
Θέση-μετατόπιση-ταχύτητα στην ΕΟΚ. Ένα test.  

 

 
1.Ένα ασηοκίνηηο κινείηαι ζε εσθύγραμμο δρόμο και ζηο 

διάγραμμα  δίνεηαι η θέζη ηοσ ζε ζσνάρηηζη με ηο 

τρόνο. 

i ) Να ζσμπληρωθούν ηα κενά ζηο παρακάηω κείμενο: 

Τη τρονική ζηιγμή t=0s ηο ασηοκίνηηο βρίζκεηαι ζηη 

θέζη …………. ενώ για t=5s ζηη θέζη ……….. Η μεηαηόπιζή ηοσ από 0s-5s είναι 

…………….. ενώ από 7s-10s είναι ………………. 

ii) Να ζημειώζηε πάνω ζηο παρακάηω ζτήμα ηη θέζη ηοσ ασηοκινήηοσ ηις τρονικές 

ζηιγμές t1=6s και t2=10s (ζημεία Α και Β). Στεδιάζηε επίζης πάνω ζηο ζτήμα ηη 

μεηαηόπιζη ηοσ ασηοκινήηοσ ζηο παραπάνω τρονικό διάζηημα. 

 
iii)  Να  βρεθεί η ηατύηηηα ηοσ ασηοκινήηοσ από: 

     α)  0-5s. 

     β)  7s-10s. 

iv) Να βρεθεί η μεηαηόπιζη ηοσ ασηοκινήηοσ από ηη ζηιγμή t1=7s μέτρι ηη ζηιγμή 

t2=8,4s, καθώς και η θέζη ηοσ ηη  ζηιγμή t2;  Ποια τρονική ζηιγμή ηο ασηοκίνηηο 

περνά από ηη θέζη x2=4m. 

 

 

 

3.Ένα ζώμα ξεκινά από ηην θέζη Α με xΑ=+3m και θηάνει μεηά από λίγο ζηη θέζη Β με xΒ=- 

2 m.  

Η μετατόπιςη του ςώματοσ είναι: Δx=……………………….. 

Πάνω ςτο παρακάτω ςχήμα ςημειώςτε τισ δυο θζςεισ και το διάνυςμα τησ μετατόπιςησ. 
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4.Ένα ζώμα ξεκινά από ηο ζημείο Α και αθού θηάζει ζηη θέζη Β, ζηαμαηά και επιζηπέθει 

http://ylikonet3.blogspot.gr/2011/10/test.html
http://4.bp.blogspot.com/-w1mWwdcTy3M/Tpv3twwGstI/AAAAAAAAKIo/M1us7WGdyzQ/s1600/image002.gif
http://4.bp.blogspot.com/-w1mWwdcTy3M/Tpv3twwGstI/AAAAAAAAKIo/M1us7WGdyzQ/s1600/image002.gif


ηελικά ζηη θέζη Γ. 
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Για τη ςυνολική κίνηςη Α→Β→Γ: 

i) Η μεηαηόπιζη είναι ίζη με Γx=…………………… 

ii) Το διάζηημα πος διανύθηκε είναι ίζο με s=…………….. 

iii) Σσεδιάζηε πάνω ζηο παπαπάνω διάγπαμμα ηη μεηαηόπιζη ηος ζώμαηορ. 

 

6. Τέζζεπα ζώμαηα ξεκινούν από ηη θέζη Α (απσική) και θηάνοςν ζηη θέζη Τ (ηελική) ζηιρ 

ηέζζεπιρ  κινήζειρ πος εμθανίζονηαι ζηα παπακάηω ζσήμαηα. Να ζσεδιάζηε πάνω ζηα 

ζσήμαηα ηη μεηαηόπιζη κάθε ζώμαηορ, αθού ζςμπληπώζηε ππώηα ηον παπακάηω 

πίνακα, με ηιρ θέζειρ και ηην ηιμή ηηρ μεηαηόπιζηρ. 
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