμία από σημείο που βρίσκεται
πίσω της (Ο) σε απόσταση d=39m
και κινείται με σταθερή επιτάχυνση
α2=2m/s2, προς την ίδια κατεύθυνση.

. Α Επί πόσο χρόνο πρέπει να κινούνται και τα δύο οχήματα ώστε η μηχανή να απομακρύνεται από
το αυτοκίνητο;
. Β Πόση είναι η μέγιστη απόσταση που θα έχουν τα δύο οχήματα.
. Γ Πόσος χρόνος χρειάζεται από τη στιγμή που ξεκινάει το αυτοκίνητο για να συναντηθούν τα δυο

οχήματα;
[ t<5s,  s=64m.,  t=13s]

21.  Δύο οχήματα κινούνται στην ίδια ευθεία και προς την ίδια κατεύθυνση, με το C1 να
προπορεύεται με σταθερή ταχύτητα υ1=36km/h και το C2 να έπεται με σταθερή ταχύτητα
υ2=108km/h. Τη στιγμή που η μεταξύ τους απόσταση είναι d=100m ο οδηγός του οχήματος C2 που
καταλαβαίνει ότι θα πέσει πάνω στο προπορευόμενο φρενάρει για να αποφύγει τη σύγκρουση.

. Α Να σχεδιαστούν τα διανύσματα της ταχύτητας και της επιβράδυνσης του οχήματος C2 τη στιγμή
που αρχίζει η επιβράδυνση αυτού.
. Β Πόση πρέπει να είναι η ελάχιστη επιβράδυνση του οχήματος C2 ώστε να αποφύγει τη

σύγκρουση;
. Γ Πόσα μέτρα θα διανύσει το όχημα C2 επιβραδυνόμενο με την ελάχιστη δυνατή επιβράδυνση και

για πόσο χρόνο;
. Δ Να γίνουν σε κοινό διάγραμμα οι γραφικές παραστάσεις θέσης  − χρόνου των δύο κινητών.

[ =2m/sα 2, tstop=15s,  xstop=225m]
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