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Διαγώνιζμα 1 Φυζικής Α λυκείου Γενικής  Παιδείας 

Σαχινίδης Συμεών 

Ζήτημα 1° 
Να επιλζξετε τθ ςωςτι απάντθςθ ςτισ ερωτιςεισ που ακολουκοφν: 
1. Η ζκφραςθ 1m/s2 δθλώνει ότι: 
α. θ μετατόπιςθ του κινθτοφ είναι 1 m ςε κάκε ζνα δευτερόλεπτο. 
β. ο ρυκμόσ μεταβολισ του διαςτιματοσ του κινθτοφ είναι 1 m ςε κάκε ζνα δευτερόλεπτο. 
γ. θ ταχφτθτα του κινθτοφ μεταβάλλεται κατά 1 m/s ςε κάκε  δευτερόλεπτο τθσ κίνθςισ 
του. 
 
2. Στθν ευκφγραμμθ ομαλά επιταχυνόμενθ κίνθςθ: 
α. θ ταχφτθτα ενόσ κινθτοφ μεταβάλλεται κατά ίςεσ ποςότθτεσ ςε ίςεσ αποςτάςεισ. 
β. θ ταχφτθτα ενόσ κινθτοφ μεταβάλλεται κατά ίςεσ ποςότθτεσ ςε ίςα χρονικά διαςτιματα.  
γ. θ ταχφτθτα ενόσ κινθτοφ είναι ανάλογθ του διαςτιματοσ. 
 
3. Ο δρομζασ του ςχιματοσ ξεκινά από τθ κζςθ Α, κινείται μζχρι 
τθ κζςθ Γ και μετά επιςτρζφει ςτθ κζςθ Δ. Πόςθ είναι θ ςυνολικι 
μετατόπιςθ του; 
α. + 2 m  β. + 4    γ. + 6 m   δ. +8 m 
 
 
Ζήτημα 2° 
1.Η εξίςωςθ τθσ κίνθςθσ κάποιου κινθτοφ, που κινείται πάνω   ςε οριηόντιο επίπεδο δίνεται 
από τθ ςχζςθ: χ = 20t - 10t2 ςτο (S.I.) τότε:  
 
 α. θ αρχικι ταχφτθτα του κινθτοφ είναι :  20 m/s ,   10 m/s ,   5 m/s  
    
 β. θ επιτάχυνςθ του κινθτοφ είναι :  -20 m/s2 , -10 m/s2 , -5 m/s2  
 
2. Σθμειώςτε με ζνα Σ τισ ςωςτζσ προτάςεισ και με ζνα Λ τισ λανκαςμζ νεσ. 
Ένα κινθτό κινείται πάνω ςτθν διεφκυνςθ του άξονα κζςθσ χ. Η αρχικι του κζςθ είναι -8m και 
θ τελικι του2m. Τότε: 
α) Το διάςτθμα που διινυςε είναι 10m.  
β) Η μετατόπιςθ είναι 10m 
γ) Η μετατόπιςθ είναι  -6 m 
δ) Η μετατόπιςθ είναι -10m. 
 
3. Στθν εικόνα δίνεται το διάγραμμα επιτάχυνςθ - χρόνοσ, ενόσ οχιματοσ που ξεκινά από 
τθν θρεμία και κινείται ευκφγραμμα για χρόνο t = 6s. 

 
Να ςυμπλθρωκοφν τα κενά ςτισ επόμενεσ προτάςεισ με ζναν από τουσ όρουσ: 
“ευκφγραμμθ ομαλι”. 
“ευκφγραμμθ ομαλά επιβραδυνόμενθ”. 



 

“ευκφγραμμθ ομαλά επιταχυνόμενθ”. 
α. Στο χρονικό διάςτθμα από 0 - 2s θ κίνθςθ είναι …………… . 
β. Στο χρονικό διάςτθμα από 2s - 4s θ κίνθςθ είναι …………… . 
γ. Στο χρονικό διάςτθμα από 4s - 6s θ κίνθςθ είναι …………… . 
 
Ζήτημα 3° 
Δίνεται το διάγραμμα ταχφτητασ -χρόνου για ζνα κινητό που 
τη χρονική ςτιγμή  t=0 βρίςκεται ςτη θζςη χ0 = -10m. Τότε; 
α. Τη χρονική ςτιγμή t=0 το κινητό βρίςκεται ςτη θζςη χ =0m 
β.  Τθ χρονικι ςτιγμι t=1sec το κινθτό ζχει επιτάχυνςθ μζτρου 
5mι/sec 2. 
γ.  Το κινθτό από (2-4) SEC είναι ακίνθτο. 
δ. Το κινθτό διινυςε ςυνολικά διάςτθμα 40m. 
 
Ποιεσ από τισ παραπάνω προτάςεισ είναι ςωςτζσ και γιατί; Να 
κάνετε το διάγραμμα α(t). 
 
Ζήτημα 4° 
Ένα αυτοκίνθτο ξεκινά από τθν θρεμία και κινείται με ςτακερι επιτάχυνςθ. Για να περάςει 
από δφο ςθμεία A και B που απζχουν μεταξφ τουσ απόςταςθ d = 200m χρειάηεται χρόνο 
10s. Av θ ταχφτθτα του αυτοκινιτου τθ ςτιγμι που περνά από το ςθμείο B είναι υΒ = 30m/s 
να βρεκοφν: 
α. θ ταχφτθτά του όταν περνά από το ςθμείο A και 
β. θ επιτάχυνςι του. 
 


